
 

 

04/09/2021 
 באלול תשפ"א כז

 בית הספר "יהודה המכבי"הורי לכבוד: 

 

 

 לקראת ראש השנה-עדכון שבועי

 

 משפחות יקרות, 

 

 לפגוש שובשמחנו והתרגשנו כולנו ביום רביעי השבוע נפתחה שנת הלימודים תשפ"ב.  -פתיחת שנה

 את החוויות שצברו במהלך חופשת הקיץ.ולשמוע והתלמידות את התלמידים 

 

כיתות א' בקבלת פנים התואמת את רוח התקופה. בבוקר זה זכינו  4ביום זה הצטרפו לבית הספר 

 לביקור של ראש העיר מר רון חולדאי שבירך את העולים לכיתה א' וביקר בחלק מכיתות בית הספר.

 

פתיחת השנה הייתה חגיגית בה זכינו בפעם הראשונה לפתוח את אזור הרחבת הבניה של בית 

הספר לתלמידים ולתלמידות. אזור זה כולל כיתות לימוד, חדרי ספח, הגדלת החצר, סטודיו ואולם 

 ספורט חדשני. 

 

זת החברתית ביום ו' קיימנו בחצר בית הספר אירוע חגיגי לכבוד שכבה א'. את האירוע הובילה הרכ

 של בית הספר, אדוה הירש. 

 

תגלו בבית הספר שני חולים מאומתים. אנו נמצאים בתקופה בה השבוע ה -קורונהעדכונים בנושא 

 נתוני התחלואה גבוהים. אבקש להקפיד לשלוח עם הילדים והילדות שתי מסיכות בכל יום.

 

בימים אלו אנו מסיימים את שליחת ההודעות באמצעות מערכת  -מערכת עדכון הודעות חדשה

com4com  .סמרט סקול""אנו מתחילים לעבוד בשיתוף פעולה עם חברת שאיתה השתמשנו בעבר .

. בשלב זה העדכונים ישלחו גם לתיבות המייל webtopפליקציית אתם מוזמנים להוריד לניידים את א

 וגם דרך הודעות האפליקציה. מצורף קישור למידע בנושא:

 WebTop-מידע להורים בנוגע למערכת ה
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 של תחילת השנה הכיתתית הוריםהתתקיים אסיפת  13/9-ביום ב' ה -אסיפת הורים ראשונה

מידע נוסף יועבר לקראת המפגשים על ורונה נקיים מפגש זה בזום. . נוכח מגבלות הק ו'-לשכבות ב'

 ידי מחנכי ומחנכות הכיתות.

 

 

  -ברכה לראש השנה

 

 מה חשוב לאחל כששנה מתחילה,

 טוב כבר מההתחלה...האם שיהיה 

 האם להסתכל ולשאוף להישגים

 או לברך שנדע רק ימים טובים...

 איזו ברכה תכלול את כל החלומות,

 שכל משאלותינו הולכות ומתגשמות,

 

 שמחה, תמאחל אני שתהיה זו שנ

 שנה של חיזוק העוצמות והצמיחה

 שתביא לגילוי יכולות וחוזקות בתוכנו,

 יינו.של שלמות ושלום בכל רגע בח

 לקבל את האחר, להתמקדהייתי רוצה שנלמד להשתנות, להקשיב, 

 ."וה"איך על ה"מה" -בכל מה שיצרנו 

 

 מאחל לכולכם ברכת שנה טובה ובריאות איתנה 

 

 

 

 

 

 

 בברכה

 איתי סוקולובר

 מנהל יהודה המכבי

 


