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 הורים ותלמידים יקרים,

ומאחלים הצלחה רבה , הצטרפותכם לגימנסיה "יצחק נבון"אנו מקדמים בברכה את 

  חברתית.השתלבות ההן בבפן הלימודי והן לתלמידים 

הספר ולהקל עליכם -ההנהלה ישמחו לעזור לכם להשתלב בביתצוות המורים, המחנכים ו

 למספר הודעות:את המעבר. בהיערכותכם לשנת הלימודים החדשה, נא תשומת לבכם 

 הלימודים הראשון:מיום אשר חלים  הלי הופעה לבית הספרנ .1

 Tחולצת  –בבית הספר נהוגה תלבושת אחידה המחייבת את כל התלמידים  -  תלבושת קיץ

מוטבע עליה.  שסמל בית הספר "גימנסיה יצחק נבון"ד, על פי בחירת התלמיד, יבצבע אח

. אין להופיע בתלבושת גזורה או קרועה )גם לא באורך מלאסגורות ועל החולצות להיות 

)בנות ובנים  מכנסיים ארוכים או עד הברך(. כמו כן יש להופיע עם "אופנתיים"קרעים 

 .כאחד(

פורט תקניות. חולצה בצבע טורקיז תלבושת ספורט מלאה ונעלי ס – גתלבושת לשעורי חנ"

 עליה מוטבע סמל בית הספר, מכנסיים בצבע שחור או כחול .

 אלא בסנדלים עם סגירה מאחור או נעלים סגורות. ,אין להגיע לביה"ס בנעלי חוף

 אסורים! -וכדומה  בטבורנזם/פירסינג מכל סוג שהוא: בגבה, 

 . 8:30בשעה   יםב מתחילה"הלימודים בחטשימו לב! 

                                                                                                               - מכינת שילוב .2

 יקרים,  תלמידים ,אנו מזמינים אתכםסייע לכם בקליטתכם באופן מיטבי, לעל מנת 

08:30-בין השעות  22.08.82-ה ,אשוןרשיתקיים ביום למפגש כיתתי  מקדים, 

הכיתה  .תאת רכזת השכבה, את מחנך ביום זה תפגשו את תלמידי הכיתה,  .0031:

 מומלץ להגיע עם כריך ובקבוק שתייה.והצוות החינוכי. 

קבע י)בהתאם ללו"ז שי הכיתה .תתתקיים פגישה אישית עם מחנך 29.08.22-ה שניביום 

 .(עם המחנכים

 



 

  פרויקט השאלת ספרי לימוד דיגיטליים .3

 classoosחברת  לפרויקט השאלת ספרי לימוד דיגיטליים. בשנה"ל תש"פ הצטרף ביה"ס

 הדיגיטליים  פרי הלימודמחיר חבילת סמספקת את המענה לתוכנה ולחומרי הלימוד. 

(. התשלום בהתאם לדרישות משרד החינוך בנוגע להשאלת ספרים) ש"ח 280עומד על 

 .classoosיתבצע ישירות לחברת 

ניתן להירשם רק כשיש ) 2022 באוגוסט  28-החל מתיפתח  lassoosCההרשמה למערכת 

 (.ילדכםם את מספר הכיתה אליה שובץ ברשותכ

יגיטליים תוכלו פרטים נוספים והנחיות אודות  ההצטרפות לפרויקט השאלת ספרי לימוד ד

 g.co.il-https://www.navon בכתובת:למצוא באתר ביה"ס 

 יהיה ניתן. חובה בגדר נהאי ספרי הלימוד דיגיטליים השאלת בתכנית ההשתתפות

 באחריות ספרים מחנות רכישה) קשיח בעותק לימוד בספרי גם ולהשתמש להמשיך

 תוכלו למצוא באתר ביה"ס.את רשימת הספרים (.  ההורים

 מבחני איתור ומיפוי. 4

חלק ממקצועות ם ממפים ביתקיימו מבחני, ללימודים חודש ראשוןבמהלך השחשוב לציין, 

לסייע לצוות בית הספר לאתר תלמידים , וזאת במטרה מתמטיקה, עברית ואנגליתהליבה: 

 במיומנויות בסיסיות. ברמה הנדרשת שאינם שולטים 

 –נוסף על כך, ניתוח הממצאים יאפשר להנהלת בית הספר ולצוות המורים להפיק תובנות 

שיוכלו לשמש תשתית לתכנון ההוראה ולתרום תובנות הן ברמת הכיתה, והן ברמת התלמיד 

 לשיפור הישגי התלמידים בכל הרמות.

ניתן ליצור  ובמידת הצורך ,הצוות הפדגוגי והייעוצי של ביה"ס קשוב ונמצא כאן בשבילכם

)מזכירות חטה"ב תהיה סגורה בין התאריכים   אתנו קשר דרך מזכירות חטה"ב

 (.15.07.22-15.08.22ה

 לכם חופשה נעימה ובטוחהצוות החטיבה מאחל 

 !שנת לימודים פורייה ומוצלחתו

 בברכה,                      

 רם שקואי                          

 מנהל חטיבת הביניים                             
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