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 2021פברואר  19

 ז' אדר תשפ"א

 

 הדרגתית ללמידה פיזיתחזרה  – הורי הגמנסיהל אגרת 

 הורים יקרים,

. החל מיום א' הקרוב, בבית הספר לשגרת לימודיםוחלקית חזרה הדרגתית  אפשרת תמבשעה טובה 

 ת בהתאם למגבלות שקבע משרד החינוך ויפורטו להלן.יב' ללמידה פיזי-יחזרו תלמידי יא' 21.2

ממשיכים בינתיים בלמידה מרחוק תוך שילוב מפגשים חברתיים באויר הפתוח.  י' -'תלמידי  ז

כולנו   במערכת מלאה. ומב"ר בכל השכבות ימשיכו בלמידה א ", מרכז מלהמיוחד חינוךהכיתות 

  לבית הספר. י'-'תם של תלמידי זתאפשר חזרודש מרץ, תחשמתוכננת ל מקווים שבפעימה הבאה

 בבית הספר יב' חוזרים ללמידה פיזית -'אי .א

, לפי שעה  הספר יב ללמידה פיזית ולפעילות בבית-החל מיום א' הקרוב, יחזרו בהדרגה תלמידי יא

תלמיד יכול לעבור בין שתי  משתתפים, 20בקבוצות של עד  -בהתאם להנחיות  ולמערכות חלקיות 

עטיית  –ש להמשיך ולהקפיד על ההנחיות קבוצות. כמובן שי 4למידה, מורה יכול ללמד עד  קבוצות

 ם ומילוי הצהרת בריאות., מדידת חוגיינה יתי, הקפדה על ההזמן, ריחוק חבר מסכה במשך כל

      .ף השבועבמהלך סועל ידי המחנכים מערכות השעות החדשות תשלחנה 

 עילות חברתית באויר הפתוחפ .ב

שטחים פתוחים לעת עתה בלמידה מרחוק ויקיימו מפגשים חברתיים ב ממשיכיםי' -תלמידי ז'

 ת מפגשים חברתיים לשבוע הקרוב:כנית משתתפים.  20בהרכב של עד 

 גמנסיה.יום ג' בשטחים הפתוחים ב -שכבה ז'

 ת.יום ד' בן העצמאו -שכבה ח'

 יום ד' בעמק הצבאים.-שכבה ט'

 .התחנה -יום ד' במתחם גן הפעמון -שכבה י'

  לוח זמנים מפורטישלחו המחנכים.  
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 ניםוסיח .ג

ו מחוסנים או מחלימים. אנ יב -ם מתלמידי יאלמעלה משני שלישימצוות בית הספר ו 90% -כ

ההורים  ללכלוקוראים ענות הרבה של הצוות והתלמידים למבצע החיסונים ישמחים על הה

לבית הספר רתנו שיהיו יותר מחוסנים תהיה חזככל  – ומעלה ללכת להתחסן 16בני  נו תלמידיל

 יותר. חהובט

 לות לקראת החגופעי ופשת פוריםח .ד

ת מתאפשרהשנה  .מחהשופעילות של הוא שבוע מיוחד ורים פ קראת השבוע של ,תרגילובשנים 

השכבות וצוותי רכזי משתתפים או פעילות מקוונת.  20בהרכב של עד כיתתית מצומצמת פעילות 

 משלוחיט' שכבה למשל ארגנו בך כ ,ברוכות לציין באופן אחר את החגעמלים על יוזמות החינוך 

החג מתחילה חופשת  .ב אספו תחפושות לחלוקה לילדים נזקקים"ת לצוותים רפואיים, בשכבה ימנו

אחרי רמת התחלואה השיפור בווה שכולנו תק .1.3ודים ביום ב' , החזרה ללימ25.2 ביום ה' הקרוב

 .תלמידים לבית הספר שלפיזית אפשר כמה שיותר חזרה יהחג 

 אישית נימהב .ה

 מביט בהשתאות אני ורים המקוונים בכל השכבות. האחרונים אני מרבה להצטרף לשיעבשבועות 

עם  רקששמור על ללקיים שגרה של למידה מרחוק ו ים שלנו המור של ץבמאמובהערכה רבה 

אני מקביל ב .הםגאה בני א .שלהםם הבילדיכדי כך  תוךלטפל  נדרשיםרבים מהם שכ התלמידים

את  רבים מהם,  של הניתוקו , את תחושת הבדידות ות והתלמידיםהתלמידשל רואה את הקשיים 

ם גולעיתים  , את המאמץ והויתורשלהםעות מנישעות ארוכות מול מסכים, את הההקושי להתרכז 

 תסכול וייאוש.

מערכת  נותרים פעם אחר פעם איך ים כלות יובעינ עמוק בצעררואים ואני  מנהלי בתי הספרחברי 

 תלא מונע תישארותם בביהכאורה ל  .סדרי העדיפויות תי' בפרט בתחתי-החינוך בכלל ותלמידי ז'

מאז פורים  שלמהשנה   ?הנפשיהלימודי, החברתי וומצבם  ווחתםראך מה עם המשק להיפתח, מ

' י -ו, מבלי שתלמידי ז' מוריםעם וחברים למידה סדירה, ללא מפגש פיזי עם  לאל , חלפההקודם

את פניהם בלי מזהים מחנכיהם מבלי שאת בני כיתתם ושנכנסו השנה לכיתות חדשים מכירים 

בנושא  קולכםלעשות כמיטב יכולתנו. הגמנסיה ואני נמשיך צוות   דואגים להם מאוד.נו א מסכה.

 , חשוב מאין כמותו.הורים יקרים  ,זה

 .ופורים שמח גרה ובאיחולי בריאותלחזרה מהירה לשבתקווה 

 ליבוביץ, מנהל הגמנסיהדני 


