
 
 

 
 

 כ"ז אב תש"ף
 2020אוגוסט  17

 מטה יהודה היקרים שלום רב, תושבי

 

לקראת שנת הלימודים תשפ"א, הבאה עלינו האזורית מטה יהודה המועצה מנהל החינוך של כחלק מהיערכות 

נגיף  התמודדות עםדבר ההתנהלות החינוכית לצד החיות משרד החינוך בהנ לטובה, ברצוני לעדכן אתכם אודות

הקורונה. על פי משרד החינוך, הפעלת מערכת החינוך בכלל ובעיקר בגילאים צעירים היא חיונית להמשך תפקודו 

 חינוך במועצה לאור ההנחיות.אתייחס גם בקצרה להיערכות מנהל ה .ופעילותו התקינה של המשק הלאומי

 

 :על פי מספר עקרונות מנחים שנת הלימודים תשפ"א תיפתח

זעור הפצת מניסיון לתוך  ,פ"תשי"ב אלול   ,2020טמבר באחד בספ תיפתח , לפי שעה,שנת הלימודים .1

 הנגיף.

לימוד יה היא יהשיטה השנ, למידה מרחוק באמצעים דיגיטליים הלימודים יתקיימו בשתי שיטות: האחת .2

 תלמידים בקבוצה(. 18בתוך מוסדות החינוך בחצאי כיתות )עד 

ילדי ה' ו' ימים בבית הספר.  5' ילמדו לפחות ד-שעות שבועיות. ילדי א 25בתי הספר היסודיים ילמדו  .3

 ימים בשבוע לפחות.  4ילמדו 

לשנת הלימודים לוח הזמנים הקצר מחייב את המועצה, כמו כל רשות אחרת בישראל, להתחיל ולהתכונן  .4

לאור  במתכונתה החדשה בשיתוף הגורמים הרלוונטיים, ביניהם מנהלי המחוז ומנהלי בתי הספר.

ההנחיות קיימנו ישיבות מנהלים בבתי הספר היסודיים והתיכוניים ונערכנו למיפוי צרכים ודיוק 

 ההנחיות לנסיבות המיוחדות של כל מוסד חינוכי.

יתאפשרו פתרונות דיפרנציאליים בין הרשויות השונות  ת הכלליותינוך קבע כי תחת ההנחיומשרד הח .5

במטה יהודה ינצלו  ובין ישוב לישוב, כך שיתאימו לצרכי האוכלוסייה ובכפוף לנהלי משרד החינוך.

 אוטונומיה זו להרחבת המענים לתלמידי המועצה.

טת ההפעלה, כמו החינוך חודיות יקבלו מענה נקודתי להמשך קיום המסגרת ללא תלות בשייאוכלוסיות י .6

זעור סיכויי ההדבקה ילווה בהסברה ממוקדת לתלמידים למהמהלך  המיוחד, נוער בסיכון, כפר נוער וכו'.

, לא ניתן לפצל את ום לאורך כל שנת הלימודים ולפיכךקורונה. תכנית זו מיועדת לייש ות בנגיףקוההידב

 כיתות הלימוד מגיל גן עד כיתה ב'.

 משרד החינוך:שיטת הלימוד לפי 

במסגרת הרגילה בלמידה  הגנים יפעלו 130כל והגנים  לא יפוצלובכל גני מטה יהודה  –כיתות הגן  .1

 גיינה והקפדה על הוראות משרד הבריאות(.י)תוך דגש על ה במוסדות

 לא יפוצלו, יתקיימו במסגרת הרגילה בלמידה במוסדות. –תלמידי כיתות א' עד ב'  .2

תלמידים  18עד  כשהם מחולקים לחצאי כיתות -במוסדות החינוך במתכונת מלאהילמדו  –ד'  -כיתות ג' .3

 ו'.-ישתמשו גם במרחבי הלימוד של כיתות ה'כאשר בכיתה, 

 . ימים בלמידה מרחוק  3-בבית הספר ו יומיים לפחות ו' ילמדו -ה' כיתות מתווה של משרד החינוךב .4

 למרות המתווה של משרד החינוך, הנחיית ראש המועצה היא לספק מענה פיסי לילדי כיתות ה' ו' 

אחרי הראשון בספטמבר  במטה בבתי הספר בכדי להקל על ההורים להמשיך ולהתמיד במעגל העבודה גם 

 .יהודה

 

 



 
 

 
 

 . מים בשבוע בבתי הספראו חמישה י 4ילמדו  –ו'  -כיתות ה'

ו' תתקיים בבתי הספר היסודיים או בתיכוניים צמודים )או במבנה סמוך לביה"ס  -ה'בכיתות הלמידה 

 פירוט המתווה יפורסם לכל בית ספר בנפרד. –מהישוב( 

בשבוע במוסדות החינוך  ימי למידה 2 משולב הכולל למידה מרחוק ולפחות ילמדו במתווה –י"ב -כיתות ז' .5

 תלמידים בכיתה(. 18)עד 

 ד' לחצאי כיתות ותגבור כח אדם-לאור פיצול כיתות ג' מענהאת ה כולל – כח אדם תתוספ

 ., הרחבת עבודתם של מורים מועסקיםו'. תוספות כח האדם יכללו מורים חדשים-עבור כיתות ה'

סטודנטים להוראה, מדריכים חינוכיים בהם גם  -אנו בתהליך מואץ של גיוס כוח אדם - עוזרי חינוך

יאפשר פתיחה מלאה של כל מוסדות החינוך במטה יהודה ח אדם אשר יוצאי צבא שעסקו בחינוך,  כ

 בהתאם למתווה זה.

עובדי ההוראה,  תתבצע הקפדה על כללי היגיינה בבתי הספר, שתכלול בין היתר, מיגון אישי משופר עבור .6

עטית מסכה בגילאים  תלמידים, 18מ' זה מזה בקבוצות המונות עד  2במרחק ישיבה בשולחנות 

 וכן הקפדה על חיטוי ידיים וניקיון כללי. המתאימים

 

 במספר אפיקים:  יםמטפלומנהל החינוך במועצה  לטובת היערכות נאותה, משרד החינוך

 הדרכה לצוותי ההוראה, רכישת ציוד לתלמידים ותגבור תשתית ללמידה מרחוק. -למידה מרחוק 

השתלמויות מגוונות ומעמיקות  התקיימו במהלך החופשהבארבעה בתי ספר על יסודיים במועצה 

 .ברידי"ילהעשרת כלי הלמידה ותכני הלמידה באופן מתוקשב ובמודל "ה

 במנהל החינוך נערכים לתגבור  עמדות היגיינה וחיטוי. מיגון והיגיינה, תגבור מערך הניקיון, הצבת

 .גיינה הנדרשים למוסדות החינוךימרי ההוהניקיון ואספקת ח

 העברת מסרים והטמעת ענה ספציפי לאוכלוסיות מיוחדות, הסבר, מתן מ - ותתמיכה באוכלוסיות מיוחד

 .התנהגות למניעת הדבקה

 צה. מנהל החינוך נערך קמשרד החינוך הקצה משאבים נוספים לאמצעי  -הרחבת המענים המתוקשבים

ועובד בשיתוף ת שיפור התשתיוהן בבמחשבים ו לבתי הספר הן לספק לקראת שנת הלימודים מענים

עד תחילת שנת הלימודים  פעולה עם הנהגות ההורים בחלק מבתי ספר לרכישה מרוכזת של אמצעי קצה.

 נקצה עשרות מחשבים לתלמידים בהתאם למיפוי המתבצע ע"י המנהלים.

 

 –בימים הקרובים כל מנהל בית ספר ישלח להורי התלמידים תכנית מפורטת של מתווה הלמידה בבית הספר 

 וה עד סוף השבוע מול מנהל החינוך.לאחר שיאשר את המתו

 

 ת שנת לימודים פוריה ובריאות איתנה,בברכ
 ניב בר גיא, ראש מנהל חינוך

 
 

 העתקים: ניב ויזל ראש המועצה.
 סגן ראש המועצה ומחזיק תיק החינוך. –שלומי מגנזי                  


