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   2020נובמבר    -ת בית ספרי עשייה ה עדכון ב הנדון:  
 

 הורים יקרים,
ם  דיהילה: תלמיקבמקומו של בית הספר  חשיבות את למדים מחדש אנו , בת זוכשנה מור ב

נלקחו מאיתנו,   -באופן אישי מדי יוםש להיפגהזכות השגרה המבורכת ו והורים כאחד. 
וות החינוכי  ת הספר והצת ביהנהלאותותיו.  קשה על כולנו ונותן את מחסר, והדבר 
 .  קהילה כולהה  כל העת תוך ייצור מענים מגוונים לצרכיגייה זו ום בס עוסקי

 
 : אנו מבקשים לשתף אתכם בחלק מעשייה זו

 

להורים  סימניםוהסברים ניתנו בהן  –התקיימו בכל השכבות   ם אסיפות הורי  (1
יכולוגיות ספ ה ת הובילו ופיהמלווים את ילדיהם במציאות שונה זו. את האס 

פסיכולוגיות בית  לה קוקוי. אלווירה נחמד והגב' אהמלוות את בית הספר: הגב' 
השיח  . הספר, הציעו להורים לקחת חלק בסדנאות הורים להמשך קבלת כלים

 .   לסדנאות   נרשמו   כלל השכבות מ הורים    60    -כ , ובעקבותיו  המשיך בפורום כיתתי

 
וללמידה בבית הספר של תלמידי    למידה מרחוק ל בד  מל   -" בית הספר עד הבית "  (2

השבוע הייתה , עליונה בחטיבה ה   אגף שח"ר ותלמידי  בשתי החטיבות  חינוך מיוחד  
פגישת שובים השונים וביהצוותים החינוכיים ת ראשונה של ביקור ינסנו

במגבלת משתתפים, בריאות: . המפגשים נערכו על פי תקנות משרד התלמידיםה
ולתלמידים   ושמחה גדולה למורים  המפגשים הביאו אורסיכות. מ יתעטבחוץ, ותוך 

 נוספים מתוכננים בהמשך . מפגשים  ו 
 

תלמידי  :  לפיתוח מיומנויות וכישורי חיים לתלמידים נבחרים משכבת יא יבסדנאות   (3
דנאות על ידי פסיכולוג הדרכה בס המגיעים לבית הספר מקבלים   החטיבה העליונה 

 . צי של בית הספרוף עם הצוות הייעובשיתו
 

 :נבחרים ביניים  חטיבת    לפיתוח מיומנויות וכישורי חיים לתלמידי סדנאות   (4
של קאוצ'רים סדנאות בלהשתתף , יחלו חטיבת הביניים מאותרים מ   ם תלמידי 

 . הכלה והשתלבות תכנית במסגרת באישור משרד החינוך ו
 

ים למידלת מחשבים  בית הספר ישאיל השבוע:   לתלמידים   מחשבים   השאלת  (5
. מחשבים שיאפשרו למידה מרחוק   -רד החינוךעל פי הקריטריונים של מש -אותרוש

 . תלבות מיטבית של התלמידים בלמידה מרחוקהשל אנו מקווים לסייע בכך 
 

דיין יש  ע, למרות טלפונים ופניות חוזרות ונשנות מבית הספר   -השאלת ספרי לימוד  (6
. אנו  מידה שלהםקיבלו ספרי לימוד. הדבר פוגע ללא ספק בלתלמידים שלא 

המזכירות ו/או המחנכים על מנת להסדיר עניין זה  ם מבקשים מכם להיות בקשר ע
 בהקדם האפשרי.
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, ובימים אלה אף  חשיבות גדולהבית הספר רואה  -ד ערכים ותרבות היום יותר מתמי  (7
התלמידים צמאים למפגשים תרבותית .  -חברתית -פעילות ערכיתב , מתמיד יותר

תלמידים  –זקוקים כולנו םוכוחות לה  כליםאנושיים אלה ושואבים מהם  -חברתיים
מנסים לתת מענה  אנו בשנה זו נו רשותל שעומד לוגב בתקציב המ ומבוגרים כאחד. 

 זה.  ונחוץ למקום חשוב 
 

 ימים אלה: בבית הספר ב האירועים המתקיימים  להלן  
 

 תאריך פעילות שכבה  

ופעילות חינוכית    הצגה תמונה משפחתית +ח ז  .1
 בהמשך 

12.11 

 12.11 ופעילות חינוכית בהמשך   הצגה פלאפל  ט  .2

ופעילות    בוקר  מוג אל העיתונאי  מפגש עם  י + יא   .3
 ך שת בהמחינוכי

25.11 

 2020מבר  בנו הורים ל הרצאת מידע  – הכנה לצהל  יא  .4

 2020מבר  בנו תלמידים ל  –הרצאת מידע  – הכנה לצהל  יא  .5

 18.11 סדנאות הכנה לצהל  יא   .6

 22.12 שלומי  קוריאט השחקן  מפגש עם  יב  .7

 5.11 חשיפה לשנת שרות  יב  .8

 6.12 ת סדנאו   -הכנה לצה"ל   יב  .9

-לי מעלה יוסף חל כרלז" צועדים בדרכם" יב  .10
 זיו שילון הרצאה של מר  מעגלי שיח ו 

7.12 

 
  

ם ת בקשר הדוק עהיואתכם ל אנו נמשיך לעדכן אתכם בעשייה בית ספרית, ומזמינים
 יחד ניתן את המענה הטוב ביותר לילדינו.  הצוות החינוכי כך ש

 
 בית הספר והצוות החינוכי,הנהלת לכולנו, בשמי ובשם איתנה ת בריאות בברכ

 
 

 חיה פלדמן                                                                
 מנהלת בית הספר                                                              

 


