
 
  

  ה'תש"פדושים ק-ערש"ק פרשת אחריב"ה, 

  
  שלום וברכה!, הורים יקרים

  

במשך תקופה ארוכה שהו ילדיכם בבית, 

רבות על מנת לשמור  העש והצוות החינוכי

למידה מרחוק,  הפעלתאיתם על קשר, תוך 

מענים אישיים וכיתתיים בהיבטים  ומתן

אנו שמחים על . רגשיים, חברתיים ולימודיים

ההחלטה שהתקבלה, בדבר חזרה הדרגתית 

  .של מערכת החינוך לשגרה

החזרה ההדרגתית לשגרת פעילות ולימודים 

מציבה בפני כולנו אתגר הכרחי   בתלמוד תורה

וזאת על מנת    ה הבריאותית,סשל שינוי התפי

יכון ההדבקה וההידבקות בנגיף לצמצם את ס

הקורונה. החזרה לשגרת הלימודים תהיה על 

  .פי תקנות ונהלי משרד הבריאות

הן הצוות והן אתם ההורים, מחויבים לפעול  

על פי הנחיות אלו. ככל שמערכת החינוך 

תצליח לשמור על ניהול שגרה ואורח חיים 

להגדיל בהדרגה את מספר ו מותאם, יוכל

רו לפעילות. ניהול שגרה זו התלמידים שיחז

תקדם את המשק לקראת חזרה הדרגתית 

 לשגרת חיים ולפעילות כלכלית נורמלית. 

כל ילד בכיתות ב' ומעלה  .:ציוד מיגון אישי.

יחויב להצטייד במסכה אישית ושאותה יעטה 

בתלמוד במרחבים הציבוריים 

. יש להקפיד על כך שתהיה תורה

מסיכה נוספת אחת לפחות בתיק 

 מיד. התל

  

  

  

הצהרת בריאות היא מסמך   :הצהרת בריאות .

  38חתום, המעיד על כך שלילד אין חום מעל 

יש להגיע עם הצהרה חתומה מדי יום     .מעלות

 ביומו. 

במתחם  .:שמירת היגיינה ושטיפת ידיים.

יוצבו עמדות היגיינה הכוללות  התלמוד תורה

סבון או ג'ל  מגבונים,(אמצעי ניקוי וניגוב 

. על התלמידים להקפיד במהלך )לניקוי ידיים

היום על סדר פעולות נכון של שטיפת הידיים 

 עם מים וסבון, לשמירת ההיגיינה האישית. 

כל תלמיד יביא אתו את המזון למשך   :מזון.

יש לציין בפני הילדים שאין  .יום הלימודים

 העברת מזון מתלמיד לתלמיד. 

בתקופת  .התלמוד תורה:הכוונה בשער .

הקורונה נעבוד במתכונת כתות שונה, ועל כן  

יהיה נוכח מורה תורן  התלמוד תורהבשער 

שיכווין את התלמידים למקומות הלימוד 

 ת לשמור על הסדר בכניסה. שנקבעו, על מנ

במידה ותלמיד יחוש ברע   .:תנאי בריאות .

על התלמיד לדווח על    –במהלך יום הלימודים  

, שתפעל  התלמוד תורהכך מיד להנהלת 

ידית יבהתאם לנהלי משרד הבריאות ותיידע מ

 את ההורים. 

  תודה על שיתוף הפעולה

  המנהל


