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 25.10.2020 מיום ועדת חינוךסיכום  

 
 אוהד, ורד, ברק, עופר, לילך.מיקי, טל,  : עמיר, איציק, רונית, לביא,משתתפים

 
 .עה זו: ועדת קורונה מתכנסת בשעמיר

 
 שעות.  5  ,ה-א ימי,בללמידה בביה"ס ד-כיתות א : ההיערכות שלנו היא לחזרת תלמידירונית

 .ידיםתלמ 9ביישובים עד יב -לכיתות ה תלמידים -מפגשי מורים ובמקביל 
 נפעל בהתאם להחלטות הקבינט ולמתווים שיפורסמו.

                  
 התיחסות: להיות מוכנים עם מקרים ותגובות.להיערך,  הוא תפקיד שלנוה: תודה על המפגש, טל

 גם את אלו שנכנסים לזום לא לשכוח תקים.מנוהעיקר ב. מיקוד בע"יס - מי מנהל את המפגשים
מי את מי יפגוש  פי יישובים. לא חשובללהתמודד  ו דווקא כיתות אם.לא -מפגשים של מורים 

 .שיפגשוהעיקר 
 לקבוע עקרונות מנחים רשותיים לחזרה. חשוב

 ו-ילקחו מהלמידה מרחוק של ה ד-חוששת ממצב ששעות א
 יישובים ב 50%בביה"ס  50%ב -לבחון א

 מצפים מהם.מה  –מורים שלא גרים במועצה וילדיהם בבית 
 

 יישוב גורם סיוע.לראות ב  -במרחב הפתוח : מפגשים מיקי
 

 אחריות: תחומי ה -המפגשים בישובים : רונית
 אישורי הורים, תכנים.,תלמידיםההזמנת מורים, שיבוץ ה, הילדים לקבוצותחלוקת  –ביה"ס 
 יםהמקומי יםהוועדחולקו בתיאום עם בתי הספר, י -ים מרחבבטיחות, הגדרת  ביטוח, –מועצה 

 ונציג ההורים ביישוב.
 

שלא יהיה על חשבון שעות למפגשים : מבקש צעד מימוני כדי לתת עוד שעות לצוות קימי
 ההוראה.

 להתקדם עם זה. יש - בישוביםקמפוסים 
 

 שער אפרים, ניצני עוז ונוג"ה. את כיתות זמינות ואפשר להביא 15 -יה בנורדמרכז הנוער : לילך
 

 : מציעה לקבוע עקרונות מנחים. איך פוגשים את הילדים.טל
 

 הכי טוב. יםמכיר םה -את הסמכות : מציע לתת למנהלים מיקי
 

 ד-התכנסות בתוך ביה"ס א –מציעה לקיים ימי שיא : טל
 מרכזי הנוער.במתנדבים לביה"ס וכיכנסו כמתנדבים  –י"ב -תלמידי ט

 
 לא בטוח שיאושר אי אפשר לתכנן כשרב הנסתר על הגלוי. –: למידה במרחבים פתוחים אוהד

 "ב לא יחזרו בקרוב. י -מועצה צריכה לארגן גי הה - קמפוסים ביישובים
 מוגבל. יהיהזה  –לישובים גם מורים שיגיעו 

כל חיד א -צריך להמשיך ולפתח את עבודת צוות למידה מרחוק שהמועצה תתחיל לנהל את זה 
 מוכנים. היישובים, מכנה משותף שניהיה

ך המועצה וביה"ס לראות איך נותנים להם תמיכה דר –חברתית ולימודית תלמידי ז' קשה ל
 כלי. –היישובים 
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בשיתוף כמובן עם  במועצה, על הפעלת החינוך מלאה אחריות : כמועצה אנחנו לוקחיםעמיר

 בתי הספר.משרד החינוך והנהלות 
 

 משפטית בהגדרת אחריות ללמידה.: ניתן לטפל טל
 

 יתות מצלמות שיוכלו להיות בשיעור?בכאם ניתן להתקין ה -: ילדים בסיכון וילדים בבידוד לילך
 

 מו חוף השרון.כ -עצוב שאנחנו עדיין לא מובילים בואו נהיה מובילים  :מיקי
 

יתן כרגע לפי ההנחיות לא נה, בכל מקר: שוחחנו עם חוף השרון. קיים פער בין הרצוי למצוי. רונית
 להפעיל את המרכזים בישובים. זה מוגדר כפעילות חינוך בלתי פורמלי.

 אנחנו מקווים שבקרוב מאוד הילדים יוכלו לחזור ללמידה בביה"ס. זה הכי נכון עבורם.
 

 , קודם מקשיבים להנחיות ואז נפעל.: הכל יהיה במסגרת ההנחיות אנחנו לא פועלים אחרתעמיר
 
 
 
 
 

 רשמה: רונית
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