
 
 אגרת ברכה לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א

 
 

 ,שלום לכולכם, תלמידים והורים ואנשי צוות יקרים
 

 אנו ניצבים בפיתחה של שנת לימודים חדשה ושונה. להתרגשות האופפת אותנו מידי שנה 

 .בעת הזו מצטרפים סימני שאלה, חוסר ודאות ואיתם חששות

 אנסה באגרת הברכה הזו לתת מענה לשאלות רבות המגיעות להנהלת בית הספר, 

 .ולשתף אתכם בעיקרי התוכנית שלנו לשנת הלימודים תשפ"א

 -כולנו מודעים היטב לאתגרים ולבעיות המובנות בהפעלת בתי ספר במיגבלות הקורונה 

מרחב פיזי, ללמד תו באוהנפגשים על ריחוק פיזי, להגביל מספר אנשים  הקפידהקושי ל

בפתיחת השנה הזו אני מבקשת מכולנו להתרכז דווקא ביתרונות אך  .וללמוד מרחוק

הרבים, ובסיכויים שנושאים בחובם השינויים בדרכי ההוראה והלמידה. אני מזמינה 

את כולנו לראות את ההזדמנויות שנפתחות בפנינו עתה עם פריצת הגבולות המוכרים 

 רק כך נצליח להתגבר של זמן ומרחב פיזי, כי 

 .בכוחות משותפים על האתגרים שמזומנים לנו

במהלך החודשים שחלפו מאז פרוץ מגפת הקורונה עמלו צוות הניהול של בית הספר, 

הצוות המינהלי, רכזי המקצוע, רכזות התיקשוב, היועצות, המחנכים והמורים 

התאמות בתוכניות  המקצועיים בהכנות לקראת שנת הלימודים המיוחדת הזו, ובבניית

 . העבודה בכל התחומים ומקצועות הלימוד, לשינויים המחוייבים מהמצב

 כל ההיערכות נעשתה בדגש לא על ה"דיעבד", על ה"אין ברירה", אלא על

, למיומנויות שהיא מזמינה, 21ה"לכתחילה", על ה"נכון לזמן", על ההתאמות למאה ה

 .המשתנה בקצב מסחררולאתגרים שבפניהם יעמדו התלמידים בעולם 

נעזרנו במשובים המשמעותיים שאספנו במשך תקופת הסגר ואחריו, במעגלי השיח בהם 

השתתפו תלמידים ואנשי צוות והורים, ובתמיכת אגף החינוך במועצה, משרד החינוך 

 א.בנינו תוכנית לשנת הלימודים תשפ"והנהגת ההורים שלנו, 

בתחומי הדעת השונים, בכלי תיקשוב במהלך חופשת הקיץ צוות בית הספר השתלם 

 .ופלטפורמות פדגוגיות דיגיטליות, תוך התבססות על כוחות פנימיים וחיצוניים

אני מרגישה חובה נעימה להודות לכולם על הרוח הטובה, על הנכונות ללמוד ולשנות 

ולהתגמש ולהתקדם בתוך מציאות מורכבת, ובעיקר על הנכונות להיות עוגן של יציבות 

 .וגמישות במציאות שבה אי הוודאות במרכז

 , החברתיתהרגשית well being) בבסיס תוכנית העבודה השנתית נמצאת השלומות )ה

והפיזית של התלמידים ואנשי הצוות, שבלעדיה לא ייתכנו תהליכי חינוך, הוראה או 

 למידה. נשים דגש על שמירה על הנחיות משרד הבריאות, נשמור על הבריאות, ונעשה

 ות.מיטב יכולתנו על מנת למנוע הדבקכ



 .תלמידים 18על פי הנחיות משרד החינוך יחולקו כיתות האם לשני חלקים של עד 

הימים הראשונים, ולכן נקיים  חשוב היה לאפשר לכל תלמיד להגיע לבית הספר בשלושת

 12:00ומשמרת שנייה בין  11:40 ל 8:30לימודים בשתי משמרות: משמרת ראשונה בין 

. ימים אלה יוקדשו להסתגלות לשנה החדשה, למתווה החדש, לשיח על 15:00 ל

שינויים במבנה שבוע הלימודים, באופי  -השינויים המתחייבים ממתווה משרד החינוך 

ההוראה והלמידה, בדרכים שיעזרו ללמוד ולהתקדם בעולם החדש ועוד. כמו כן נתייחס 

בהתאמה כמובן המחייבים התייחסות,  הזה,בקיץ שאירעו לקיץ שעבר עלינו, ולאירועים 

  .לשכבת הגיל

בשכבות ז' וי', בהן התלמידים עושים צעדים ראשונים בבית הספר ו/או בכיתות חדשות 

התקיימו מפגשי הכרות אישיים של מחנכות.ים עם כל תלמיד.ה ועם אנשי צוות חדשים, 

מן להכרות וגיבוש נקדיש זוכן מפגשים בקבוצות קטנות בבית הספר. בפתיחת השנה 

שכרגע, יש לזכור, במרחב המקוון ) -חברתי בחצאי כיתות, ובהמשך גם בכיתות המלאות 

ההסעות וכל הקבוצות, ניתן לאפשר מפגשים כיתתיים...(. לגבי  הוא המרחב היחיד בו

 .שאר הפרטים, נעדכן בהמשך

  :נכנס בהדרגה לשגרה חדשה שתראה כך ,לאחר ימי ההסתגלות

  –התלמידים יגיעו לבית הספר בחצאי כיתות שיתחלפו ביניהן 

ימים ג' בימים א' ב' מחצית הכיתה לומדת בבית הספר ומחצית הכיתה לומדת בבית, ב

 -המחצית שלמדה בבית תגיע לבית הספר. בשבוע שאחריו יתחלפו המחציות  -וה' 

אלה לבית הספר,  המחצית שלמדה בבית בימים א' ב' או בימים ג' וה', תגיע בימים

ולהיפך. זאת, על מנת לשמור שלא ייווצר מצב של ריחוק מתמשך של תלמידים מבית 

 ת.צה ועם המורה בכל אחד מן המקצועוהספר וממפגש בלתי אמצעי עם הקבו

ודגש  בימי רביעי נלמד ונלמד מרחוק. מה שיאפשר למידה מותאמת לזמןלאורך השנה, 

 על מיומנויות עתיד.

לימודית וחברתית, ננטר מצב התלמידים, ונבדוק את  -ננטר מצב כיתה  לאורך הדרך,

עצמנו תוך כדי תנועה, על מנת לוודא הליכה זהירה ורגישה בדרך הלא סלולה בה אנחנו 

 .הולכים, ונתקן ככל שיידרש

 כל התוכנית הזו, על כל היבטיה, תתקיים , כמובן, בכפוף להתפתחויות נתוני מגפת 

 .משרד הבריאות הקורונה והנחיות

 ו.שלכם בנ אמון, שלכם ההורים, ולוףשיתהשנה, יותר מבכל שנה אחרת, נזדקק ל

 והמחויבותהאחריות האישית , עלמידים ילמדו בבית ברוב ימי השבומכיוון שהת

לעמוד במשימות לימודיות  -האישית של כל אחת ואחד מהם לנהל את תהליך הלמידה 

יהוו תנאי הכרחי להצלחתם יותר מאי פעם, ואין ספק, שלתמיכה של  -ובלוחות זמנים 

הבית בתהליכים הללו יש ותהיה חשיבות רבה. ההפנמה והתירגול של האחריות 

הול עצמי, של למידה עצמאית, של האישית, של חוסן וגמישות, ומיומנויות של ני



יש בהם ערך רב בהכנה לחיים, גם ללא קשר למיגבלות  -תיעדוף משימות וניהול זמן 

 ת. לכן נכון בעיניי לברך על ההזדמנושמציבה מגפת הקורונה, ו

יחד עם זאת, מכיוון שמדובר על תהליך של שינוי מהותי, חשוב מאוד שיתוף הפעולה בין 

 הבית לבית הספר בליווי התלמידות והתלמידים בלמידה החשובה הזו, על מנת 

  .שבכוחות משותפים נביא אותן.ם להצלחה

ת התנאים הפיזיים וההסתגלות להרגלים חדשים בבית, שהופך להיות סניף מרכזי של בי

ל חשובה התקשורת השוטפת שלכם, ההורים, עם והספר, הם חלק מהעניין, אבל מעל הכ

 צוות בית הספר, על מנת לוודא שכל תלמידה ותלמיד לומדים 

 .ומתקדמים ומחוברים לתהליכים הלימודיים והחברתיים

 חלק משמעותי מהשעות הפרטניות נקדיש השנה לחונכות בדגשים הללו.

תלמידות ותלמידים לשתף אותנו באתגרים שמתעוררים, ולחשוב אנו מעודדים אתכם, 

יחד כיצד ניתן לעזור. אין לי כל ספק, שבשיתוף פעולה הדדי, נעים ומכבד, נצלח כולנו 

את אתגרי השנה הזו, נצמח, נתפתח, נלמד ונתקדם ללמידה איכותית יותר ורלוונטית 

 .ולחדשנות שהיא מביאה איתה 21יותר למאה ה 

 ה של שנה שהרבה שאלות תלויות מעליה. הרבה לא ידוע ניצב בפנינו, אבל אנו בפתח

 ע.ת".דו מתוך צמד המילים: "איני יודכל הגילויים הגדולים נול

קבלי מ(, בנאומה בשם 1996כלת פרס נובל לספרות ) ,ויסלבה שימבורסקההמשוררת 

 :הפרס אמרה כך

אינני יודעת". קטנות אך עם כנפיים "ל כן אני כל כך מעריכה שתי מילים קטנות: "...ע

חזקות. הן מרחיבות את חיינו... לולא אמר אייזיק ניוטון לעצמו "אינני יודע", היו 

התפוחים שבגינתו נושרים לנגד עיניו, והוא, במקרה הטוב, היה מתכופף להרימם 

אי ואוכלם לתיאבון. לולא בת ארצי, מריה קירי, אומרת לעצמה "אינני יודעת", היתה וד

ה במקצוע נכבד זה. תמורה לכימיה בפנימיה לבנות טובים וחייה היו חולפים בעבוד

אולם היא אמרה "אינני יודעת", ומילים אלה הביאו אותה, לא פעם אחת אלא פעמיים, 

 לשטוקהולם, שבה מעניקים פרסי נובל 

 ."לאנשים שרוחם המחפשת בהתמדה איננה יודעת מנוח

של יציבות וגמישות וזקוקים לכן.ם איתנו על מנת להצליח אנחנו נחושים להוות עוגן 

 !במשימה

בשם כל הנהלת בית הספר, אני מאחלת לכל התלמידים ואנשי הצוות שלנו, הותיקים 

והחדשים, שנה של התחדשות ושמחת יצירה, שנה של קרבה ותחושת שייכות, שנה 

 .של התקדמות והצלחה

 !שנה טובה

 .הספרמירב פרידלנדר, מנהלת בית 

  

 


