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הורים ותלמידים יקרים,
"וזה הרגע הנה באה השעה "...לא להאמין ,הנה עוד שנה עברה חלפה לה ,שנה מיוחדת במינה...
השנה כבכל שנה ,נפתחה בתנופת עשייה ,למידה בנבחרות ,טקסים ,אירועים ,פעילויות העשרה ,חוויות והנאות.
הספקנו עוד לחגוג את חג הפורים בתהלוכה עליזה וססגונית ברחבי הקריה המערבית ,אך כשחזרנו מהחופשה,
העולם השתנה.
הקורונה נכנסה למחוזותינו .סדר יום חדש בעולם ,בישראל ,בקרית חיים ,ב"גורדון" ובבתים הפרטיים.
כל משפחה גרעינית התכנסה בביתה .עם סבא וסבתא רק בטלפון מדברים ,אין מפגשים חברתיים,
אין בתי ספר וגנים ,רק מקצועות העבודה החיוניים ממשיכים וכולנו מרותקים למסכים.
בשעת החירום הזו ,בי"ס "גורדון" נערך וייצר סדר יום חדש ,מותאם ומונגש לכולם.
ה"זום" הפך למגרש המרכזי למפגש .בזום למדנו ,שוחחנו ,שתפנו ,צחקנו והתייעצנו.
יצרנו עוגן של יציבות ,רוגע ,למידה ,הפגה ,מפגש חברתי ושיח משמעותי.
הצוות המסור של "גורדון" התגייס מהיום הראשון ללמידה מרחוק ,ללמידה האחרת ,השונה ולימד את כל קהילת
"גורדון" איך את ה"זום" מתפעלים .יחד איתכם תלמידים והורים ,יצרנו את חדוות הלמידה במערכת סדורה ובכוחות
משותפים הצלחנו להתגבר על לא מעט מהאתגרים :אין קליטה באינטרנט ,רואים ולא שומעים ,שומעים ולא רואים,
צריך לקום בזמן למפגשים ,ולהגיע מוכנים...
הצוות שלנו יצר קשר אישי עם כל תלמיד ותלמידה ונתן מענה מסביב לשעון לכל שאלה ,בקשה ,הרהור או תהייה –
היינו לאוזן קשבת ,יד מכוונת ,ולב שאוהב.
עברו הימים ,עברו גם החגים ולאט לאט לבית הספר חזרנו .תחילה ללמידה בקפסולות עם כיתות א-ג
ובהמשך הגיעו גם הבוגרים .החזרה אף היא הציבה רף חדש .שוב כולנו צריכים להתרגל למושגים והרגלים חדשים:
הצהרות בריאות ,אלכוג'ל ומסכות ,הפסקות מדורגות ,אין ערבוב של כיתות ,שמירת מרחק ללא מגע...
את החיוך רואים בעיניים ,מרפק למרפק מעתה הפך להיות החיבוק החדש.
היום אנחנו מסיימים ,שנה רווית עשייה ואתגרים .ילדיכם יחזרו הביתה עם תעודת הערכה שונה ,ללא ציונים,
הערכה מילולית המתייחסת להתנהגות ,להרגלי העבודה ,לרמת השליטה בנושאים הנלמדים,
המלצה על מה כדאי לחזור בחופשה (הכנו לכל שכבה חוברות עבודה מותאמות בשפה ,מתמטיקה ואנגלית).
חשוב שתקיימו שיח משותף עם ילדכם ,תבחנו את נקודות החוזק ותקבעו יעדים לשפר.
זכרו לטעת בהם את האמונה כי הם יכולים " .אם יתמיד ,אז תמיד ינצח בכל ,רק אותו אדם החושב כי
יכול"(קיפלינג).

צוות ,תלמידים והורים ,אנחנו נבחרת מנצחת ! צלחנו יחדיו את התקופה המאתגרת
והצלחנו ליצור ב"גורדון" אי של שפיות.
רוצים להודות לצוות המקסים ,האיכותי ,המקצועי והמסור של ביה"ס ,על זה שלא ויתרתם על אף ילד ולא ויתרתם
לאף ילד ,הייתם שם בשביל כולם וכל הזמן.
רוצים להודות לכם ההורים וליו"ר ליאת נחמני ,על האמון ,שיתוף הפעולה ,הפירגון ,ההירתמות וההתגייסות
לכל משימה לטובת קידום ורווחת התלמידים וביה"ס.
לבוגרים היקרים שלנו נאחל הצלחה בדרככם בחטיבה ,אין לנו ספק שתביאו לנו הרבה גאווה!
החופש הגדול שבפתח הוא הזדמנות מצוינת לזמן איכות עם המשפחה,
התרעננות ,התחדשות והערכות לקראת השנה הבאה ,תשפ"א שתבוא עלינו לטובה...
מי ייתן ותביא איתה את הבשורה של חזרה לשגרה.

ביחד נוכל לכל אתגר!
מאחלים לכם חופשה נעימה ובטוחה
שלכם,
צוות גורדון ,גלי אביר-גיל ,מנהלת ביה"ס

