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 קהילת צפית שלום רב, 

 

 תהליך פורים :

 

עבדו סביב השעון שכבה ח ושכבה יא על פעילויות פורים . אנו גאים בחניכים על ניצחון הרוח,  יםבשבועות האחרונ 

 על אמונה בתהליך ובמסורת של צפית . 

 י.  -ניכי שכבה ח את חניכי זפעילויות מושקעות , תחנות ותחרויות שהפעילו ח –שכבה ח הפיקה את הפורימון 

 שכבה יא הפיקה בתהליך חינוכי משמעותי את ימי הפורים סביב נושא הרגשות . 

פעילות פורים כללה ימי טרום מיוחדים בהם הועברו סדנאות מיוחדות לחניכים, הופק סרט חשיפה מרגש ושיא 

החג שהיה ערכי ,עם מסר חינוכי  פורים היה בפעילות מקסימה של החניכים ביישובים ולאחר מכן הקרנת סרט

 שהוביל לדיונים חשובים בכיתות השונות . 

נו יציאה מהשגרה, המון שמחה ויותר  אנו שמחים על ההחלטה כי "לא מוותרים על החגים " החלטה זו מאפשרת לכול

 מכל תהליכים חינוכיים משמעותיים בשכבות השונות . 

 

 

 תשלומי הורים : פעילויות חברתיות ו

יים האחרונים נפתחה מערכת התשלומים לצפית . לאורך השנה באישור ועד ההורים המשכנו לקיים את כל  בשבוע

צורך משמעותי לייצר עבור   שהפעילות החברתית מתוך אמונה כי במיוחד עכשיו אסור לוותר על נושאים שכאלה וי

 החניכים שבירת שגרה מידי פעם . נבנתה מערכת תכנים שלמה לכל שכבה. 

 רים, הרצאות שונות, פעילות חנוכה, פעילות פורים , ימי שיא , ועוד . סמינ 

אנו מתכננים בשבועיים הקרובים לצאת לסיור חד יומי של כל קבוצת למידה ולהמשיך וליצור רעיונות נוספים עבור  

 החניכים . 

תשלומי ההורים. אי   על מנת לקיים את כל אלו ועוד אנו מבקשים מכם ההורים להכנס לאתר בית הספר ולשלם את

 התשלום מעקב אותנו להמשיך בעשייה משמעותית זו .  

 

 המשך  למידה בשכבות השונות : 

 

אתמול פורסם מתווה הלמידה לתקופה הקרובה . ערכנו מיפוי בשכבות ושיח עם החניכים על מנת להבין מה הצורך 

 ואיזה מקצוע חשוב ללמדו בבית הספר . 

 את החלוקה לקפסולות .  ו  ים המסבירה ימי הגעה, למידה מהביתב למפת הצבעמצ"ב מערכת כיתתית, שימו ל 

צמצום פערים לימודיים .   םללמידה בימים מרוכזים לפי נושאים שמטרתוללמידה השוטפת  :אנו נערכים במקביל 

 חניכים שיועלו ע"י הצוות הפדגוגי כי זקוקים לסיוע נוסף נבנה עבורם מענה במהלך חופשת הקיץ . 

 

אחריות של כולנו להקפיד הקפדה יתרה על הנהלים ולשמור על כללי הריחוק זוהי בימים אלו של חזרה לצפית  

 החברתי ועטיית המסכות . 

 אנו נקפיד הקפדה יתרה על אלו וחניך שלא ישמע יורחק מבית הספר.  .1

 יש להקפיד להגיע עם מספר מסכות בתיק .  .2

 בריאות קורונה .  על חניך והורה למלא בבוקר דרך המשוב הצהרת .3

 חניך שאינו חש בטוב אנא מכם  לא להגיע ליום הלימודים על מנת לא לסכן את האחרים . .4

 כבעבר נוציא עדכונים שוטפים במקרים של בידודים או תחלואה .  .5

 על כל היעדרות של כל חניך עדכנו בבקשה את מחנך הכיתה  .6

 אנא הקפידו להגיע בתלבושת בית הספר .   .7

 

 

 

 הסעות :   לוח זמנים
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 ימים א,ב,ד,ה:   

 

 : איסוף בוקר

 

 איסוף מאליאב ואז אמציה לכיש ושדה משה. 7:30 -מ. א לכיש

 איסוף מהראל לנווה שלום נחשון וטל שחר. 7:45 -מטה יהודה 

   8:15 -חצור

 :מ. א יואב 

 בית ניר  7:50

 בית גוברין. 7:50

 גלאון 8:00

 גת ואז קדמה  8:00

 נחלה סגולה ורדון  8:00

 שדה יואב  8:00

 נגבה  8:00

 אלעזי 8:10

 רבדים  8:15

 כפר הריף. 8:15

 11:45 פיזור לכולם

 

 

 איסוף צהרים:  

 

 מאליאב לאמציה לכיש ושדה משה.   10:30  -מ.א לכיש

 חצור.   11:15

 בית ניר  11:10

 בית גוברין 11:10

 גלאון 11:10

 גת  11:10

 נחלה סגולה ורדון.   11:10

 שדה יואב 11:10

 נגבה  11:10

 רבדים  11:20

 כפר הריף.  11:20

 אין איסוף צהרים.  -מטה יהודה 

 15:15פיזור לכולם 

 

 יום ג: 

 כשאר הימים.  איסוף בוקר

 אין איסוף צהריים . 

 . 13:45פיזור בשעה 

 

  

 , בברכת בריאות לכולם 

 נטע וצוות הנהלת צפית 

 

 

 


