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מידעון להורים 
ב”היערכות תשפ

חינוך שרואה רחוק



ותלמידים יקריםהורים 

,  נופשים,אני מקווה שבימים אלה אתם ממלאים מצברים 
.מטיילים ומבלים בחיק המשפחה

בראשית דבריי אני מבקש לשלוח דרישת שלום חמה 
!לתלמידים ולתלמידות יחד עם געגוע גדול

בהתרגשות גדולה אך גם בחשש אנו עומדים  , בשמחה
.בפתחה של שנת לימודים חדשה

.השנה היהודית מתחילה בקריאה לאמונה ולאחריות גדולה
סיכומה של השנה וההכנה לשנה הבאה מבוססים  , חשבון הנפש

אך גם באמונה גדולה של בורא  ' על אמונה גדולה שלנו בה
.לפתח ולתקן את העולם, העולם בנו וביכולות שלנו לשמור

י מקפל בתוכו את הברית וההליכה  לדודי ודודי לני א–אלול 
.המשותפת ביחד

היכולת של כולנו לשלב זרועות  , זה גם סודו של המעשה החינוכי
ביכולותיו ובכוחותיו ולזרוע  , אמונה באדם', מתוך אמונה בה

ידיעות וכלים לקראת צמיחה והתפתחות  , ערכים, חוויות
.עתידית

צוות בית החינוך מכין עצמו ואת בית הספר בהתאם למתווים 
ומתוך תפיסה הוליסטית  . ללמידה משולבת גם בעידן הקורונה

בשיתוף פעולה אתכם " רואים כל אחד וחושבים על כולם"ש 
,  בתחום הרגשי, ההורים נמשיך להתפתח ולהתקדם בלמידה

.באווירה טובה ומשפחתית, החברתי והדתי



, כל שנה חדשה מביאה בכנפיה ציפייה להתחדשות ולהתקדמות לימודית
.ערכית ודתית

בשבועות האחרונים כולנו עוקבים בדאגה אחר התפשטות מחודשת של 
" תו ירוק", "מאומתים", "בדיקות", "בידוד"מגפת הקורונה בארץ ומושגים כמו 

.וכדומה חזרו להיות שגורים על לשוננו למרבה הצער

מערכת החינוך כולה מצטרפת למעקב הזה ונערכת לפתיחת שנת 
.הקורנהנוספת בצל לימודים

בסיסית לקראת למידה בצל הקורונה  תוכניתכמו גם , מתווים שונים הוצעו 
אך דבר אחד בטוח  , נתון לשינויים בהתאם למצב התחלואהשהכלוכמובן 

,  יהיה גבוה יותרמסוייםבמוסד ( והמחלימים)ככל שאחוז התלמידים המחוסנים 
ל הקרובה תהיה גבוהה "כך האפשרות לקיים שגרת לימודים מקרוב בשנה

!!יותר

. ומעלה ויכולים להתחסן12כמעט כל התלמידים בני 

לנצל את הימים הקרובים ולחסן את  , לכן אני מבקש מההורים שטרם עשו זאת
ה לשוב לשגרת "ל נוכל בע"התלמידים והתלמידות על מנת שבפתיחת שנה

ושאר הפרעות  ריחוקים, בבידודיםללא צורך , לימודים מלאה ככל האפשר
לציין שכאשר אחוז המתחסנים גבוה הלימודים  חשוב . הלימודיםלשגרת 

אחרת  . ימשיכו בכיתות מלאות גם כאשר העיר כתומה או אדומה
.הלימודים יהיו מרחוק

ב נייר עמדה מטעם האיגוד הישראלי לרפואת ילדים והחוג  "מצ, למעוניינים .
.הישראלי למחלות זיהומיות בילדים המעודד את ההתחסנות

תלמידי כיתה ז 42מתוכם , תלמידים268השנה ה"בעזבבית הספר ילמדו 
אני מאחל להם שהמפגש עם בית החינוך שלנו יהווה  . שמצטרפים אלינו השנה

.עבורם חוויה משמעותית ומהנה

תחושת השליחות והאחריות העצומה מצטרפים להתרגשות ושמחה שמלווים  
משימות שוטפות ומטרות  , לקראת אתגרים חדשים,הצוות החינוכי, אותנו

.שהצבנו לעצמנו

מנהל בית החינוך-גאי דקל



הלימודים  –תאריכים מיוחדים לפתיחת שנה 
שיקבעיהיו בהתאם למתווה 

אלולד"כרביעיביוםה"בעזמתחיליםהלימודים-
.1/9/2021ב"תשפ

,הוריםוועדובחירתראשונההוריםאסיפת-
בשעה(12/9/2021)תשרי'ו'אביוםה"איתתקיים

19:00.

הכיפוריםיוםלקראתסליחותומסעשיאפעילות-
ביוםה"בעזתתקייםהחינוךביתתלמידילכלל

.(13/9/2021)תשרי'ז-ב

.13:40בשעהיסתיימוהלימודיםהראשוןבשבוע-



זו נקפיד על שמירה על תקנון בית הספר בשנה -
מתוך הבנה כי קיום התקנון מאפשר אקלים של כבוד 

.לכל באי בית החינוך

אנו רואים חשיבות בהקפדה על הופעה נאותה  -
חצאיות וחולצות לפי  , וצנועה הכוללת בין השאר

.היערכו בהתאםאנא כיפות לבנים , התקנון

כדאי )התלמידים יגיעו לבית החינוך עם מסכה -
ויקפידו על הוראות משרד ( להביא עוד מסכה בתיק

.הבריאות

חשוב לנו מאוד לשמור על חוקי בית הספר ועל -
גם כאן  , בכל נושא חינוכיכמו . התנהגות נאותה

קיימת חשיבות רבה לגיבוי ההורים ולשיתוף הפעולה 
של ההורים ואני קורא לכם להיות שותפים לנו בעזרה  

.על שמירת התקנון והוראות משרד הבריאות

הספרהתקנון נמצא באתר בית 



נשלח את חוזר התשלומים  בימים הקרובים  
.שמתגבש בשיתוף וועד ההורים הבית ספרי

:בתאריכים הבאיםה"בעזחלוקת הספרים תהיה 

אלול  ' עד יום שלישי כג29.8.21אלול ' כאמיום ראשון 
31.8.21

.12:00–09:00בין השעות 

!הסדר התשלום הינו תנאי לקבלת ספרים

יום שני  מועד אחרון להסדרת תשלומי הורים 
.30.8.2021ב "ב אלול תשפ"כ

גמר הסידורים הכספיים לפני תחילת שנת  
יהווה תנאי לקליטת התלמיד  , הלימודים

.לבית החינוך ולקבלת הספרים



.טובהועיןאמונה,אמוןמתוךבעשייהנמשיך
ושנזכהדרכנואתיצליח'שהלכולנומאחל
ומוצלחתבטוחה,פורייהלימודיםלשנת

באהבה ובתפילה לרפואה שלמה והצלחה
גאי דקל וצוות בית החינוך


