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 בית הספר "יהודה המכבי"הורי לכבוד: 

 

 פ"אהודעות לקראת שנת הלימודים תש

 הורים יקרים,

 מבקש לעדכן בכמה פרטי מידע חשובים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א. 

 2020לסוף אוגוסט לוח זמנים 

 הסבר שעות תאריך אירוע

חלוקת תלמידי א' לכיתות אם   24/8', ביום  לכיתות א'פרסום שיבוץ 
 תפורסם באתר בית הספר.

 אסיפת הורים ראשונה
 לכיתות א'

מפגש ראשון של הורי כיתות א'  20:00 26/8יום ד', 
 עם מחנכת הכיתה.

מפגש היכרות עם מחנכת הכיתה  09:00-10:30 30/8יום א',  לכיתות א'מפגש הכנה 
והחברים החדשים לספסל 

 הלימודים לתלמידי כיתות א'.

סיור בבית הספר החדש לתלמידי  09:00-10:30 31/8יום ב',  לכיתות ב'סיור מקדים 
 כיתות ב'.

 יום הלימודים הראשון 08:00 1/9יום ג',  פתיחת שנת הלימודים

 אסיפת הורים ראשונה
 ו'-ב' לכיתות

 כיתות ב' 19:30 9/9, ד'יום 
 ד'-כיתות ג' 20:00
 ו'-כיתות ה' 20:30

מפגש כיתתי של ההורים עם 
 .מחנכת הכיתה

 

 התכנית עשויה להתעדכן בהתאם למגבלות הקורונה שתהיינה בתוקף בעת קיום האירוע:

o קהילתי בסוף אוגוסט.  למרות שזו מסורת חביבה במיוחד, לא יתקיים טקס פתיחת שנה 

o  אופן חלוקת ספרי הלימוד תוגדר מחדש כדי לצמצם התקהלות. יש להתעדכן בנוהל האיסוף

 שיפורסם סמוך למועדים עצמם.

o .אם לא ניתן להיפגש בבית הספר, אספות ההורים יועברו בזום 

 

 רשימות ספרי לימוד וציוד אישי

לאזור ההודעות  קישורניתן למצוא באתר בית הספר את רשימת ספרי לימוד וציוד אישי. הנה 

 השוטפות להורים לקראת שנה"ל תשפ"א.

למגבלות הקורונה שתהיינה בתוקף בסוף חודש אוגוסט.  אופן חלוקת ספרי הלימוד להורים יותאם

אנא סמנו את מועדי החלוקה הבאים ביומנים, אך הקפידו להתעדכן מבעוד מועד לגבי שעת ההגעה 

 כדי לצמצם התקהלות אפשרית בתור לספרים.

 מועדי חלוקת ספרי הלימוד המתוכננים:

o  ,'בשעות אחר הצהריים. 26/8יום ד , 

o  ,'עות אחר הצהריים. , בש27/8יום ה 

o  ,'בשעות הבוקר.30/8יום א , 

https://www.ymac.education/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A4-%D7%90
https://www.ymac.education/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A4-%D7%90


 

 

 

 לימודים בעידן הקורונה

בית הספר החל להיערך בהתאם למתווים שונים שהגדיר משרד החינוך ביחס לפתיחת שנת 

הלימודים תשפ"א תחת מגבלות הקורונה. אנו בוחנים חלופות שונות אשר תתאמנה למבנה בית 

יאות הקהילה ועל ההנחיות המחייבות. אנו בוחנים אפשרות הספר ולקהילה שלנו כך שנשמור על בר

לפתיחה וסיום יום מדורגים, תזמון הפסקות בדירוג ושיבוץ ימי למידה מרחוק קבועים בשבוע 

הלימודים )לשכבות הבוגרות(. מענים אלה עשויים גם להקל על הצפיפות בקמפוס הנובעת מהעיכוב 

 סר סמוך לתחילת שנת הלימודים.בהשלמת בניית האגף החדש. מידע מפורט ימ

 

 ,קיץ נעים ובריאות לכלבברכת 

 אדר ארד       

 "יהודה המכבי" ת הספרמנהל בי       

 

 


