
,קהילה יקרה
זה נועד לשתף אתכם  עלון –לפניכם עלון סיכום חודש 

.בנעשה בחודש האחרון בבית חינוך רקפות
כאן יובאו גם הודעות חשובות ומידע על האירועים 

.הבאהמתוכננים לחודש 
בית חינוך רקפות ניתן להתעדכן גם באתר *

נאחל לכל משפחת רקפות
שמחחג 

30/9/21-נתראה ביום חמישי ה

ספטמבר ברקפות

https://rakafot.mashov.info/


?מה היה לנו החודש 
פתחנו שנה עם מצטרפים חדשים לקהילת רקפות 

ְלִמידימות בשער פרחים מושקע שעבדו עליו   ַּ בחג לספטמבר קיבלנו את הת 
וליאת אמא של 3'אנה אמא של דניאל מב, 3'אבי אבא של הודיה מכתה א

...החגיגה וההתרגשות הורגשו לאורך כל השטיח האדום.  2'מיה מד

'  וכתה )'כבר ביוני אשתקד החלו תלמידות ותלמידי כיתה ה
הם התייצבו כיאה לבוגרי -ב"הזהלמשמרות בהדרכה ( היום
ס באחד לספטמבר וסייעו לתלמידות והתלמידים בחציית  "ביה

.  הכביש

ב"משמרות זה

בחג לספטמבר ביקרו אותנו ראש העיר מר רז  
מ ומחזיקת תיק  "מ, אבי חייםסגנו, קינסטליך

ליאל אבן זוהר ראש מנהל חינוך אטי  , החינוך
ראש העיר שוחח עם התלמידות  . אדר ועוד

והתלמידים החדשים ושמע את התרגשותם הרבה 
חלק גדול מיום זה צולם ושודר  ...ביום החגיגי

.12בערוץ 

ביקור ראש העיר 

מברכים את הקהילה לשנה החדשה
בהובלתה של עינת הכינו כרזה  1'תלמידי כתה ה

שיתופית  וברכו את קהילת רקפות לשנה  
.  החדשה



הודעות חשובות 
 ולמלא את 29/9נא לקחת ולבצע בדיקה ערב החזרה ללימודים ב, פורסמו מוקדי חלוקה לערכות בדיקה –בדיקות אנטיגן

.הטופס המצורף
ס יש  "במקרים בהם תתקיים יציאה מביה-בלי סמל/עליונית בצבע אחד חלק עם /יש להגיע עם חולצה –ס"תלבושת ביה

.  להגיע בחולצה עם סמל
 ואני מכבד  , אני מכבד את האחר, אני מכבד את עצמי: כפופים לשלוש מוסכמות ברקפות הנהלים אצלנו –מוסכמות רקפות

בכללם יהיו נהלי הבטיחות הלבוש  . לכן כל מעשה שלא נכלל באלו יש בו משום עבירה על המוסכמות–את הסביבה 
.וההתנהגות

 תוכנית עבודה בית ספרית העוסקת בקידום בריאות  )בית חינוך רקפות השנה הוא מוסד מקדם בריאות באופן רשמי –מזון
כריך פרי וירק לארוחה מזינה ובריאה ללא  : אי לכך יש לשלוח לארוחת הבוקר מזון בריא(. בקרב התלמידים והקהילה

.פרטים על כך יתפרסמו בהמשך–כך גם בימי ההולדת שיחגגו בכיתות אנו נקדם גם בהם את נושא הבריאות , ממתקים
 באלרגיה מסכנת חיים בכניסה לבית הספר מופיע שלט ובו מוצרי –השנה יש בבית ספרינו תלמידים אלרגנים –אלרגנים

.נא לשתף פעולה ולגלות מעורבות חברתית–כמו כן כל מנהלת כתה הפיצה נוהל בנושא . המזון האסורים בהכנסתם
 נשלח אליכם קישור ואף ניתן : השנה משרד החינוך יצא באפשרות למלא הצהרת בריאות מקוונת–הצהרת בריאות מקוונת

אין בחתימת הצהרת הבריאות –ברשת חשוב מאוד לציין לאור המידע השגוי . החינוךלמצוא אותו בפורטל הורים של משרד 
ס דף מידע המודיע על "תקבלו מאחות ביה( שגרתי ואחר) לפני כל חיסון –אישור מידי לחיסוני התלמידים באופן גורף 

הצהרת הבריאות הזו היא גרסה  . כוונת משרד הבריאות לחסן שכבת גיל זו ואם יש משהו שמסרב יכול הוא לא לאשר זאת
קישור להצהרת בריאות. ציבורימקוונת למסמך שחתמתם כל שנה ושנה במוסד חינוך 

 זמני ההגעה בבוקר הינם חלק מהותי בהקניית הרגלי התנהלות ואחריות אישית, הורים יקרים–כניסה ויציאה מבית הספר  ,
ה.הילדכניסה לאחר תחילת מפגש הבוקר מביכה מאוד ולא מיטיבה אם , חשוב מאוד לסייע לקטנים ולעמוד בזמנים ולא לאחר

.י אישור רשמי וליווי "ס באמצע היום תתאפשר רק ע"היציאה מביה... קודם' דק5ויפה -8:00יש להגיע עד השעה 
 סיוע שלכם הורים והשתתפותכם תסייע בעומס הרכבים  . משמרות סע לשלום יחלו באופן רציף לאחר החופשה–סע לשלום

.  ונבצע פעילויות עידוד להגעה ברגל" הולכים על זה ברקפות"לאחר החג נחל בפרויקט . שיש במפרצי ההורדה כל בוקר

https://parents.education.gov.il/prhnet/contact-us/confirmations/health-statement


מה מחכה לנו  
בחודש  
?אוקטובר

מעגלי בחירה 

קמפוס : מידי יום שלישי נקיים מעגלי בחירה
י הצוות החינוכי  וכל  "חוגים שיופעלו ע

. תלמיד יבחר היכן להשתתף ערב הנהגה ראשון

יתקיים בתאריך 

יום ראשון3/10/21

פ חממה "פרויקט מו

יחל פרויקט ניסויי 11/10/21ב
...פרטים  בהמשך" החממה"

שבוע זהירות בדרכים 

24-28/10/21יתקיים בשבוע 

הולכים על זה ברקפות

פרויקט ההגעה ברגל לרקפות יחל  
בראשון אחרי החזרה מהחופשה

ליצחק רבין הזכרוןטקס יום 

18/10/21


