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 אגרת קורונה להורים לקראת חזרה לשיגרה 

 

  ,הורים יקרים

והצוותים החינוכיים עשו רבות על מנת לשמור איתם על   משך תקופה ארוכה שהו ילדיכם בבית ב

לתת מענים אישיים וכיתתיים בהיבטים רגשיים,   במטרהתוך שהם מפעילים למידה מרחוק, קשר, 

  .חברתיים ולימודיים

ביום ראשון  ג-שכבות אעל ההחלטה שהתקבלה, בדבר חזרה הדרגתית של  ומתרגשים אנו שמחים 

ו ללמוד מרחוק ואנו נוסיף -עם חזרת השכבות הצעירות לבית הספר יוסיפו תלמידי כיתות ד .  3/5ה

לשמור על שגרת לימודים אפקטיבית מרחוק  על מנת יכולתנו  לעשות כמיטבלהשקיע מאמצים ו

  .עבורם תוך שמירה על קשר אישי כפי שנהגנו עד כה

ים רבים, ביניהם  החזרה ההדרגתית לשגרת פעילות ולימודים בבית הספר מציבה בפני כולנו אתגר

לצמצם את סיכון ההדבקה וההידבקות בנגיף  במטרה הכרחי של שינוי התפישה הבריאותית אתגר

 הקורונה. 

,  צוות, ההורים והילדיםה  .החזרה לשגרת הלימודים תהיה על פי תקנות ונהלי משרד הבריאות

ול שגרה ואורח לפעול על פי הנחיות אלו. ככל שמערכת החינוך תצליח לשמור על ניה כאחד, מחויבים

 הדרגה את מספר התלמידים שיחזרו לפעילות. להגדיל ב החינוך משרדחיים מותאם, יוכל 

במרחבים הציבוריים   , אותה עליו לעטותיחויב להצטייד במסכה אישית  כל ילד  –  ציוד מיגון אישי 

  .בבית הספר. יש להקפיד על כך שתהיה מסיכה נוספת אחת לפחות בתיק התלמיד

ום בו אתם ההורים מעידים כי  הילדים יתבקשו להציג מידי בוקר מסמך בריאות חת –  הצהרת בריאות

מעלות( בבוקר אותו יום וביומיים שקדמו לו. מסמך הבריאות מצורף   38אין לבנכם/בתכם חום )מעל 

 כנספח בסוף מסמך זה.   

בנוסף, בית   וחיטוי כיתות, שירותים, מרחבים ומשטחים. בית הספר ידאג לניקיון –שמירת היגיינה  

 . והצוות הגיינה לרשות התלמידיםהספר ידאג להעמיד עמדות 

 יגיע עם בקבוק אלכוג'יל אישי. כל תלמיד

על התלמידים להקפיד על שטיפת ידיים, לעיתים תכופות במהלך יום הלימודים, תוך הקפדה יתרה  

 .כיתתילאחר שימוש בשירותים, ולפני החזרה למרחב ה

לציין בפני הילדים שאין העברת מזון כל תלמיד יביא אתו את המזון למשך יום הלימודים. יש  - מזון 

  .מתלמיד לתלמיד

 )פירוט בהמשך( ועל כן תות שונהיבתקופת הקורונה נעבוד במתכונת כ -הכוונה בשער בית ספר

  רחב הלמידה שהוקצה להם יכוון את התלמידים למאשר בשער בית ספר מורה תורן מידי בוקר יעמוד 

 . לבית הספרלא יורשו להיכנס הורים   .ספרעל מנת לשמור על הסדר בכניסה לבית ה וזאת

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

פעל בהתאם לנהלי משרד הבריאות  י למורה )מחנך/מורה מקצועי( הנמצא בכיתה באותה עת. המורה

 .תודה על שיתוף הפעולה   .יידע מידית את ההוריםו

 

 



ר בית הספר. במרחבי החצר  מרחבי חציצאו ליהתלמידים  בזמני ההפסקות –  בזמני ההפסקות

א  ל . התקהלות של יותר מחמישה תלמידים יחדולא תותר  מורים תורניםיהיו נוכחים במסדרונות ו

לא נאפשר משחקי  ת, תתאפשר שהייה בכיתות בעת ההפסקות. בהתאם להנחיות משרד הבריאו

 .יםכדור במגרש

כל תלמיד מתבקש להביא ציוד לימודי מתאים לכל יום, על פי מערכת השעות שתשלח.   -לימודי ציוד

הקפידו כי לילדכם  לא תותר השארת ציוד לימודי בתאים ו/או העברת ציוד לימודי בין תלמידים. אנא

 יהיה כל הציוד הנדרש בכל בוקר.

בריהם ללימודים ולשמור ככל  מנע ממגע פיזי עם חיהילדים מתבקשים לה –המנעות ממגע פיזי  

 הניתן על מרחק הן בכיתה והן בהפסקות. הנחייה זו אמורה גם לגבי הצוות.  

 

 מודל ההפעלה 

 שעות בכל יום.  5 ללמידה חמישה ימים ברצף  לבית הספר יחזרו  –ג'  -שכבות א'

 )יום שישי חופשי לכולם( 

   .הרכב קבוע של תלמידים בעלותקבוצות הטרוגניות  -קפסולות  2כל כיתת אם תחולק ל .1
  . בין הקפסולותלא יתאפשר מעבר ילדים לפי הנחיות משרד הבריאות, 

 . תלמידים  15 -ילמדו לא יותר מ פסולהבכל ק .2
שתי  מחנכת הכיתה תחלק את זמנה בין   ומורה נוסף.  לכל כיתת אם תשובץ מחנכת .3

  הקפסולות.
תלמד בכיתה/מרחב לימודי קבוע. למעט שיעורי חנ"ג שיתקיימו במרחב פתוח   פסולהכל ק .4

 .ספורטאו באולם 
כך שכל תלמיד יישב בשולחן  , יאורגנו בהתאם להנחיותשל כל קפסולה מרחבי הלמידה  .5

  .ניתןהם אחד מהשני לאורך כל היום, ככל נפרד, תוך הקפדה על מרחק של שני מטרי
ת הכיתה, בהקדם האפשרי, באם אינכם מתכוונים  הינכם מתבקשים לדווח למחנכ .6

   .3/5את ילדכם לבית הספר ביום ראשון ה להחזיר

הורים שיש בכוונתם לשלוח את בנם/ בתם לצהרון, מתבקשים לעדכן את מחנכת   .7

 הכיתה בדחיפות.  

 

 שעות בכל יום.   5ימשיכו את הלמידה מרחוק, חמישה ימים  –ו'  -שכבות ד'

ו אינם חוזרים לשגרת  -בשלב זה בהלימה למתווה בתי הספר היסודיים, תלמידי כיתות ד   ו -שכבות ד

וימשיכו במתווה הלמידה מרחוק. מחנכי הכיתות, יוסיפו לשלוח מידי יום שישי, מערכת   ימודים רגילהל

תלמיד יזכה  בנוסף, כל  מסודרת ללמידה מרחוק, ויפגשו עם התלמידים לשעת למידה בזום מידי יום. 

   למפגש זום דיפרנציאלי בקבוצת קטנה, אחת לשבוע.   

 

 שה.ני נמצאים כאן לכל שאלה ובקצוות בית הספר וא

 ובטוחה! מאחלת לכולנו חזרה נעימה

 

 ישראלה כדורי,

 מנהלת בית הספר


