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הורים יקרים שלום,
לקראת שבת ובסיכומו של שבוע ראשון של שיגרת חירום .מספר מילים חשובות לקהילת שק"ד-דרכא
אשר התגלתה בימים האחרונים ,לא במפתיע ,כקהילה חזקה ובריאה .אם כי ברור שנדרש אורך
נשימה לא קצר לקראת תקופה שאיננו יודעים מתי תסתיים .עוד נזדקק לחוסן רב!
צוות בית הספר ימשיך לשמור על קשר עם כל התלמידים לאורך התקופה .אנחנו מקיימים הערכת
מצב מעת לעת ומוודאים ,ככל הניתן ,שאנו מצליחים להגיע אל כל תלמידינו.
בנוגע ללמידה מרחוק יש לחלק בין היחס אל הלמידה של תלמידי ז'-י' לבין היחס אל הלמידה של
תלמידי יא'-יב' .עיקרון מנחה בכל המקרים הוא שאנחנו ממשיכים להציע תכנים לימודיים לכל
התלמידים כחלק מן התפיסה של החשיבות ביציבות מסוימת ובשמירת שגרה עבור תלמידינו.
לכך מצטרפת ,אצל תלמידי יא'-יב' הנחת המוצא של משרד החינוך כי בחינות הבגרות יתקיימו השנה.
אנו לא רוצים לעמוד "בפני שוקת שבורה" בבוא העת ולכן מחויבים לייצר קו למידה מסוים שיאפשר
לנו להיות מוכנים לכל תרחיש.
בד בבד עם ההתנהלות המיוחדת שנכפתה עלינו ,אנחנו מתחילים להתארגן לקראת היום שאחרי .שלל
משימות ואתגרים עומדים בפנינו בכל הנוגע להתארגנות לקראת שנה"ל הבאה .במישור הפדגוגי,
במישור קליטת תלמידים ,במישור הבינוי הפיזי ,קליטת מורים ועוד .כל הנ"ל כמובן לא עומד מלכת
ובחלק מהדברים נדרשת התמודדות ומתן מענה כבר כעת.
חשוב לי לציין בסיום הדברים את הערכתי העמוקה לצוות בית הספר ,אשר מתמודד נוסף על הכל עם
שמועות שונות והחלטות סותרות בנוגע לתנאי העסקתו בתקופה זו ובנוגע לעתיד .צוות בית הספר
ממשיך להוות עוגן יציב כך או כך באופן מרשים אשר איננו מובן מאליו .אשרינו .מה טוב חלקנו.
יש לציין שאנו מוציאים דיווח על-בסיס יומי ,הן דרך המשוב והן בתפוצת המיילים .מי שאיננו מקבל
את הדיווח מוזמן לפנות לעינת אוסדון בכתובת המייל shakeds.einat@gmail.com
* מצורף למכתב זה מסמך שהוציאה מחלקת הרווחה יחד עם השירות הפסיכולוגי בעמק המעיינות ,לעיונכם.

שבת שלום .הרבה בריאות לכולנו .בתפילה לימים טובים יותר.
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