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 הורים ותלמידים יקרים,
 

עברנו מפני הדבקות והפצת נגיף הקורונה. בזמן זה סגירת בתי הספר לטובת הגנה הוחלט על  שבוע עבר מאז

יתה הההתחלה  .ותצוות המורים נערך עם תכניות לימודיות מתאימו להוראה ולמידה מהבית באמצעים שונים

 לכולם.יישר כח ודי ואישי. הצלחנו לקיים קשר לימאבל מהר מאד חלה התייצבות ו מאתגרת

 מפיקים מכל יום ידע חדש שהםוודא , לשל הילדים לומםשלבחון את , לשמר שגרה וקשר ההוראה מרחוק מטרתה

ומעמיסות מטרתה אף להסית את תשומת הלב ממחשבות טורדניות  .ולהיות אי של יציבות בתוך המון אי וודאות

 מקדם. שולהתמקד במה 

 

כדי להמנע . ובהתאמה לסדר יומכם לשיקולכם ולבחירתכם הנשלחות אליכם הן חברתיותהולימודיות המשימות ה

  חברים, להתקשר לשאול "מה נשמע" או להזמין לשיחה ב"זום".לשמור על קשר עם וחשוב  ניתןמבדידות, 

(, עזרה בבית) אחריותאחד , (עניין אישית למידספר, ) שהו לנשמהמאחד , ליום השתי משימות למידהמלצתנו: 

. גמיש ומרחיב ידיעות משפחתי זמן למידהלהעשיר את הילדים בלממש את ההזדמנות  מוזמנים .ועהתנ ושניים

  :משפחהלתלמידים ול תחומים מעניינים ומגווניםהמכוונים למצורפים מספר קישורים 

 

 מערכת שידורים לאומית לכל השכבות 
 )מכון דוידסון למדע )מכון ויצמן 
 אקדמיה ברשת 
  תיאטרון אורנה  פורת –הצגות לצפייה בחינם 
 ניסויים מדעיים בבית 

 ומאושרים.בריאים –בו"ם  
 בית הספר פייסבוק 
 לילדים כיף כושר 
  שער הנגב –קהילה ברשת 
 בידודי 

 
 

חווים את , שלילדים לב שימו. מאיימת יש משמעות ההולכות ומתרחבות ולהגבלות התקופה אינה קלה לכולנו

צועי, המחנכת, שמבטאים חרדה ופחדים יכולים לקבל את עזרת הצוות המק מי מהם, והמצב בעוצמות שונות

 .מסוג זהפנו אלינו בכל מקרה אנא פסיכולוגים של ביה"ס. היועצת וה

 

והשמירה  הקשר הניהול העצמי,על המתורגלים במצבי חירום,  הגיבוריםהמיוחדים ו לתלמידינושלחו הערכתנו 

במצב ייחודי  מתמשך ואחריות משותפתההזדמנות לקשר  ועל על שיתוף הפעולה תודה לכם ההורים .על הכללים

, שליחותועושה מלאכתו ה, ב לתלמידיוהמחוי ביה"סמורי לצוות הערכה רבה תודה מיוחדת ו. רגיש ומשמעותי

כאלו ללא קשר להחלטות  תלמידיועם  ולתקשר, כמו גם להמשיך לא בטוחהומקפיד לייצר שגרה בטוחה במציאות 

 כולנו מהווים חלק מקהילת חינוך  ."להעמיק את שורשיהם לאלוניםאצלנו אומרים: "הסערות גורמות  .ואחרות

בערבות הדדית בהתבוננות פנימית,  ביחד,נעבור  הזה את המשברו ת לתושביה ולדור העתידחזקה ומשמעותי

שמרו על , עד אז .שהימים המורכבים הללו יחלפו במהרהלמיגור מהיר של הנגיף ואנו תקווה  .ובאחריות משותפת

  והשמעו להוראות הבטיחות. , נהגו באחריותהילדים והמשפחהעל , עצמכם

 
 משפחתית וחמימה,לשבת איחולי 

 שלומציון כהן
 מנהלת ביה"ס היסודי

  שער הנגב" "אלונים

https://www.youtube.com/channel/UClm3PUYyPprrzhTC8o1rwgQ/featured?view_as=public
https://davidson.weizmann.ac.il/category/%D7%A9%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94/%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/shidorim-momlazim/#top
https://www.porat-theater.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D
https://drive.google.com/open?id=15sE5pPeSrozL30Eysu0sQ_4RjD55JpHn
https://kids.gov.il/health/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011522626433
https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8+%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.sng.org.il/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA/
https://bidudi.co.il/

