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 שלום רב  יא'שכבת הורי ותלמידי 

בית הספר נערך לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א תחת מגבלות והנחיות בצל הקורונה, תוך מחשבה 

 :המתווה הבאלפתוח את הפעילות הלימודית על פי  שיקול דעת שיאפשרו לנו והפעלתמעמיקה 

 10אי-ו 2אי, 1את יב'(.  למעט כיתו וגושא'  גוש) גושיםי נכל כיתה תחולק לש.  

  ימי למידה  ושלושהימים פיזית בבית הספר )בכפוף למגמת לימוד(  השבוע שלושהלמד במשך י גושכל

 חמישה ימי לימוד סדירים בבית הספר.  שתלמדנהלמעט הכיתות שצוינו בבית.  באופן עצמי

 .השבוע הראשון יתנהל כפי שנפרט בהמשך המסמך 

  א וגושלשלושה ימי לימודים בבית הספר, ראשון, שלישי וחמישי  עמגי 'ב גוש השני ללימודיםבשבוע' 

 בימים שני, רביעי ושישי. מגיע

  בימי הלימוד. מתחלפים הגושיםבשבוע לאחר מכן 

 את מלוא שיעורי המערכת. משלים גושכל  בתקופה של שבועיים 

  משימה לימודית תישלח  -נית נכרוסי-נמצאים בבית תתקיים למידה א הגושבימים בהם תלמידי

 ותחשב כנוכחות ותפקוד לימודי. לתלמידים על ידי המורה המלמד בתחילת יום הלימודים

 מגיעים לכל השיעורים בביה"ס ללא קשר לגוש  תלמידי תיאטרון, וקבוצת אנגלית של עינת ריצקר

 שאליו הם שייכים.

 

 :החלוקה תתבצע כדלקמן 4-1/9בשבוע הראשון ללימודים בתאריכים: 
 
חד ואחריו למידה של א י סבבים לשעתיים עם מחנכי הכיתותנתחיל את שנת הלימודים בשנ 1.9יום שלישי,  . 1

  הגושים:

 8:30 - 10:00  - 'גוש ב  

 10:15 - 11:45 –  א'גוש 

 12:10 –  א' ישאר להמשך יום הלימודים לפי המערכתגוש 

-גוש א' יקבל משימות א ., בביה"סאהע"פ מערכת השעות הכיתתית המל ילמדב'  גוש - 2/9. יום רביעי 2
 סינכרוניות הביתה.

 ., בביה"סאהע"פ מערכת השעות הכיתתית המל ילמדא'  גוש - 3/9. יום חמישי 3

 .בי"סב ,ע"פ מערכת השעות הכיתתית המלאה ילמדב'  גוש - 4/9. יום שישי 4

 

 :החיים בבית הספר וביניהם להקפיד על כלל אורחות כםנבקש

כל תלמיד מתבקש להצטייד במסכת פה ואף )ואחת נוספת בתיק( ולעטות את המסכה  – מסיכת פה ואף -

רצוי וכדאי שלכל תלמיד יהיו עוד מספר מסכות התיקו  בהגיעו לשער התיכון ולאורך כל יום הלימודים.

 )למקרה והמסכה נקרעת, או סתם יש רצון להחליף מסכה(.
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מעלות. אנו מבקשים  38ום המעיד על כך שלתלמיד אין חום מעל היא מסמך חת - הצהרת בריאות -

מדי יום ביומו. מומלץ לחתום על הצהרת בריאות במשוב מדי בוקר )לא לחתום שתחתמו על הצהרה זו 

צהרה של יום קודם אינה תקפה(, ניתן להגיע עם הצהרה חתומה על נייר )מצורפת ה - ערב קודם

 להודעה זו(. תלמיד ללא הצהרת בריאות חתומה לא יוכל להיכנס ללמוד בביה"ס.

ברחבי בית הספר פזורות עמדות חיטוי. על התלמידים להקפיד  – ותנאי בריאותשמירת היגיינה  -

במהלך היום על סדר פעולות נכון של שטיפת הידיים עם מים וסבון, ושמירת ההיגיינה האישית. בנוסף 

לכך  אנו ממליצים ומבקשים מכל תלמיד להצטייד בציוד הגיינה אישי הכולל מגבונים וג'ל לניקוי 

 ידיים.

 זון ושתיה מתלמיד לחברו.אין להעביר ציוד, מ -

ממגע פיזי בינם לבין עצמם ובינם לבין אנשי הצוות. יש לשמור  מרחק של שני  להימנעעל התלמידים  -

 מטרים ככל שניתן. 

 .ככל הניתן מאווררותלמידה בכיתות  -

 הפסקות ללא התקהלות.  -

 

 ל מהיום הראשוןהח  יש להגיע עם תלבושת על פי קוד הלבוש הנהוג בבית ספרנו - תלבושת אחידה -

 ללימודים. 

 חוק מחייב חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים חשמליים. ה -  אופניים חשמליים -

תלמיד ללא קסדה לא יורשה להכניס את האופניים לשטח בית הספר ויידרש לנעול אותם בחוץ. בבית 

 הספר מתקנים לחניית אופניים, אנא הקפידו על חנייה במקומות המותרים בלבד.

 

אנו רואים בכם הורים ותלמידים שותפים, ואנו מבקשים מכם לקחת אחריות ולעמוד בהנחיות הבריאותיות 

 והלימודיות יחד עמנו.

 

 ה ואני זמינים לשאלות ובקשות.אנו מודעים שמדובר בשנת בגרויות עם חוסר וודאות וחשש. צוות השכב

 

 מצפים לראותכם,

 

 מנהל בית הספר –ופר אילות ע                                                מנהלת השכבה – זמסקי-דפנה שרון

 הנהלת בית הספרו                                                            וצוות מחנכי השכבה                     
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 הצהרת בריאות לתלמיד )ימולא ע"י ההורה(

 נא להעתיק בכתב יד ולמלא על גבי דף()במידה ויש קושי בהדפסה 

 

 ________________________שם התלמיד/ה: _________________________________

 _ טלפון נייד תלמיד :_______________________________________________________

 ___________________________שם המחנך/ת :_____ כיתה : ____________________ 

  רה: ___________________________נייד הופון טל שם ההורה: _____________________

 

 הרת ההורההצ

 אני מצהיר כדלהלן:

  מעלות צלזיוס. 38מדדתי חום לבני / בתי , ונמצא כי חום גופו/ה אינו עולה על 

 .לבני /בתי אין תסמיני קורונה, שיעול, קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר 

 .ככל הידוע לי לא בני / בתי לא נחשפו או שהו במחיצת אדם או קרוב משפחה חולה בקורונה 

 

 

 ________________________________________ תאריך:

 

 חתימת ההורה: ____________________________________

 


