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 באדר תש"ף  חי"

 ,הורים יקרים שלום רב

וודאות. צוות בית הספר נערך כדי -פה של הרבה אי", תקוקופה "אחרתתהשבוע נכנס ל

 .למידה מרחוק קיים שגרת ל

: אוגרים מזון, הקרוביםלימים יערכות ת בהונוגע כל אחד היום המעסיקות  השאלותמובן ש

 וודאות.-המון אישנה יולקרובים שלנו  ואגיםד

  

שגרה של צוות בית הספר שמנסה לתת מענה ולשמור על שגרה ככל הניתן. נכנס כאן, 

-בלו חומרי למידה ומטלות בהתלמידים יקמידה מרחוק )ל, מפגש בוקר עם המחנך 

classroomעקבו אחרי   -םי ם ההוראנחנו קוראים לכ. לדיכםליה טוב הפגה ( ושיעורי

השגרה הזאת נחוצה  ילדיכם ועודדו אותם לשבת ללמוד. המשימות הלימודיות שיקבלו 

 . לילדיכם

 יהיה שונהם שיעוריח הלומידי יום.  עם התלמידיםשר ו בק והמורים המקצועיים יהי כותהמחנ

  ך. מרחוק עם המחנ במפגש קצר  10:00וייפתח מידי בוקר בשעה 

 :כמה נקודות חשובות

. בבקשה הבסיסשלכם ושל בני ביתכם היא הבריאות ערים לכך שכעת  אנחנו -בריאות . 1

 .התמודדויות בבתים ותבמידה ועול ת המחנכיםעדכנו א

 

אי יה אחר היא גם הזדמנות גדולה. כל תלמיד יה ידה מרחוק למ -ועצמאות  לקיחת אחריות .2

ביצוע המטלות ) מעבר למשבצות ל את הלמידה והוא ינה בה לבנות לעצמו מערכת אישית

ישנה כאן הזדמנות  ם מקצועיים מתוקשבים(.עורישי 2-כ+  מפגש מחנך  - הקבועות מידי יום

 .ומד במשימות שהצבתיאני קובע מתי נוח לי ללמוד וע  . כך,אחריותולמוד ניהול זמנים ל

 

   :לו"ז השבוע הקרוב .3

לבדיקת נוכחות+ שלום התלמידים+ הנחיות  בבוקר   10:00מפגש מחנך קצר בשעה  -א'יום 

 קצרות למהלך השבוע.

 .10:00בשעה  ) בהנחיית היועצות( מפגש מחנך קצר+ משימת הפגה -ב'יום 

לכל )   classroom-הדרך  ותחילת למידה מרחוק 0010:מפגש מחנך קצר בשעה  -ג'יום 

 (.  כיתה תיפתח סביבת למידה

 באופן שוטף בלו"ז הכיתות.* מחנכי הכיתה יעדכנו אתכם 

יבה  סאינו יכול ללמוד מ לימוד מרחוק. תלמיד שו זמינים להי ידים ייפייה שכל התלמ הצ. 4

 ך הכיתה. כזאת או אחרת מתבקש לעדכן את מחנ

הוא ביחד שלנו. אנחנו פה לכל דבר. חשוב שתרגישו בנוח לשתף, לשאול  שלנוהכוח  -יחד . 5

כך נעבור את התקופה הזאת בצורה , הורה-פעולה מורהשיתוף נקיים ולהתייעץ. ככל ש

 תר.הטובה ביו

לרה שבונה , לק שמוביל את תכנית הלמידה מרחוק  בהזדמנות זאת ברצוננו להודות למריוס

 בתקופה זאת. , לחברי ההנהלה והמחנכים על עבודת ההיערכותמיוחדתאת המערכת ה

 .יחד נעבור את התקופה הקרובה בצורה מיטבית

 ואיחולי בריאות, שבוע טובברכת ב                                           

 עליזה ומתן                                                             


