
 

 

29/08/2021 
 באלול תשפ"ב כא

 בית הספר "יהודה המכבי"הורי לכבוד: 

 

 הנחיות בנושא קורונה והודעות לקראת שנת הלימודים תשפ"ב

 הורים יקרים,

התרגשות גדולה וגם חששות. אנחנו נרגשים לקראת הפתיחה של  כל שנה היא התחלה, יש איתה

 שנת הלימודים ומצפים לראות את התלמידים והתלמידות.

 

 " אני פוחד שפתאום לא אצליח בשום דבר,

 לא אצליח למצוא לי מקום , לא אבין מה יקרה לי מחר.

 אני פוחד שפתאום ... לא אדע איך מוצאים חברים,

 ...""שלום" שתמיד אנשים אומרים ואפילו אשכח סתם

 (התחלות/ דפנה שבו)

 

מענה לאורך כל  ולכם/ן כל התחלה יש בה תחושות רבות ושאלות רבות ואנחנו פה כדי לתת לילדים

 הדרך, מתוך ההבנה שבתחילת הדרך יש שאלות רבות ופחדים וזה טבעי.

 

 וכן הנחיות בנושא הקורונה. לתחילת שנת הלימודים הודעות הקשורות  מצורפות

 

 מספר עדכונים:

תכלו למצוא שם עדכונים שוטפים ומידע  .אנו פועלים לעדכן באופן רציף את אתר בית .1

באתר קיים לוח פעילות  שמתעדכן לעתים קרובות על המתרחש בבית הספר ובקהילה.

 שנתית שמתעדכן בפעילויות בית הספר.

 /https://www.ymac.education -כתובת האתר

  Facebook |בית הספר יהודה המכבי (13) -כתובת הפייסבוק

 

השנה נעשה שינוי בנוגע ללוחות הזמנים של יום הלימודים.  -הרכב שעות יום הלימודים .2

 החדש:מצורף לוח השעות 

 8:00-8:50 -שיעור ראשון

 8:50-9:40 -שיעור שני

 9:40-10:00 -1הפסקה 

 10:00-10:15 -הפסקת אוכל

https://www.ymac.education/
https://www.facebook.com/yehudahamaccabi/
https://www.facebook.com/yehudahamaccabi/


 

 

 

 10:15-11:00 -שיעור שלישי

 11:00-11:45 -שיעור רביעי

 11:45-12:10 -2הפסקה 

 12:10-12:50 -שיעור חמישי

 12:50-13:30-שיעור שישי

 

 -ערכות לבדיקה מהירה וביצוע הבדיקה .3

כחלק מהערכות לשנת הלימודים ועל מנת למנוע בידודים עם תחילת שנת הלימודים החלנו 

 31.8-לבדיקה מהירה. אתם מתבקשים לבצע בדיקה זו ביום שלישי ההיום בחלוקת ערכות 

ולאחר קבלת התוצאה יש למלא את ההצהרה המצורפת ולשלוח עם הילדים והילדות 

 .PCRחיוביים יש לבצע בדיקת לתחילת שנת הלימודים. ילד/ה שנמצאו 

נו כקהילה על מנת חשוב להדגיש כי לא ניתן לחייב הורה לבצע בדיקה זו אך היא חשובה ל

 שגרת למידה וצמצום הבידודים.לאפשר לנו קיום 

 מצורף קישור לסרטון הסבר על שימוש בערכה:

/www.youtube.com/watch?v=mM8qWsyvSEchttps:/ 

 

 –כניסת הורים לשטח ביה״ס  .4

ת במוסד /קובעות כי על כל מבקרההנחיות הנוכחיות בגין אורחות החיים בתקופת הקורונה 

וכן יש לבצע רישום של כל הנכנס לבית הספר שאינו חלק מבית  החינוכי להציג תו ירוק

לא תותר -בפרק זמן קצרעקב הקושי לאכוף זאת על מספר גדול של הורים . הספר

 .לביה״ס של הורים הכניסה 

ביום הראשון ללימודים ביחד עם כל תלמיד/ה העולים לכיתה א' יורשה להיכנס הורה 

 לאזור המפגש בחצר בית הספר.אחד וללוות אותם/ן 

הורים ונוציא על כך הודעה בהמשך השנה, בהתאם לשינוי בהנחיות, תתאפשר כניסת 

 בהמשך.

 

 -מסיכות בשגרת הלימודים .5

ההנחיה הנוכחית היא שעל כל התלמידים והתלמידות, בכל שכבות הגיל, לעטות מסיכה 

 2-בזמן שהות במתחמים סגורים למעט בשיעורי חינוך גופני. נבקש לצייד את הילדים ב

  מסיכות לכל יום.

 מסיכות. בזמן ההפסקה, בחצר, אין צורך לעטות

 

https://www.youtube.com/watch?v=mM8qWsyvSEc


 

 

 

 -שעת סיום בשבוע הראשון  .6

 12:00בשעה  -1/9-יום ד' ה

 12:45בשעה  – 2/9-יום ה' ה

 11:45בשעה  – 3/9-יום ו' ה

ו' היא מדורגת כל כיתה בנפרד, יציאה מדורגת תוביל לכך שחלק -' והיציאה בימים ד

 מהכיתות יצאו לאחר השעה שצוינה בעיכוב של מספר דקות.

 

 

 ב מוצלחת לכולם.שנת לימודים תשפ"

 

  

 

 

 בברכה

 איתי סוקולובר

 מנהל יהודה המכבי

 


