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 מאיתנו אליכם 

 ,  הורים ותלמידים יקרים

   אנחנו בתקופה מאתגרת שלא ידענו כמוה. 

יאותם הנפשית  מירה על בר שר שפלא על מנת  אנחנו לומדים את ההנחיות ועושים הערכת מצב מידי יום ביומו 
ובעקבותיה  ערכת מצב ע"פ רמת התחלואה של התלמידים והצוותמידי ערב מתבצעת ה והפיזית של התלמידים. 

 המערכת באתר ביה"ס.    תמפורסמ

לפיכך,    משרד החינוך ואנחנו מתנהלים על פיה. שלנו היא שביה"ס פתוח!!! זו גם האמירה שלהאמירה  –ככלל 
 לביה"ס והיא חלה על כל מי שאינו חולה או מבודד )כי אינו מחוסן(. ת הגעהחובקיימת  

מחנך הכיתה  את מיידעים   – PCRמוסדי/חיובית באנטיגן תוצאה  תלמידים שנדרשים לבידוד עקב  •
 והדבר נרשם אצלנו. 

לדווח באתר משרד  נדרשים   –חולה מאומת ל נדרשים לבידוד עקב חשיפה שאינם מחוסנים ותלמידים  •
. כך נוכל לדעת מי התלמידים המבודדים  הכיתה הבריאות על כניסה לבידוד ושליחת האישור למחנך

 חר ההיעדרויות שלהם. ולעקוב א
 

הנחתי    ורגישים למצב.ואנחנו ערים בור התלמידים החולים ואלו הנדרשים לבידוד זוהי תקופה מורכבת מאוד ע
, העזרה הפרטנית  שלהם עבור תלמידים אלה. חשוב לציין  להקצות את השעות הפרטניותאת מורי ביה"ס 

מחנכי הכיתות גם יוכלו להצדיק היעדרויות   הישאר בבידוד. לעבור תלמידים הנדרשים   אך ורקמיועדת 
 התלמידים שבבידוד יוכלו גם לפנות באופן אישי למורה המקצועי ולתאם עימו עזרה פרטנית.  במקרים אלה.  

 .  04.02.22והן יחולקו ב   דחינו את תעודות המחצית מעט )על מנת לאפשר ליותר תלמידים להיבחן לקביעת ציון(

   – חשוב להדגיש

יתקיים אירוע   –בבידוד   תלמידים שלא ייבחנו במועד הראשון או שלא יוכלו להיבחן במועד ב' כי שהו •
 (  והמורה המקצועי)בתאום עם רכזת השכבה כשיחזרו נוסף ל  הערכה

כי שהה בבידוד ולא יכול היה לגשת לבחינה. במידת הצורך יונפקו תעודות   ייפגע ציונו של אף תלמיד לא  •
 ץ סביב נושא הציון בתעודת המחצית.  ני מבקשת מאוד להרגיע את הלחא  ן. חדשות לאחר שיפור הציו

התלמידים ששהו  תעודות הצטיינות של סוף השנה , עבור תלמידי שכבת יב' , ייקבעו רק אחרי שכל  •
 חנות שלהם.  אפשרויות ההיבמצו את י  בבידוד

כי תלמיד החסיר   לא ייפגעו )לקראת בחינות הבגרות בשכבות יא, יב'( ציוני ההגשה של התלמידים   •
 יימצא מועד חלופי להשלמת הבחינה.  בחינה כי שהה בבידוד. 

לט כאן כדי לשמוע את הלבטים שלכם ואת החששות. נשתדל לתת מענה  נו שתדעו שאנחנו בהחחשוב ל  •
 לכל אחד ואחד באופן אישי.  

אנחנו מודעים ללחץ הקיים ממילא בעקבות המחלה ואיננו מעוניינים שיווצר לחץ נוסף עבור התלמידים  
 החולים והמבודדים.

 ומד לרשותכם במידת הצורך. צוות יועצות ביה"ס ע •

 פזית היבש, מנהלת ביה"ס 

 הנהלת ביה"ס והצוות החינוכי כולו        
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