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חניכים וחניכות ,משפחות יקרות!
שלום וברכה!

כולנו מקווים ששנת הלימודים תשפ"א תיפתח כסדרה ,אולם ברור לכל שתהיה זו שנה מאתגרת ביותר ,מלאה בחוסר וודאות
ודגושה בשינויים .נכון ליום כתיבת המכתב הזה ,שנת הלימודים עתידה להתחיל ביום ג' ה.1.09.20-
מטרת מסמך זה היא להוריד במעט את חוסר הוודאות השורר בקרבכם ההורים ותלמידי הפנימייה היקרים.
יום קליטת החניכים/ות בפנימייה
א.

ביום ב' ה 31.08-חניכי הפנימייה החדשים והותיקים מגיעים ומגיעות לכפר ,החניכים החדשים עוברים הליך מלא של קליטה
בהתאם למידע שנשלח אליכם בדוא"ל ,ואילו החניכים הותיקים יגיעו ישירות לקבוצות בפנימייה.

ב.

ההגעה ביום הזה הינה הגעה עצמאית.

ג.

הוריהם של החניכים הותיקים שלא עוברים הליך קליטה ,מתבקשים שלא להיכנס לתוך מבנה הקבוצה והחדרים .זאת על מנת
למנוע הדבקה אפשרית.

ד.

שלא כמנהגינו ,הפעם אנו נאלצים שלא לאפשר להורים כניסה לחדר האוכל ,גם זאת על מנת למנוע הדבקה אפשרית.

ה.

עם זאת ,נדאג לכריכים להורים של החניכים שמסיבות כאלה ואחרות יצטרכו להתעכב בכפר עד שעות הצהריים.

ו.

ההורים והחניכים כאחד מתבקשים להקפיד על שמירת מרחק ועטיית מסכות בכל עת.

מתווה לפתיחת שנת הלימודים בבית הספר
א.

ככלל ,הלימודים בבית הספר יתקיימו בחצאי כיתות  -יומיים פיזית בבית הספר ,יומיים למידה עצמאית ויום אחד בלמידה
מקוונת מרחוק.

ב.

עם זאת ,על אף האמור לעיל ,אנחנו עושים מאמצים גדולים שתלמידי הפנימייה ילמדו פיזית כל יום!

ג.

חדר האוכל של הכפר הירוק יפעל במתכונת מצומצמת ובכפוף למגבלות ,עם זאת ,תלמידי הפנימייה וכן תלמידי חוץ מכיתות
ז' בלבד ייהנו מארוחות חמות בחדר האוכל למשך כל שהותם בכפר.

שבתות כפר
א.

עם תחילת השנה ,תוכלו לקבל את לוח האירועים השנתי של הכפר הירוק המפרט את עיקרי האירועים ,הטקסים ,השבתות
והתורנויות של תלמידי הכפר.

ב.

אנו רואים חשיבות גדולה מאוד בחברותא של שבתות הכפר ועל כן ,חשוב לנו מאוד לקיים את השבתות הללו כמתוכנן .סוף
השבוע הראשון של השנה  4-5.09הוא שבת כפר ,נא היערכותכם לכך.
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ג.

ניאלץ לחרוג ממנהגינו ולא נוכל לצערנו לארח הורים ,קרובי משפחה וחברים במהלך השבת.

ד.

סוף השבוע הבא שמתוכננת בו שבת כפר יהיה אחרי חזרתנו מחופשת סוכות ,עד אז נעדכן בצורה מסודרת לגבי שינויים ככל
שיהיו.

שבתות נסיעות וחופשות
א.

מתחילת השנה ועד חזרתנו מחופשת סוכות ,הפנימייה תפעיל קווי הסעות מאספים במתכונת מלאה בשני הכיוונים  -ביציאה
מהכפר ובחזרה מהבתים.

ב.

פריסת התחנות בקווים השונים תעבור התאמה למקומות מגוריהם של החניכים החדשים ,ככל שיהיה בכך צורך.

ג.

סוף השבוע הראשון שהחניכם ייצאו לביתם יהיה בתאריכים  .10-12.09אנא הצטיידו בכמות מספקת של מסכות מגן לתקופה
הזו.

ד.

אחרי החזרה מחופשת סוכות ,נעשה הערכת מצב לגבי הנסיעה בתחבורה הציבורית בדרך הביתה.

הופעה חיצונית
א.

אנצל הזדמנות זו על מנת להזכיר ולחדד את נהלי ההופעה החיצונית בכפר הירוק  -נא להקפיד על הגעה עם תספורות
תקניות בלבד ,ללא פירסינג וללא קעקועים חשופים.

ב.

חניכים שלא יקפידו על הופעה חיצונית כנדרש ,יתבקשו לתקן הופעתם באופן מיידי ואף יסתכנו בשליחה הביתה .אנא מכם,
הימנעו מעגמת הנפש!

אנו מאחלים לכולכם בריאות איתנה ומחכים לכם בקוצר רוח!

בכבוד רב,
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