
                                
 

 

  ותלמידים יקרים! הורים

אורח החיים וההרגלים שכולנו פועלים על פיהם באופן אוטומטי, את    השגרה,  מגיפת הקורונה שפקדה אותנו טרפה את

 "עכשיו".                     -לחיות את ה"כאן" וחוסר הוודאות תפס מקום נכבד בחיינו ולימד אותנו 

של כלל הצוות,   ביחד עם כל הלא נודע הצוות החינוכי נערך במהירות שיא לקראת הלמידה מרחוק, קיימנו ישיבות

למידת עמיתים, בנינו מערכות למידה קבועות,  ישיבת רכזות, ישיבות צוות פרט, מפגשי הדרכה על כלים מקוונים,

חות, נתנו מענה לתלמידי השילוב, שיעורי תגבור ושיעורים פרטניים, הצוות הטיפולי שמר על קשר עם חלק  נגישות ונו

מהמשפחות, התקיימו מפגשים עם הנהגת ההורים, ביחד עם ועדת קהילה שסייעה במציאת פתרונות לכל הצרכים 

אל ידינו כדי לייצר שגרה קבועה, שעלו. נשלחו שאלונים במטרה לנטר את שביעות רצונכם מהתהליך,. עשינו כל ש

 קרובה ומחבקת.                                                                    

מהתגובות הרבות שמגיעות אלינו, אני לומדת על ההערכה הרבה שאתם רוחשים לנו, עד כמה הלמידה יצרה סדר 

                                                                                  . דמה אותםייום קבוע לילדים, העשירה וק

משרה, בשבתות, בחגים ובימים  200%זה המקום להודות לצוות החינוכי שבכל התקופה הזו עבד בהיקף של 

ם יבות גדולה, מתוך הבנה של צו השעה המעצים את השליחות והתפקיד שלנו בכלל ובימיהחופשיים, התגייסות ומחו

 אלה בפרט.

                                                                                                                               

                                                                                                                            : לביה"ס 3.5 -ג החל מיום ראשון ה-וכעת אנו עם הפנים קדימה עם החזרה המדורגת של תלמידי כיתות א

תלמידים/ות. כל קבוצה)קפסולה( תלמד בכיתת לימוד  15 -קבוצות הטרוגניות קבועות של כ 2-כל כיתה תחולק ל

מחנכת הכיתה תלמד באופן מאוזן, ככל  ת,רה על מרווחים בין השולחנויכל ילד ישב בשולחן נפרד, תוך שמ קבועה.

תן את שתי הקבוצות יחד עם הצוות החינוכי. הכניסה לבי"ס, הפסקות החצר, הפוגות חוץ כיתתיות והיציאה מבי"ס ישנ

                                                                   יהיו מדורגות ומתואמות. 

                                                                                                                       , לאור החזרה, לא תתקיים למידה מרחוק בשכבות אלה. 12:50  -8:10ד חמישי בין השעות  ימי הלימוד יהיו בימי ראשון ע

ונוקה ע"י חברת ניקיון, ביחד עם צוות עובדי המשק, יהודה אב הבית ניצל את ההזדמנות שבי"ס ריק  אבית ספר חוט

 צבע, שיפץ וחידש.

, ניקיון השירותים יתוגבר ע"י צוות המנקות, הילדים ירחצו ידיים בחזרה נפרד לכל קבוצה יוקצה חדר שירותים

ננחה את הילדים לא לחלוק בחפצים  ,גם בבקבוק אישימההפסקות. כל כיתה תצטייד באלכוג'ל, ממליצה להצטייד 

בכניסה לבית הספר ובהפסקות, אין  ,הילדים יחוייבו לחבוש מסכות בשטחים המשותפים, דהיינו .האישיים ולא באוכל

 חובה לחבוש מסכות במהלך השיעורים.                                                            

                                                                                                                   ל הורים לשטח בית הספר.לא תורשה כניסה ש

רת בריאות חתומה ע"י ההורים, ילד שלא יציג אישור לא הכל ילד יצטרך להגיע מידי בוקר עם הצ -הצהרת בריאות

  שההורים ימציאו את האישור.יורשה להיכנס לכיתה עד 

   ו ימשיכו בלמידה מרחוק, במתכונת דומה למה שהתקיים עד כה.-כיתות ד

  ג.-כבות אש כיתות החנ"מ יחזרו ללמוד במתווה הדומה של

 אנו נערכים לקראת החזרה באופן מיטבי בהתאם להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות.

הקורונה מציבה בפניכם ובפנינו אתגרים, הילדים שהורגלו להיות בבית ביחד ורים יקרים, החזרה לשגרה בצל ה

איתכם, נאלצים להתמודד עם הפרידה ולסגל סדר יום אחר, החשש מהידבקות, הקימה המוקדמת, גיוס מוטיבציה 

                            ללמידה ועוד.                                                                                 

אנו מודעים לקשיים ולכן נפתח את היום בשיח רגשי מאוורר, בו הילדים יביעו את הרגשות, החששות ההתרגשות 

לקראת החזרה למסגרת. אנו מאמינים בכוחות של התלמידים להתמודד עם השינוי ככל שיעבור  והשמחה שלהם

אנו נהיה ערניים לרגשותיהם החינוכי במצבו הרגשי של ילדכם,  הזמן, אך יחד עם זאת חשוב שתיידעו את הצוות

  ולמצוקות שעלולים להתעורר ונתן להם מענה.

כמו כל שינוי, בטוחה שיהיה מעט מאתגר בהתחלה, אך עד מהרה נסתגל כולנו ונהנה משגרת לימודים בטוחה, פוריה 

 ורגועה.
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