
 

 אגרת מנהלת להורים לקראת חגי תשרי

 בזמן  סגר קורונה... –ורגע לפני הלמידה מרחוק 

 הורים יקרים!

נּו"... עֹוד נָּכֹונּו לָּ  ַהיִָּמים שֶׁ

ִיְהיּו ְרכּוִנים ִיְהיּו ְנכֹוִנים, שֶׁ  שֶׁ

ִרים ֵלינּו ְכמֹו ַכּפֹות ְתמָּ ִיְהיּו ֵמעָּ  ..".שֶׁ

כמה נכון  .חנן יובלוהולחן ע"י  שנה 30לפני מעל נכתב ע"י עדית פאנק "הימים שעוד נכונו לנו"  השיר

 בריאות ושנה טובה!  נכונים,נאחל לימים  אלו...הוא גם לימים 

עברו עלינו הימים  פתחנו את שנת הלימודים תשפ"א בתחושה שהכל דומה, אבל גם אחרת...

ילה. כל כיתה למדה כיחידת לימוד  כיתות א' ב' חוו התחלה כמעט רגלמידה. והתרגשות של התחלה ב

חוויה  – בקפסולות דולמעצמאית והמשימה המרכזית היתה הסתגלות לבית הספר. כיתות ג' ד' 

אחרת. המחנכת מצאה עצמה מתרוצצת בין "שני בתים" הזקוקים למירב תשומת הלב, הכלה 

של  גבוההנגישות נהנו מחווית למידה אינטימית יותר המאפשרת , כך נראה, והקשבה. התלמידים

התלמידים  התנסו  ', ו' בכיתות המבחינה חברתית נוצר מרקם קבוצתי חדש. ו המורה לתלמידים

התובנות מכך רבות ופנינו לבניית מערכת לימודים חדשה המרחיבה את ימי בלמידה מרחוק ומקרוב. 

ה לשגרת הלימוד מקרוב של שכבות אלו. המערכת תתפרסם בסיום חופשת סוכות ותחל עם החזר

 הלימודים ובהלימה למתווה שמשרד החינוך יגדיר לימים שלאחר החגים. 

  -לצד ההתחלה הכמעט שגרתית של שנת הלימודים חווינו גם את השפעת נגיף הקורונה מקרוב

הוצאה לבידוד ועברה ללמידה מרחוק ומורות רבות נעדרו בתקופה האחרונה מסיבות  1כיתה ג/

אנו משתדלים לקיים שגרת למידה ושמירה   -נה. יחד עם זאת, ככל שניתןהקשורות ביישום נהלי קורו

על מורל גבוה. בכל יום לימודים אנו משלבים מגוון פעילויות ומקיימים מפגשי שיח רגשי, אישי 

מחצית מהתלמידים בכל הכיתות התקיימו פעילויות מגוונות לחגי תשרי, וחברתי. לקראת ראש השנה 

, לצערנו השתתפו בפעילות משחררת ומהנה של תיפוף וקצב בסימן ראש השנה, והמחצית השניה 

ב לנו להעניק שמחה שוחהפעילות תדחה לימים שלאחר החגים...ולא הספיקה )תוכנן ליום חמישי( 

 וחיבוק רגשי וחברתי לכל התלמידים בתקופה רגישה זו. 

הורים עבור השאלת ספרים וביטוח לתלמידים. מיהרנו לחלק את ספרי  בשבוע האחרון גבינו תשלומי

הלימוד, כך שבשבועות הקרובים בלמידה מרחוק יהיו ספרי הלימוד נגישים לכולם. יחד עם זאת 

חשוב לציין כי לא מעט ספרים בזכות רכישתם נפתחו אף בגרסה דיגיטלית. הדבר מקל ומתאים עצמו 

 ללמידה מרחוק. 

למידה מרחוק יפורסמו ויאפשרו למידה חיות האחרונות...החל ממחר אנו עוברים בעקבות ההנ

עצמאית והיערכות התלמידים ללמידה. אנו זקוקים לעזרתכם בהכנת מרחב מתאים ללמידה מרחוק 

בבית. מרחב פרטי , שקט עד כמה שניתן , מומלץ שימוש באזניות ... כל זאת במטרה להגביר את 

ה. חשוב לסייע לילדים להיות מחוברים לתכנית סדר היום , במיוחד בכיתות הקשב והמכוונות ללמיד

כולנו נעשה ככל האפשר לחבר את כל הילדים למגוון הנמוכות. הצוות נערך לתהליכי הוראה מרחוק, 

יחד בשתוף השעורים והמשימות. תשומת הלב שלכם, ההכוונה וארגון מרחב הלמידה יסייעו מאוד. 

 נעבור את אתגר הקורונה  בהצלחה!פעולה וסבלנות רבה 


