
 

 

 

 2021מאי 

 הורים  יקרים,

 עוד נדע ימים טובים מאלה,

  עוד נדע ימים טובים פי אלף

 שורשינו יעמיקו סלע כמו ארזים בהר.

 כל הדרך, -יחד             

 ,לא אחרת -יחד             

 ,יד ביד נושיט לטוב שעוד יבוא            

 בא יבוא.             
 

לכולנו שוב את השגרה  וכעת חוזרים לשגרה שמלווה בהמון תיקווה לשקט  הקלה, שקטע כולנו עברנו תקופה מורכבת ולא

 וביטחון.

מעבר זה דורש מאתנו היערכות מיוחדת לקליטת התלמידים המעברים הללו דורשים מאתנו סבלנות עבורנו ועבור תלמידנו. 

לתחושות ולצרכים של ילדכם ברגישות ובמודעות פעל שתהייה מיטבית לאור מה שחווינו בתקופה זו. אנו הצוות החינוכי נ

 הלימודים והחיים.    לשגרתהחוזרים לאחר תקופה לא פשוטה 

   ובסוף שבוע זה חוזרים הביתה. להפגה והתרחקות רשהו מחוץ לאזו משפחות רבות בתקופה זו 

 היא מקור החוזק והביטחון לכולנו.  שהשגרהכולנו יודעים 

הספר סימן לתפקוד והיעדר קשיים, אנו יודעים -לשגרה, ולראות בחזרת התלמידים לבית מידילמרות הרצון לחזור באופן 

 ואצל כל אחד ואחת מאתנו זה מתבטא באופן אחר.  זמן יותרהחזרה לשגרה לפעמים לוקחת כי הדבר אינו כך. 

והרגשות שחוו ולהתחיל פרק  חוויותההתלמידים לעבד את  אתעל מנת להחזיר את בית הספר  לתפקוד מיטבי וכדי להטיב 

פעילויות בכתות שיועברו על ידי המחנכות ליום שאחרי, ימים הראשונים אנו מארגנים את החדש מחוזקים ומועצמים, 

 פעילויות הפגה והפסקות פעילות. , בשילוב והמורים למתן ביטוי רגשי וכלים לחיזוק החוסן הרגשי של הילדים.

מבצע "צוק איתן", למדנו שאחד מגורמי החוסן המקדמים מיטביות הינו הכנה של בחשיבה מעמיקה ולאור המסקנות מ

לתת מענה רגשי מעצים ותומך גם לצוות החינוכי של התלמידים יש לצד הכנה לקראת החזרה לשגרה  .הצוות החינוכי

 שהינו העוגן לצמיחת כולנו ממשבר. 

 

 פעילויות ומערכת  לקליטת התלמידים.לאור זאת, יום ראשון יוקדש לצוות החינוכי ולארגון 

 ביום שני התלמידים יחזרו לביה"ס למערכת לימודים מלאה ואנו נקבל אותם בגעגועים ואהבה גדולה.

 לתגובות הילדים בתקופה הקרובה ושתפו אותנו במידת הצורך ובכל שאלה או בעיה שמתעוררת.גם אתם שימו לב הורים 

 

 בתקווה לימים שקטים

 וחזרה בטוחה לשגרה

 

 קרולינה ארם                            אלכסנדרה קופץ                                דנה פרץ

 לשחר אשכומנהלת מרחבי אשכול                  מנהלת שדות אשכול                     מנהלת 


