
   

 

 

 הורים יקרים, 

ה"ל תשפ"א, אחרי חופש שונה ממה  י תפתח שנ צ בעוד כשבוע וח 

 שהורגלנו, שנת הלימודים תפתח בצל הקורונה עפ"י הנחיות משרד 

 החינוך ומשרד הבריאות. 

כל קיץ אנו עומלים רבות ושוקדים על תכנון שנה שתהא מיטבית על כל  

היבטיה, השנה אותגרנו בפתיחת שנה בצל הקורונה , אך כפי שנוכחתם  

  עבדנו מסביב לשעון לדעת, עת התפרצות הגל הראשון, הצוות החינוכי ואני 

כדי לשמר שגרת למידה כשבראש ובראשונה ראינו לנגד עינינו את  

האישי עם כל תלמידינו, עם צוות כל כך מקצועי, מסור    שמירת הקשר 

 ואוהב נצלח גם את האתגר הזה. 

משרד החינוך פועל כל העת כדי לייצר מתווה שמחד יישמר את שגרת  

הוקצו כדי    ים הלמידה ומאידך ישמור על בריאות כולנו, ואכן משאבים רב 

ה  לאפשר את הלמידה. לכולם יש מה לומר איך אמורה הלמידה היית 

להתקיים ומה נכון ולא נכון לעשות, אך בניית מתווה שייתן מענה לכלל  

 האוכלוסיות מדן ועד אילת אינו דבר של מה בכך. 

 איך תתקיים הלמידה? 
 . ה - ימים בשבוע בימים א   5  האם בכיתות מלאות,   ילמדו בכיתות - ב - כיתות א 

 . הורים הודעות על שיבוץ המחנכות נשלחו לכלל ה   ,  8:10-12:50  בין השעות 

הכיתות  ,  8:10-12:50ה  בין השעות  - בקפסולות בימים א ילמדו  - ד - כיתות ג 

  18גודל הקבוצה לא יעלה על    יחולקו באופן הטרוגני לשתי קבוצות, 

כאשר המחנכת היא האחראית לשתי הקבוצות ותחלק את זמנה    תלמידים, 

 . ת באופן שווה בין שתי הקבוצו 

מודל המשלב בין למידה מקרוב ומרחוק. הלמידה  ב ילמדו     - ו - כיתות ה 

נוספים תתקיים למידה  ה ימים  ה ני  ש בשבוע, וב   שלושה ימים מקרוב תתקיים  

יחולקו באופן  תלמידים  בקפסולות, ה הלמידה בבית הספר תתקיים  מרחוק.  

תלמידים,    18גודל הקבוצה לא יעלה על  ,  הטרוגני לשתי קבוצות 

נה באופן שווה בין  מ אחראית על שתי הקבוצות ותחלק את ז   כשהמחנכת 

 . שתי הקבוצות 

 .  בימים שני, רביעי ושישי בבית הספר    ילמדו    - ' כיתות ה 

 8:00-12:00  - . שישי 13:00  - 8:10שני ורביעי  



 . ושישי   שלישי ילמדו ביום ראשון,    - כיתות ו' 

 8:00-12:00שישי    13:00  - 8:10  שלישי ראשון ו 

 

ביום שישי יילמדו התלמידים בכיתות האם שלהם, כיוון    - מיקומי כיתות 

 יגיעו ביום זה לבי"ס. ב לא  - שתלמידי א 

ביתר הימים ילמדו התלמידים בספרייה, חדר מדעים, החדר של טלי ודנה,  

חדר המוזה, סטודיו וחדר מחשבים, כשכל תלמיד יושב בשולחן נפרד.  

על המיקומים המדוייקים של  ואתכם    ך המחנכות יידעו את התלמידים בהמש 

 כל קבוצה. 

 ילמדו שישה ימים בשבוע.   4וכיתה ה   4א   - תלמידי החנ"מ 

 

גייסנו כוח עזר של מורים נוספים    למידה בקבוצות קטנות כדי לאפשר   -

   . ותומכי הוראה, המאפשרים שיעורי העשרה מגוונים 

מערכות מקרוב    , של כלל הכיתות   מסודרות מערכות    - מערכת לימודים  -

בהודעה מסודרת    ימסרו מספר ימים לפני תחילת שנה י   ומרחוק  

 . שיוציאו המחנכות אליכם ההורים 

יתקיימו בסוף היום, אנו ניידע את ההורים שילדיהם   - שיעורים פרטניים  -

 ישולבו בשעות פרטניות. 

ילדיהם יקבלו  שעות השילוב יתקיימו, הודעות יימסרו להורים ש   - שילוב  -

 שעות שילוב. 

 ו יתקיימו בזום. - שיעור אמירים לתלמידי כיתות ד   - אמירים  -

פרוייקט השאלת ספרים מתקיים בהתנדבות מלאה ע"י    - חלוקת ספרים  -

בסוף השנה הקודמת שלחנו לכם הודעה על תאריכי  צוות בית הספר,  

החלוקה בשכבות השונות. כרגע אין אישור לגביית תשלומי הורים,  

 ת אגרת ספרים. לרבו 

לכל תלמיד הוכן תיק עם ספרי הלימוד שלו,    - ארוזים   הספרים מוכנים, 

ברגע שיתקבל אישור, נחלק את הספרים. מאמינה שזה יקרה בימים  

 הקרובים. 

כרגע אין אישור, ברגע שיהיה נגבה תוך קיזוז יתרת    - תשלומי הורים  -

תשלומים מתש"פ, הנושא יתקיים בשקיפות מלאה מול יו"ר הנהגת  

 ההורים והגזבר. 

כדי לאפשר שימוש נרחב באינטרנט, ולקיים    - תשתית האינטרנט  -

 את פס הגלישה. מספר רב של שיעורי זום בו זמנית הרחבנו  

בירים, כדי לסייע בהנגשת  הרשות עושה מאמצים כ   - אמצעי קצה  -

אמצעי קצה, המורות ימפו את כלל הלומדים ויוודאו שלכלל התלמידים  



  מחשב, ו מתבקשות להיערך עם   - הציוד הדרוש ללמידה.  כיתות ה 

  בבית   מצלמה ומיקרופון, חשוב שתארגנו לתלמידים פינת למידה 

 הכוללת שולחן וכסא. 

)ימים    יפעלו בימים בהם תלמידי כיתות ו' ילמדו בבי"ס   - משמרות זהב  -

 , ו( ג א, 

 י שמירת כללי אורחות החיים. " ימשיך לפעול ויתקיים עפ    - נשק וסע  -

 . 7:40השערים ייפתחו בשעה    - פתיחת שערים  -

 ג ייכנסו מהשער הראשי - כיתות א תלמידי  

 ו ייכנסו משער פינת גל. - תלמידי כיתות ד 

ירות אל כיתות הלימוד, כדי לשמור את  התלמידים יתבקשו להיכנס יש 

 . ההפרדה בין הקפסולות 

 יוקצה מרחב משלה. תהיינה מדורגות, ולכל קפסולה    - הפסקות 

שעת פתיחת  י  פנ ל את הילדים  לשלוח  לא  הורים יקרים, הקפידו  

 . ת כדי שנימנע עד כמה שניתן מהתקהלויו השערים,  

במרחבים הפתוחים חלה חובת עטיית מסכות על כלל    - עטיית מסכות 

 . התלמידים 

 ו יידרשו לעטות גם בשיעורים. - תלמידי כיתות ד 

גם השנה תדרשו לשלוח מידי בוקר הצהרת   - הצהרות בריאות 

בריאות חתומה, כדי למנוע התקהלות ולהימנע משימוש יתר בנייר,  

 . אתם מתבקשים למלא באפליקציית משוב 

 

 - אסיפות הורים 
 19:30   בשעה   27.8.20יום חמישי  יתקיימו בזום ב   -   כיתות א' 

   14.9- ביום שני ה יתקיימו בזום    –   ו - כיתות ב 

 18:30  בשעה   ג - כיתות ב 

 19:30  בשעה   ו - ד כיתות  

 למועד.   בסמוך הודעות יימסרו  

 

 - היום הראשון ללימודים 

הוא יום חג, נעשה הכל, כדי שיום זה יתקיים  שנת לימודים  פתיחת  

 , כמו בשנים עברו. באופן חגיגי  ונעים 

מקושט ובליווי  ,  יקבל את פני הילדים בשער חגיגי צוות בית הספר  

 מוסיקה נעימה ושמחה. 

כדי לאפשר כניסה שקטה ופחות    ,9:00יגיעו בשעה    תלמידי כיתות א' 

 עמוסה. 



וייצאו כיתה כתה לחצר בית הספר שם נקיים    התלמידים ייכנסו לכיתות 

אנו נדאג לצלם לכם  את המסורת של מעבר דרך שער הבלונים,  

ההורים ולהעביר את הסרטון והתמונות בווצאפ, כדי שתוכלו לחוות  

 ולהתרגש איתנו. 

המיטבית,  לגבי כניסת הורי כיתות א' אנו עורכים חשיבה על הדרך  

מכל    שתטיב גם אתכם ההורים, אך בעיקר עם התלמידים והצוות. 

לתת מענה    נתגבר את הכיתות עם כוח עזר נוסף, כדי   מקום, ביום זה 

 אישי עד כמה שניתן. 

יצפו בשעה הראשונה בטקס המצולם שערכנו  כלל תלמידי בי"ס  

 לכבוד קבלת כתות א'. 

, מאחר ואין מספיק  ו יגיעו ביום הראשון לבית הספר   - גם תלמידי ה   

 9:50  - 8:00יגיעו מהשעה    - הקבוצות, כיתות ה   12כיתות לכל  

 10:15:12:00יגיעו מהשעה    - כיתות ו 

ביום זה נעזר במורים המקצועיים  )   פגשו עם המחנכות י וצות י כל הקב 

 . שנמצאים בבי"ס( 

 

 הורים יקרים, 

       ה, מהנה,  י אנו עושים כל שאל ידינו כדי השנה הזו תהיה מוצלחת, פורי 

 חווייתית ונעימה.     

במהלך השנה נתן דעתנו על ההיבטים הלימודיים, הרגשיים והחברתיים  

ונדייק    צרכים נמפה את ה ,  התלמידים, נסייע באופן דיפרנציאלי כלל  של  

 . את המענים 

המידע שנמסר באגרת זו רב ומורכב, אל דאגה ננגיש לכם את  

 . המידע כל העת 

 

רי  בתחילת השנה יחולק לכלל התלמידים מידעון שיכלול את עיק 

 העשייה בבית ספרנו. 

 

 ! רגועה והכי חשוב בריאה ה,  מאחלת לכולכם שנה טוב   

                                                                                                         

                              

 שלכם,                                

 ענת דניאל                                     

 מנהלת בית הספר                                              

                                                                
                                                                                


