
                                
   ותלמידים יקרים! הורים

ושבועיים לאחר מכן   ג-במהלך החודש האחרון פתחנו את השנה פעמיים, פעם עם חזרתם של תלמידי א

,  ו. האווירה שהייתה בבית הספר דמתה לאווירה של פתיחת שנה-עם חזרתם של תלמידי כיתות ד

 געגוע גדול למוכר, לידוע ולשגרתי.   -חגיגית, מרגשת, אך היה משהו נוסף באוויר 

 החזרה התקיימה בסדר וארגון מופתיים, תוך שמירה על הנהלים.  

, שיצרה רצף למידה ושמירה על קשר  מרחוק  למידהלקיום ה שגרה, הודותו במהירות ל נכנס התלמידים  

 , כאילו לא ממש נפרדנו. רציף עם תלמידינו

אנו ממשיכים לקיים "שגרונה", שגרה בצל הקורונה: כניסה ויציאה מדורגת מבית הספר, הפסקות מדורגות,  

ן הסביבה, השעות של עובדות  גיינה, ניקיויהקפדה על ה ובכיתות קבועות,   למידה רק במסגרת כיתתית

ולא חולקים    , אוכלים רק את האוכל שהבאנו מהביתהניקיון תוגברו ויש הקפדה יתירה על ניקיון השירותים 

 ו גם במהלך השיעורים. -כיתות דבעטיית מסכות במרחבים המשותפים, בהפסקות ו  מזון, 

רגשי, תגברנו   -על שיח חברתיעם החזרה ללמידה נתנו דעתנו להשלמת פערי הלימוד, תוך מתן דגש 

את שיעורי כישורי חיים, במטרה לאפשר לתלמידים לאוורר רגשות, לשתף בחששות, ולתת את התחושה  

 שכולנו נתמודד ביחד עם המצב החדש והלא מוכר. 

בבית הספר מקפידים לקיים עד כמה שניתן את מערכת הלמידה שלפני היציאה לחופשת "קורונה",  

 ה, מתקיימים שיעורי שילוב, מעגלי שיח, ועדות וכיוצ"ב. המטפלים שבו לעבוד

תלמיד,   -מורה -הורה -למרות האיסור על כניסת הורים לבית הספר ואיסור ההתקהלות לא ויתרנו על יום

פות כיתתיות ובחלק התקיימו מפגשים  יהשבוע התקיימו מפגשים עם ההורים, בחלק מהכיתות התקיימו אס

ים מאוד, הצוות החינוכי שיתף את ההורים במהלך הלמידה מרחוק וכן  אישיים, המפגשים היו מוצלח 

 בלמידה שמתקיימת עם החזרה ללימודים בבית הספר. 

על אף קיום המפגשים ב"זום" המפגשים התאפיינו באווירה אינטימית, קרובה ומשפחתית, אתם, ההורים,  

הלמידה איפשרה לכם  הבעתם את הערכתכם הרבה מתפקוד בית הספר בתקופת המשבר, שיתפתם ש

ליצור שגרה גם בימים בהם ההשגרה הופרה, הצלחתם לשמר סדר יום והרגשתם שהמחנכות והצוות  

החינוכי היה זמין לכם בכל התקופה. זה המקום שלי להודות לצוות החינוכי שעשה ימים כלילות, כדי  

דרת ועשה כל שביכולתו  לרכוש כלים מקוונים, שהיו זרים להם, קיים למידה עפ"י מערכת קבועה ומסו

לעקוב אחר תפקודם של התלמידים. גם לכם הורים יקרים מגיעה תודה על שיתוף הפעולה ועזרה  

 . הקודם  הביע השבוע געגוע לפורמטבהנעת התהליך, שחלק מהתלמידים 

 8:30מבקשת להקפיד למלא מידי בוקר הצהרת בריאות מקוונת עד השעה  ✓

ה, כדי לאפשר כניסה לבית הספר ללא מבקשת להקפיד על הגעה בשעה הייעוד ✓
 התקהלות.

 להקפיד על עטיית מסכות והבאת מסכה ספייר בתיק. ✓

הבאת מים בכמות מספקת )הקולרים הוצאו משימוש, כיוון שהילדים שותים תוך מגע עם  ✓
 הפיה, מה שעלול לסכן את בריאותם(.

 בשכבות שטרם יצאו.ממתינה להנחיות, ברגע שיתאפשר נקיים טיולים  -טיולים ✓

במידה ולא נצליח לקיים את הפעילויות המתוכננות לשנה, התשלומים  -תשלומי הורים ✓
 יזקפו לזכותכם לשנה הבאה, הכול ייעשה בשקיפות מלאה מול הנהגת ההורים.

אנו נערכים לקראתו, ברגע שיפורסם מתווה, ניידע את  -בית הספר של החופש הגדול ✓
 כלל ההורים.

 

ְרִעים ְבִדְמָעה ְבִרָנה ִיְקצֹּרו" אין ספק שהשנה הזו זימנה לנו אתגרים לא פשוטים, אך מרגישה   " :ַהזֹּ

אמון הדדי בינינו, גם אם לא   המבוססת עלשכאשר אנו פועלים בכוחות משותפים, תוך הליכה משותפת, 

 קל, הדבר אפשרי. 

וביתכם יהא   ,לכם, שאסמכם ימלא בבר מבקשת לאחל לכולכם שתזכו לקצור את פרות עמ וברוח החג
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