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 "ו אלול תשפ"אט

 תלמידים והורים יקרים,

את המטלות  צברתם כוחות וגם סיימתם ,לקראת החזרה ללימודים, אני מקווה שנחתם בחופש
ודאות. לצערי -שנה של שינויים ואי קודמת.המקיץ. לפנינו שנה מאתגרת לא פחות שקיבלתם ל

גם בשנה זו וכנראה תיצור הרבה בלבול. אני מאמינה שלמרות זאת נצלח אותנו הקורונה תלווה 
 את השנה בהצלחה.

 להלן מספר הודעות ועדכונים לקראת שנת הלימודים החדשה:

 1.9.21לו"ז היום הראשון  .1

 התכנסות בכיתות עם המחנכים – 10:00 – 8:30

 . המערכת תפורסם בימים הקרובים.לימודים בהתאם למערכת הרגילהוהלאה   - 10:15

  תלבושת ביה"ס .2
 

 עם שרוולים חלקהביה"ס, או חולצה תלבושת ביה"ס הינה חולצה ובה מוטבע סמל 
. ההגעה לביה"ס בכל ימי (אין להגיע עם חולצות בטן או גופיות) ובאורך המכנס

 . תלבושת ביה"סהלימודים, הפעילויות והבגרויות היא עם 
 תלמיד ללא תלבושת לא יוכל להיכנס לשיעורים או להשתתף בפעילויות השונות.

 .(גומי ,אצבע נעלי( ים כפכפי עם להגיע איסור חל

 סטטוס חיסונים בשכבה .3

 אחתמבקשת מכל  ,שנוכל לקיים שגרת לימודים, אירועים ומפגשים חברתיים על מנת
 המצורף ולעדכן סטטוס. לקישורמכם להיכנס  ואחד

https://forms.gle/7nspuxsFB5eCN2UP9 

 יום לימודים היברידי –יום א' בשבוע  .4

א סינכרונית כחלק מתפיסה כוללת של -שילוב של למידה היברידית סינכרונית ונקיים 
והכנתכם,  21-ומשמעותית. זאת בהתאמה לדרישות המאה ה חיזוק למידה עצמאית

 כבוגרי מערכת החינוך, לעולם דינאמי ומשתנה.

יום זה מהווה יום לימודים מלא, הנכם מתבקשים למלא אחר ההנחיות  - מבקשת לחדד
 והדרישות המקצועיות, כפי שיובהרו בתחילת השנה.

 ערב הורים  .5

 מיד לאחר מכן. 19:30בשעה  13.9ב' ון ביום ן מקוכינוס הורים שכבתי יתקיים באופ
 יתקיים מפגש כיתתי להורים עם מחנך/ת הכיתה.

 אנו רואים חשיבות רבה במעורבות ובשיתוף ההורים. נוכחותכם חשובה.
 

https://forms.gle/7nspuxsFB5eCN2UP9
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 השאלת ספרים .6

תלמידים אשר נרשמו לפרויקט השאלת ספרים מתבקשים להסדיר את התשלום על סך 
 : בקישור הבאבכרטיס אשראי  אוהתיכון  בגזברות₪  320

https://parentpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSiteId?SiteId=
54116901 

 .12:00 – 8:30 בין השעות 'ה – 'הגזברות תהיה פתוחה בימים א

 חלוקת הספרים תתקיים: 
, 2.9ביום שישי ה או :0019 – 16:00בין השעות  ,1.9רביעי ביום ,  9-3 'יבכיתות 

 11:45 – 8:30בין השעות 
 11:45 – 10:15בין השעות , 2.9, ביום חמישי 1-2 יב' כיתות

לסלין  בקישור לעיל או בגזברות,תלמידים יוכלו לקבל ספרים חדשים רק לאחר תשלום 
 בבוקר. 30.8-ה ב' עד יום

 נוכחות וסדירויות .7
 

 להגיע בזמן ובאופן סדיר לביה"ס.חשוב שתקפידו 
לתשומת לבכם, על פי חוזר מנכ״ל אין לצאת לחופשות בארץ ובחו״ל בזמן לימודים. 

לא יוצדקו וכן לא יינתנו מועדי ב׳ )ככל שיתקיימו כאלה( או חיסורים כתוצאה מנסיעה 
לצאת לחופשה. הדבר נכון גם לגבי יד מי שיבחר מועדים מיוחדים עבור מבחנים שיפס

 הפסד ימי לימוד/ מבחנים עקב בידוד לאחר נסיעה.
 
שנופלים על מבחנים או לשנות שירות/מכינות מיונים לצבא או  שבמידה ויש לכם ימו לבש

 להודיע בהקדם למחנך/חת הכיתה ולי. יש על מתכונות
 

 יומן שיתופי .8
 

ובו יופיעו כל  באתר תיכון היובלבשנת הלימודים הנוכחית הטמענו יומן שיתופי 
 .השכבתיים, המבחנים והחופשים. הקפידו להתעדכן באופן שוטף האירועים

 מגבלות הקורונה .9

הקורונה כאן והיא אינה ממהרת לשום מקום, לכן, אנא שמרו בקפדנות על ההנחיות: 
נחשפתם לחולה שעטית מסיכה, היגיינה אישית ושמירה על מרחק ככל שניתן. במידה 

 והימנעו מהגעה ללימודים עד קבלת אנא עדכנו את צוות השכבהמאומת או חליתם 
 אישור בדיקה שלילית בהתאם להנחיות.

 

ובעיקר הרבה בריאות לכם  , שנה רגועהה לאחל לכולנו שתהיה שנה מוצלחתבהזדמנות זו אני רוצ
 .ולבני משפחותיכם

 
 ,בברכה

 זמסקי-שרון דפנה
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