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 תלמידות אהובות,   הורים יקרים,

מידי שנה היום הראשון ללימודים הוא יום מרגש. התלמידים וההורים מצפים לו, ואף הצוות החינוכי בבית הספר  

 מקודמתה. מתארגן ליום המיוחל בתפילה, בהתרגשות ובתקווה לשנה חדשה, טובה ויפה 

שבמחצית השנה החולפת לא בקרו בבית הספר.    ותתלמיד   לא פשוטים. ישנןבשנה החולפת התנסינו באתגרים  

המציאות המאתגרת חייבה את כולנו להסתגלות מתמדת למצבים חדשים. ובחנה שוב ושוב את החוסן שלנו  

 כלכלי, המשפחתי ועוד. לעמוד איתן מול תהפוכות ושינויים בלתי צפויים בהיבט האישי, המקצועי, ה

אנו מודעים לחששות הרבים שאתם נושאים אתכם בתחילת שנה זו, ומתחייבים כי נעשה ככל יכולתנו כדי  

לאפשר שגרת לימודים רגועה וטובה. נהיה ערים לצרכים העולים מן השטח, הן בהיבט הלימודי, הן בהיבט  

 החברתי והן הרגשי. 

בהם לא תתאפשר הגעה פיזית לבית הספר )בידוד, תלמידה/ מורה  ייתכן כי לאחר פתיחת השנה יהיו ימים 

מאומתת וכו'(. לשם כך עלינו להיערך לאפשרות של למידה מרחוק, לא בדיעבד, אלא לכתחילה. לפיכך,  

בשבועיים הראשונים של תחילת שנה נעסוק בעיקר בהקניית מיומנויות דיגיטליות והתמצאות בסביבות למידה  

המעברים בין למידה מקרוב ללמידה מרחוק יהיו חלקים ולא יפגעו ברצף הלימודי  די שטכנולוגיות. זאת כ

   והחברתי.

בניית מערכת היברידית )שמשלבת למידה מרחוק ומקרוב( היא משימה קשה ומורכבת. ימים רבים אנו שוקדים  

את מערכת השעות,  תקבלנה התלמידות    ביום הראשון ללימודיםעל המלאכה כדי להביא לתוצר טוב ככל שניתן.  

   והסבר מדויק כיצד לקרוא אותה.

מערכת השעות הנוכחית תתקיים עד סוף חודש תשרי. במהלך תקופה זו נבחן את יעילותה, נלמד את הצרכים  

משרד החינוך התווה יומיים של למידה מקרוב לכל הפחות, אך אנו עשינו  כפי שהנכם יודעים,  ונשדרג בהתאם.  

על פי  מידות לבית הספר כמה שיותר מתוך הנחה כי אין תחליף למפגש האנושי. מאמץ גדול להביא את התל

ימים בשבוע, וביום שישי יפגשו לשעתיים עם המחנכת בלמידה   5המתווה שלנו תלמידות ילמדו בבית הספר 

 שעות כרגיל(.   4)למעט קבוצה בכיתה יב שלומדת ביום שישי   מרחוק.

 שימו לב! 

ישנן שעות בבית הספר שבהן הכיתות מחולקת לכתחילה )מתמטיקה, אנגלית, לשון, הסטוריה, מגמות ועוד(.  

השתדלנו ליצור בתוך המערכת "גושים" של שעות מפוצלות שאליהן כל התלמידות מחוייבות להגיע פיזית ללמוד  

שעות האחרות, בהן הכיתה  ב ימים בשבוע.  3-4באופן זה אנו פוגשים את התלמידות לפחות בתוך ביה"ס. 

 מחולקת לפי 'קפסולות', כל שבוע תלמד קפסולה אחרת. כלומר: 

 כולן מגיעות ולומדות בקבוצות  -שעות מפוצלות  -

 קפסולה ב' וכן הלאה.   -קפסולה א', בשבוע שני   -בשבוע אחד  - שעות מליאה -

  ב' בלמידה מקוונת מרחוק. בימים שבהם קפסולה א' לומדת פיזית בבית הספר, לומדת קפסולה  חשוב לציין כי  

   ולהיפך.

  



 

 כמה הנחיות לידיעתכם ולתשומת לבכם: 

לא תתאפשר העברה  שימו לב,  מחר בעז"ה תקבלו את המידע אודות הקפסולה שאליה בתכם משויכת.   .1

   בין קפסולה לקפסולה.

השעות  , וקפסולה ב' בין 10:00ועד  8:30ביום הראשון ללימודים תגיע קפסולה א' בין השעות  .2

 להיכרות ראשונה עם המחנכת.   12:00ועד  10:30

עם מגוון  מתווה השעות מחייב בגרות ולקיחת אחריות. זהו חלק מתהליך שהבנות עוברות יחד  .3

רנית  למידה מערכת שעות אישית והיא מחויבת להיות עלכל ת  המיומנויות שהן משכללות בתקופה זו. 

למלא את אחריותן   נו בטוחים שתסייעו בידי הבנות לימים ולשעות שבהם עליה להיות בבית הספר. א

 בתהליך הלמידה. 

כדי שתתאפשר למידה מרחוק על הבנות להצטייד במצלמה ומיקרופון שיותקנו על המחשב הביתי.   .4

במקרה שאין מחשב ביתי, חשוב לעשות מאמץ להצטייד באמצעי קצה כלשהו. אף אנו נעשה מאמץ  

גת. ברגע שיאושר לנו תקציב לשם כך, נשמח ליידע אתכם על  לגייס מכשירים עבור מי שאין ידו מש

 כך. 

 בבית הספר נקפיד מאד על שמירת כל כללי ההגיינה:  .5

 מלבד שיעורי חינוך גופני.  מחוייבת בכל שעות בית הספר.  - עטיית מסיכה -

 דיגטלית בלבד! באמצעות המשוב.  - הצהרת בריאות -

שעות לאחר    48ר מחלת חום יש לשהות בבית  הורים מתבקשים לדווח על בת שאינה חשה בטוב. לאח -

 שיורד החום. אנא הקפידו על כך ושמרו על שלום כלל באי ביה"ס. 

 הגברנו את שעות הניקיון וציידנו כל כיתה בממחטות חיטוי ואלכוג'ל.  -

החלפנו את ברזי הקולר כדי למנוע שתיה מהפיה. אנו ממליצים להתארגן עם מים קרים מהבית ולא   -

 מים ציבורי.  להשתמש במתקן

 חשוב שלכל תלמידה תצטייד בחבילת טישו, אלכוג'ל אישי, בקבוק מים אישי וכו'  -

תלמידות יאכלו את ארוחת הבוקר ליד השולחן בכיתה. אין להסתובב עם אוכל כלל. יש להקפיד על   -

 שטיפת ידיים לפני ובסיום הארוחה. 

 אין לחלוק ציוד עם תלמידות אחרות.  -

 לחטא את השולחנות, הידיות ושאר חפציהן במעבר בין השיעורים. התלמידות ידאגו  -

 לכל כיתה יוקצה חדר שירותים נפרד. עודדו את הבנות להשתמש רק בחדר שהוקצה עבורן.  -

 בחדרי השירותים הוצבו מתקני סבון ונייר ניגוב חד פעמי לשימוש הבנות.  -

שמירת מרחק בין הנכנסים ולמנוע  כדי לאפשר  ,  8:15תתאפשר עד השעה  כניסה לבית הספר מידי יום   -

 . צפיפות

 תיאום מראש. רק במקרים חריגים ובכניסת הורים למוסד החינוכי   -

  



 

 ועוד כמה עניינים הקשורים למהלך השנה: 

משרד החינוך הוציא מתווה טיולים המותאם לתקופה. אנו נבחן את האפשרויות ונוציא את התלמידות   -

 הטיולים תהיה ברורה, אתם תקבלו הודעה על כך. על פי המתווה. ברגע שתוכנית 

וועדת החינוך של הכנסת אישרה את גובה התשלומים לשנה הבאה. מערכת ההזנה טרם    - שכר לימוד -

 נפתחה ולכן אנו נפרסם את החוזר רק לאחר שיאושר לנו סופית. 

בו מציינים יום  אין לחגוג בבית ימי הולדת! כל כיתה תחליט יחד עם המחנכת על האופן  - ימי הולדת -

הולדת בבית הספר, באופן אחיד לכולן. אנא כבדו נוהל זה ואל תעמידו את החברות במצב לא נעים.  

 תוכלו כמובן לחגוג בחיק המשפחה, אך ללא חברות מהכיתה.

 אסיפות הורים יתקיימו באופן מקוון. על מפגש הורים ראשון תצא הודעה נפרדת בעז"ה בשבוע הקרוב.  -

 *** 

. שיתוף הפעולה ביננו הכרחי  ככל שיהיו ככל שניתן לשתף אתכם בהתפתחויות ובעדכונים שוטפים אנו נשתדל

בשיתוף פעולה,   .אנו ערוכים לתת מענה לכל צורך שיעלהלפתחנו. עומדת להצלחת המשימה החינוכית ש

 כל יעד. הקשבה אמיתית ולב חפץ בוודאי נצליח לכבוש 

 . נשמח לסייע ולעמוד לרשותכם בכל עניין 

 בתפילה לשנת לימודים פוריה ומוצלחת. שנה של רוגע ובריאות, של פרנסה בשפע ונחת מכל יוצאי חלצינו. 

 יהי רצון שנזכה כבר לגאולת עולם בביאת משיח צדקנו תיכף ומיד ממש. 

 כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה 

 לאה אשכנזי 

 אור חנה  -וכל הצוות החינוכי 

 


