הגימנסיה העברית "הרצליה",
דמוקרטיה ,הומניזם וזכויות אדם
יום שלישי ה' אלול תש"ף
 25אוגוסט 2020
הורים וחברים יקרים שלום רב,
אני מקווה ששלומכם ושלום יקיריכם בטוב.
ב 1-בספטמבר  ,2020יום ג' ,תתחיל שנת הלימודים החדשה תשפ"א.
ראשית ,אני מבקש לספר שבימים אלה של משבר גדול אנו נערכים לקלוט את תלמידינו
ברגישות רבה .הדאגה שלנו שבית הספר יהיה מקום מגן ,בטוח ,יציב ,מכיל ,קשוב וחברי
במיוחד בימים אלה.
אנו המורים מקיימים מפגשי הכנה לעצמנו כדי שהמפגש עם ילדיכם – תלמידינו יהיה ברוח
הדברים .ברור לי שהאירועים שאנו עוברים בעת הזו  ,הינם ביטוי של שבר גדול .נעשה הכל
על מנת שבמפגש שלנו בגימנסיה בינינו לבינינו ובינינו לתלמידים נדע לזהות את החשוב
יותר .זה לא תמיד יהיה עוד פרק בספר הלימוד.
בהתייחס למצבנו הלא משהו ...הכנו מערכת לימודים חצי שנתית ,ומתוך ההבנה שיש
חשיבות רבה למפגש אנושי – ימי הלימוד הפיזיים יתקיימו בגימנסיה בארבעה ימי לימוד
לכל הכיתות.
הלמידה תתקיים בקבוצות של כ 20 -תלמידים בחללים ערוכים לכך ,וכמו כן אנו מכשירים כ-
 10חללי לימוד בחצר הגימנסיה.
בשני הימים האחרים נשקיע ככל האפשר בצמצום הפערים הלימודיים של התלמידים
הזקוקים לכך ,בעזרת למידה מרחוק וגם במפגש פרטני בגימנסיה.
אני רואה את צמצום הפערים הלימודיים כנושא קריטי ובעל חשיבות רבה ביותר.
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מבנה הלימודים בגימנסיה למחצית ראשונה לשנה זו:


כיתות ז' ,ילמדו בימים ב ,ג ,ד ,ה.



כיתות ח' ,ילמדו בימים א ,ב ,ג ,ד.



כיתות ט' ,ילמדו בימים א ,ב ,ד ,ה.



כיתות י' ,ילמדו בימים א ,ג ,ד ,ה.



כיתות י"א ,י"ב ילמדו בין ארבעה לחמישה ימים בגימנסיה ,זה יהיה תלוי המקצועות
המוגברים שכל תלמיד בחר.



בימי ו' ,יתקיימו לימודי העתודה המדעית לכיתות ז ,ח ,ט ומקצועות מוגברים שיפורטו
בהתאם.

נכון לעכשיו ,לא יתקיימו טיולים שנתיים ,אך כן נשתדל לקיים סיורים בני יום אחד בהתאם
למותר בעת הזו .בימים בהם לא תתקיים הלמידה פיזית בגימנסיה ,אנו נתפנה לסיוע ,לצמצום
פערים והרחבת דעות.
השנה נרחיב את הלמידה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב ,עם היחידה ל "נוער שוחר דעת"
והחוג למדעי המדינה ועם מכון וייצמן בתוכנית מדעי כדור הארץ ומדעי המוח.
עם קבלת הנחיות בכל הקשור לגביית הורים נעדכן וגם זאת ברגישות מירבית.
נקווה לשנה טובה ובריאה.
שלכם,

זאב
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