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  ,ורים יקרים שלום וברכהה

 1.9.21אלול, כד'  רביעיפתיחת השנה ביום   

 אנו רגע לפני פתיחת השנה שתבוא עלינו לטובה....

 ? בשל השאלה מה יהיה יחד עם חדשה לראשיתה של שנה התלמידים מגיעים לתחילת שנה זו עם התרגשות

כלים למתן החינוכי עמל והשקיע במהלך החופשה לקבל את הילדים בחיבוק ענק ובאמתחתו צוות . ההקורונה

  .רגשיים, חברתיים ולימודייםמענים 

 .היום הראשון בבית הספר ובנוסף ליידע אתכם בהודעות חשובות החשוב לי לשתף אתכם כיצד יראראשית, 

 סדר היום:

 בחולצות לבנות. יגיעו  " לובש חג, חצר בית הספר מקושטת וילדים בית הספר "יובלי הנגב

 12:00בשעה    :שעת סיום יום הלימודים        08:00-12:00בשעות יום הלימודים: 

                .הטקס יתקיים באמפי, משתתפים אך ורק ילדי א'  והורה מלווה אחד   08:30-09:30 – בת ילדי א'לטקס ק

      .שעות אחרונות( 72)  עם תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית )

מבואה שלהם במטרה  יחכה איש צוות נוסף בבנוסף איש צוות וחשוב!!! ילדי א' יתקבלו בבוקר בכניסה על ידי  

 לחבק ולהרגיע אותם ואת ההורים. 

   .יצפו אף הם בטקס המצולם צוות החינוכיוהכלל התלמידים להורים, הטקס יצולם וישלח  –טקס פתיחת שנה 

 ודעות שוטפות וחשובות ה

 12.9.21ראשונה כללית תתקיים בזום ביום ראשון   אסיפת הורים 

 למפגשים קבוצתיים להיכרות.   או /השעות הפרטניות יוקדשו לשיחות אישיות אחרי החגיםעד  – שעות פרטניות 

בתחילת אלה תגיע אליכם אגרת תשלומי הורים לשנת תשפ"ב על כן חלוקת הספרים תתבצע בימים  – תשלומי הורים 

 .לאחר התשלוםשנת הלימודים 

במידה ועולות שאלות ניתן נדאג ליידע אתכם בכל ענין ובכל שלב בהתאם לתמונת המצב ולהנחיות. הורים יקרים, 

 , ליועצות, לסגנית וכמובן אלי.לפנות למחנכות הכיתה

  .והוריהם ברכת דרך צלחה וקליטה טובהלילדי כיתה א' מאחלת 

 

 ומשפחותיהם המצטרפים למשפחת "יובלי הנגב" בכיתות ב' עד ו'  התלמידים החדשים אני מקדמת בברכה גם את 

 .רוכים הבאים, בהצלחה במקום החדש וקליטה מהירהבלמורות ולסייעות החדשות 

 

 

 



 

 

 הקורונהשגרת  – אורחות חיים
שמירה על רציפות הלמידה בשנת הלימודים תשפ"ב תוך בבטוחה ושנה  ית הספר רואה חשיבות רבה בפתיחהב 

 שיתוף הפעולה שלכם הכרחי  להשגת מטרה זו.  וצוותי ההוראה. שמירה על בריאותם של התלמידים

 

  ישובי יקורונה במזכירות הישובים. הורי התלמידים שאינם גרים ב ערכות לבדיקתיחולקו  29.8.21ביום ראשון ה

 טופסלאחר קבלת תשובת הבדיקה, אנא, מלאו את  המועצה מוזמנים למזכירות בית הספר לקבל את הערכה.

 -דים. )הטופס מצוף בערכה שקיבלתם על ביצוע בדיקה שלילית ושלחו עם ילדכם ביום הראשון ללימו שור הוריםאי

 ( .טופס אישור הורים על ביצוע בדיקה ותוצאה שלילית

  ותואלקחת יש את הילד לבית הספר ו אין לשלוחבבקשה   –מאומת לקורונה  – תוצאה חיוביתבמידה והתקבלה 

 נה בקופת חולים על מנת לוודא שאין טעות בבדיקה המהירה.  ולבדיקת קור

 למעט מי שהינו בעל פטור בהתאם להנחיות לכל המשתתפים במבנה סגור מכיתה א' ומעלה  חובת עטיית מסיכה

 .משרד הבריאות

 עקב עלייה בתחלואה, אנו מבקשים מכם ההורים להימנע ככל האפשר מכניסה לבית  - הספר כניסת הורים לבית

 24שלילית תוך עם הצגת תו ירוק/ בדיקה  רקבית הספר הורים יורשו להיכנס לתוך  ,צורךויעלה הספר. במידה 

 שעות.

 דקות למלווה אחד בלבד לכל  10תותר כניסה ושהייה של עד בבית הספר,  א'כיתה של תלמיד  הראשון בשבוע

 תלמיד. אנו מבקשים לעשות מאמץ ולהיפרד מהילד מחוץ לכיתה ולמבואה על מנת לצמצם מגעים.

 על מנת שנדע שאינו  וקיבל תעודת מחלים בדיקה סרולוגיתבמידה וילדכם עשה יידעו את מחנכת הכיתה  אנא

                                                                                                                                   לבידוד במידה ונחשף לחולה מאומת. זקוק

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לכולנו! שנה טובה, שנה בריאה, יחד נשמור על רצף למידה בבית הספר

 
 בברכה,

 מרים אלגרבלי
 "יובלי הנגב"מנהלת בית הספר 

 
 

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/Parent-reporting-home-antigen-test.pdf

