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 הורי בית הספר "יהודה המכבי" לכבוד: 

 

 לקראת החזרה ללימודים  -  עדכון שבועי

 ,קהילה יקרה

 

תפתח שנת הלימודים. ההתרגשות של כולנו בשיאה ואנו מחכים    1.9.2021-ביום רביעי הקרוב ה

 לפגוש את כל התלמידים והתלמידות.  

בשנה וחצי האחרונות אנו נמצאים במציאות שבה אנו נדרשים לעשות התאמות ושינויים דחופים  

וגם שנה זו מתחילה בצורך לעשות התאמות . שנה זו שאנו עומדים בפתחה  נוכח מתווים שמשתנים  

חת תחת סימני שאלה אבל אני משוכנע שנצליח לקיים שגרה שתאפשר לילדים סביבה בטוחה נפת

 ונעימה. 

 

 מספר עדכונים מהשבוע האחרון ולקראת השבוע הקרב: 

ספרים  .1 באריזה    : חלוקת  שסייע  מי  לכל  להודות  רוצה  אני  הספרים.  חלוקת  את  סיימנו  היום 

שהופצה   ברשימה  האיסוף.  אופן  בדבר  נעדכן  ולאסוף  להגיע  יכלו  שלא  משפחות   . ובחלוקה 

, הערכה תושלם לתלמידים בתחילת אין צורך לרכושהתבקשתם לרכוש ערכת אביזרים לחשבון,  

 שנת הלימודים.

במהלך השבוע הקרוב יוזמנו תלמידי הכיתות למפגש עם מחנכי    :נכותמפגשים עם מחנכים ומח .2

ומחנכות הכיתות שזו שנתם הראשונה עם הכיתה. אנו מבצעים התאמות ושינויים ביחס למפגשים 

 וחלקם יבוצעו במפגשים ישירים בקבוצות קטנות וחלקם לאחר תחילת שנת הלימודים.אלו 

החינוך ומשרד הבריאות כל תלמיד ותלמידה אמורים לקבל על פי מתווה משרד    : בדיקות אנטיגן .3

-ולבצע אותה ביום שלישי ה  בימים א' וב' הקרובים  ערכה שאתם/ן נדרשים לאסוף מבית הספר

. במידה והתוצאה שלילית ניתן להגיע לבית הספר ובמידה והתשובה חיובית יש צורך לבצע 31.8

 על מנת לבדוק האם אכן נדרש בידוד.  PCRבדיקת 

על פי עדכון   עד לרגע זה ערכות אלו לא סופקו לבית הספר ולכן גם לא זומנתם לקחת ערכות אלו.

ברגע שערכות  אחרון שקיבלנו, תלמיד/ה רשאים להיכנס לבית הספר גם אם לא ביצעו בדיקה זו.  

 אלו יסופקו נוציא עדכון לגבי מועד החלוקה.

ת למבנה החדש. המבנה כולל חדרי לימוד, השבוע קיבלנו באופן רשמי את המפתחו  :המבנה החדש .4

 המבנה מתחבר למבנה הקיים ובנוי כמסדרון אחד.  חדרי ספח, סטודיו ואולם התעמלות חדשני. 

יועברו בתחילת שבוע הבא לקראת    : הנחיות קורונה לפתיחת שנת הלימודים .5 הנחיות בנושא זה 

 פתיחת שנת הלימודים. 

 בברכה

 איתי סוקולובר 

 מנהל יהודה המכבי

 


