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כ' אדר תש"פ

לכל משפחת קלעי היקרה שלום רב,

 61מרץ 0202

אנחנו מתמודדים יחד עם תקופה מורכבת לכולנו .תלמידים ואנשי צוות כאחד מתמודדים עם
חוסר הוודאות לגבי ההתפתחויות העתידיות.
לכן ,אנחנו בקלעי נעשה כל מאמץ לקיים שגרה לימודית איכותית ,למרות המגבלות שמטילה
המדינה על התכנסויות של תלמידים ומורים.
צוות קלעי נערך בימים אלה לספק מענים וירטואליים של תהליכי למידה מרחוק ,כדי להתאים
את תוכניות הלימודים ודרכי ההוראה למציאות החדשה.
אנחנו בקשר רציף עם משרד החינוך ונערכים בהתאם לדרישותיהם בנושא מבחני הבגרות
ותוכניות הלימודים.
כל צוות בית הספר נערך ללמידה מקוונת :למידה באמצעות המחשבים האישיים ,טלפונים ניידים
וכד' ,שתתנהל כאמור באופנים וירטואליים שונים.
הכלי המרכזי שבו נשתמש כפלטפורמה בית ספרית בסיסית הוא ,GOOGLE CALSSROOM
שבו תתבצע הלמידה בכיתות ובקבוצות הלימוד השונות.
חשוב מאוד לוודא שלכל תלמיד יש סיסמא שתאפשר לו להתחבר למערכת ה-
 ,Classroomוכך לקחת חלק בשיעורי הלמידה שיתבצעו בכלי חשוב זה.

Google

תלמידים שעדיין אין להם סיסמא מתבקשים לפנות למחנכים בדחיפות לקבלת סיסמא.
כבר היום נשלח לכם תכנית לימודים לימים ג ,ד ,ה השבוע .לקראת סוף השבוע נפרסם לכם
מערכת שעות שבועית לשבוע הבא.
מחנכי הכיתות יעבירו לכם הודעות יומיומיות בוואטסאפ הכיתתי ויקיימו גם שיחות טלפוניות/
ווידאו בוואטסאפ עם כל תלמידיהם בכיתות החינוך.
אתם מוזמנים לפנות בכל נושא ובכל שאלה למנהלי הבתים ,ליועצת הבית ,למחנכי הכיתות
ולמורים המקצועיים.
אנחנו נעשה ככל יכולתנו לתת מענה מהיר ואיכותי.
הנכם מוזמנים לפנות ליועצות ביה"ס ולשתף אותן בקשייכם ובתחושותיכם בימים מורכבים אלה.
כיתות ט -י' – גב' דנה פאר 250-0622016
כיתות י"א –י"ב – גב' עמית גוטרר 250-5555055
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במקרים מיוחדים הנכם מוזמנים לפנות למר עדי פז שמוביל את הנהגת התלמידים ואחראי על
תחום המחויבות החברתית בביה"ס .עדי יעמוד לרשותכם בכל נושא ,ויפעל לפתרון הצרכים
שתעלו.
עדי פז נייד .250-5656065
שעת החירום הזו יכולה להיות גם שעתו הגדולה של בית הספר שלנו.
אני מאמין ששיתוף הפעולה הפורה בין כל קהילת קלעי :הורים ,אנשי צוות ותלמידים תאפשר
לכולנו לצלוח את התקופה הקשה והמאתגרת.
גאה מאוד בכל המשפחה המופלאה שלנו.
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