
 

 
 

  כ' באייר תש"ף                      בס"ד

  

  להורים ולתלמידים שלום,

  .ס'להתכל'ס, נעבור לפרטים ונחזור לתכנתחיל מ

תלמידי ביום שני לפי הלו"ז שיפורט בהמשך המכתב, ו יחזרוי -כיתות טתלמידי בשבוע הבא חוזרים לרגבים בגולן! 

בשבוע של פרשת בהר, את ולהתכונן לקבל את פניכם מחדש, זמשמח ומרגש לכתוב  ביום ראשון. יחזרויב -כיתות יא

  ."תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה םישנשש " –בו אנו מצווים על ש

סך הכול הם חוו חוויה טובה ושמחה. ואנחנו למדנו והתנסינו בנוכחות ברגבים. של ת היום שבועיים מייכיתה יא מס

  בדברים רבים בשבועיים הללו. למדנו ש:

 מחזק ומשמח. ,הכיתתי חשוב "ביחד"ה  .א

והם מחזקים אותנו  ,שדה הם יתרונות גדולים ומשמחים שזכינו להםמרחבי הגולן והעבודה שלנו בטבע וב  .ב

 במיוחד בזמני הקורונה.

 דרושה הדרגתיות והתאמת האופן הנכון לחזרה לרגבים, לפי היכולות שלנו כמוסד.  .ג

 רגביםממוקם בתוך היישוב נטור ואנחנו מכבדים את בקשת תושבי הישוב להימנע מיציאה ממתחם רגבים   .ד

 ולא להסתובב ביישוב כלל.

לשתף אתכם בכך בכנות. אנו נעשה כל  נובינם לבין עצמם מתנהלים כמעט כמשפחה... וחשוב ל הבנים  .ה

 . שהבנים בינם לבין עצמם מתערבבים אך הנחת המוצא היאנחיות הלשמירה על המאמץ מצד הצוות 

  אנו נקפיד על: ,ת גורמי הבריאות במשרד החינוךועל פי הנחי

 הגיינה אישית.   

  אישיים לשימוש בזמן העבודה.בקבוקי מים כל תלמיד מקבל  

 .התנהלות בחדר האוכל על פי ההנחיות  

 (יש להגיע עם מסכה מהבית)דרש נד כשאותה מי וחובשיםתמיד איתי בכיס"  "מסכה.  

 בדיקת חום יומית.  

 .הימנעות מיציאה עצמאית ממתחם רגבים לכל מקום שהוא   

 אנו נפעל במתכונת של פעילות לפי כיתות כדי להשתדל להימנע  .הפרדה בין הכיתות עד כמה שניתן

  על פי ההנחיות. ,תלמידים 20ניתן. הלמידה והעבודה תהיינה בקבוצות של עד המהערבוב ככל 

ים שלנו כאן ברגבים. המשותפ ז כיתתי מנוצל ומקדם להתנעה מחודשת של כוחות החיים"אנו עמלים על בניית לו

  אתם מוזמנים לשתף את הצוות החינוכי במחשבות ובהערות כלליות ואישיות.

אך העניין נתון ברגבים. נשמח לראות את כל הבנים חוזרים,  מלאהזור לפעילות אנחנו מבקשים להעז ולנסות לח

מסרון עדכון למחנך על החלטתכם בהקדם להחלטתכם ולשיקול דעתכם כהורים, ואנו מבקשים מכולם לשלוח 

   וע הבא.אם בנכם חוזר בשב

  כפי שלמדנו, לאור המציאות המשתנה, ייתכנו שינויים ואנו נמשיך לעדכן אתכם באופן שוטף.

  לגבי זמני ההסעות.  לו הודעהבמהלך סוף השבוע התלמידים יקב

  בשבת כל אחד בחצרו...בעזרת השם מע שנש חזק וחזק ונתחזקכולנו בברכת  נתברך

  :   2020/21/5-17 איירבכ"ז -כ"ג, חזרה לרגביםלו"ז 

   .אחה"צ חמישיהביתה ביום  וחוזרים ביום שני בצהרייםכיתות ט' מגיעים לרגבים תלמידי 

   אחה"צ.רביעי הביתה ביום  וחוזרים ביום שני בצהרייםכיתה י' מגיעים לרגבים תלמידי 

   .יםבצהריראשון לרגבים ביום  יםיב מגיע-כיתות יאתלמידי 

    רביעי אחה"צ.הביתה ביום  חוזריםכיתה יא תלמידי 

  ובסופה משוחררים הביתה.  ביום חמישיפעילות כיתתית יוצאים לכיתה י"ב תלמידי 

  

  מחכים לכם בהתרגשות,

 משה וצוות רגבים


