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 שיבוציםפרסום 

 ,הורים יקרים שלום

מצורף קובץ עם שיבוץ התלמידים לכיתות א' תשפ"ב. מלאכת השיבוצים מורכבת וסבוכה, מלאת צרכים  

 אנא הבנתכם ושיתוף הפעולה.  הכיתות.ובקשות. השיבוצים בוצעו ממחשבה על טובת הילדים והרכבי 

ולתחילת שנה הלימודים. שימו לב לעדכון בשעות כניסת  2021מצורף לוח זמנים מעודכן לסוף אוגוסט 

 .1.9-הכיתות ב

  שעה תאריך

 יום א'

29.8 

( עם מחנכות הכיתה. המפגשים בלי ילדים) כיתות א'מפגש הורי  20:00

  תתאפשר להורה אחד לילד/ה.הכניסה  יתקיימו בחצר ביה"ס.

 יום ב', 

30.8 

( עם מחנכות הכיתה. ביום זה בלי ההורים) כיתות א'מפגש תלמידי  09:00-10:00

 התלמידים נכנסים לבית הספר ללא ההורים.

 יום ד'

1.9 

 .07:15פתיחת שנת הלימודים. בית הספר יהיה פתוח מהשעה  8:00-12:00

 בכל השכבות.  12:00סיום יום הלימודים הראשון בשעה 

כניסת הכיתות לבית הספר יהיו בצורה מדורגת לאירוע כניסה לכיתה 

 )**שימו לב לעדכון בשעות הכיתות(:א' ,לפי הדירוג הבא 

 3א -8:15

 4א-8:30

 1א-8:45

 2א -9:00

 יום ו'

3.9 

מועד ומידע 

נוסף יועברו 

בהתאם 

להנחיות 

 הקורונה

 לבית ספרנו.טקס חגיגי לקבלת תלמידי כיתות א' 

 

 

אנו ערים כי חלק מהילדים חווים קושי בפרידה וכי אתם ההורים עלולים לחוש חוסר וודאות בהתייחס 

לכניסת הילדים לכיתת האם. בתוך בית הספר ממתין בכל יום צוות רב, ערוך לקליטת הילדים. אף ילד לא 

שביכולתו עבור ילדכם. הנכם  יישאר לבד או ילך לאיבוד. סמכו על הצוות החינוכי שעושה את הטוב

מוזמנים ליצור קשר עם מחנכות הכיתה ולשמוע באופן אישי ומפורט יותר על הסתגלותו האישית של 

  ילדכם.

 

 



 
 

 

 מעיין שרעבי -4א שירה עזר -3א נטלי ברק אוזן -2א מורן בר -1א

339627986 223084468 224744417 338420482 

339481806 330049206 221942253 223607508 

224842682 340329598 223087461 339627978 

339760068 223666876 224846048 222985277 

340300417 340128602 339465999 340111350 

340110139 336991880 340129196 340131820 

340301977 339476954 222987711 339870453 

222986101 339924664 223086174 339280364 

223250754 340509587 339446601 339874653 

224756346 339924094 339466286 339449332 

223794520 330123050 224842468 340129659 

224738922 224655506 340321272 340608439 

224842070 339462350 340307081 224743369 

340286418 340304724 330272527 340670504 

339923542 221942386 340690346 329991301 

340302132 340333079 340330463 340488444 

223657958 340330745 338586852 339923096 

224724277 339686958 339459521 337107106 

339450470 340692003 338243652 336990619 

223460650 222987869 340129592 230262966 

339473399 221546369 223548710 222987539 

340609783 223827593 340306752 339626947 

329998579 338585946 339447286 340324433 

340328848 339626954 224543298 339449563 

339474215 221861701 338420045 224557207 

223659244 224740647 340692979 222984627 

339891145 339472342 223831652 222986598 

222983280 339873226 340688928 340330760 

223822875 224735258 340609775 339472953 

340609916 340285501 224743583 340286772 

340326370 339870834 224739698 330070525 

340337500 223280041 224739359 223267113 

330411687  224557025 330346321 

 .לימודים מוצלחת לכולםמאחלים שנת 

 איתי סוקולובר      נעם כפתורי

 מנהל ביה"ס יהודה המכבי                       ג'-יועצת שכבות א'         


