
  
 

 
 

 11.5"ז באייר תש"פ י

 

 לתלמידנו והוריהם הי"ו.

 שלום רב וערב ל"ג בעומר שמח.

כידוע וכמוכר לכולנו, החל מסוף זמן חורף מכורח הנסיבות שנכפו עלינו, שבת קול התורה מבית 

מדרשינו. אמנם בת קול של תורה המשיכה להדהד בעולם באופנים שונים ומחודשים ]זה כמובן 

מעורר למחשבות עתידיות חדשניות על לימוד והפצת התורה מסוף העולם ועד סופו, ואכמ"ל[ אולם 

 ריתחא דאורייתא ודיבוק חברים של בית המדרש לא הגענו. לכלל 

כעת בשעה טובה, קיבלנו את אישור המל"ל בשיתוף משרד הבריאות לחזור במגבלות מסויימות 

 ללימוד בצוותא בישיבה.

, עם יציאתם של בני שיעור ד' וה' מהישיבה לשירות השלב הראשון החל לשמחתנו אתמול

בבסיס הלוגיסטיקה ב תפילות בישיבה והתנדבות שעות היום -מילואים. מסגרת השירות היא

 ולינה בישיבה.עם רמי"ם  , לימוד סדר ערבבצריפין. שעות הערב

 באופן חלקי. הישיבה חזרה לתפקד

 אנו נערכים לאור ההנחיות לחזרת הבנים כולם, כמובן על פי הכללים שקיבלנו וביצענו.

וצוות הישיבה, נדרשים כולנו ללא יוצא מן הכלל  על מנת לשמור על בריאות התלמידים, הרמי"ם

 לעמוד בכל התנאים והפרטים ולהקפיד עליהם באחריות אישית בהקפדה יתירה.

נקיים  מצפים, כדי שניתן יהיה להיערך כראוי להגעתכם שאנו מצפים לה מאוד ומקווים שגם אתם

 bit.ly/hakotelzoom בת:בכתו  17:30בשעה  שלישי"זום" ישיבתי בנים והורים עם צוות הישיבה ביום 

 אחריו נקיים רישום מדוייק על זמני ההגעה לישיבה אצל האחראים השיעוריים.

 רצ"ב עיקרי הנהלים:

 מצ"ב הצהרתעל כל אחד להצטייד בהצהרת בריאות החתומה על ידו ועל ידי ההורים.  .1

 בריאות.

בניין  ההגעה לישיבה הינה למשך שבועיים כאשר בשבועיים אלו אין אפשרות לעזוב את .2

 לאחר שבועיים נוסעים הביתה וחוזרים שוב לשבועיים נוספים.הישיבה. 

וכן  )כולל שבת ירושלים וחג השבועות( יש להצטייד בכמות מספקת של ביגוד לשבועיים. .3

 בציוד הגיינה מספק לזמן זה )מסכות, אלכוג'ל, כפפות וכו'(.

פה לפתיחת תקו מי שייצא מקמפוס הישיבה במהלך השבועיים יאלץ לשהות בביתו עד .4

 .בקפסולה נוספת של לימוד

https://bit.ly/hakotelzoom


  
 

 
 

בשעות שנפרסם, על כולם להגיע  (17.5ראשון כ"ג באייר )ההגעה לישיבה תהיה ביום  .5

 .שיקבעונוכל לאפשר כניסה שלא בשעות  בשעות הללו, לא

 ההגעה לישיבה היא עצמאית בדרכים המותרות ע"פ הנחיות משרד הבריאות. .6

 ., אוכל ולינה, ר"מ מלווהקצה איזור לימודהלימוד ייערך בקבוצות סגורות, לכל קבוצה יו .7

 עליכם להודיע על הגעתכם עד יום כראוי על מנת שנוכל להיערך מבחינת קבוצת הלימוד .8

 לאחראי השיעורי. 10:00( בשעה 13.5באייר ) ט, י"'ד

מאור פרוסט,  -שלמה כהן, שיעור ד' -אביאל שחורי, שיעור ב' -שיעור א' :שיעוריים אחראים .9

 מיקאל ביסמוט.-חנן אדרי, שיעור ו' ומעלה -שיעור ה'

 עם הגעתכם לישיבה נערוך תדרוך מפורט על מהלך החיים והלימוד במשך השבועיים. .10

ח' בסיוון לאחר חג  ,יחלו ביום ראשון כ"ג באייר ויסתיימו ביום א' הראשונים השבועיים .11

 השבועות ושבת הצמודה לו. 

 

 בברכת התורה ובבריאות איתנה

 ליפשיץהרב טוביה 

 משגיח רוחני

 

  



  
 

 
 

 לתלמיד: הצהרת בריאות

נוכח ההחלטה לאפשר לתלמידים המתגוררים בפנימיות שנבדקו ואושרו ומעוניינים לשוב להתגורר 

 בפנימייה בה הם מתגוררים בימי שגרה גם בתקופה זו,

 ____________ :אני )שם מלא של התלמיד(: ___________ ____________ בעל ת.ז. מספר

 _______________________________________ :ושמתגורר בפנימייה

 : מצהיר בזאת כי

  מעלות צלזיוס 38ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף, בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על . 

 מעלות, שיעול 38יום האחרונים לא היה לי אחד או יותר מהתסמינים הבאים: חום מעל  14 -ב 

 * וקשיים בנשימה

 פי הנחיות משרד הבריאות-איני מחויב בידוד על . 

 פי הנחיות משרד הבריאות, ובכלל זה-יום האחרונים בקרב מחויבי בידו ד על 14 -לא הייתי ב 

 . יום האחרונים 14 -מי שחזרו מחו"ל ב

 14לשהות בבידוד מניעתי  בתוך הקפסולה במשך  ידוע לי כי עם חזרתי לפנימייה, יהיה עלי 

 נת לוודא שאינני חולה בקורונה. מ-ימים, על

  .ידוע לי כי על צוות הפנימייה לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמל"ל 

  אין לי התנגדות כי צוות הפנימייה ו/או מי מטעמם יערכו לי בדיקות חום, וכן ישאלו אותי

 שאלות

מניעת הדבקה  במטרה להבין מהו המצב הרפואי, וכן ייתנו לי הנחיות אחרות שמטרתן לוודא

 . בנגיף הקורונה ו/או בכלל

  ידוע לי כי במידה ויתברר ח"ו כי נדבקתי בנגיף הקורונה, אטופל בהתאם להנחיות, כולל פינוי

 . על פי ההנחיות

 ____________________ולראיה באתי היום תאריך

 ______________ על החתום:

 ) דיחתימה )שם התלמ

 

 .לאשר את כל הנ"לחתימת הורי התלמיד: הריני 

 _____________ ת.ז. הורה:_____________שם מלא של ההורה 

 ______________חתימה:  _____________ההורה: מספר נייד

 . * למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת

 

 


