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  2020מאי  24ראשון  יום

   הנחיות קורונהלהורים: איגרת 

  חזרה לפעילות השיעורים הפרטנייםלקראת 

  הורים ותלמידים יקרים,

מעוררת חששות הקשר למשבר הבריאותי, אשר אנו נמצאים במציאות לא מוכרת ב בתקופה זו

אט -עם הזמן מוסרות אטניתן לראות כי    ,אך יחד עם זאתרבות, חוסר ביטחון ודאגה מפני הבאות.  

  מעוטר בחוסר וודאות., ומאתגר , אם כי באופן שונההמגבלות השונות, השגרה מתחילה לחזור

  

 השיעורים הפרטנייםגם אצלנו, בבית הספר למוסיקה נחדש את פעילות  לבשר כי    שמח  אי לכך, אני

ונהלים , במתכונת המותאמת לשגרה החדשה, על פי הנחיות 24/05/2020 , החל מיום ראשוןבלבד

בהתאם  31/05/2020(למעט שיעורי תופים ופיתוח קול שיחלו החל מתאריך  באיגרת זו יםשמפורט

  ליום).

  

  בשל המצב הרגיש, בית הספר למוסיקה מאפשר לכם לבחור מבין אחת האפשרויות הבאות:

למוסיקה ישלים עבור התלמידים את  ביה"ס: שיעורים הפרטניים בתאריך הנ"לחזרה ל .1

, וסיום שנת הלימודים יידחה. השיעורים יושלמו ע"י השיעורים שבוטלו עקב המשבר

במידה   , בהתאם למערכת השיעורים.הוספת חודש יולי, כמו גם ימים נוספים במידת הצורך

 לאחר הערכה בסוף שנה"ל. תקבלו זיכוי בהתאםולא נצליח להשלים את כל השיעורים, 

הבאה. את הלימודים לשנה זו, ולחדש אותם בשנה"ל  להקפיאניתן  :הקפאת התשלום .2

. במהלך חודש אוגוסט יתרת הזכות שלכם במתנס תשמש כמקדמת תשלום לשנה"ל הבאה

 ייעשה שיבוץ.

נוהל ניתן להפסיק את הלימודים ולקבל זיכוי, עפ"י  :הפסקת לימודים וקבלת זיכוי .3

על פי השיעורים שבוטלו  הזיכוי יחושב 'הפסקת לימודים' המצוין בתקנון הלימודים.

יבוטלו שיעורי  והשיעורים שנותרו עד סוף השנה. לאלו הבוחרים להפסיק את התלמידים

 במידה והיו. הבונוס

  

את חלקכם ייתכן כי . על מנת לוודא את בחירתכם ניטלפו רקש נו ליצור עמכםניסיבשבוע האחרון 

: במידה ולא העברתם לנו את החלטתכם, צרו עימנו קשר אנו מבקשיםלא הצלחנו להשיג, לכן 

  ).20:00 – 13:00(שעות המענה הטלפוני הינם  עוד היום! 089923114בטלפון 

  לקראת החזרה לפעילות.בעמוד הבא מפורטים ההנחיות 

  . בשורות טובות ובריאות.מוזיקה ערביםבתקווה להתחיל לשמוע צלילי 

 

  

  ,ב כ ב ו ד  ר ב

  אייל ניסים

  מתנס –מנהל בית הספר למוסיקה 

  העתקים:

  מנכ"ל מתנס –שי אלקלעי 
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  ביה"ס למוסיקה  – הנחיות קורונה 

  

  :רישום, תיעוד ומעקב –הצהרת בריאות  .1

ולתלמידים לאחר חתימה על הצהרת לצוותים החינוכיים הכניסה לביה"ס תותר אך ורק 

מעלות או תסמינים הקשורים בקורונה (שיעול, קשיי  38מעל  בריאות כנדרש, ללא חום

 .)נשימה

 

 כניסה ויציאה:  –הגעה  .2

 לשיעורים תעשה במועד המתוכנןההגעה  .א

 מתנה תיעשה ליד הכיתה או בתוכה, וללא התקהלות.הה .ב

יוכל להיכנס או לשהות בביה"ס למוסיקה ככלל, הורה או מלווה, או כל אדם אחר, לא  .ג

 אלא במקרה חירום ובאישור המנהל.

התלמידים יקבלו הודעה מראש באיזו כיתת לימוד הם לומדים ויונחו להיכנס הישר  .ד

 לכיתתם.

 תלמידים, מורים ואנשי צוות נוספים יגיעו עם מסכת פה ואף. .ה

הורי התלמיד/ה, תלמיד בגיר (מעל גיל כניסת התלמידים תאושר רק בהצהרת בריאות של  .ו

 על ההצרה. ) רשאי לחתום בעצמו18

  

 :מהלך יום לימודים .3

 .הפעילות תתקיים עפ"י מערכת שיעורים פרטנית מסודרת ובכיתות קבועות מראש .א

מטר) הנדרש בין התלמיד/ה   2כיתת הלימוד תסודר באופן המקנה את המרחק הפיסי ( .ב

 למורה.

 בניהם, והם ישהו בכיתות נפרדות.התלמידים לא יבואו במגע  .ג

על היגיינה אישית לפני תחילת השיעור, במהלכו ובסיומו  יש להקפיד (הקפדה יתרה) .ד

(לפני ואחרי פעילות נגינה, כולל כלי הנגינה עצמם). המורה והתלמיד יקפידו על שטיפת 

. גם אם עטו כפפות במהלך המפגש, בסיומו יש ידיים עם מים וסבון או חומרי חיטוי

 להוריד את הכפפות, להשליכן ולשטוף היטב את הידיים.

 .יתה תהיה מאווררת במהלך היוםהכ .ה

 .יש להנחות את התלמידים להימנע ממגע ולשמור על מרחק .ו

 התלמידים יגיעו עם ציוד לימודי אישי ויש להימנע מהעברת חפצים מיד ליד. .ז
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  ) לתקנות שעת חירום1א ( 3טופס הצהרה לפי סעיף  

  2020התש"ף  הגבלת פעילות) –(נגיף הקורונה החדש 

  

  הספר למוסיקה מתנסלבית 

  , אופקים 1רחבת יוני שכתובתו 

  

  מאת:

  

  שם ההורה: __________________   

  תעודת זהות: _________________   

  שם התלמיד/ה: _______________   

  תעודת זהות: _________________   

  

  

  

אני מצהיר/ה כי ערכתי היום בדיקה לבני/ביתי למדידת חום גוף, בה נמצא   .א

 מעלות צלזיוס. 38גופו/גופה אינו עולה על כי חום 

אני מצהיר/ה כי בני/ביתי אינו/אינה משתעל/ת וכן כי אין לו/לה קשיים  .ב

בנשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה, 

 או אלרגיה אחרת).

וכי לא נדרשתי   לחולה קורונה מאומת   בני/ביתי לא נחשפ/ה אני מצהיר כי .ג

 להיות בבידוד.

  

  

  

  

  /_______/_______ 2020:  תאריך

  חתימה: ______________ 

    

   


