
 2/04/2020  ח' בניסן תש"ף 

 

 הורים יקרים שלום רב, 

 

 לקראת חג הפסח ברצוננו לאחל לכם ולבני ביתכם חג פסח שמח.
 

בלים  "חופש" מק" או המושג: "חירותשנה ה. "עבדות לחירות"ל מבחג הפסח מברכים על יציאת בני ישרא
 משמעות אחרת.

להספיק דברים , גרההשובה ללמוד להעריך את הזדמנות ט היא לינו באביב השנהע שבאה  ורונה"תקופת הק"
אתם  וודאי היום לשפר את היכולות הטכנולוגיות ) אפילו השקיע ביחד המשפחתי ושתמיד רצינו ולא מצאנו זמן, ל

    .וגל קלאסרום"("ג -ה"זום" ואת -מכירים את אפליקצית ה
מאחלים לכם חג אביב שמח, הנאה בחיק המשפחה הגרעינית ומצפים לשוב במהרה לבית הספר שלנו  שאנחנו 

 כ"כ אוהבים.  

 

שבועות האחרונים:ה 3-וברים יחד אתכם בצת על מה שאנחנו ע ק  

 

 שפועלת מידי יום.  מערכת "למידה מרחוק" צוות בית הספר בהנחיית מריוס הלפרן רכז התקשוב בנה  *
 

 12:00-. בשונים מורים מקצועיים  2ולאחר מכן פוגשים  מחנךבפגישת  :0010-פותחים את היום ב בחט"ב
קופה בה אנחנו סגורים בתנפש במיוחד כי אנחנו מבינים עד כמה חשובה התנועה ל)  טספורממשיכים לשיעור 

) אפייה, איפור, כתיבה יוצרת, אילוף  עשרהשיעורי הפתחנו השבוע במסורת י הספורט בבתים(. לאחר שיעור
  2מסיימים עם הגשת ם תלמידיהאת היום  .ד(ט"ע ועוהכנה לחמפגש , וסיקה, מנהיגותכלבים, דמיון מודרך, מ

(  סקיות וחברתיותוזמות ע תוח יתכנית לפי ) unistreamתכנית בנוסף המקצועיים. הקשורות בשיעורים  מטלות
התלמידים . לשמור על שפיותזכות גדולה ויכולת כ אנחנו רואים בתכנית הלמידה מרחוק .מהביתממשיכה 

 גשים אותנו בימים אלה.  מרוכחים, לומדים ונ

מלמדים לקראת בגרות במערכת מסודרת כולל תיגבורים לתלמידים שאמורים לחזור על בחינה וכאלה  חט״ע ב
 .יתקיים ממאי עד יוליונדחה הבגרות בחינות  מועד . שעומדים לפני בחינת בגרות

לשאול את התלמידים לגבי יום הלימודים ולסייע ככל הניתן כדי שנשמור על להתעניין, ם מכאן אנו קוראים לכ
 גרה.הש

, לאכול 10:00, לקום ללמידה מרחוק, שמתחילה רק בשעה לקיים סדר יום נורמלי ילדיכםנסו לעזור ל  *
נסו   ,פסח , בחופשת הכעתגם . רוף הקיים מסביבנומסודר, לחלוק יחד ארוחת ערב. הסדר הזה חשוב דווקא בטי

 זמנים משפחתיים.ללת למידה, העשרה, תחביבים ותכנית שכו, קבועה שקמיםסדר יום. שעה לבנות עם הילדים 
 
יוצר השפעה ם למורים ההוריה בין בו איתנו על פתרונות. שיתוף הפעולם וחשכנו בקשייעד -היו איתנו בקשר*
 . כאןאנחנו  בה על הילדים.ר

  
ולנו , שמעודד אותם שאם יעשו מאמץ עכשיו לא להסתובב, נוכל כמסר מרגיע שיש בו תקווה דיכם יל תנו ל *

 .בעוד מספר שבועות, להתחיל לחזור לשגרה. תנו להם דוגמאות של אירועים שאתם עברתם
תנו להם גם חיזוקים חיוביים, תפרגנו על הדברים שהם מצליחים, תחזקו התנהגויות טובות, תמיד יש גם כאלה. 

בים. בעולם כל כך משוגע, הקשר והאהבה שלכם , שהם אהוואל תשכחו לומר להם שאתם אוהבים אותם 
 .היא מאד משמעותית. להגיד את זה ממש במילים זה גם חשוב 

 

 נצא "מחוזקים לעולם"ו יחד נעבור גם את זה

 

 

 אוהבים, 
 הספרצוות בית עליזה, מתן ו


