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  הורי בית הספרלכבוד: 

 הפצת סיסמאות תלמידים

 שלום רב,

 

מבקש לעדכן ביחס להחלטה בית ספרית להפיץ לכלל הורי בית הספר את סיסמאות התלמידים 

לרשותם. המטרה היא כי לכל הורה תהיינה לאתרי התוכן והפלטפורמות הדיגיטליות העומדות 

פעיל למידה מרחוק במידת הצורך. העיתוי להפצה נבחר משום ההסיסמאות של ילדיו כדי שנוכל ל

המשך ההתפשטות של נגיף הקורונה וההבנה כי עלינו להתכונן לתרחיש בו מוסדות החינוך יסגרו 

 ונרצה לשמור על קשר עם תלמידינו בתקופה זו. 

 

ובו שמות המשתמש והסיסמאות. התלמידים הונחו  התלמידיםחילקו כרטיס אישי לכל  יתותכה מחנכי

להכניס את הכרטיס לילקוט ולמסור אותו להורים בבואם הביתה. חשוב כי תבקשו את הכרטיס 

אם מאיזו סיבה הכרטיס לא הגיע  מהתלמידים ותשמרו אותו במקום ידוע בבית כדי שלא ילך לאיבוד.

 רים בו פרטים יש לפנות למחנכת הכיתה.הביתה או שחס

 

בבית ספרנו פרטי כניסה לשתי מערכות שונות. לצערי, טרם נמצא הפתרון שיאפשר  התלמידיםלכל 

 עבודה עם סיסמא אחת בלבד. 

 

 סיסמת הזדהות אחידה של משרד החינוך. 1

התלמידים נוהגים לכנות סיסמא זו בשם "אופק" משום שהם עושים בה שימוש בעת הכניסה לאתר 

ומאפשרת כניסה לספקי התוכן  התלמידיםזה. אולם, סיסמא זו מונפקת על ידי משרד החינוך לכל 

השונים אליהם נרשם בית הספר. מידע נוסף אודות ספקי התוכן הזמינים לתלמידים השנה הופץ 

 .בקישור זהחילת השנה וניתן לעיין בו שנית אליכם בת

 

 365סיסמה לפורטל העירוני ולסביבת . 2

מבית  365מאפשרת גישה לסביבת יפו ו-על ידי עיריית תל אביב התלמידיםסיסמה זו מונפקת לכל 

מיקרוסופט. סביבה זו מאפשרת שמירה על קשר עם התלמידים ויצירת תכנים על ידי מורי בית 

 הספר. מידע נוסף על השימוש בסביבה יופץ בהמשך.

. יש לבחור "כניסה" בסרגל העליון מצד בקישור זההעירוני מתבצעת מהפורטל  365לכלי  כניסה

 שמאל.

 

מדגיש, כי המהלך הינו בגדר היערכות בלבד ואין כל מידע ברשותי המעיד על החלטה לסגור את 

משיך לשמור על קור רוח, להקפיד על הנחיות בתי הספר בכלל ואת בית ספרנו בפרט. עלינו לה

 משרד הבריאות ולהיערך לכל תרחיש. 

 

 ,בברכה

 

 אדר ארד   

 מנהל בית הספר   
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