
 
 

 
 

..1..11111 

 ד חשון תשפ"א"כ

 אגרת עדכון נובמבר להורי הגמנסיה

 הורים יקרים,

 1מספר עדכונים מחיי בית הספר

 . יום פעילות ומפגש1

במרחבים פתוחים בהתאם מורים ומחנכים אתמול קיימנו לראשונה יום פעילות חוץ1 התלמידים נפגשו עם 

מוריהם והיציאה לפעילות בשטח הפתוח עם 1 המפגש של התלמידים עם חבריהם לכיתה וולהנחיות לכללים

 היו מרגשים וחשובים מאין כמותם, בריאות הנפש בתקופה מורכבת זו1

ככל , חברתיים וחינוכיים מרחוק עם מפגשים פיזיים משמעותית נמשיך לעשות כמיטב יכולתנו לשלב למידה 

 ימי ג' הקרובים יוקדשו לפעילות חוץ בתקווה שמזג האוויר יאפשר זאת1 פשר1 שיתא

 : תמונות מהמפגשים אתמולמספר 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 . סיום שליש א'2

עבור , פיזית בבית הספר ומדים המיוחד ומב"ר של למעט תלמידי החינוך1 א' יסתיים שליש 11.1.בתאריך 

ילד -מורה-יתקיימו מפגשי הורה 12..,2ג' ,  -בימים א' ו1  תלמידים היה זה פרק של למידה מרחוקמרבית ה

  השיחלאנו רואים חשיבות רבה , בכל שנה ועל אחת כמה וכמה בתקופה זו ם הפיזיים1ם במקום ימי ההוריבזו

 יאו זימונים מסודרים1צמחנכות ומחנכי הכיתות יוגשי והחברתי של ילדיכם1 ם הלימודי הראתכם על מצב

 . סקר סרולוגי לקהילת הגימנסיה3

 "הדסה"של ר הסרולוגי לאחר שהתקבלו האישורים הנדרשים מכל הגורמים הרפואיים והעירוניים, הסק

  יתקיים הסקר בבית הספר1   21.11 ,1.12, 2.12, 3.12  :תאריכים בבמהלך ארבעה ימים יוצא לדרך1 

, אנשי צוות בגמנסיה  בקרב כמה שיותר תלמידים לבדוק המצאות נוגדנים לקורונההיא הסקר מטרתו של 

רישום   וטופס  פורטמ רהסב מכתב בבית הספר במהלך ההתפרצות בחודש מאי האחרון1  שנכחו  ובני ביתם 

 1ת ברישום מראשותנמהשתתפות ה 1 הקרובים בימים   אליכם  וישלח  לבדיקה

  . למידה מרחוק4

מאתגרת את הלמידה בזום מתקיים בזום ובפלטפורמות דיגיטליות שונות1 חלק ניכר מהלמידה בימים אלו 

מורי הגמנסיה  למידים רבים נמנעים מהשתתפות פעילה ואף לא פותחים מצלמות ומיקרופונים1 ת כולנו,

וודא שאכן מתקיימת למידה1 כדי ל טלות ובבדיקת העבודותמשקיעים מאמצים רבים בהכנת השיעורים והמ

אנו   הלמידה1קידום אפשרויות לדרכים וללא הרף ומחפש הוראה מרחוק בממשיך להתמקצע  המוריםצוות 

מקווים ומצפים כי תפתחנה  כולנו  זו1במיוחד בתקופה בנושא מבקשים את תשומת לבכם ומעורבותכם 

 1 פשרויות ללמידה פיזית בבית הספרבהקדם א

 ,בריאות איתנה

 דני ליבוביץ, מנהל הגמנסיה

 

 

 

 

 

 

                                        11.11.21סתוונית היורה, עמק המצלבה 


