
 

   ףאלול תש"ז' ב                      ב"ה  

  

  וכמו ענן להתגשם מעל חלקת שדה ריקה  שהחגים כבר באוויר...בה להעביר "שמועה טו

  )נעמי שמר( " ורה הירוקה ...את הבש לרגביםולהביא  

  

   !שלומות לכולם

ל ידיים עמבמצפים לקראת שובכם לחלקות השדה הריקות שיתמלאו שוב במרץ נעורים, תלמידים יקרים, אנו 

  . חיוניותבשמחה ובעבריות, 

ר הוריהם שיגיעו אלינו ביום שני אחאת החדשים ו 'טכיתה תלמידי  עשרים ושבעת מקבלים בברכה את

יהודה, שלומי, ניצן ועידו  שיר חדשים:מידים . לו"ז מפורט כבר נשלח. מקבלים בברכה חמישה תלהצהריים

י בצהריים לפי הלו"ז יום שלישלב מוזמנים "י-'כיתות יתלמידי בהצלחה! א. "טוביה לכיתה יאת ו' לכיתה י

   .  כולם יוצאים הביתה לשבתאלול בי"ד מישי ביום חשנשלח כבר. 

  

   קורונה

חלק מהכתוב  ,. ייתכן שכשתקראו את זהבלבד אמירתו/כתיבתותרת זו נכון לרגע למדנו שכל הנאמר תחת כו

    ן. ילכן לא טרחנו להעמיס עליכם סתם כמויות מידע בעני .כבר ישתנה

מגיעים ביום ראשון, יוצאים הביתה  .באופן שגרתי ומלאבגולן  ל התלמידים ישהו יחד ברגביםכסדר השבוע: 

ייתי קטן שאינו נדרש לעת עתה לפצל את הנוכחות היותנו מוסד פנימ זה מתאפשר בזכותביום חמישי. 

     לתקופות שונות. 

, מניעת ערבוב בין הכיתות בחדרים עבודה ולמידה לפי כיתות כלומרנפעל על בסיס "קפסולות כיתתיות",  אנו

 היותכל תלמיד בתיכון יכול להגדיר ש רד החינוךמש ,ככלל. מהתפילות, ארוחות וכדו כגוןובזמני שגרה סדורה 

במקרים ייתכן ש. מהמגמה וכדוטיקה, אנגלית, מתמ קפסולות שונות לצורך למידתו בהקבצות חמשיך למשו

תלמידים ה פרמסבות גיל ולמידה בבית מדרש. נעשה שימוש בהנחיה זו גם לגבי קבוצות עבודה מעורמסוימים 

 את המספר. בכל וחן בקשות והצעות להגדילב רד החינוךמש. עשריםעומד כרגע על בקפסולה כיתתית 

או למידה בחלל  ,תוך שמירת מרחק ,יינתן פתרון כנדרש: למידה בחוץ התכנסות שתעבור את המספר שייקבע

  קבוצות.  שתיגדול עם מחיצת ניילון המחלקת את הכיתה ל

ה, ואנו ירבוב חוצה שכבות בזמן שהותם בפנימייצליחו להימנע לחלוטין מחיבור ועברור לנו כי התלמידים לא 

ייעשה המאמץ , יה של תלמידי תיכון. מצידנויבקשים את הבנתכם לדופק החיים המוכר והידוע בחיי פניממ

  הנדרש הבא:     

  חלוקה למספר מוקדי תפילה או זמנים שונים.  :תפילות

  . ך הפרדה ומרחק ביניהןשכבות, תו תלמידי שתיבכל פעם ייכנסו לאכול  :ארוחות



 

לשימוש  פעמיות-ו/או חבילת מסיכות חד רב פעמיות מסיכות שלושאנא הביאו עמכם מהבית  :חבישת מסיכה

התלמיד  שבהם. בכל מצב וזמן "מסיכה כל הזמן נמצאת איתי בהישג יד! בכיס או כצמיד על היד"ה אישי.

מפגש ה, באף כנדרש. לדוגמעל הלחבוש מסיכה על הפה ועליו נמצא סמוך לאדם אחר שאינו מכיתתו חובה 

  . וכדומה עם חקלאי בשטח, התקרבות למורה בכיתה, לקיחת אוכל בחדר אוכל, הליכה למכולת בנטור

  גיינה אישית. יהעל מכולנו הקפדה יתרה על שטיפת ידיים ו ת: נדרשגיינהיה

  

  תקשורת ומידע

יוחד בזמן ים תמיד ובמוהכרחי יםתנו אליכם חשובאלינו ומאוהעברת המידע מכם אתכם הקשר הורים יקרים, 

במקרים של בידוד או חלילה חולי בקרב מעגלים הקשורים מידע ספציפי בעדכן אתכם בשינויים ואנו נקורונה. 

  אנו מבקשים מכל ההורים לגלות אחריות ולעדכן אותנו כנ"ל בכל מקרה רלוונטי. בגולן.  לרגבים

היחשפות לחולה ובת בידוד, לשבו יש ספק בקשר לחאנו מבקשים מכל ההורים לגלות אחריות יתרה ובמצב 

וכך  ,השאירו את בנכם בבית עד לבירור המצב, החמירו על עצמכם ומרגיש טוב אינותלמיד שהאו  קורונה

  נוכל להקטין את הסיכונים לכלל החבורה.  

   . 054-5465492 :בגולן יםן בריאותי לסוזי האחות ברגביניתן ורצוי לפנות בכל עני

  למדריך הפנימיה או לאנשי הצוות הבאים:   ין למחנך הכיתה,כתמיד ניתן לפנות בכל עני ,כמובן

  .050-8432172 :)..זהה.נשאר הפרטי רק השם  .בית (חדשהאם יעל, 

  .050-8161344 :יועץ ,אלדד

  .    052-8348509 , עובד סוציאלי:עמישב

  

בפירוט דיני מצווה זו כותב בעל ספר ותנו להתקין מעקה בגגות הבתים. בפרשת השבוע התורה מצווה א

כדי להשמר מן הנזקים ומן המקרים הרעים, שאין ראוי לו לאדם  דברים אסרו זכרונם לברכה והרבה"  החינוך:

   "....  ועל כן ראוי שיתן לבו לכל הדברים שאפשר להגיע לו נזק בהם שיש בו דעה, לסכן בנפשו,

להזיק חלילה. הן בהקשר  מאמץ למניעת כל דבר שעלולוה החשיבהיש את מלוא תשומת הלב, ראוי שנקד

ך בטיחות , ביציאה לעבודה ברגבים מתובנהיגה בכבישים –ין בחיינו יבר וענלכל דבהקשר הן לקורונה 

חיים ן רת מרחק מחומרים שיש בהם סיכובשמי ,וזהירות, ביציאה לטיולים בלימודים ובחופשות בשיקול דעת

  :ונזקי גוף ונפש, וכן על זאת הדרך. ואחרי כל זה, תפילות, לימוד תורה וסיעתא דשמיא

 " �  ַּתְסִּתיֵרנּו.ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו אוֵיב, ֶּדֶבר, ְוֶחֶרב, ְוָרָעב ְוָיגֹון. ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמְּלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו. ּוְבֵצל ְּכָנֶפי

  ּוַמִּציֵלנּו ָאָּתה. ִּכי ֵאל ֶמֶל2 ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה:ִּכי ֵאל ׁשֹוְמֵרנּו 

  "  .ְוָׁשלֹום ְוַחִּיים ֻסַּכת ַרֲחִמים ּוְפֹרׂש ָעֵלינּו

  בשורות טובות

  שנה טובה, בריאה ומוצלחת 

  וצוות רגבים בגולן משה עופר


