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הורים יקרים ובנות שלום לכולכם,
החופש הגדול נותן מנוחה לנפש ויחד עם זאת מאתגר אותנו במציאת עניין ותעסוקה
ביומיום.
אני בטוחה שכולכם בנות והורים מנסים בתוך המציאות הזו לעשות הרבה טוב ולמצוא
פתרונות יפים ומעניינים לתעסוקה.
באולפנה אנחנו בתקופה של מעבר חלקי.
בשנת הלימודים הבאה ילמדו כיתות החטיבה והתיכון בבניין אורט ובנות  Y.T.Aתלמדנה
בקומה האמצעית של המבנה שהייתה אולפנת טל רמות בתשע"ח.
לקראת סיום החופשה בין ט"ו  -י"ח אלול  26-29/8נצטרך עזרה לסדר ולארגן את המבנה
המחודש .נשמח שבנות כיתות ח'-י"ב יבואו לעזור בתאום עם המחנכות.
במהלך החופשה אנו עושים מאמצים כבירים להכין את המבנה ,ככל שניתן.
שינוי אירגוני :בשנה"ל תשע"ט תהיה ורדי מנהלת החטיבה ,היא תהיה כתובת לצוות
החטיבה להורים ולבנות החטיבה.
אני אעמוד לטובת כלל האולפנה ובעיקר ארכז את ענייני התיכון.
כמו כן בתשע"ט נכנסת לתפקיד רכזת פדגוגית טלי רוזנפלד .אנו פועלים ליותר מקצועיות
וליותר דיוק בתחומי התיפקוד התלמידאי ,הלמידה וההישגים.
הופעה :כללי ההופעה באולפנה נשארים ,חולצת שלושת רבעי (עד המרפק) בצבע אחיד
מטריקו בכל הצבעים ועליה סמל בית הספר ,ניתן לרכוש חולצת תלבושת דרך "לביא"
באמצעות האינטרנט.
התהליך פשוט:
נכנסים לאתר בלחיצת כפתור:http://www.lavimodiin.co.il
בוחרים את הלוגו של האולפנה ,סוג החולצה ,מידה וכמות .משאירים את פרטיכם האישיים
ונציג מטעם החנות יחזור אליכם כדי לקבל את פרטי האשראי (לא תצטרכו להזין פרטי
אשראי באתר)
החולצות יגיעו במשלוח מרוכז לאולפנה והבת תגיע לקחת מהמזכירות.
בהצלחה רבה.
חצאית עד אמצע הברך בבקשה להתארגן בזמן כדי שנתחיל את השנה בנעימות ובהופעה
הולמת.

מחנכות תשע"ט
כיתה ז' 1/רונית עוזרי
כיתה ז' 2/אביה זגרון
כיתה ח' 1/תמר נגר
כיתה ח' 2/ורד אשור
כיתה ט' 1/אלישבע דוידוביץ
כיתה ט' 2/שרית מילר
כיתה י' 1/מוריה באום
כיתה י' 2/הדסה כהן
כיתה י"א 1/חנה טובולסקי
כיתה י"א 2/תהילה הופמן
כיתה י"א 4/ציפי ארנטרוי
כיתה י"ב 1/ריקי ווקנין
כיתה י"ב 2/מרים חן
צהריים היכרות לבנות כיתה ז' יתקיימו ביום חמישי  30/8י"ט אלול משעה . 12:00-14:00
בתוכנית היכרות בין הבנות היכרות עם מבנה האולפנה והיכרות עם המחנכות רונית עוזרי
ואביה זגרון.
הורים יקרים ובנות אהובות המשך חופש טוב לכולכם שימו לב למיכשולים ולתקלות והיזהרו.
חופש בריא לכולנו.
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