
 
 

 
 

 2020יוני  2', גיום 

 תש"פ   סיוון     '  י

 אגרת עדכון לקהילת הגמנסיה

 תלמידים והורים יקרים, קהילת הגמנסיה. 

על כולנו,    ה התפרצות נגיף הקורונה בבית הספר משפיע  לפני פחות משבוע התהפך עלינו עולמנו.  

   . חיינודאגות ומשבשת את שגרת  לגורמת לחששות ו

 .  והמשימות באגרת זו אבקש לעדכן אתכם בתמונת המצב ולפרוס בפניכם את האתגרים

הראשוןהמאז   נשא   גילוי  ג'    של  עוסקים  26.5ביום  אנו  לאות,,  כשהדאגה    ללא  המשבר  בניהול 

 מעיינינו. הורים עומדת בראש ההצוות ו אנשי של ולשלומם לשלומם של התלמידים, 

מבצע  דרך  ל  הוצאנובעיה נרחבת. מיד  ה הבנו ש ,השני על נשאביום ד' אחרי הצהריים , עם הדיווח 

של כל מי    ראשון המעגל  הצוות ואנשי התלמידים,  כל ה  –   לאומית הברמה    חסר תקדים  בדיקות   

לנשאים להיבדק  , שנחשף  אנחנו  נשלח  המצב.   נמצאים .   תמונת  וגיבוש  הבדיקות  סיום              לקראת 

הנחינו את כלל תלמידי    ,בהוראת הרופאה המחוזית של משרד הבריאותעם הצטברות המקרים ו

עד לתאריך   לבידוד  בית הספר להיכנס  כי    .  9.6.20ומורי  כל האדגיש  הדרך,    ות חלטה לאורך כל 

 וועד הורי הגימנסיה. ובשיתוף הרשויות  תיאום מלא עם  , בהתייעצות תוך  ו התקבל

קופות החולים,  של  ,  עמו אני בקשר רציף   של משרד הבריאות  ההתגייסות המהירהאציין לטובה את  

אגפי    .מעורב ומכיר כל פרט מחזק את ידינו,  עיריית ירושלים. ראש העיר  של  בית החולים הדסה ושל  

גויסו   השונים  משאביהםהעיריה  כל  בשמי  על  להודות  אבקש  ל.  הקהילה  הובשם  גורמים   כל 

 נרתמו לטפל באירוע.   תוך ויתור על חופשת חג השבועות ועל השבתשבהתראה קצרה, 

 הנדבקים:   שללאחר שנקבל תמונת מצב מלאה המשימות העומדות בפנינו 

 . , באחריות היועצותנו ומשפחותיהםהקשיים והצרכים של תלמידי מיפוי   .א

בפרט,  מתן    .ב הנשאים  ולתלמידים  בכלל  לתלמידים  וליווי  רגשית  בתמיכה  כם  תמיכה 

משימה זו מוטלת על המחנכים, רכזי השכבות והיועצות כמו    צוות בית הספר. בההורים ו

 פסיכולוגים מהשירות הפסיכולוגי החינוכי. נעזר בכן  

מ .ג לימודיים    (2.6ג'  )יום  יום  ה החל  מפגשים  של  למסגרת  בהדרגה  לחזור  מתכננים  אנו 

 המסגרת והשגרה הלימודית חשובים ביותר לתלמידים ולצוות כאחד.   מרחוק.

י .ד הקרובים  יסודי  בימים  חיטוי  הספר  בית  עם  עבור  ובתיאום  ירושלים  עיריית  באחריות 

 אלירן סגן המנהל שלנו. 



 
 

 
 

נשקול  את האופן שבו נסיים את    , עלינו  הבידוד שנכפה  םבתחילת השבוע הבא, לקראת סיו .ה

תתקבל  שאחר.  כל החלטה למידה בקפסולות או כל פתרון ב השנה, אם בלמידה מרחוק , 

 . והבריאות החינוך  ימשרד ו  בהיוועצות עם ועד ההורים ובאישור עיריית ירושליםתהיה 

של תלמידי  הכנה וההבחנות בבחינות הבגרות  את מתווה ה  נקבע  בקרוב בהתאם למצבנו   .ו

ואגף  -יא החינוך  משרד  ספק שבשיתוף  לי  אין  הספר.  בבית  לקיימן  נוכל  ולא  במידה  יב 

 הבחינות בראשותו של דוד גל, נמצא את המענה המיטבי לתלמידינו. 

המסירות  צוות שמלווה את ילדיכם, על האני רוצה לספר לכם על                 כמה מילים על הצוות:

שהם  בזמן  , כל זאת  שלהם לתלמידיםוהאכפתיות  של המורים, על הדאגה  יוצאי הדופן  והמקצועיות  

חרדים כמו כולנו לבריאות בני ביתם וחלקם אף נשאים. צוות נדיר באיכותו.    ,עצמם נתונים בבידוד

 זכות  עבורי להוביל צוות כזה, אני גאה בהם. 

מתחילת    אני מלא הערכה  לועד ההורים בראשותו של מומו מור.          כמה מילים על ועד ההורים:

מגפת הקורונה בחודש מרץ וביתר שאת מפרוץ המשבר הנוכחי אנחנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק,  

מוביל יוזמות מרשימות  מייצג אתכם נאמנה, קשוב לצרכים ומתייעצים ומתלבטים בכל נושא. הועד  

ועוד אנשי מקצוע  עם  ותלמידים  הורים  מפגשי  המצוינת,  ביותר"  חיוביים  "הורים  קבוצת    . כמו 

     .נציגיכם משקיעים בהתנדבות זמן רב לטובת הקהילה  מתוך אכפתיות ואהבה לבית הספר

צוות,  תלמידים והורים,   -ת כולנו  ים קשים אלו מחייבים אזמנ                      כמה מילים כלליות:

לתמוך אחד בשני, לחזק וללכד שורות )תוך שמירה על ריחוק חברתי...(. הפצת שמועות, חיפוש אחר  

דבר   פותרים  ואינם  דבר  מקדמים  אינם  והתלהמות  הגורמים    –אשמים  כל  דרכנו.  אינה  זו 

כיתות  בשיעורים בהם ישבו  , שבתנאים שהתקיימו בשבוע החזרה ללימודים סכימיםהמקצועיים מ

כל היתר אינו    , לא ניתן היה למנוע התפשטות של הנגיף. כות עקב גל החום הכבדמלאות ללא מס

   מזל רע. אלא

נאחל "לחיוביים" להפוך במהרה "לשליליים"  ועד אז, אנא הקפידו על כללי הבידוד, היו בקשר  

 עם המחנכות והמחנכים, היעזרו ביועצות. 

 . נוכל למשבר הזה, נצא מצידו השני מחוזקיםקהילה יקרה,  

 . ובאיחולי בריאות   בהערכה רבה

 דני, מנהל הגמנסיה 


