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איגרת לשנה"ל תשפ"ב – תלמידים אקסטרנים
להורים ולתלמידים שלום רב,
לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב אנו מברכים אתכם ומצפים לבואכם.
שמי צחי צור-טל ,בתאריך  30/6/21נבחרתי למנהל החדש של בית הספר.
שמחתי מאוד לקבל את התפקיד ומצפה מאוד לתחילת השנה כדי לפגוש את התלמידים.

פתיחת שנת הלימודים בבית הספר תחל ביום רביעי  01/09/21בשעה 08:00
▪ הסעות לתלמידים אקסטרנים מתקיימות ביום זה כרגיל על פי המסלול המופיע באתר האינטרנט של הכפר

www.nachlat.org.il
▪ תלבושת אחידה  -בבית הספר קיימת חובת תלבושת אחידה .ניתן ללבוש חולצות טריקו חלקה בכל
הצבעים עם סמל בית הספר .בחורף יש להגיע מעל לחולצת בית הספר עם סווטשרים חלקים עם/בלי סמל
בית הספר.
▪ אין להגיע עם גופיות ,מכנסיים קצרים מאוד או עם כפכפים.
▪ חובה להגיע עם תלבושת ביה"ס החל מיום הלימודים הראשון.
▪ ספרי לימוד – ביה"ס מפעיל פרויקט השאלת ספרים .ספרי הלימוד נמסרים לתלמידים בתחילת שנת
הלימודים ונאספים בסוף השנה .על התלמידים לשמור על הספרים .במקרה של אובדן או השחתת ספר
לימוד ,יחויב התלמיד במחיר עלות הספר.
 על מנת לקבל את ספרי הלימוד על ההורים להסדיר את תשלום שכר הלימוד עד למועד תחילת
הלימודים.
▪ ציוד לימודי – יש להצטייד ב –  8מחברות עברית בגודל דף פוליו 2 ,מחברות חשבון בגודל פוליו,
סרגל  ,כלי כתיבה ,מחשבון מדעי ,תנ"ך מלא ומילון באנגלית.

▪ אסיפת הורים כללית תתקיים ביום ראשון  ,12/9/21זימון יצא בנפרד מבית הספר
▪ בקשה להנחה/מלגה לשכר לימוד בית הספר יש להגיש עד ליום 13.9.2021
 טופס עבור המלגה יימסר לכם בתחילת השנה.
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▪ שכר לימוד  -יש להסדיר תשלום שכר לימוד עד לתאריך  22לאוגוסט  .2021ניתן לשלם בהוראת קבע,
בכרטיס אשראי או בשיקים .טלפון הנהלת חשבונות 03-9438420/3 :חגית ,רפי
 תלמיד המעוניין בארוחת צהריים בחדר האוכל ,יש להסדיר תשלום במעמד ההרשמה לבית הספר.

▪ תשלומי החובה והרשות לשנה"ל תשפ"ב – בהמשך לאישור ועדת החינוך ,אישרה הכנסת את תשלומי
ההורים לשנת הלימודים הנוכחית ,לאחר אישורה הסופי תשלח אליכם בהמשך טבלת תשלומי הורים
מפורטת.
▪ מסגרת יום לימודים ארוך לחטיבת הביניים " מרכז איתנים"  -בתוספת תשלום
▪ תלמיד שלא נרשם למסגרת יום לימודים ארוך ,הגעה ואיסוף מבית הספר באחריות ההורים.
▪ הצהרת בריאות  -תלמיד שנוטל תרופות באופן קבוע ,או שיש לו מגבלה רפואית ,על ההורים ליידע את בית
הספר ולהביא אישור רפואי מפורט מרופא המשפחה.

קורונה
▪ לאור נתוני התחלואה ובהמלצת משרד הבריאות ומשרד החינוך ,נבקש לעשות כל מאמץ ולחסן את
התלמידים טרם תחילת שנת הלימודים.
▪ כיתה בה יימצאו פחות מ  70%מהתלמידים מחוסנים ,לא יוכלו ללמוד פיזית בבית הספר ויאלצו ללמוד בזום.
▪ על מנת שנצלח את החודש הראשון ללימודים ,נבקשכם לבצע בדיקת קורונה עד  48שעות לפני ההגעה
לבית הספר ולכפר.
▪ תשובה שלילית יש להציג לצוות החינוכי.
▪ במקרה של היחשפות התלמיד/ה יש לידע במיידית את מחנכ/ת הכיתה.
▪ אנו נמשיך לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות והחינוך.
נודה מאוד על שיתוף הפעולה
בתקוה לבריאות שלמה וחזרה לשגרה מלאה

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
בריאות שלמה וחזרה לשגרה מלאה
צחי צור-טל
מנהל בית הספר

