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 2020יוני  9', גיום 

 תש"פ   סיוון       "זי

 אגרת עדכון לקהילת הגמנסיה

 תלמידים והורים יקרים, קהילת הגמנסיה. 

ד'   יום  הספר  10.6מחר,  בית  נפתח מחדש את  ה'  ,  מיום  החל  היערכות לחזרת תלמידים.  לצורך 

המשימות    אתמתווה החזרה ללימודים ופרט את  נ  ר למידה בקבוצות לפי הפירוט באגרת זו. שתתאפ

 שעומדות בפנינו. 

 שלוש משימות : 

 יב' להצלחה בבחינות הבגרות.  -להביא את תלמידי יא' .א

 עם המחנכים.  פיזי לסיים היטב את השנה עם חלוקת תעודות ומפגש .ב

עד   .ג צוות,  שנשארים בבידוד  ואנשי  כל "החיוביים" שלנו, תלמידים  לרווחתם של  לדאוג 

   להחלמתם המלאה.   

נקבע בהתאם למשימות אלו, בשיתוף ועד ההורים ובידיעת משרד החינוך ועיריית  להלן  המתווה  

 ירושלים. 

 יב' הניגשים לבגרויות-מתווה לתלמידי יא' .א

יא' יחזרו    -תלמידי  בחינות בגרותיב'  זמנים מפורט    לתגבורים והכנה לקראת  ללוח  בהתאם 

תלמידים    15  -בנוסף תתקיימנה בחינות מתכונת. גודל קבוצות הלמידה יוגבל ל  שיקבע השבוע.  

לכל היותר. תחול חובת עטיית מסכה במשך כל זמן השהייה בבית הספר, תהיה הקפדה על  

בריאות המחויבת תתבצע מדידת חום לכל תלמיד  בנוסף להצהרת ה     היגיינה. על  ריחוק חברתי ו

להזכירכם, בחינות הבגרות נדחו השנה ותסתיימנה בסוף חודש    לבית הספר.  ואיש צוות בכניסה  

עקב    יאום עם וועד ההורים, בקשה להקלות  בבחינות הבגרות תיולי. הגשנו למשרד החינוך ב

לו תעודת סוף שנה בהתאם ללו"ז תלמידי יא' יקב  . מצבנו החריג בהשוואה לכל שאר בתי הספר

 שיקבע תוך התחשבות במועדי בחינות המתכונת והבגרות. 

 י'    – לתלמידי ז'  החזרה  מתווה .ב

  מקוון מרחוק בהתאם למערכת השעות שתופץ על ידי המחנכים. באופן י' ימשיכו ללמוד  -תלמידי ז'

. בנוסף אנו רוצים  ומתלמידיםאת הקולות שאנו שומעים מכם ההורים בהחלטה זו לקחנו בחשבון  

צוות     לצמצמם במידת האפשר את הפגיעה בתלמידים "החיוביים" הרבים שנותרים בבידוד בבית.

   למידה פרטנית.עבור מתקשים ו מורים יהיה נוכח בבית הספר עבור תלמידים  
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 י'-סיום שנה וחלוקת תעודות, תלמידי ז' . ג

התעודות ואירועי סיכום שנה הכיתתיים . כל רכז שכבה יקבע  לחלוקת  עד    תמשך  הלמידה המקוונת  

מבחינת   שונה  השכבות  של  ומצבן  היות  שנה.  וסיכומי  אישיות  שיחות  תעודות,  לחלוקת  ימים 

בהם    התאריכים  החופש לקבוע את  רכז שכבה  ניתן לכל  החיוביים שבהן,  והתלמידים  המחנכים 

סיום השנה יתקיים  ו  שבהם  התלמידים  התעודות  בכדי שמירב  בהם.   יוכלו להשתתף  המחנכים 

 .   10.7 -ולכל המאוחר ב 18-19.6 -החל מ תחולקנה

 הדאגה לתלמידים ואנשי צוות מאומתים  .ד

בבידוד. שנותרים  המאומתים  והמורים  התלמידים  עם  רציף  בקשר  לעמוד  מודעים    נמשיך  אנו 

פנו אלינו בכל צורך  אנא     לקשיים הרגשיים ולעיתים הכלכליים שיש למשפחות שנשארות בבידוד.

  שעולה. ועד ההורים ובית הספר יעשה כמיטב יכולתו  בכדי לעזור.

 בקש לחזור על על התנאים ההכרחיים לחזרה לבית הספר:נ

של התלמיד נמדד לפני הגעתו  על הורה להצהיר כי חומו   - הצהרת בריאות תקפה ואמינה  .1

מעלות, כי  אין לו תסמינים נשימתיים וכי לא שהה בקרבת    38  -לבית הספר וכי הוא נמוך מ

 אם ישנם תסמינים כלשהם.לבית הספר אין לבוא חולה מאומת. 

למעט    .  בהגעה אליו וביציאה ממנו   ,עטיית  מסכה במשך כל זמן השהייה בבית הספר .2

   קצרות.  ואכילההפסקות שתיה  

חברתי   .3 ריחוק  על  לאדם  –הקפדה  אדם  בין  מטרים  שני  של  ממגע  ,  שמירה  הימנעות 

 .בין תלמידים ומהעברת חפצים

יש להקפיד על שטיפה תכופה של הידיים במים וסבון או באלכוג'ל    – הקפדה על היגיינה   .4

 . אנטי בקטריאלייםולשמור על סביבת התלמיד נקיה בעזרת מגבונים 

 הכיתות  הקפדה על אוורור  .5

ו נ ועל  הערכה    ימלא  חנו ודה בהזדמנות זו לועד ההורים בראשותו של מומו. אננחזור  על  העשייה 

 לטובת הקהילה כולה. התגייסותם של חברי הוועד 

 . ובאיחולי בריאות  ערכה רבה בה

 הגמנסיה  הנהלת 


