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,יקריםחינוךוצוותימנהלים,הורים

,ואורשלומות

החייםלאיכותברומטרגםמהווההיא,חיינושלראשיועורקעוגןמהווההחינוךמערכת

לביטחון,נפשלתעצומותמקורהיאומשברמצוקהבעתות.ומדינהעיר,קהילהשלולחוסנה

.ולתקווה

,האחרוניםבחודשיםאשרמעוליםצוותולאנשילמנהלים,מצוינתחינוךלמערכת,ה"ב,זכינו

.הגדולהתודתנוכךועלילדינולחינוךומסירותםעוצמתםבמלואנתגלו,הקורונהמשברבצל

(הגדולהחופששלס"ביה)"הקיץקייטנותמפעלאתרבהבהצלחהסיימנוכשבועייםלפני

שלמי.ועשירותמגוונות,איכותיותמקייטנותנהנואשר'ב-'אוכתותגניםילדי20,000-לכ

ברוח,רמהבידהמפעלאתניהלואשרהקהילתייםהמרכזיםרשתלצוותיוהערכהתודה

.ובמקצועיותבגמישות,בנחישות,נדיבה

.הקורונהעםההתמודדותבצלל"שנהפתיחתלקראתההכנותשלבעיצומןאנו

לשאוף.חירוםשגרתולקייםבריאותנועללשמור:גדוליםאתגריםשניבפנינוהמציבהשנה

מתוךולימודייםחינוכייםיעדיםלהשגתהחותרתחינוךמערכתולהעמידהחייםאתלנרמל

.וציבוריתאישיתואחריותאחווהוגילוימנהיגות,הדדיתערבות,מצוינות

,וחשובהמרכזית,עםרבתילעירשהפכהעיירהשללהולדתה70-השנתגםשהיא,שנה

,לחברהותקווהבשורה-מודללהיותתשכילכיצדלראות,אליהנשואותרביםעיניאשר

.המשותףטובומציאתהדדיתאחריותמתוךקהילותביןובגישורשסעיםבאיחוי

מוסדותמנהליכללעםהיערכותפגישותכללההשעהואתגריהזמןבנסיבותהקיץהיערכותנו

מאותשלוהענקהרכישה,מחשבולשימושימרחוקללמידהקורסיםפתיחת,בעירהחינוך

,לכךהזקוקיםלתלמידיםניידיםוטלפוניםמחשבים

זאת.הלמידהקבוצותלתגבורהוראהכוחותגיוס

שיבוץ:שנהכבכלרגילותמשימותביצועלצד,כמובן

הפיסיתהכנתם,והוראהניהולמשרותאיוש,תלמידים

:בסימןופדגוגיחינוכי,ועמוקמקיףותכנוןס"בתיהשל

.לאחריותוחינוךהדדיתערבות,שנהשבעים

פ"התשאלול 
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כלפייחידכלשחשוהאחריותההדדיתהערבות,הסולידריותבמידתנמדדתכעםהווייתנו

טובותלמידותהאדםלחינוךמכוונותלחברואדםשביןמצוות.והרחוקההקרובהסביבתו

החינוךבתכניותלהדגישמבקשיםאנו,לפיכך.אותוהסובבכלכלפיבאחריותוהיאשבחינתן

עצמועליקבלחינוכימוסדכל.לאחריותהחינוךנושאאתבעירהחינוךבתישלוהחברה

"הלבבותנמשכיםהמעשיםאחרי"בבחינת,הקרובהסביבתובטיפוחתלמידיואתלהפעיל

.זהמרכזיערךביטוילידישיביאועירונייםשיאימינקייםויחדיו

.השנהפתיחתשלהגדולליוםגוברתבהתרגשותמצפיםאנו

עבוריותרומשמעותייםאיכותיים,טוביםלהיותאותנומחייבהקורונהבצלהלימודיםמתווה

החינוךמערכתאתאילץ,שנהחצילפניבאחתאותנוששטףהראשוןהגל.ותלמידנוילדינו

.יחדגםותלמידיםהורים,מוריםשלאישיתואחריותשותפות,נדליתבלתייצירתיותלגלות

ייחודיתפדגוגיהשאתביתרולהפעילליצוראותנוומחייבתמאפשרתספנועלהניצבתהשנה

אנו,לכן.דיבליעדברוכיםשפירותיה,אישיתלאחריותוחינוךעצמאיתלמידה,וחדשנית

מלכתחילהילמדאשר,המקצועותמכלולמתוךאחדדעתתחוםלבחורס"בתיהאתמעודדים

העירוניהחינוךשבועבמהלךשיציגוחקרועבודותבפרויקטיםיוצגותוצריוואשרמהבית

.(2021במרץ7-11)באדר'כז–'כגבין,ה"אי,שנקיים

:בפרטשמשובביתבכללהשנהפתיחתומתווההנחיותלהלן

:ל"שנהפתיחת

.דתית-והממלכתיתהממלכתיתהחינוךמערכת–(1.9.20)באלול'יב,שלישייום

.וישיבותתורהתלמודי–פ"התשאלולחודשראש,שישי–חמישייום

.החרדיתהחינוךבמערכתילדיםוגנייסודייםספרבתי–(1.9.20)באלול'יב,שלישייום

.(בנות)יסודייםעלספרבתי–סמינרים–(26.8.20)באלול'ו,רביעייום

:החינוךמוסדותהפעלתמתווה

החינוכיותוהפעילויותהחינוךבמוסדותהלימודים

:החינוךמשרדלהנחיותבהתאםיתקיימו

.קורונהבשגרתהחינוךמערכת-בביטחוןלומדים

file:///C:/Users/ItayD/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YZ7RIDX0/לומדים באחריות
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:החינוךמערכתהפעלתעקרונות

ריחוק,מסכותעלבדגשהבריאותמשרדהנחיותעלהקפדהתוךתפעלהחינוךמערכת.1

המשותפיםבחללים,השיעוריםובזמןבהפסקותותלמידיםמוריםבקרב(מטר2)חברתי

אלולמעט,בשבועימיםשישהבמשךיפעלוהחינוךמוסדות.ספריתביתחוץובלמידה

.הבאהבשנהגם,זובמתכונתלהמשיךורוציםימיםחמישהבשגרההפועלים

ס"בבתימיוחדחינוךכתותכולל)המיוחדהחינוךבמסגרות',ב-'אובכתותהגןבכתות.2

הכתותיתרבכל.כבשגרהיתקיימוהלימודיםבסיכוןולנוערלילדיםובמסגרות(רגילים

.מהביתלמידהעםהספרבביתלמידההמשלבבמתווהיתקיימוהלימודים

יפוצלו'גמכיתההחל.מלאותבכתותהלימודיםיתקיימו'ב-'אובכיתותהילדיםבגני.3

מחייבקבוצהתלמידיבמספרשינויכל)בקבוצהתלמידים18עדשללמידהלקבוצותהכתות

.(ומעלהמחוזמנהלשלאישור

לגודלבהתאםס"בתיהשלהשעותבמערכתוגמישותס"בתיהביןשונותתתאפשר.4

משרדשלוהפיקוחחינוךמינהללאישורבכפוף,המוריםומספרהכיתהחדרימספר,הכיתות

.ההוריםהנהגתבשיתוףוכמובןהחינוך

כולל)ס"ביהלמתחםחיצונייםגורמיםכניסתצמצוםעליקפידוהחינוךמוסדות.5

חדשותלמסגרותמעברבשלביתלמידיםשלקליטתםעללהקלמנתעל,זאתעם.(הורים

:הבאותההנחיותעלהוחלטראשוניםבימים

:3לגילגנים.א

זמניםלוחי"עפ,(בקבוצהתלמידים5-6)קטנותבקבוצותלגןיגיעוהילדים:הראשוןביום

.(בחירתםי"עפ,הגןבחצרלילדיםימתינוההורים).הגננתשתפרסם

ימתינוההורים).הגננתשתפרסםזמניםלוחי"עפקבוצות2-בלגןיגיעוהילדים:השניביום

.(בחירתםי"עפ,הגןבחצרלילדים

.הקבועהיוםסדרי"עפילמדוהגןילדי:השלישיביום
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5-4לגילאיגנים.ב

תעניקהגננת,הסתגלותקשייעםילדיםישבהםבמקרים.הראשוןמהיוםהחלרגילהפעילות

.ההוריםעםבתיאוםפרטני

'אכיתות.ג

,אחדהורהי"עמלוויםכשהם,תלמידים10עדשלבקבוצותחגיגיתפניםלקבלתהגעה

.ס"ביהברחבישוניםבמתחמים

'זכתות.ד

שנתלפניעוד'סגולתו'כלליי"עפהכיתהמחנךעםפרטניותהיכרותפעילויותלקייםמומלץ

.הלימודים

.ס"בביהשוניםבמתחמיםתלמידים18עדשלבקבוצותחגיגיפניםקבלתטקסלקייםניתן

,יצטמצמון"ותלהוריםתשלומיהזמןנסיבותבשלכיגבוההסבירות:הוריםתשלומי.6

.הכנסתשלהחינוךועדתלהחלטותבהתאם
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:גילשכבותלפיהמתווה.7

שכבות גיל
גודל קבוצת 

לימוד

ימי למידה 

(  מינימום)

ס"בביה

אופן הלמידה
תכניות  

תוספתיות

כבשגרהשישי-ראשוןכיתה מלאהגני ילדים

תכנית צהרוני 

"* ניצנים"

בקבוצות קבועות 

ובצוותים קבועים

כיתה מלאה'ב-'כיתות א

חמישי  -ראשון 

25מינימום )

(ש"ש

כבשגרה

תכנית צהרוני 

" ניצנים"

בקבוצות קבועות 

ובצוותים קבועים

'ד-'כיתות ג

קבוצות קבועות 

תלמידים  18עד 

בקבוצה

חמישי  -ראשון 

25מינימום )

(ש"ש

כבשגרה 

בפיצול לשתי 

קבוצות  

יום חינוך ארוך  

בקבוצת  (* א"יוח)

ובצוותים קבועים

-'כיתות ה

'ח/'ו

קבוצות קבועות 

תלמידים  18עד 

בקבוצה

ימים בשבוע  2

(ש"ש9מינימום )

ס  "למידה בביה

ולמידה מהבית

יום חינוך ארוך  

בקבוצת  ( א"יוח)

ובצוותים קבועים

'ט-'כיתות ז

קבוצות קבועות 

תלמידים  18עד 

בקבוצה

ימים בשבוע  2

10מינימום )

(ש"ש

ס  "למידה בביה

ולמידה מהבית

'יב-'כיתות י

קבוצות קבועות 

תלמידים  18עד 

בקבוצה

ימים בשבוע  2

12מינימום )

(ש"ש

ס  "למידה בביה

ולמידה מהבית

.י משרד החינוך"מותנה באישור סופי של מתווה ההפעלה ע* 
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תכניותמפורטותבהןתלמידינוכללבתיאגרותהחינוךמוסדותי"ענשלחותהללובימים

י"ע,כאמור,אישורםולאחרל"הנלמתווהבהתאםהשנהלפתיחתהשעותומערכתהלימודים

.החינוךומשרדהרשות

ובשותפותבאחריות,באחווה,בנועם,באהבה,בשמחההקרובהל"שנהפניאתכולנונאנקדם

.גדולה

מנהלי,העירייהעובדי,ל"שנהשלבהכנתהכימיםלילותבמלאכההעוסקיםלכלתודתנו

.החינוךמשרדמפקחי,וצוותיהםהמוסדות

.שתהא הברכה שורה בחינוך ילדינו

,בריאות איתנה ובשורות טובות

,שנת לימודים פורייה

,בכבוד רב

נוער וקהילה                   הנהגת ההורים היישובית, מינהל חינוך


