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 תש"פכז' באלול 

 בית הספר "יהודה המכבי"הורי לכבוד: 

 

 ראש השנה לקראת  ות וברכההודע

 הורים יקרים,

עם רצון לתת לתלמידים ולתלמידות סביבה שתאפשר להם להתפתח  שנת הלימודים נפתחה

 ולהתקדם בנושאים החברתיים הרגשיים והלימודיים למרות התקופה המורכבת.

נוכח המציאות שדרשה מאתנו לעשות התאמות ו לא אחת לשנות את התוכניות לצערנו הרב נדרשנ

 להישאר בבידוד בבתים.ואף תלמידים ואנשי צוות נאלצו 

 ממחר יופסקו הלימודים בבתי הספר עד לאחר החגים. החל

מחנכי הכיתות יעדכנו אתכם לגבי מערכת הלמידה מרחוק שתונהג בתקופה זו. אנו מצויים בתקופה 

 מציאות משתנה.ב ולנו נדרשים לנקוט בגמישות רבהבה כ

ת הספר גם בתקופה זו ימשיכו המחנכים והמחנכות לשמור על קשר אישי עם התלמידים וצוות בי

 ערוך לתת מענה לכל פניה. 

הייעוץ, פסיכולוגית בית הספר, ואנוכי נשמש עוגן לתלמידים הזקוקים  תהצוות החינוכי: מחנכות, צוו

 יועצות בית הספר הכינו מסמך בנושא וניתן לצפות בו בקישור המצורף : לנו בתקופת הסגר.

 הקישור למסמך.

 אני רוצה להביע את הערכתי לצוות החינוכי על העבודה המאומצת וההשקעה במיוחד בתקופה זו.

 

 מעדכן לגבי מספר נושאים הקשורים הן ללמידה מרחוק והן לדברים מתוך המתרחש בבית הספר. 

 

  הערכות ללמידה מרחוק

בימים האחרונים שוחחנו עם התלמידים לגבי הכוונה לעבור ללמידה מרחוק. התלמידים  .1

 עברו הסבר על הסיבות לכך וכיצד תתבצע הלמידה.

הגביר עוד יותר את אפקטיביות הלמידה מרחוק צוות המורים עובר השתלמות שמטרתה ל .2

 ועל השימוש במגוון רחב של פלטפורמות.

בשיתוף עם הוריי בית אנו ערוכים לתת מענה לכל תקלה וקיים צוות  -תקלות בלמידה מרחוק .3

הספר שנמצא על מנת לתת מענה לקושי מסוג זה. במקרה של תקלה יש לפנות למחנכת 

 הכיתה.

מיקוד במקצועות הליבה ושילוב תכנים נוספים. התאמת הלמידה  -עקרונות בלמידה מרחוק .4

לצרכי  התלמידים. מפגשים הנותנים מענה לשיח במיוחד בתקופה זו ולמידה עצמית של 

 התלמידים והתלמידות.
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 קליטת כיתות א' וב'

 ב'. -בשנה זו הצטרפו לבית הספר שכבות א' ו

 וקיבלנו את פניהם של התלמידים באופן חגיגי.הקליטה נפתחה במפגש קצת אחר נוכח התקופה 

המפגש עם התלמידים החדשים היה מרגש וכבר עכשיו אנו רואים את ההשתלבות המהירה 

 והמיטבית של התלמידים בבית הספר.

 

 

 בית הספר בתקופת קורונה

הקורונה הולכת ומתפשטת ברחבי הארץ ולצערנו פקדה גם את בית הספר. אנו ערוכים בגמישות 

ה לכל תרחיש שנדרש להגיב לו ומוכנים למעברים מלמידה פרונטאלית ללמידה מרחוק. אנחנו רב

 יוצאים לחופש כאשר מספר כיתות נדרשו להיכנס לבידוד לפי הפירוט הבא:

 כולל 27/9-עד ה -3כיתה ה

 כולל 23/9-עד ה Bקפסולה  1כיתה ד

 כולל 24/9עד  Bקפסולה  4כיתה ה

 כולל 24/9עד  Aקפסולה  1כיתה ו

 חלק מצוות בית הספר נדרש אף הוא להיכנס לבידוד.

 בריאות איתנה לכולם.

 

  ןשכבות ה' ו' והלמידה בקונסרבטוריו

מנת למצוא סביבת למידה עבור שכבות ה' ו'. פתחנו את הלמידה עם -עם כניסתי לתפקיד פעלתי על

-שכבות ה' ו' שני מפגשים עלשעות פרונטאליות. קיימתי עם הנציגות ההורית של  13היקף שעות של 

מנת לעמוד על הפערים ועל הדרך שלנו בשיתוף פעולה לגשר עליהם. פעלתי רבות בנושא ואפעל גם 

בעתיד. כפי שעדכנתי במפגש האחרון שלנו, עם החזרה ללמידה פרונטאלית תגדל כמות שעות 

 ימי למידה בשבוע. 6שעות לכל קפסולה במסגרת של  19-הלמידה ל

מנת לשפר -ידה כפי שפגשנו אותה בהתחלה שונה ממה שהיא היום ונמשיך לפעול עלסביבת הלמ

 את סביבת הלמידה עוד יותר.



 

 

 

 

המבנה החדש וככל שיהיו עדכונים בנושא זה בניית חשוב לציין כי מדובר בפתרון זמני עד לסיום 

 אשלח עדכון.

 

 בכל תחומי בית הספר יש שינויים רבים,

 השיחות, השיעורים,הכיתות, ההפסקות, 

 כמעט דבר אינו דומה למוכר ולידוע,

 והשינוי הופך להיות הדבר הכי קבוע.

 מה שיתאים לשנה כזו מוזרה,

 חזרה לשגרה.-הוא פשוט לאחל

 

 ,חג שמח ובריאות איתנהבברכת 

 איתי סוקולובר

 "יהודה המכבי" ת הספרמנהל בי

 

 


