
 

 2020אוגוסט ב 27

 ' אלול תש"ףז

 תשפ"א לפתיחת שנת הלימודים 1מספר  תראג

 קורונה נהלים בתקופת

איננה דומה לשגרה הקודמת המוכרת והיא שונה  ילדיכם עולים כיתה וחוזרים לשגרת לימודים. החזרההורים יקרים, 

ל אחד מכם יש שאלות וספקות: אנו מודעים לכך שלכם. ומאתגרת אתכם ההורים, כמו גם את צוותי החינוך והתלמידי

העדר ההפסקות עם כלל ועם  האם יסתדר עם ההנחיות המחייבות חבישת מסכה? האם ילדי יהיה מוגן דיו בביה"ס

שאלות אלו ועוד רבות אחרות עולות אצלכם, כאשר ממנו? ת על מרחק פיסי /המורה שומרשאיך יגיב לכך ? החברים

כם וזה נורמאלי וטבעי לחלוטין, במיוחד כאשר מדובר במציאות כל כך חדשה. עם זאת, חשוב אתם מלווים את ילדי

לנו לומר כי הקדשנו מחשבה רבה כדי ליצור סביבה מוגנת ככול הניתן, על פי ההנחיות המדוקדקות של משרד 

נו מזמינים אתכם התכנים הלימודיים למציאות החדשה. אמתווה הלמידה והבריאות והשקענו עבודה רבה בהתאמת 

ישמח להתייחס  הספר-תלקרוא בעיון את ההנחיות ולזכור שתוכלו תמיד לשתף בחששותיכם ובשאלותיכם. צוות בי

   .בכובד ראש לכול עניין לטובת רווחתו הנפשית והפיסית של ילדיכם

יש לעטות את  .מסכת פה ואף בהגיעו למוסד החינוכילעטות מתבקש הספר -בביתכל תלמיד  - מסיכת פה ואף

הספר ללא -הספר לא נוכל לאפשר לתלמיד להיות בבית-. למען בריאות כלל באי ביתהמסיכה בשיעורים ובהפסקות

 עטיית מסיכה.

חום באותו יום ומצאתם שלילד לילדכם הצהרת בריאות היא מסמך חתום המעיד על כך שמדדתם  - הצהרת בריאות 

הצהרה   מילויאחרים. אנו מבקשים את הקפדתכם על מדידת חום כאמור ומעלות צלזיוס או תסמינים  38אין חום מעל 

)במידה ואין בידכם סיסמה בקשו אותה  עשה במשוביההצהרה מידי יום אנו מבקשים שמילוי  .זו מדי יום ביומו

 הספר למורה התורן.-כל תלמיד יציג את ההצהרה בכניסתו לבית .ת הכיתה(כ/ממחנ

 ניקויבכל חדרי השירותים מצוי סבון ידיים ובכיתות מצויים מגבונים המיועדים ל - ידיים שמירת היגיינה ושטיפת

על התלמידים להקפיד במהלך היום על סדר פעולות נכון של שטיפת הידיים עם מים  השולחנות והמשטחים השונים.

 .וסבון, לשמירת ההיגיינה האישית

הלימודים. הדגישו לילדכם שיש להקפיד על אי העברת מזון  למשך יום אוכל ושתייהכל תלמיד יביא אתו  -מזון 

 אישי.בבקבוק מים  ווציידו אות מתלמיד לתלמיד

ספר יהיה נוכח ה-בתקופת הקורונה יתכן שנעבוד במתכונת כתות שונה ועל כן בשער בית - ספרה-הכוונה בשער בית

-ם, על מנת לשמור על הסדר בכניסה לביתאת התלמידים למקומות הלימוד הנכוניבמידת הצורך מורה תורן שיכווין 

  .ספרה

שתפעל  למורהעל התלמיד לדווח על כך מיד  -במידה ותלמיד יחוש ברע במהלך יום הלימודים  - תנאי בריאות

   הספר.-ם, על מנת שיגיעו לאסוף אותו מביתדית את ההוריד הבריאות ותיידע מיבהתאם לנהלי משר

של מוגנות לצד תחושה של חוויה לימודית מהנה באמצעות הזדמנות למפגש הספר יפעל לקדם תחושה -צוות בית

 עוד.חברתי, קשר רציף עם התלמידים ו

כללים אנא הדגישו בפני ילדכם את חובת השמירה על ה - היגיינה בבית ובשעות הפנאישמירה על כללי הבריאות ו

מחוץ גם ה/הידבקות בנגיף הקורונה, שמשרד הבריאות ממליץ או מחייב שמטרתם לצמצם את הסכנה של הדבק

  .לשעות הפעילות והלימודים במוסד החינוכי

 .דף קורונה -בפורטל הורים כל המידע החיוני עבורכם מפורסם ומתעדכן מזמן לזמן 

  ה,תודה על שיתוף הפעול

 מנהלת התיכון השש שנתי  , דוד -ורד כהן   

 וצוות מורי בית הספר


