
                                 
 

 

   ותלמידים יקרים! הורים

אנו חיים במציאות שמצריכה מאתנו שינויים תכופים ובהתראות קצרות מאוד, בשבוע שעבר התקבלה החלטה  

!!!  150ב לקפסולות משמעה תוספת של -שכבות אד ללמידה בקפסולות, חלוקת  - להחזיר את תלמידי כיתות א

נת זו הצריכה מאתנו כתיבת מערכות  ו למידה במתכ. מתוך המערכת ללא כוח אדם נוסף, שעות שניידנו

א בניית מערכת ללא פגיעה  וואחד האתגרים הקשים שניצבו בפנינו ה הרביעית בתוך חודשיים,  בפעם חדשות, 

                                                                                  .ו, והצלחנו-בלמידה של כיתות ה

  – בסוף השבוע נכנסנו למרוץ נגד הזמן, כדי להספיק לפתוח את השנה בדרך המיטבית ביותר, ואכן היום 

ו ונוקו, המרחבים מבריקים,  אהאחד בנובמבר השנה נפתחה בחגיגיות גדולה, ובסדר מופתי, הכיתות חוט

וחלקם שופצו ועברו מתיחת פנים מרעננת, כל זה התאפשר הודות לצוות החינוכי המדהים שלנו, מבקשת  

להודות לענת אלקלעי הסגנית על עבודה מסביב לשעון, במטרה למקסם את המערכת, תודה לצוות הרכזים  

ליו. תודה גם  מאבאמת לא ברור , שעות שהן מעבר למשרה שלהם למדהמסור, המורים הרבים שהתנדבו ל

לצוות העובדים, יהודה אב הבית, המזכירות שירן ודורית, עובדות המשק שמרקו את בית הספר, כדי שלכולנו  

                                                                                                         תהיה חזרה נעימה ורכה.

במקום בו שורים האהבה,    , אךבהר ה מאתגר אותנו, ומצריך מאתנו גמישות ויצירתיות אין ספק שמשבר הקורונ

 נוכל גם לזה.   -הלכידות, המקצועיות והמחוייבות

,  המסורתאת האירועים הבית ספריים ו אתלצד השינויים התכופים, אנו מתעקשים לשמר עד כמה שניתן 

בר ונובמבר, שיחקנו "הרוח נושבת", הילדים שיתפו אותי  החודש נפגשתי בזום לשני מעגלי שיח עם ילדי אוקטו 

בחוויות שעוברות עליהם בסגר, בגעגועים לבית הספר, בתחביבים החדשים שפיתחו ובדרך בה הם ממלאים  

 לב.  מימחמו מפגשים הי - את שעות הפנאי שלהם

התקיימה בכל הכיתות  עוד החודש התקיימה ישיבת הנהגת הורים, בה הצגנו את העשייה הלימודית העניפה ש

הוקרת התודה והמילים   .במהלך הלמידה מרחוק, הורים רבים ניצלו את ההזדמנות להביע את הערכתם

החמות שלכם, הורים יקרים, הם הדלק הממלא אותנו להמשך העשייה. עוד באותו  המפגש התקיימו בחירות  

,  ואלכס קסלר, ברכות חמותישי  דינת נבחרו  סגניו  ול,  נבחר פה אחד   טליו"ר ההנהגה וסגניו, יובל רפפור 

 מאחלת לכולנו שנוסיף להוביל את קהילת בית הספר תוך שיתוף פעולה שיטיב עם כולנו.  

   classroom -ושילוב ה google במהלך החודש האחרון, עבר צוות ביה"ס הכשרה לעבודה בסביבת הענן של 

  רוכש צוות ביה"ס דה מתמדת. כמו כן כסביבת למידה והערכה. אנו בעיצומו של התהליך ונמצאים בלמי 

מיומנות שימוש במגוון כלים מתוקשבים שמשביחה את תהליכי ההוראה/למידה מרחוק, כאשר הכוונה היא  

 .לשלב מיומנויות אלו גם בלמידה בכיתה 

תהליכים אלו, נועדו גם לאפשר לתלמידים לרכוש מיומנויות של לומד עצמאי ובמקביל מיומנויות של עבודת  

 .צוות

 

בכל שנה שחלפה  .  ראש הממשלה ושר הבטחון, יצחק רבין ז"ל לרצח  25-ציינו את יום הזכרון ה ביום חמישי 

מליל הרצח הנתעב מערכת החינוך מרכינה ראשה ומציינת את המעשה השפל בטקסים ובחשיפת התלמידים  

שיתופית שנערכה ע"י צוות המחנכות.  השנה, בחרנו לציין את יום הזיכרון דרך מצגת . לתכנים בהלימה לגילם

כל שכבת גיל "נגעה" בהיבט אחר של חייו ופועלו של יצחק רבין, הילדים צפו בסרטונים, שיתפו בתחושותיהם  

כרון הוא זמן  יום הזחות שיתופיים, ופעלו בפלטפורמות המקוונות, אותם אימצנו לתהליכי הלמידה מרחוק. יובל

ת היכולת להתמודד עם משברים ואתגרים שמשסעים את החברה  אודו  לחשבון נפש והזדמנות לשיח 

, אך דבר אחד  על הקושי לזהות הזדמנויות הגלומות במשברים שמאפשרות לצמוח מתוך הקושי הישראלית,

 לחברה בעת משבר.הן הבסיס המסייע  ת ברור שותפות וערבות הדדי

 

ש בכל אחד מאתנו, נדע לתרום לשיח  מאחלת לכולנו שדווקא בימים מורכבים אלה, על אף המשקעים שי 

 המקרב, המפשר, ונדע לסייע לאלה הזקוקים לעזרתנו. 

          -מכל ה                                              

 ,  ענת דניאל                                              

 מנהלת בית הספר              
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