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 יקרה ת א'ים יקרים, קהילות.תלמיד

ים לבריאותם או לבריאות מי ששוח כמה שבועות החיים סטו ממסלולם, רביםכבר  .אלה ימים מאתגרים

; כאשר גם ת מסובכתפוליטיבחברה, כמו גם למציאות שבר כלכלי ממשפחתם, ובנוסף כולנו חשופים למ

 . הדמוקרטיה הישראלית נתונה לאיומים שונים

 ועל כבר לא מעט זמן בדרכים חדשות, ואני מבקש להודות מקרב לב לצוות העושה במלאכה.בית הספר פ

: עדכון מפורט ותכליתי לגבי לכל השכבות השונות)בווטסאפ( לפנינו תקופה נוספת של למידה מרחוק. שלחנו 

 ( כללי התנהלות מצופים.2סינכרוניות; )-( מערכות למידה: לו"ז סינכרוני בזום, אליו יתווספו משימות א1)

תודה   ולידריות והתחשבות הדדית.ועל ההבנה כי כולנו נדרשים יחד לס  ם על שיתוף הפעולה ולאנו מודים לכ

 .על השותפות בימים אלה נהגת ההורים לה 

 :בקשותדגשים ו להלן כמה

. אני שוב מבקש להודות לעמית לביא, ליפעת בירנבוים וכן לאילנה שם טוב ולכל מערך הלמידה הבית ספרי .א

 : שנבנה על ידנו לאור כמה עקרונות ,הרכזים המסייעים להובלת המהלך

 תלמידים והורים;  –אספנו תובנות והארות מכם . שיתוף (1)
 החלטנו על מערכת שעות לא עמוסה מדי, וזאת מתוך איזון בין החשיבות בקיום שגרת למידה. איזון (2)

 ;לבין ההבנה שהתקופה שבה אנו נתונים מורכבת רצינית,
 ;)מעבר לתקשורת השוטפת( חינוך בשבועמפגשי יתקיימו שני  בכל אחת מהכיתות .דגש על חינוך (3)
אנו מאמינים בתלמידים ובעשייה המשותפת ורואים בלמידה הנוכחית הזדמנות נפלאה לשיפור  .אמון (4)

 שיעורי החינוך הגופני  דוגמה יפה לכך הםעשייה החינוכית העתידית.  ב  שינוי מיטיבלביה"ס שלנו, כמו גם  

 בתלמידים.  מלא אמוןעל יסוד מתקיימים ה - בימים אלהשהם במיוחד חשובים  –

מערך הלמידה הינו חובה, והשיעורים במסגרת הזום יכללו גם רישומי נוכחות. כמובן שאם תלמיד/ה מצוי 

 הוא מוזמן לפנות למורה.  –בקושי מסוים 

, ולו מסיבות של למידה. אנו מדגישים עת הזו. מובן שזמן המסכים של הילדים הוא רב יחסית במוגנות ברשת .ב

 ינסטגרם וכו'( יטופל על ידנו גם מרחוק.באהתנהגות נאותה ברשתות. שיימינג )על  נקפיד בשיתוף ההורים  כי  

חללי מערכות ישראל, יקוימו ברצינות ועל בסיס האמון המלא , לזכר השואה ולזכר ימי הזיכרון הממלכתיים .ג

  .צפותל בני  הבית שאר או ההוריםשלנו בתלמידים. אנו מודים לכל המשתתפים בטקסים ומזמינים גם את 
אנו מייחסים חשיבות רבה למפגשים החינוכיים בימים אלה, ומבקשים להקפיד על לבוש בחולצה  ,כמו כן

 לבנה, וכמובן לסייע לתלמידים להימצא בחדר בו יקל עליהם להיות קשובים בזמן הטקס.

יתות, מוזמנים להציע זאת למחנכי תכני העשרה בזום לכינים להעביר יעונהורים שמ .העשרה קהילתית .ד

 .כךמ ליהנותהזדמנות נפלאה  הםברוח, וימים אלה  כך-כל קהילת א' עשירההכיתות. 

לקרוא ספרים, לנגן, לרקוד, לצייר, לשחק ובעיקר להיות פעילים, אנו ממליצים במיוחד  מעבר לכך,  

זמנים ומהנכם    להחליף לילה ליום(.לבנות סדר יום ולהימנע מללכת לישון מאוחר מדי )ובוודאי שלא  

ת ורעיונות לשיפור תהליכי הלמידה, ומקווים שיחד נבטיח לשתף אותנו בקשיים אישיים, או בהצעו

 לחיים.וטוב שיעור משמעותי כ זכרו על ידנו בסופו של דברי ,כי "ימי הקורונה" שכולנו חווים

 

 , ותודה על האמון ושיתוף הפעולה נאחל לכולנו בריאות

 שלכם,

 ות ביה"ס כולוושם צביואב פרידן, 


