
 

 

 בס"ד

 ו' תשרי תשפ"א חמישי יום 

 הורים יקרים שלום רב,

 

 .כמה מילים לסכום השבוע הראשוןהסגר הראשון )בסבב בי"ת...( הגענו לסוף שבוע 

פשוט הזה, -מרשימה לאתגר הלאבממשקים שלי עם הורים, מורים ותלמידים, אני מרגיש הירתמות 
 כל אחד כפי יכולתו בתקופה זו. ישנם אחוזים גבוהים מאד של שיתוף פעולה, וזה משמח.

לכן חשוב לי להסביר את  ,אני שומע מחלקכם שהלמידה מרחוק מאתגרת מאד ברמה המשפחתית
ו הדבר משפיע סיוננישל התלמידים. מנ תפקוד רציףהרציונל שעומד מאחוריה: חשוב לנו לשמור על 

לטובה על החוסן הנפשי שלהם, ועל יכולתם לחזור לאחר מכן ללמידה איכותית יותר מקרוב. יחד עם 
זאת, כולנו באותה ספינה; אנחנו ערים לריבוי המטלות שמונחות על כתפיכם ההורים בעת הזו, 

 וחשוב לנו שגם אתם תישארו רגועים ושמחים לטובת המשפחה כולה. 

 בנינו את המערך הבא: נוכח מציאות זו

דרך הפדגוגי ולא דרך הווטסאפ, על מנת להרגיל את התלמידים להשתמש נעשית הלמידה  .1
 , ועד כמה שאפשר להקל עליכם את מטלת התיווך.זו פלטפורמהב

צמצמנו את הלמידה לארבעה מקצועות עיקריים: תורה, עברית, אנגלית וחשבון. הלמידה  .2
ב, שם יש צורך ביותר הקניה( אלא -)להוציא כיתות א בפרקי זמן קצרים, לרוב לא בזום

 בפדגוגי, ומאפשרת הפוגות על פי צרכי התלמיד. 

העמדנו מערך תמיכה לכל מורה מקצועי, כך שאם יש תלמיד שמתקשה, הוא יכול לקבל  .3
 עזרה פרטנית, והדבר לא אמור "ליפול" על ההורה.

שימות, בכדי להקל על אתגר הלמידה המורים מנהלים מעקב ברמה יומיומית אחרי ביצוע המ .4
  ולמנוע צבירת פערים. העצמאית, לעזור במקרה הצורך 

 המחנכים עורכים סבב שיחות אישיות להתעדכן בשלומם ובצרכיהם של התלמידים. .5

 אחת לשבוע נערך זום כיתתי כדי לאפשר מפגש חברתי. .6

 

 אז איפה אנחנו משלבים כוחות אתכם?

הלמידה הייתה בעיקר חזרה על החומר הנלמד, הפעם מתבצעת גם בשונה מהסבב הקודם, בו 
 בלמידה לחשובה עוד יותר. לכן, אני מבקש מכם: עקביותהקניה, מה שהופך את ה

לסייע בהנעה של ילדכם ללמידה. לעזור לו עם סדר היום, תוך שאתם מציבים את הלמידה  .1
 כחשובה מבחינתכם.

מאד שתשתפו את המחנך או המורה  אל תחכו! נשמח מאד -במידה שילדכם מתקשה .2
 המקצועי, והוא יקבל עזרה פרטנית.

אנא פנו אלינו. יש לנו צוות נהדר של  -כן אם אתם נתקלים בקשיים רגשיים אצלי ילדכם-כמו .3
מחנכים ומחנכות, וכן אנו מלווים על ידי פסיכולוגית ביה"ס אפרת שטיינמץ. יחד נשתדל 

 מיטב יכולתנו.כלסייע 

אין באפשרותכם להדפיס, אנא פנו אלינו ונדפיס לכם אם ת ללמידה חוברות. לעיתים מתלוו .4
 בבית הספר.

 אנחנו כאן. -לכל שאלה, הארה ובקשה .5



 

 

 

 לסיום 

להוציא את כל המערך אני רוצה להודות מקרב לב לצוות בית הספר המסורים שעובדים קשה כדי 
 פועל. ל

 

 יחד נעבור את הסגר בשלום...

 חתימה טובה,בהערכה רבה ובברכת 

 יונה שפי מנהל ביה"ס וכל צוות המורים

 

 


