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בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי
כ"ח אב תשפ"ב
 25אוגוסט 2022
תלמידות ,תלמידים והורים יקרים,
אנו מברכים על הצטרפותכם לתיכון "אהל-שם" ,ומצפים לפגוש אתכם ולפתוח במסע ההתבגרות
והלמידה המשותף .אתמול קיבלתם את השיבוץ לכיתות האם ,ומחנכי הכיתות יצרו עמכם קשר.
השיבוץ ,כפי שנמסר לכם בעבר ,מבוסס על הישגים לימודיים ומיון למסלולים מיוחדים ,ולא על-פי
בחירת חברים .אנו מודעים לקשיים לעתים לקבל את השיבוץ ,ולחששות ממנו .נסיון העבר מלמד
שהתלמידים מוצאים את מקומם ב כיתה אליה שובצו ,ולאחר חלוף זמן ,אינם רוצים לעבור כיתה.
לפיכך מעברים בין הכיתות אינם מתאפשרים לאחר השיבוץ ,ובתום מלאכת השיוך המורכבת אנו
משוכנעים כי הכיתה אליה שובצתם היא המקום הנכון עבורכם.
אנו מבטיחים לעשות כל שנוכל כדי לאפשר לכם קליטה והשתלבות מיטביות שיובילו אתכם לדרך
מוצלחת ומהנה של ארבע שנים.
לצערנו ,עקב עיצומי ארגון המורים לא יתקיימו מפגשי היכרות עם המחנכים לפני תחילת השנה כפי
שתוכנן .מפגשי ההיכרות יתקיימו במהלך שבוע הלימודים הראשון.
היום הראשון ללימודים
שנת הלימודים תשפ"ג תיפתח ביום חמישי ה  ,1.9.2022 -ה' באלול תשפ"ב.
יום הלימודים יתחיל בשעה  8:45ויסתיים בשעה .11:30
התלמידים והתלמידות מתבקשים.ות להגיע לבית הספר בחולצה לבנה עם סמל בית הספר.
היום יתחיל בהתכנסות בכיתות ולאחר מכן יציאה משותפת לטקס קבלת הפנים השכבתי אשר
יתקיים באולם הספורט.
במהלך היום יחוו תלמידי שכבה ט' פעילות היכרות וגיבוש עם מחנכות ומחנכי הכיתות.
החל מיום ראשון ,4.9.22 ,הל ימודים יתקיימו בהתאם למערכת השעות הרגילה ,אותה יקבלו
התלמידים ממחנכי הכיתות.
אסיפת הורים
ביום ב' ,12.9.22 ,בשעות הערב תתקיים בבית-הספר אסיפת ההורים של תלמידי שכבה ט' .הזמנה
רשמית תישלח אליכם בקרוב.
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ספרי לימוד
אנא השלימו את רכישת ספרי הלימוד (בין אם ספרים דיגיטליים ובין אם ספרים מודפסים) ,רשימת
הספרים והנחיות לרכישת הספרים נמצאות באתר "אהל שם".

נרגשים ומצפים לראותכם,
יהורם לרר
מנהל השכבה

צוות המחנכים.ות
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