
 

 בס"ד 

 יום רביעי ו' אלול 

26.08.2020 

 , הורים יקרים 

 תלמידות אהובות, 

ברוכה וטובה מקודמתה. ביום  שנת הלימודים בפתח ואנו נערכים במלוא המרץ לקדם את פתיחת השנה שתהיה בעז"ה 

האחרונות,  בהתאם להוראות  החינוך. שלישי הבא נפתח את שערי בית הספר לפי ההנחיות של משרד הבריאות ומשרד 

תלמדנה התלמידות במתווה של קפסולות ואנו עושים מאמצים רבים כדי לאפשר למידה מקרוב ומרחוק בצורה רציפה,  

 מקצועית ואחראית. 

ההתארגנות לפתיחת שנה במתכונת זו דורשת מאתנו יצירתיות רבה, אורך רוח וסבלנות. ההוראות המתחדשות ומערכת  

הסבוכה מאתגרת אותנו למצוא פתרונות יצירתיים שיתאימו לקידום המטרות שלנו מבלי לוותר על הקפדה מלאה   האילוצים 

 של הנחיות משרד הבריאות.  

. קראו אותם בתשומת לב, התאזרו   זו שנהים הקשורים להתנהלות המיוחדת ב בימים הקרובים תקבלו מאתנו מספר חוזר

, שיח מכבד ורצון טוב נוכל יחד  הדדית לה או אי הבנה. אנו מאמינים כי בהקשבהבסבלנות והרגישו נוח לפנות עם כל שא 

 לפתור כל סוגיה שנדרש לה. 

כתמיד, אנו חפצות בהתקדמותן האישית, הרוחנית והלימודית של כל אחת מהתלמידות ולשם כך אנו פועלות ללא לאות.  

ו כלים חדשים, השתתפו בהשתלמויות  דות למצוות המורות עמל כל החופשה בהכנות לשנה המיוחדת שבפתח. המור

ובכנסים והשקיעו שעות רבות בפיתוח חומרי למידה שיתאימו לאתגרי התקופה. זו ההזדמנות להוקיר את עשייתן המקצועית  

 והאחראית. 

יכולים  אנו מבקשים להודות גם לכם ההורים על האמון שאתם נותנים בנו ועל שיתוף הפעולה שלכם, שבלעדיו לא היינו 

 להגשים חלומות. 

 נאחל לכולנו שנה מבורכת של עשיה, צמיחה והתקדמות בכל תחום מתוך שמחה ובריאות שלמה לכם ולכל בית ישראל. 

 להלן כמה הודעות לתשומת לבכם: 

קפסולות. מערכת השעות של בית הספר תתייחס לחלוקה זו, ולמעשה לכל קפסולה   2יב' תחולק ל -כל כיתה מז' .1

   משלה.תהיה מערכת 

 חלוקת התלמידות לקפסולות תפורסם בהמשך. תקבלו על כך הודעה נפרדת.  .2

,  10:00עד  8:00בשעה  -קפסולה ראשונהביום הראשון ללימודים תגענה התלמידות לבית הספר בשני סבבים.  .3

 . 12:30עד   10:30וקפסולה שניה מ 

 יש להצטייד בסידור וכלי כתיבה. .4



 

לא תינתן יותר אפשרות לאישורים  . באמצעות המשוב דיגיטלית  בריאות מידי יום תצטייד כל תלמידה בהצהרת .5

הבוקר נשלח  סמה אישית למשוב הורים ושאתם מצליחים למלא את ההצהרה. )י חשוב לוודא שיש לכם ס ידניים.

 ( חשוב להתנסות ולא להשאיר דברים לרגע האחרון סרטון הדרכה כדי לסייע בידי אלו שטרם התנסו בכך.אליכם 

חשוב שלכל  מעבר למתקנים הכלליים, אנו דואגים בבית הספר לשמירת הגיינה לפי כל כללי משרד הבריאות.  .6

מנע משימוש במתקנים  מוטב להשתמש בציוד אישי ולהי) תלמידה יהיה אלכוג'ל, טישו, מסיכה ובקבוק מים אישי. 

 וצ"ב( כמו קולר וכיציבוריים, 

כמה ימים תלמד כל כיתה ובאיזה אופן. ביום הראשון לתחילת שנה  עדיין לא ברור ה. ימתווה הלימודים עדיין בבני  .7

 תקבל כל תלמידה מערכת אישית ובה יפורט באלו שעות ואלו ימים היא לומדת מקרוב/ מרחוק. 

שלנו לשנה הקרובה וגם עקרונות  . במפגש נציג בפניכם את התוכניות לאחר פתיחת שנה נקיים מפגש הורים בזום  .8

 מבנה הלימודים שנקבע בבית ספרינו. תצא על כך הודעה נפרדת אי"ה. 

מקרוב ומרחוק. גם בימים שבהם תלמידות יכולות להגיע לבית הספר, תתקיים   תתקיים הלמידה בשנה הקרובה  .9

ריטית להצלחת התלמידות  סנכרונית שתאפשר לתלמידות התנסות בכלים דיגיטליים. מיומנות זו היא ק- למידה א

חשוב מאד להצטייד באמצעי קצה שיאפשרו  תקופות שבהם תתרחש למידה בעיקר מרחוק.  צפויים לנובפרט ש

לתלמידה למידה מרחוק. בבתים שיש בהם מחשב נייח, יש לרכוש מצלמה ומיקרופון כדי לאפשר לתלמידה  

 להשתתף באופן פעיל בשיעור מקוון. 

סינון והגנה על כל המכשירים הטכנולוגיים שיש ברשות  מערכת  ההורים להתקין התקופה הזו מחייבת אותנו .10

שתגן על  טחון הראשונה יהילדים )מחשב ביתי, טבלבט או טלפון חכם(. תוכניות הסינון וההגנה הם רשת הב 

 ילדינו מפני פגיעות ברשת. בבחינת פיקוח נפש ממש. 

 מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לסייע בידם. הורים שאינם יודעים כיצד לעשות זאת, 

אנו עושים מאמצים רבים כדי להשיג מימון להשאלת אמצעי קצה לתלמידים, אבל עד שיאושר התקציב ממשרד   .11

 החינוך, יש לעשות מאמץ שהדבר לא יהווה מעכב עבור התלמידה. 

 

 ות לשנה של גאולה פרטית וכללית. אנו נרגשות ומצפות לפגוש כבר את התלמידות היקרות בבריאות ובשמחה. ומתפלל

 

 שנה טובה ומתוקה לכם ולבני ביתכם 

 כתיבה וחתימה טובה 

 לאה אשכנזי 

 מנהלת


