
                                
 

 
   ותלמידים יקרים! הורים

שנת תשפ"א נפתחה בצל הקורונה, הספקנו לקיים שבועיים של למידה ונכנסנו לסגר של תקופת החגים,  

 נחזור ללמידה בבית הספר., ובאיזו מתכונת  כרגע, אין לאף אחד מושג כמה זמן יימשך הסגר 

הצוות החינוכי ואני נערכים ללמידה מיטבית מרחוק, אנחנו מודעים לקשיים של למידה בדרך זו ויודעים  

 בהתאם לנסיבות.   האידיאלית, אך עושים כל שביכולתנו כדי שתהיה אופטימלית, הלמידה לא  שזו 

, המערכות קבועות  ן"שתולים" בתוככדי לייעל את הלמידה בנינו מערכות מסודרות, שכל הקישורים 

. התלמידים משתפים  וידועות מראש, אנו שומרים על סדר יום המדמה עד כמה שניתן למידה בבית הספר 

 מהתלמידים, וזה אכן מרשים.   92%נוכחות של   נרשמת פעולה, מידי יום 

 תגבור, הודעות יימסרו לתלמידים הרלוונטיים.  וב שילוב  בשעות   מייד אחרי סוכות נחל בשיעורים פרטניים, 

נוטלות חלק בפיתוח מקצועי שעניינו טכנופדגוגיה, אנו  כל הצוות בהובלתן של הרכזות המסורות 

משכללים את השליטה שלנו בכלים מקוונים, מקיימים מפגשים ייעודיים בתחומי הדעת השונים, מחנכות  

לומדים תוך כדי הליכה,  אנו ת הקריאה והכתיבה וכל העת ב גם כן משתלמות במפגשים שעניינם הורא-א'

  יל במטרה להפוך את השיעורים למעניינים ומגוונים יותר. אני מזמינה אתכם הורים יקרים לפנות אליוהכ

במייל, שמופיע באתר בית הספר לשתף אותי  בהרגשותיכם, להעלות בקשות להעיר ולהאיר, דעתכם  

 חשובה לנו! 

לכל כיתה תבנה סביבה שתלווה את   . googleבית הספר נמצא בתהליך התחברות לסביבת הענן של 

השיעורים הנלמדים, לתוכה יוכנסו חומרי הלמידה ומשימות לביצוע וילוו במשוב מורים. סביבה זו מאפשרת  

 . 21- והתאמת תהליכי הלמידה למאה ההכשרה של הלומדים ללמידה עצמאית ושיתופית,  

וודאות נוכחת כל כך חזק בחיינו, הצוות החינוכי ביחד עם ענת הלל, מנהלת הפסגה,  ה אלה שאי בימים 

שקדנו  על מיזם מיוחד שיתאים לרוח התקופה הזו, החלנו בסדרת מפגשים שכבתיים משותפים של מורים  

    ו והורים, מפגשים העוסקים בהעצמת החוסן שלנו ובמתן כלים להתמודדות עם הקשיים שמביא אית

אנו רואים   -ירהכסמן המרתקת, שהיא יועצת ארגונית בי הקורונה. ההרצאה תועבר ע"י תמר וימשבר 

 חשיבות עליונה לקשר בינינו, אתם ההורים ואנו המורים, נוכחותכם חשובה לנו מאוד. 

הנכדים/ות  אנחנו מזמינים סבים וסבתות המעוניינים להתנדב להקריא סיפור בכיתה של  - "סיפורי סבתא"

ם בכיתה של ילדיכם/  כהורים המעוניינים ללמד ולהעשיר מתחום העיסוק של -"הורה מעשירשלהם וכן "

 תאמו מול המחנכות. -בנותיכם

מבקשת להודות למשפחת בשן ולמשפחת גבאי על עזרתכם הגדולה באיסוף תרומות וגיוס המחשבים  

 שהם ככל יתר חבריהם לכיתה.ש יזכו להרגי  לטובת תלמידים שלא היה להם, בזכותכם הם  

ולחרטה. ציבור גדול    ים לחשבון נפשש מוקדאלה  ימים ביהדות אנחנו נמצאים בעיצומם של חגי תשרי,  

"על חטא שחטאנו לפניך בשנאת חינם"... לא בכדי מנוסחת התפילה   -קורא את התפילות בכוונה עמוקה

יחיד בתוך  כת האחריות של הפרט בלשון רבים, המשפט משקף את הערבות ההדדית בחיי הכלל וא

 ציבור. 

 לכולנו שנדע לשאת באחריות המוטלת עלינו וביחד נצליח לשמור על הבריאות שלנו ושל יקירנו מאחלת 

 . נר לרגלינו היא  שמחה וגאה שזכינו לקהילה בה ערבות הדדית
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