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 !שלום וברכה

 

היקרים ברשת חינוך חב"ד, לחופשת חג הפסח המסורתית  ות-םתלמידיהבימים אלו יוצאים כל עשרות אלפי 

חווייתיות שילוו ה -חינוכיות מלווים בכל החומרים החינוכיים והיידע הלימודי הנדרש אותו קיבלו, לצד התוכניות ה

ו במסגרת ,ב חירום עולמיזאת לאחר שלפני שלושה שבועות נכנסנו כולנו למצכל  ,כנהוג אותם גם בימי החופשה

 ונדרשנו תוך זמן קצר לייצר מענים מגוונים להמשך חינוך ולמידה מרחוק. סדות החינוךנאלצנו לסגור את מו

במהלך השבועות הללו, הצלחנו בסייעתא דשמיא לספק מענים איכותיים, בדגש על ההכנה התורנית והחסידית 

השלוחים והשלוחות  –נפלאה של צוותי החינוך המסורים הנדרשת לקראת חג הפסח וזאת הודות להתגייסותם ה

י אגפי ו על ידבשדה החינוך, שפעלו בתנאים מורכבים מאוד, להתאים ולנצל כראוי את המענים השונים שפותח

 חברתיות, ותחינוכיים, תוכני מרחבי למידה טלפוניים, מבצעי עידוד, מאגר חומרי למידה ועזרים –השונים  הרשת

תמצאו את הדרכים הנכונות להביע את הערכתכם לצוותי החינוך על העשייה מצאתם/ובוודאי  והתוועדויות כנסים

 הנפלאה.

 :יערכות לתקופת הלימודים אחרי חג הפסחההגיבוש תכם בומעורב

 –חשוב לנו לשתף אתכם, כי לקראת היציאה לחופשת הפסח קיימנו אסיפות של כל מנהיגות מוסדות החינוך 

 התחלנו בגיבושמנהלי ומנהלות בתי הספר ותלמודי התורה, מדריכות פיקוח בגני הילדים וצוותים נוספים, בהם 

שהמטרה המרכזית שעומדת תוכניות היערכות לתקופת הלימודים שתחל מיד לאחר חג הפסח בעזרת השם, כ

לנגד עינינו היא להיות ערוכים עם מענים מגוונים וחדשניים שיאפשרו יצירת שגרת לימודים בריאה וסדירה ככל 

, כל זאת לצד השמירה על צביון החינוך הייחודי של רשת האפשר, שחשובה לתלמידים במיוחד בעת הזאת

 .חב"ד בכל המובנים

יותר בתקופה זו, בה אתם נדרשים להיות מעורבים  במיוחדחשובה ההורים  -השותפות שלנו איתכם 

 בשמירה על קשר עם צוותי החינוךו בהשתתפות ילדיכם בפעילויות החינוכיות והלימודיות של מוסדות החינוך

, לא יצברו חלילה פערים ילדיכם יים הנדרשים להתקדמותוזאת בכדי שהתהליכים החינוכיים והלימודיים הבסיס

משמעותיים שמורכב יהיה להשלימם, זאת בנוסף לחשיבות הרבה שיש בפרט בתקופה זו ל'הבל פיהם של 

 .והעולם כולו עם ישראל, עבור חינוך ילדי ישראל על ערכי התורה והמצוות –תינוקות של בית רבן' 

שוב לנו לקבל כדי שהמענים שלנו יהיו רלוונטיים ככל האפשר לאתגרים איתם אתם מתמודדים בבתיכם, ח

ודיים והחינוכיים שלנו מכם את היידע הבסיסי על ההתמודדות שלכם ועל העדפות שלכם לתהליכים הלימ

לצורך כך ייצרנו שאלון סקר ממוקד, ובחמש דקות בלבד תוכלו לעזור לנו מאוד בדיוק המענים בעת הזאת. 

הקדישו את הזמן הקצר הזה וענו  אתלמידנו היקרים. נ –החינוכיים והמשאבים אותם נשקיע עבור ילדיכם 

 על השאלון החשוב.

 לכניסה לשאלון לחצו כאן

הבריאות ומשרד החינוך, איתם אנחנו עובדים ת שנקבל ממשרד ומיד לאחר חג הפסח, ובהתאם לנהלים וההורא

 , תקבלו עדכון מפורט על התוכניות הרלוונטיות ממוסדות החינוך.באופן שוטף

של הרבי מליובאוויטש, לצד ההיערכות שלנו לתרחישים השונים, אנו מלאי ביטחון בהשם יתברך בהתאם לגישתו 

ת והשלימה ונחגוג יחד כל עם ישראל את חג הפסח בבית שעוד לפני חג הפסח נגאל כולנו בגאולה האמיתי

 המקדש השלישי במהרה בימינו אמן.

 

 !בברכת חג פסח כשר ושמח
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