מועצה אזורית לב השרון
יא חשון תשפ"א
 29אוקטובר 2020

הורים יקרים שלום,
שמחים ונרגשים על חזרתם של תלמידי כיתות א – ד לבתי הספר ביום ראשון  1/11/20ועל
הכוונה לאשר קיום מפגשים פרונטליים חברתיים בישובים לתלמידי ה-יב.
להלן מידע חשוב המתבסס על מתווה משרד החינוך שפורסם היום:
כיתות א  -ד
משרד החינוך הנחה לקיים למידה בביה"ס לתלמידי כיתות א-ד ,בקבוצות ,ארבעה ימים בשבוע
חמישה שיעורים בכל יום.
בלב השרון אנחנו רואים את טובת הילדים ומכירים בחשיבות המפגש הפיזי בין המורים
לתלמידים ולכן בשיתוף הפיקוח והנהלות ביה"ס התגייסנו ,הוספנו כח אדם ויצרנו מערכת למידה
של חמישה ימי לימוד בשבוע ,בקבוצות קבועות ,תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות.
הלימודים יתקיימו בימים א-ה בין השעות .8:15-12:45
שימו לב  -הנחיות משרד הבריאות מגבילות את מספר קבוצות התלמידים (עד  )3שכל איש צוות
יכול לפגוש ואת מספר אנשי הצוות שכל קבוצת תלמידים תפגוש .הגבלות אלו ישליכו על מבנה
מערכת השעות והיא תשלב פעילות לימודית ,חברתית וחווייתית.
להלן תחומי הלמידה בהם יתמקדו בכל שכבה גיל :
בכיתות א-ב  -שפה בדגש על ביסוס תהליכי קריאה וכתיבה
בכיתות ג  -שפה ומתמטיקה
בכיתות ד – שפה ,מתמטיקה ,אנגלית ,מדעים (בהתאם להיתכנות במערכת השעות)
אורחות חיים
הסעות – באוטובוס תתבצע הפרדה באמצעות השארת שורת מושבים ריקה בין חלקו הקדמי לבין
החלק האחורי של האוטובוס .כמו כן ,המושב שמאחורי הנהג יישאר ריק.
שעות ההסעות יפורסמו באתר המועצה.
ציוד ניקיון והיגיינה – הכיתות מצוידות במגבוני חיטוי ובאלכוג'ל.
עטית מסכה – חובה מכיתה א' ומעלה לאורך כל היום – בשיעורים ,בהפסקות ובהסעות.
ארוחות – התלמידים יאכלו את ארוחותיהם בשטח פתוח ככל הניתן או בכיתות כשהם יושבים
בשולחנות נפרדים זה מזה.
מצורפות לעיונכם המלצות השרות הפסיכולוגי בנושא החזרה ללימודים של תלמידי כיתות א-ד.
גני חטיבה צעירה
החל מיום ראשון ,תותאם מערכת הלמידה של הגנים לכיתות א-ד והלימודים יתקיימו בימים
א-ה ,בין השעות  ,8:15-12:45הילדים ילוו בהסעות על ידי תלמידים חונכים משכבה ד' ,כבתחילת
שנה"ל.
צהרוני בתי הספר
על פי המתווה החדש ,בצהרונים יכולים להשתתף ילדים מ 3-קבוצות בלבד .המועצה נערכה
להפעלת הצהרונים בהתאם למתווה .פרטים ימסרו לתלמידים הרשומים.
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מועצה אזורית לב השרון
כיתות ה  -יב
במקביל להמשך הלמידה מרחוק ,בתי הספר נערכים לקיום מפגשים חברתיים לתלמידי
כיתות ה-יב ,במרחב הפתוח ,בכפוף לאישור הכנסת ובהתאם להנחיות ולפרסום שישלח בהמשך
על ידי בתי הספר.
המועצה בשיתוף הוועדים המקומיים הכשירה ,ביטוחית ובטיחותית מספר מוקדי מפגש בכל ישוב
שיסומנו בסרט סימון לרווחת הילדים והצוותים.
בנוסף ,מחלקת נוער וחינוך משלים נערכת לפעילות ייחודית לתלמידי ה'-ו' בשעות אחר הצהריים
פרטים בהמשך.
אנו תקווה כי בקרוב תאושר גם הגעתם של תלמידי כיתות ה-יב לבתי הספר.
מסגרות החינוך המיוחד – ללא שינוי.

תודה רבה והערכה גדולה להנהלות בתי הספר על ההיערכות המקצועית ,לצוותים החינוכיים על
האחריות ,המסירות וההתגייסות לטובת התלמידים והמשפחות ,להנהגות ההורים ולחברי ועדת
חינוך על המעורבות ועל שיתוף הפעולה.
הורים יקרים – בריאות הילדים והצוותים בבתי הספר הינם בראש סדר העדיפות.
התפקיד של כולנו יחד ,באחריות משותפת ,להקפיד שהילדים יקיימו את ההנחיות הבסיסיות:
מסכה ,מרחק והיגיינה וכן שילד שאינו חש בטוב ,יישאר בבית.

יחד נשמור על בריאותנו ועל לב השרון ירוקה
בברכה,

רונית רופא הדרי
מנהלת המחלקה לחינוך

עמיר ריטוב
ראש המועצה
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מועצה אזורית לב השרון
להורי ילדי כיתות א' – ד' שלום,
בימים אלו אנו נערכים לקראת החזרה ללימודים בבתי הספר .התקופה בה אנו חיים רצופה
בשינויי אורח חיים מעת לעת ,ואנו נדרשים לנהוג בשמירה על בריאותינו ובריאות סובבינו ,וכן
לנהוג בגמישות שתאפשר מעבר מסדרת הנחיות אחת לשנייה.
לקראת המעבר הבא ,ברצוננו להמליץ על קיום שיח עם כל חברי המשפחה ,ובהם ילדי ביה"ס
העומדים לחזור ללימודים .נושאים שכדאי לכלול השיח:
 .1הסבר על התקופה שמזמנת לנו שינויים ,ושהמעבר ממצב למצב ,יכול להיות קשה .אך
שהשינויים מסייעים לנו לשמור על בריאותינו.
 .2לחזור ולהזכיר את שגרות הבוקר הנהוגות בביתכם ,ולבדוק האם יש משהו שאומץ
בתקופה בה היו בבית ,והילד/ה היו רוצים להוסיף להתארגנות הבוקר המוכרת.
למה כדאי לשים לב:
 .1ילדים שמבטאים קושי התנהגותי המאותת על קיומו של קושי רגשי .התנהגויות כמו:
קשיי פרידה ,היצמדות להורה ,התפרצויות זעם ,ונסיגה התפתחותית .במידה ותגובות
אלו מתמשכות או התנהגויות אחרות שמדאיגות אתכם ניתן להיעזר בצוות בי"ס ,ולפנות
לייעוץ בשרות הפסיכולוגי.
 .2צמצום המפגשים החברתיים בתקופות שאנו נדרשים לכך ,בהתאם להנחיות משרד
הבריאות ,פוגע בהתפתחות הילדים ומהווה קושי מרכזי שאנו עדים לו .עם החזרה
ללימודים ,אנו ממליצים לזמן מפגשים עם חברים בשעות אחה"צ.
הורים יקרים ,כולנו נמצאים בתקופה שלא ידענו כמותה .תפקידים רבים נוספים הוטלו עליכם
בדאגה לשמירה על סדר יום בשעות הבוקר ,דאגה לקשר בין הילד למורה ,תמרון בין צורכי
העבודה לצורכי הבית ,דאגות בריאות ופרנסה שלא היו כך קודם לכן .עם איתור הקשיים
המחייבים את התערבותכם ,אנו מציעים לאתר גם את מקורות הכח .מה מחזק אתכם ,ולמה
אתם זקוקים .אתם חיים בקהילות בהן ההכרות בין חברי המושב רבה יחסית ,וכך גם תחושת
הערבות ההדדית .אלו נכסים בעלי ערך גבוה ביותר בימים אלו ,הישענו עליהם ,כוחה של קהילה
גדול פי כמה מכוחו של היחיד.
לרשותכם הצוותים החינוכיים בבתי הספר וכן מערך אנשי מקצוע מתחומים שונים במועצה
שיסייעו בכל צורך.
לשרות הפסיכולוגי חינוכי ניתן לפנות בימים א-ה בין השעות  8:00-15:00בטלפון 09-7964644
או במקרים דחופים דרך מוקד המועצה בטלפון 09-7960200
בברכת חזרה שקטה ומוצלחת ללימודים

צוות השירות הפסיכולוגי חינוכי
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