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 "ו אלול תשפ"אט

 טייןאתה פלא / חווה אלברש
 כל רגע בו אנו חיים"

 ע חדשהוא רג
 כל רגע בו אנו חיים

 אין שני לו ביקום
 לא היה כמותו מעולם
 ולא יהיה עוד לעולם

 
 
 
 

 
 
 
 

 והוריהםה ז' בתלמידי ותלמידות שכ
 

 אנו מקווים שחופשת הקיץ עוברת עליכם בנעימים ושכולכם בקו הבריאות.
 צוות השכבה והחטיבה ממשיך בהכנות לקליטתכם וההתרגשות הולכת ומתגברת.

 מאמינים כי גם אתם עושים הכנות לקראת פתיחת השנה הקרבה.
 ברשותכם, אספנו מספר הודעות ועדכונים:

 
 מפגשים אישיים

 נפגש בבית הספר למפגש הכרות ראשוני, 09:00בשעה  26.8.21י ביום חמישי, מזכירים כ אנו
 עם הכיתה והמחנכת.

ברים חדשים נתגבש מעט, נכיר חברות וח במפגש .וחצי עד שעתיים משך הפעילות כשעתיים
לקראת יום הלימודים הראשון. יש להצטייד במסיכה, כלי כתיבה ובקבוק מים  ובעיקר נתכונן

 אנא נהגו באחריות במידה וקיים ספק לגבי המצב הבריאותי.  אישי.
 

 קורונה
מערכתית -מתוך דאגה לבריאותו של כל ילדה וילד, איש ואשת צוות, והסתכלות קהילתית

המבוססת על ערכים של סולידריות חברתית, עלינו, צוותי החינוך וההורים, להכשיר את 
 הלבבות ולעזור למאמץ הלאומי למיגור מגפת הקורונה.

כדי שתהיה זו שנה  יפות הלמידה הפיזית במוסדות החינוך.חשוב שנפעל יחד למען הבטחת רצ
טובה, יציבה ובריאה יותר, חשוב שנשפיע יחד, צוותים חינוכיים והורים, על הקהילה בה אנו 

חשוב שנסביר ונתווך בהבנה וברגישות את הצורך בהתחסנות ואת ההשפעה המעשית  -חיים 
 ערוך לסייע לכם ככל הנדרש. הספרצוות בית ת הלימודים שלנו. של החיסונים על חיינו ועל שגר

 

מקבלים את הנתונים ממשרד אנו  –הספר ובדיקות מהירות לגבי פתיחת השנה, חיסונים בבית 
לתת החינוך והבריאות בימים אלה ולומדים את המתווה. אנו מקווים כי עד מפגש ההכרות נוכל 

 למידה בבית הספר.דרך הרחב ומדוייק לגבי אורחות החיים ומידע מקיף, 
 

 אסיפת הורים ראשונה
אסיפת הורים נקיים  19:00ה בשע 2.9.2021חמישי יום  :ביומניםשריינו הורים יקרים, אנא 

באסיפה נקיים הכרות  נעדכן בהמשך על אופן המפגש )פנים אל פנים או בזום(. כללית ראשונה.
במעבר לחטיבת הביניים  עם הנהלת בית הספר והצוות השכבתי, נתייחס לקשיים ואתגרים

לכל כיתה עם  מפגש בחלק השני, יתקייםוהצגת התכנית הפדגוגית, החברתית והערכית. 
 המחנכת.

  נוכחותכם חשובה ותסייע לילדיכם במעבר. נשמח מאד לראותכם.

 ומה מורים אנו לילדינו
 בבית הספר?

 מלמדים אנו אותם
 כי שניים ועוד שניים

 הם ארבעה
וכי פאריס היא בירתה של 

 צרפת...
מתי נלמד אותם גם מה 

 עלינו לומר לכל אחד מהם:
 -יודע אתה מה שהינך 

 אתה פלא
 אתה יחיד ומיוחד

 אתה פלא
 בכל העולם כולו

 אין עוד ילד אחד בדיוק כמותך
 אתה פלא

 אתה יחיד ומיוחד.
 

 -והבט בגופך 
 איזה פלא הוא

רגליך, ידיך, אצבעותיך 
 הזריזות

 האופן שבו אתה מתנועע
 אתה פלא

 עשוי אתה להיות כשקספיר
 -מיכאל אנג'לו בטהובן 

 
 אתה פלא!

 טמונה בך היכולת לכל דבר
 "כן, פלא הינך
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 ספרי לימוד דיגיטליים

ם , כפי שפורסנזכיר כי הלמידה מתבצעת באמצעות ספרי לימוד דיגיטליים ומכשירי קצה
 נפתח. לשנת תשפ"ב הרישום להשאלת ספרי הלימוד הדיגטלייםבמכתב בתחילת החופשה. 

בכתובת  הכיתה אליה שובצתם ביום חמישי, נבקש לבצע את הרישום עם הוודע
https://www.classoos.co.il/?p=30435 .ולא יאוחר מתחילת שנת הלימודים 

 לתשומת לבכם, יש לבצע את הרישום הראשוני דרך מחשב.
 
  

 
 (תאי אחסון אישיים)לוקרים 

 בבית הספר מוצבים לוקרים לטובת אחסון חפצים אישיים. לכל שכבה מתחם לוקרים שלה.
 .מתחם כלנית* מתחם הלוקרים של השכבה הינו 

 ישירות מול חברת ''לוקר אמבין''. לבית הספר אין קשר לנושא הלוקרים. * ההתקשרות הינה
 .www.lockerim.co.il* יש להכנס לאתר האינטרנט שלהם בכתובת: 
 * יש לציין כיתה ז'. מספר הכיתה אינו מהותי. 

 * בתחילת השנה יהיה נציג של חברת הלוקרים בבית הספר.
 * המנוי הינו בחירה ורשות ואינו חובה.

 
אנו כאן לרשותכם לכל שאלה ועניין. ניקח לעצמנו את ימי המפגש הראשונים על מנת לצמצם 

טמונה בכל  אנו מאמינים כיזרות הנובע מעצם המעבר אל קהילת בית הספר. את מרחב ה
יחד, במסע משותף, נמצא  יחידה ומיוחדת. כם היכולת להיות פלא יחיד ומיוחד.מאחד ואחת 
 וש היכולת, הרצונות והערכים. למימאת הדרך 

 
 ומוצלחת. , בריאהנאחל לכולנו שנת לימודים מהנה, פורייה

 
 

 בברכה,

 

 אלעד שלמה   מירב קלה    דנה גולדהמר להב
 מנהל חטיבת הביניים                   רכזת השכבה                    יועצת השכבה              

https://www.classoos.co.il/?p=30435
http://www.lockerim.co.il/

