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29.8.2021  

  יקרים, הורים
 

 פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב -אגרת להורים
 

קיץ ורגע לפני שחוזרים, מקווים שנהניתם בחופש ומילאתם הבסיומה של חופשת 
 את המצברים לקראת השנה החדשה.

וודאות ולתת מענה לשאלות ולתהיות המציפות אותנו לאפשר אגרת זו, מטרתה 
 בעיקר דרך מסכי התקשורת.

 

 קורונהמגפת ה
עם לא מעט מאומתים מקרב תלמידי  באזורנואנו בעיצומו של גל קורונה נוסף 

בית הספר. חשוב לעדכן כי כולם חשים בטוב ואנו שולחים ברכה לרפואה שלמה 
 ובריאות טובה לכולם.

י החלטת הממשלה, בית הספר ייפתח ללמידה במתכונת נכון להיום, על פ
 .1.9.2021מלאה החל מיום רביעי כ"ד באלול תשפ"א 

נקיים טקס לפתיחת השנה. יום  10.00הלימודים יחלו בשעורים כיתתיים ובשעה 
 .12.30הלימודים יסתיים בשעה 

על  נקפידכדי לאפשר למידה פיזית לאורך זמן ולשמור על שיגרת לימודים רציפה 
 קווים מנחים באורחות החיים בביה"ס:

ת מסיכה, שמירה על ריחוק פיזי, איוורור יבעטי יחויבותלמידי ומורי ביה"ס 
 והיגיינה )שטיפת ידיים(.

בהתאם למתווה שפרסם משרד החינוך, בישובים בהם תחול עליה בתחלואה 
"פטורי  70%-והרשות תהפוך ל"אדומה", יעברו כל השכבות שבהן פחות מ

 ידוד" ללמידה מלאה מהבית.ב
מהצוות ומהתלמידים התחסן ואני מקווה כי זה יאפשר לעדכן כי אחוז גבוה  חשוב

ונצליח גם השנה לקיים את  שמירה על סדירויות הלמידה והפעילות בבית הספר
 מרבית הפעילויות החינוכיות והלימודיות.

ספר לצד בעקבות השנה וחצי האחרונות אנו  כבר מנוסים בהפעלת בית ה
הקורונה ונמשיך לפעול באחריות מרבית, בגמישות וביצירתיות, תוך שמירה על 

 בריאותם של כלל באי בית הספר.
 
 

 בית ספר ייחודי להוראת אומנויות, מדעים והומניסטיקה
כידוע, בית הספר הוכר כבית ספר ייחודי על אזורי להוראת אומניות, מדעים 

להמשיך לפתח את אופני זו מחייבת אותנו  והומניסטיקה. הכרה חשובה ומרגשת
הפעילות שלנו לצד האפשרות להסדרת תחומים שונים בשגרת הפעילות הבית 

 ספרית.
הבית ספרי ונעדכן אתכם בתהליכים  אנו נקדיש זמן רב לפיתוח המודל הייחודי

 ובמחשבות.
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מפורטת ואישית  תשלום בקשת בימים הקרובים ישלח אליכם מייל עם
כך שלא נדרשת הגעה לבית קישור לאתר תשלומים ת כולל ה. ההודעלילדכם

 ספר.
 
 
 
 
 
 

 בברכת שנה טובה ובריאה לכולנו,
 
 
 
 

 אורן דרמון     
 מנהל בית הספר

 מנור כברי    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 מפקחת בית הספר -עדנה גולדשמיט

 מטה אשר מנהלת האגף לחינוך במועצה האזורית -שלומית אלעד
 בית הספרצוות 


