
מחנכת: ליאורה ויינר
עובדת חינוכית: שרית ברכה

חטיבה צעירה - א1 נחשול

מחנכת: שימרית מרקוביץ
עובדת חינוכית: ניצה כהן

חטיבה צעירה - א2 בועה

מחנכת: דנה חמצי
עובדת חינוכית: מירה חלפון

 

חטיבה צעירה - א3 גלי הים

אברה ענהאל
אלכסנדרוב דוד 

אפשטיין אילן
ארנזון אדל

בורוכוב אריאל 
גואטה ארז
דותן אלעד
דישק ליאן

דנילוביץ' אלכסנדרה
יודובין פביאן
יצחק נועם
לה לאן איאן

לוי מנור
למל עלמה
מרדכי מאיה
נויימן סמדר
סולימן לני
סמילה מיה
עגיב תהל
פרימט רומן
צ'קוב ליאו
צ'רנין מרפה
רייכמן יואב
שמש איתי

אביב עתי
אביטן עילאי
אהרון הילל
אהרון עידו
אליהו אוריה
בוכבוט שי לי
דינבורט ליה
דרגן אושר
וקנין אושר
כהן נועה
לסרי אמה
מימרן אלה
משה עמית
סיום נועה
סלוין נועה
סלחי אלין

פוליצקי מילן
פרנקו שילת
קליקה יובל
קניאז אלין

שאול גיא דוד
שושן רום יוסף
שמואלי מיה

אטלס ליה
אליושוב שחר
בודניק עידו
בכר אורי
בכר שוהם
בוכרה גאיה

בן הרוש איתי
גיטניקוב חן
דמיגיאן יהב 
דרושצ'ק אלן
ואקנין ירין
טוריאל ליה
כוחלני איליי
לוי שחף 

לוי פלקובסקי נועם
מורג נטע

מיארה לייאן
נהון אדל
נמני בר

פדידה אורי
קארא תומר
קוצ'י אריק
קוצ'י פיליפ
קליקה גיא



היום הראשון שלי בכיתה א'...
הורים יקרים,

ילדיכם עולים כיתה וחוזרים לשגרת לימודים. 
אנו מודעים לכך שלכול אחד מכם יש שאלות
וספקות: האם הכיתה יסתגל לכיתה ולמורה

החדשה,  האם ילדכם יהיה מוגן דיו בביה"ס?
האם יסתדר עם ההנחיות המחייבות חבישת
מסכה?  ואיך יגיב לכך שהמורה שומרת על

מרחק פיסי ממנו? ועוד ועוד...
שאלות אלו ועוד רבות אחרות עולות אצלכם,

כאשר אתם מלווים את ילדיכם וזה וטבעי
לחלוטין במיוחד כאשר מדובר במציאות כל כך

משתנה ולא ודאית.
 

עם זאת, חשוב לנו לומר כי הקדשנו מחשבה
רבה כדי ליצור סביבה מוגנת ככול הניתן, על פי

ההנחיות המדוקדקות של משרד הבריאות
והשקענו עבודה רבה בהתאמת התכנים

הלימודיים למציאות החדשה ולצמצום פערים
חברתיים, רגשיים ולימודיים. 

הצוות החינוכי והמנהלה כאן לכל דבר ועניין.
אל תהססו לפנות!

 

ליום הראשון ללימודים יש להגיע עם :
חולצת בית הספר בצבע לבן

ילקוט: קלמר, מחברת שפה, מחברת
קשר, ארוחת עשר, בקבוק מים ומסכה.

 
נרגשים ומצפים לכם...

אילנה שובל
מנהלת בית הספר 
והצוות החינוכי

 

ציוד נדרש:

ן ן ִלי/ ִיְגָאל בָּׁשָ ּתֵ

ִמלִּים: י�ָרם ְטַהְרלֵב

 
כַּח ִמזֶּה ׁשְ ָהיָה ּתִ ָמה ׁשֶ
נֶּה יְִּהיֶה �א ְמׁשַ ָמה ׁשֶ

ע�לָם כָּזֶה ׁש בְּ אֲבַּקֵ  ָמה ׁשֶ
ן ִלי ֶאת ַהיּ�ם ַהזֶּה ּתֵ

 
ֶמׁש ַעל ַהבֶֹּקר ן ִלי ׁשֶ ּתֵ

וְי�נָה ֵמַעל ַהגַּג
כֵלֶת בָָּרִקיַע ן ִלי ּתְ ּתֵ

ל ַחג ן ִלי י�ם ֶאָחד ׁשֶ .ּתֵ
 

ָהיָה ָמה ׁשֶ
 

ן ִלי ַאהֲבָה ח�לֶפֶת ּתֵ
ן ִלי ַאהֲבַת ע�לָם ּתֵ
לַּטֶפֶת ּמְ ן ִלי יָד ׁשֶ ּתֵ
ַרק א�ִתי ֵמִבין כֻּלָּם

מחנכת: מלי פז חיות
עובדת חינוכית: חני שוקרון

 

חטיבה צעירה - א4

אביסרור ילין
אהובה קסם
אור אביב

אליהו אופק
בצון מאור

ג'יבלי אביאל
דביטוב טל
ווסי יעקב
לוי נועה 

פטרוב וולודי ניר
זזון אוריין

יום הלימודים הראשון
מסתיים בשעה 12:00

 

הורים יקרים, 
השיבוצים נעשו תוך כדי 

התחשבות בבקשות חברים ואיזונים 
חברתיים ולימודיים ככל שניתן. 

במידה והורה מעוניין לערער
על שיבוץ ילדו עליו להגיש ערעור 

מפורט בכתב בין התאריכים 22/8-25/8
igalalonschool@batyam.org.il :למייל הארגוני

תשובות לערעורים יימסרו על ידי 
יועצת בית הספר ב 30/8. 


