
 
 

 
 

 0101יוני  01

 י"ח סיון תש"פ

 למוריםאגרת  –חזרה לבית הספר בשנית 

 צוות יקר,

בחזרה הדרגתית להוראה בבית הספר בהתאם למתווה שהצגנו  בשעה טובה , נתחיל 0011, יום ה' מחר 
 :בפניכם

 תלמידים לכל  01בקבוצות למידה של  יב'-ת לתלמידי יא'בחינות מתכונו תלקראת בגרויו בוריםגא1 ת

 1תרהיו    

 , לכל שכבה יקבע לו"ז משלה1יא'-לכיתות בשכבות ז'סיכומי שנה ו , החזרת ספרי לימוד ב1 חלוקת תעודות

 ספציפיים בהתאם לצורך1לתלמידים פרטניים ג1 שיעורי תמיכה 

 1מערכת השעות שנשלחה לכולנופי  לע שאר הלמידה תהיה מקוונת 

 

 :עליהם אנו נדרשים להקפיד ההתנהגות שלנו ושל תלמידינו  כלליאבקש להזכיר לכם את 

 -שתוכנה בהצהרת בריאותב מחוי צוות, איש או , תלמיד כל מי שנכנס לבית הספר1 0

 מעלות1 83 -דד חום גופו באותו הבוקר והיה נמוך ממנא1     

 )שיעול, קשיי נשימה וכיוב'(1 מתייםב1 אין לו/ה תסמינים נשי    

 אומת1מ האחרונים במחיצת חולה ג1 לא שהה בשבועיים    

 ה י)למעט הפסקות שת השהייה בבית הספר ןמזבכל חלה על תלמידים וצוות, מסכות  חובת עטיית1 0

  ואוכל(1    

 מטרים לפחות בין אנשים1 יש להקפיד  0להקפיד על מרחק של להימנע ממגע ויש  – ריחוק חברתי1 8

    1, בכל עתובחדר המוריםבהפסקות  ,במהלך השיעוריםעל כך     

 1 יש לשמור על אוורור וחלונות פתוחים בחללי השהיה41

כולל מקלדות  םחיטוי משטחיל עלהקפיד על שטיפה תכופה של הידיים במים וסבון ו על כולנו – גיינהיה1 1
 בתום השיעורים1למידים לשטוף ידיים לחו תשמחשב1  ועכברי

 1 אין להעביר ציוד ומזון בין אנשים11

 1רובתחילת כל שיע  הבטיחות תדרך את התלמידים בכללי1 יש ל7

 

 



 
 

 
 

 צוות יקר,

כולנו מייחלים לסיומה המהיר , נוספת, מבידוד נוסף מהדבקות –מהחזרה לגמנסיהכולנו דואגים וחוששים 

הוא הרבה יותר ממקור יחד עם זאת הגמנסיה היא הבית השני שלנו, מקום ש 1 המורכבת הזאת של התקופה 

  פרנסה1

 אותו אנו חווים:שבר מהמ שלוש תובנות אשתף ב

חזקה  עד כמה היא , צוות והורים, נולשילה הקהמוך על ניתן להישען ולסהיא עד כמה  הראשונההתובנה 

 ואיתנה1 

 1שישאר עמנו עוד לזמן לא מבוטל וכנראה הרבה יותר ממה שקיווינו היא שהנגיף כאן   השניההתובנה 

עלינו למצוא את הדרך הבטוחה ביותר שאסור ואי אפשר לעצור את החיים1 היא  התובנה השלישית

   ומורכבותו1ת המצב מתוך הבנ ל עלינוטואפשרית להמשיך ולבצע את שמה

בתנאים  עם תלמידיכםשלכם על הקשר ו מסורה והמקצועיתעשייה הכם על המ חדאני גאה בכל אחת וא

 .ובזמנים כל כך קשים

 

 מאומתים שלנו1האנשי הצוות והתלמידים לכל  החלמה מהירהבריאות ובית הספר וחזרה טובה ובטוחה ל

 דני

 


