
 

 

8/01/2021 
 תשפ"א טבת כד'

 בית הספר "יהודה המכבי"הורי לכבוד: 

 

 עדכונים לקראת היציאה לסגר

 הורים יקרים,

 

הספר. המתוקה שחיכתה לנו הצוות החינוכי של בית חשוב לי לפתוח ולהודות לכם ולכן על המחווה 

אנחנו שותפים לתחושת הגעגוע וגם אנחנו כבר מתגעגעים. החיבוק המתוק שנתתם לנו לפני המעבר 

לסגר נוסף, חיזק אותנו מאוד ושולחים לכם ולילדים בחזרה מסר של "חיזקו ואימצו" ,ביחד נעבור גם 

 את הסגר הזה.

 

 האחרון, כפי הנראה למשך שבועיים.אנחנו נכנסים לסגר, בתקווה שיהיה  8/1/2021החל מיום שישי 

 כל מערכת החינוך עוברת ללמידה מרחוק וכך גם בית הספר יהודה המכבי.

 

 

 :היציאה לסגרלרגל  דגשיםמספר 

 הערכות ומערכת

מחנכי ומחנכות הכיתות ישלחו מערכת ללמידה מרחוק בסוף השבוע. המערכת תכלול את תחומי 

 הדעת, מסגרת שעות הלימוד, למידה בכיתה מלאה, למידה בקבוצות, שיח רגשי ומענה פרטני. 

 סדר יום

יום הלמידה יחל בפתיחת בוקר ויסתיים במפגש סגירת יום. במהלך יום הלימוד נשלב עבודה 

 קטנות, שיח אישי וכן מענה לימודי בשעות מוגדרות לפי צורך. בקבוצות

 אופי הלמידה 

 סינכרוניות.-במהלך היום ישובצו מפגשי זום ומשימות סינכרוניות וא

 נוכחות יומית וחובת השתתפות

להיכנס לכל מפגשי הזום. הלמידה ם לעודד את הילדים והילדות כאני מבקש את שיתוף הפעולה של

משמשת גם למפגש לימודי וגם למפגש ריגשי/ חברתי וקיימת חשיבות גבוהה למפגשים אלו מרחוק 

 במיוחד בתקופה זו.

 

 



 

 

 

  יום הורים 

נקיים מפגש יום הורים. הודעה מפורטת על כך תצא לקראת מועד זה. בימים  1/2-2/2-בתאריכים ה

והערכה של החלק הראשון אלו ימשיכו המורים לקיים שיחות אישיות עם התלמידים כחלק מסיכום 

 של השנה.

 

  בנימה אישית

במהלך החודשים האחרונים, לימדנו מקרוב, מרחוק ובלמידה משולבת, בכדי להוביל למידה ברוח 

תוך  עם יחס אישי לכל תלמיד ותלמידה פרויקטים"יהודה המכבי", בלמידה משמעותית מבוססת 

 הקפדה על שמירת בריאותם ותוך עשיה עם מתווים משתנים.

 

 ,הזמן לומר תודה

על המקצועיות, ההשקעה והדאגה לתלמידים  לצוות המחנכים והמחנכות והמורים המקצועיים

ולתלמידות. על נתינה ללא גבולות והיכולת להכיל את הצורך של הילדים בתקופה מורכבת זו תוך 

 .מרביתהשקעה 

ה לסגניות מיטל וטל על שעות רבות של עבודה בבניית מערכות השעות, במקצועיות, תודה רב

בירידה לפרטים תוך ראיית טובת התלמידים והתלמידות לנגד עיניהן ובביצוע תפקידן במסירות רבה 

 ובנתינה גדולה.

בדאגה וראיית כל תלמיד ליועצות בית הספר נעם וליאת ולצוות החנ"מ והתרפיה תודה רבה 

 גישות, בדאגה, בהשקעה ובמסירות אינסופית.בר

תודה למאיה, בן ,בת עמי וכן לרכזי המקצוע שמסייעים ותומכים בהובלת בית הספר במקצועיות תוך 

 השקעה מעוררת גאווה.

לתת מענה לכל  תודה רבה למזכירות בית הספר לימור, תמר ולרועי אב הבית וצוותו על המאמץ 

 ם למען ההצלחה לעבור את התקופה המורכבת הזו.ומשקיעים מכל ליבצורך נדרש 

תודה לכם ההורים שגם בתקופה זו יודעים להעריך את המאמץ וההשקעה שנעשים בבית הספר 

 עבור הצלחת הילדים ורווחת הילדים במיוחד בתקופה זו.

 

 

 

 

 



 

 

 

 -בחירת יו"ר חדש

 

נבחרה ליו"ר החדש של נציגות השבוע התקיימו בחירות ליו"ר נציגות הורים מוסדית ומיטל אורן 

ההורים, אני מאחל בהצלחה למיטל. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לעינת רון היו"ר היוצאת, על 

 הנתינה והדאגה לכלל תלמידיי בית הספר ועל ההשקעה של שעות רבות לטובת הקהילה.

 

 

 שנדע בשורות טובות

 

 

 בברכה

 איתי סוקולובר

 "יהודה המכבי" ת הספרמנהל בי


