
בהתאם להנחיות משרד הבריאות הלמידה תתבצע בקבוצות למידה
קבועות. 

כל ילד וילדה ישויכו לקבוצה קבועה וילמדו עם מורה/ מורות בחדר/ מרחב
קבוע זאת כדי שנוכל לשמור על בריאותם.

החלוקה נעשית תוך התחשבות במספר פרמטרים: יישוב, מגדר, קשר בין
אישי עם חברים ועוד.   

לא תהיה אפשרות לבקש או לשנות את שיוך הילד לקבוצה. 

 
חלוקת ילדים לקבוצות למידה:

חלוקת ילדים לקבוצות למידה:

      אנו מודעים לקושי ולחששות של כולכם אך מבקש אורח רוח והבנה וכן שתסמכו       
      על שיקול הדעת המקצועי שלנו.

כיתות א'- ג'   
כיתות י'א- יב'                                                                                          

חינוך מיוחד- מוסדות החינוך המיוחד יחזרו לפעילות בין השעות

תלמידי ד'- י' ימשיכו בלמידה מהבית.
 ילדי הגנים- ישנה הערכות לפתיחה לקראת שבוע הבא- הודעה תצא

בנפרד.                                 

להורים שלום רב,
מחר יום ב' 4/5/20 תחל החזרה הדרגתית ללימודים במועצת בני שמעון, בכפוף
להנחיות הממשלה ובכפוף להנחיות משרד הבריאות והחינוך. איגרת זו, בשיתוף

מנהלי בתי הספר, באה לפרוש בפניכם כיצד תתנהל הלמידה והשהות בבתי הספר.
בשלב הראשון ישובו לספסל הלימודים:             

 8.00-14.00 (כיתות בבתי ספר רגילים יפעלו בהתאם ליום הלימודים בבית
הספר). 

החזרה ללמידה מציבה את כולנו בפני התמודדות לא פשוטה אך אנו עושים כל
מאמץ שחזרת ילדיכם תהיה בטוחה רגועה ושקטה. עצם החזרה של הילדים מחייבת

את כולנו לתשומת לב יתרה ואחריות אישית וקהילתית. רק בשיתוף פעולה שלכם
ושיח מתמיד עם הילדים נוכל ליישם הלכה למעשה את הנחיות משרד הבריאות

ולשמור על בריאות ילדיכם. בתי הספר הונחו לאכוף את כללי ההתנהגות של
הילדים והצוות באופן אמפתי מחד אך קפדני מאידך. 

לשם כך, אנו מבקשים את מלוא ההבנה והסבלנות שתאפשר לכולנו לעשות את
המרב והמיטב למען  שמרה על בריאות כולנו.



לכל קבוצה תהייה מערכת למידה קבוצתית שתכלול שעות למידה והפסקה
נפרדות מיתר הקבוצות, מרגע ההגעה לבית הספר ועד לסיומה. 

ציידו את הילדים בציוד הנדרש באופן יום יומי שכן לא ניתן להעביר ולחלוק
ציוד בין ילדים שונים או צוות. 

בכיתה אין צורך לעטות מסיכות- אלא בהתאם לבקשת איש הצוות .

תכני למידה ומערכת שעות:

כל קבוצה תצא בזמן נפרד להפסקה. 
מסכות- כל ילד, מגיל 7 ומעלה, והצוות נדרשים בהפסקות לעטות מסיכות

אף ופה, יש להקפיד על כך ולשוחח עם הילדים.

הפסקות:

חומרי ניקוי- בכל בית ספר יתוגברו חומרי הניקיון. 
 סידור הכיתות- הכיתות יסודרו בהתאם להנחיות תוך שמירה על מרחק     

מסיכת - כלל הילדים מגיל 7, מחויבים להגיע לבית הספר עם מסכות אף
ופה. יש לרשום על המסכות את שם הילד.

מומלץ לצייד את הילד במסכה נוספת בתיק למקרה הצורך. כלל הילדים
והצוות ידרשו לעטות את המסכות במהלך פעילות במרחבים השונים של בית

הספר בהפסקות ובמסדרונות.

מיגון וניקיון:
הרשות ביחד עם בתי הספר דואגים שבתי הספר יהיו נקיים ומסודרים לחזרתם

של הילדים כולל ניקיון החדרים השירותים והחצרות.

הצהרת בריאות- בכל בוקר יש לצייד את הילד בהצהרת בריאות חתומה
לאחר שמדדתם לו חום בבית ללא מדידת חום יומיים ואישור חתום על-ידכם

לא נוכל לקבל את הילד לבית הספר.
2 מסכות אישיות-מומלץ אחת בתיק     

ארוחת בוקר- יש לציידאת הילד בארוחת בוקר אישית ,מפית אוכל אישית

ציוד נידרש והצהרת בריאות: 



הסעות:  
הסעת הילדים לבתי הספר תצא בהתאם ללוח ההסעות הרגיל בשל הגבלת מספר

הילדים המוסעים בכל רכב תוגבר מערך ההסעות. 
יש להקפיד על עטית מסכה בזמן ההסעות. אין לעלות להסעה ללא הצהרת בריאות

חתומה.
 

צהרונים וחינוך חברתי:
אנחנו נערכים להפעלת הצהרונים והחינוך החברתי היישובי.

בשלב זה טרם התקבל אישור הפעלה אך ברגע שיתקבל אישור ישלח עדכון נוסף.
 
 
 

 
 
 

בקבוק אלכוג'ל אישי -מומלץ.
כלי כתיבה – לא ניתן להעביר כלי כתיבה מילד לילד. הקפידו לצייד את

הילד בציוד מתאים.      
מערכת שעות- בהתאם לנמסר מבית הספר.

  בקבוק מים אישי (לאור  המצב לא ניתן לשתות מברזיות בית הספר) 

 
פרידה מהילדים: 

חשוב לעדכן את הילד היכן ואיפה תפרדו ומי יבוא לאסוף אותו. לא תותר כניסת
הורים לבית הספר.   מכתב עם נקודות לחשיבה להקלה על ההסתגלות נשלח

https://katzr.net/e9cbf3 :על ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי

בברכה,
אמיר ברזילי

מנהל אגף  החינוך


