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שלומות ואור

הנדון :חזרה ללימודים משולבים כתות א'-ד'
לאחר תקופת סגר ממושכת ,למידה מרחוק ,ומודל למידה בפארקים ייחודי

("מודל השמש") שפיתחנו בבית שמש ,אנו מברכים על החלטת משרד
החינוך להחזרת תלמידי כתות א'-ד' ללימודים בבתיה"ס החל מיום ראשון,
יד' בחשוון ( 1בנובמבר .)2020
תלמידנו (וגם הצוותים החינוכיים) צמאים מאד למפגש הבין-אישי ,לחום
האנושי ,למבט בעיניים ,לשיח רגשי אישי וקבוצתי ,ללמידה פנים אל פנים,
לחיים חברתיים ,ליציבות ולחוסן.

אנו במערכת החינוך ,המנהלים וצוותי

החינוך ערוכים ומצפים לקראת המפגש ,נרגשים אך בהחלט גם נחושים בכל
מאודנו למנוע המגפה לבוא בשערינו.
"מודל השמש" ללמידה בפארקים ובחצרות ימשיך לפעול ולהתרחב במסגרת
למידה מרחוק בכתות ה'-יב' ,תוך שילוב של החינוך הבלתי פורמלי ,תנועות
הנוער והמתנסי"ם ,כמובן בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך
המתחדשות מידי יום.
עפ"י המתווה שפרסם משרד החינוך ,בתי הספר יקיימו מינימום  4ימי לימודים.
בבית שמש החלטנו לפתוח את המערכת למשך  5ימים .אנו מודים למנהלים
על מאמציהם בבניית מערכת השעות ואיגום המשאבים .מערכת שעות תשלח
אליכם על ידי בית הספר.
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להלן עיקרי המתווה:
 הלימודים יתקיימו בביה"ס חמישה ימים בשבוע .מינימום  5שעות ביום.
 כל כיתה תחולק לשתי קבוצות קבועות של עד  20תלמידים.
 ישנה מגבלה על מספר הקבוצות שכל מורה יכול לפגוש (עד  3קבוצות).
 חלה חובת עטיית מסכות לצוות ולתלמידים משך כל השהייה המשותפת בכל
הכתות ,בכל השיעורים ,בהפסקות ,בפעילויות החוץ ובהסעות.
 ארוחות יאכלו בשטח פתוח ,ככל שהדבר אפשרי (או בשולחנות נפרדים לכל
ילד).
 אנו ממליצים לצייד את הילדים בבקבוק שתייה אישי ואמצעי היגיינה
(אלכוג'ל אישי ומגבונים).
 אין לשלוח לביה"ס בשום פנים ואופן ילד שאינו חש בטוב .בנפשנו
הדבר!
כמו כן ,תתחדש גם תכנית הצהרונים (ניצנים) בכיתות א'-ב' בקבוצות
הקבועות ועם צוות קבוע (התכנית תחל בשעה .)13:00
מערכת החינוך תהיה קשובה לצרכי ההסתגלות מחדש ללמידה בביה"ס ובייחוד
לתלמידי כתות היסוד ,ומתוך רגישות ושותפות עמכם ההורים לבנות מחדש את
תחושת המסוגלות ,ההסתגלות וחווית ההצלחה והנעימות.

בית שמש עיר ירוקה בזכותכם -חובה עלינו לשמור עליה כך!

אנו לשירותכם בכל שאלה ובקשה.
מאחלים ומייחלים לכולנו לשוב ללימודים בשמחה ובבריאות
איתנה.
בהצלחה!
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