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 באלול תש"פ ו"כ

 58141סימוכין:                                                                                                                                                 

 איגרת להורים –לקראת למידה מרחוק 

 הורים יקרים,

 

 כללי.צא לחופשת ראש השנה וניכנס יחד עם כל עם ישראל לסגר נ 02.10.81ביום ו' הקרוב , 

 .מחנכיםשתקבלו מה השעות מערכת מרחוק על פי בימי הלימודים שעד חופשת סוכות נקיים למידה

כך שיש  חופשת סוכותלאחר לפחות מספר שבועות  הלמידה מרחוק תימשךשגבוהה  בסבירותמעריכים  אנו

 .זומציאות חיים תקופה לא מבוטלת של להתארגן ל

 

 לפני שאפרט על הצפוי בתקופה הקרובה אבקש לציין לטובה את פתיחת השנה.

מורים  , גרה החדשהלש במהרההתרגלנו  . שנת הלימודים נפתחה היטב למרות החששות והמורכבות,

קטנות ונוכחות התלמידים טובה מאד הקפסולה הותלמידים מציינים לטובה את הלמידה בקבוצות 

תחליף למפגש הפיזי שמתקיים בבית הספר בין  אין –ליו מאאת המובן מחדש גילינו  בהתחשב במצב.

 .התלמידים למורים ובינם לבין עצמם

לאפשר סביבת  בכדיו בכללים הנדרש כדי לעמוד כל עושים את אנו בגימנסיהבאשר להנחיות הקורונה, 

זאת אין  אך יחד עם נענים להןבדרך כלל את ההנחיות והיטב למידה בטוחה ככל הניתן. תלמידינו מבינים 

ומחייבת אותנו  הםקשה ל מחבריהםריחוק  ושמירה על שלם יום לימודים מסכה במשךעטיית  ספק כי

 .לעסוק רבות באכיפת הנחיות אלו

 

 מה צפוי לנו?

 לימודים מרחוק א.

 .ימי הלימודים עד לחופשת סוכותשעות ל התלמידים קיבלו מערכת    

 סינכרוניות.  -שני מקצועות לימוד בהם יתקיימו לימודים בשיעורי זום חיים או מטלות א בכל יום שובצו    

 השיעורים יתקיימו בהרכב כיתתי מלא  נוסף שובצו במערכת שעות מחנך ומפגשים עם יועצת השכבה.ב    

 ולא בקפסולות.    

 

 הלמידה בביתב. 

ט אינה נלא לכל תלמידינו ישנו מחשב, תשתית האינטר –קשיים ומגבלות  אנו מבינים כי ללמידה מרחוק 

הונחו המורים לפיכך  תלמידים שמתקשים בלמידה לאורך זמן מול מחשב ועוד. , לק מהבתיםמספקת בח

מוד לל על התלמידים לבצע בזמנם החופשי, ש, לשלב שיעורים חיים עם מטלות רכי ההוראהדגוון בל

 ליצור סיטואציותכוונה  , כל זאת מתוך למשימות חקר בסביבתם ואף לצאת   השתמש במקורות מקוונים ל

 שונות ומגוונות של למידה.



 
 
 

 
 

 
 

 בזום םשיעורים חיי התנהלות ג.

 השיעורים החיים בזום מציבים בפנינו אתגרים:   

 תלמידים שלא מדליקים מצלמות, תלמידים שבוחרים להישאר במיטה וכיו"ב. בסיטואציה כזו הלמידה    

 ללמידה  שיינתנוהלמידה מרחוק הינה למידה לכל דבר, הציונים  , נבקש עזרתכם בנושא זהנפגעת .    

 ליון ציוני שליש א'.ייכנסו לג  בתקופה זו   

 

 ומל"א תלמידי שילובכיתות מב"ר , כיתות חינוך מיוחד, ד. 

   מידה פיזית בבית הוחרגו. תתוכנן עבורם מערכת מותאמת שתשלב לתלמידים השייכים לכיתות אלו    

 .הספר ולמידה מרחוק. תלמידים אלו רשאים להגיע לבית הספר גם בימי הסגר   

 

 הקשר עם התלמידים וההורים. ה

 הורים.מחנכי הכיתות והמורים הונחו לעמוד בקשר רציף עם התלמידים וה    

 .המחנך/ת בכל קושי ובעיה, אנא עדכנו את שלומם ורווחתם של תלמידינו חשובים לנו    

  קשיים רגשיים ומצוקה , יועצות ביה"ס והצוות הטיפולי זמינים ההסגר והניתוק מביאה עימה תקופת    

 ונים לסייע.ונכ    

 

 והחזר עבור פעילות שלא התקיימה בתש"פ חוזר תשלומיםו. 

 פרסום חוזר התשלומים  החלטנו לדחות את , בסיטואציית הסגרשהבנת המורכבות התחשבות ומתוך    

 לבירורים ופרטים נוספים בנושא ההחזר  את ההחזר עבור פעילות שלא בוצעה בתש"פ לאחר סוכות. כוללש   

  רות בית הספר.למזכיבימי העבודה ניתן לפנות    

 

 הורים יקרים,

 מטרתנו היא ליצור עבור התלמידים מסגרת לימודים משמעותית ויציבה, לתמוך בהם וללוותם בתקופה 

השינויים המהירים בהנחיות מחייבים את כולנו  .הקשר אתכם חיוני להצלחת כולנו .זו מורכבת ומאתגרת

 ע.ופן קבונעדכן אתכם בא - למידה רבה של גמישות וסבלנות,

 .חברי ההנהלה ואני עומדים לרשותכם בכל עת ובכל עניין

 

 שנה טובה,בברכת 

 .הגימנסיה ולכל עם ישראלשנה של בריאות ושל שמחה לקהילת 

 

 דני ליבוביץ
 מנהל הגימנסיה


