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  קהילת נוע"ם יקרה,

 

בעוד ימים ספורים יפתח מחנה קיץ תשפ"א של נוע"ם. ילדיכם יגיעו ליער חנתון, והקסם יתחיל 

  לפעול... השהות בטבע, החוויה הקבוצתית, אירועי השיא במחנה ותחושת הקהילה.

חשים,  אנו בשלבים האחרונים והמרגשים של תהליך ההכנה למחנה, וכפי שאתם יודעים ווודאי

אנו עובדים עם חיוך רחב, אך לצערנו, עם חששות סביב ההתפתחויות האחרונות של נגיף 

  הקורונה.

מנת להבטיח מחנה בטוח ככל הניתן, אנו מבינות כי בנקודת הזמן הנוכחית עלינו לדרוש -על

יר ולהתנות כל כניסה למחנה, של כל אדם, בהצגת תו ירוק. החל בחניכים וכלה בכלל הצוות הצע

והבוגר. משמעות הדבר היא שרק א.נשים עם תעודת מתחסן/ תעודת מחלים/ בדיקת קורונה 

  שעות, תאפשר כניסה למרחבי המחנה. 48שלילית בתוקף של 

אנו פועלות בצמוד להנחיות ותקנות משרד הבריאות ומייחלות לקבל את ההחלטות על הצד הטוב 

  והבטוח ביותר עבור ילדיכם.ן.

ילדכם.ן יידרשו להציג כבר בשלב העלייה לאוטובוס. משתתפ.ת שלא  את התו הירוק,

נעימויות -ברשותו.ה תעודה לא יורשה לעלות על ההסעה למחנה. אנא מנעו מאתנו אי  יהיה

 בנושא.

 

ככלל, אנו עוקבות באופן צמוד אחר הנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך באשר לקיום פעילות 

   ילות לפי הצורך.חינוכית בקיץ, ונתאים כל פע

מתוך תחושת אחריות ורצון לשקיפות מולכם.ן, אנו רוצות שתדעו כי אנו נוקטות באמצעים נוספים 

  להגברת תחושת הבטיחות והמיגון סביב הקורונה ברחבי המחנה.

במרחבי השכבות יוצבו מתקני אלכוג'ל לחיטוי הידיים. כל תחילת פעילות תיפתח  •

  בחיטוי/שטיפת הידיים.

סה לחדר האוכל תתאפשר רק לאחר רחיצת ידיים, תוך הקפדה יתירה על שטיפת ידיים כני •

 וניגוב לפי ההנחיות.

יד כל עמדת שטיפת ידיים ובאזורי השירותים יוצבו הנחיות ברורות כיצד לרחוץ ידיים -על •

 באופן הממגן ביותר.

  תורנויות הניקיון והתברואה יוגברו. •

 ת השונות.תאי השירותים יופרדו לפי השכבו •
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אנו רואות לנגד עינינו את האחריות והחשיבות בשיתוף רצוף מולכם, ההורים, בכל הנוגע 

יבטיח את הצלחת המחנה.  להתפתחויות בנושא. שיתוף הפעולה שלכם בעניין ובשיח מול ילדכם.ן

אנו מבקשות בשבוע הקרוב להקפיד בתא המשפחתי על הנחיות משרד הבריאות בתשומת לב יתרה. 

  בנימה זו, נבקש לא לשלוח למחנה ילד או ילדה שאינם חשים בטוב.

 

 שוטפיםובה יהיו עדכונים סאפ שקטה ברצוננו להזמין אתכם.ן להצטרף לקבוצת ווטבהזדמנות זו 

 על המחנה. 

שור: על הקילחצו  – 2021מחנה קיץ עדכונים  צתלקבו להצטרפות

https://chat.whatsapp.com/II1YEK1MSyx6KG72wJA81E 

 

 שור:על הקילחצו  – 2021 שכבותמחנה עדכונים  צתלקבו להצטרפות

https://chat.whatsapp.com/HaozYwPu43vLhu9cUI97iy  

 

 

 בתקווה למחנה בריא, מוגן, בטוח ושמח,

 מנהלות מחנה תשפ"א -ירדן כרמי ונעה גולדשמידט 
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