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שלומות ואור,
בשבועיים הראשונים לשנה"ל אנו חווים בעוצמה רבה את המשמעות של ניהול מערכת חינוך
ושגרה בתנאים של חוסר וודאות ולנוכח עלייה בגרף התחלואה ובמספר המורים והתלמידים

הנשלחים לבידוד.
הציפייה של כולנו למענה ולהנחיות מידיות ואון-ליין מובנת בהחלט ,וודאי אל מול הלחץ של
הורים ,תלמידים ,מורים המופנה אליכם לדעת מה יהיה וכיצד .עם זאת ,מדינה כארגון ענק
צריכה לשקול כל היבט וכל צעד שהיא נוקטת מכל הבחינות ולפיכך פעמים רבות שהנחיות
מגיעות לאחר שכבר פורסמו כותרות בתקשורת .נבקש להדגיש שוב שאנו מחויבים להיצמד אך
ורק להנחיות הממלכתיות והרשותיות ולא להנחיות מכלי התקשורת .כמו"כ ,שכל מידע שאנו
נעביר אליכם הוא מידע מהימן ,לאחר שנבדק על ידינו.
ניהול מוסד ולמידה מרחוק:
כידוע לכל החל מהבוקר ,כח' באלול ( )17.9.20גני הילדים ובתי הספר עוברים למתכונת למידה
מרחוק ,למעט מסגרות וכתות החינוך המיוחד ונוער בסיכון כפי שמופיע בחוזרים שנשלחו אמש.
להלן דגשים ללמידה מרחוק:
• היערכות צוות להפעלת ביה"ס מרחוק.
• יצירת קשר עם התלמידים וההורים ,חלוקת תכנית הלימודים ומערכת השעות.
• הפעלת תכנית העבודה תוך התאמתה לאמצעים הקיימים ומתן פתרונות לצרכים האישיים
והאוכלוסיות השונות.
• עיבוי הקשר האישי של מחנך/מורה עם תלמידיו מידי יום
ושמירה על הקשרים החברתיים בין התלמידים.
• ניטור תלמידים ואנשי צוות בסיכון וניתוב סעד וסיוע אישי
וקבוצתי לבניית החוסן והמסוגלות.
• קיום סדירויות ארגוניות לניהול ביה"ס מרחוק.
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להלן קישורים למתווה משרד החינוך ללמידה מרחוק בגילאים השונים:

תוכנית'גנ"י בסגר'

תוכנית לתלמידים עם
צרכים מיוחדים

תוכנית למידה מרחוק-בתי
ספר יסודיים

תוכנית למידה מרחוק
בתי ספר על יסודיים

חינוך מיוחד ונוער בסיכון
א .הפעלת מסגרות החינוך לנוער בסיכון עפ"י המתווה המופיע בקישור הבא:
https://bit.ly/3iHG9Ti
ב .בעיקרון ,כל מוסדות חינוך-מיוחד וכתות חינוך-מיוחד בבתי"ס רגילים יקיימו לימודים מידי
יום לכל המאוחר עד לשעה .14:30
ג .בגני הילדים ובכתות א'-ד' תתקיים גם הזנה (ללא פעילות יום לימודים ארוך).
ד .להלן קישור למתווה משרד החינוך להפעלת תלמידי חינוך מיוחד בתקופת סגר:
https://bit.ly/2FBR9U6
ה .לכיתות חינוך מיוחד בשכיחות גבוהה באוכלוסייה בכיתות ז'–י"ב – בבתי-ספר לחינוך רגיל
ובבתי-ספר לחינוך מיוחד ניתנת האפשרות לפעול על-פי מתווה אגף הגיל ולקיים למידה מרחוק,
בתיאום עם מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד ,המתי"א והפיקוח.
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ז .הילדים הזכאים להסעות ימשיכו להיות מוסעים כבשגרה ,עפ"י המתווה הנ"ל.
ח .כל צוותי החינוך המיוחד ועובדי המנהלה בביה"ס מחויבים להגיע לעבודה כבשגרה.
ט .אנו נערכים לפתיחת שמרטפיות לילדי עובדי מערכת החינוך בעת חירום .פרטים ישלחו

בהקדם.

לשירותכם ולרשותכם בכל שאלה ,סעד ועניין
בהערכה ובהצלחה רבה,
וברכת שנה טובה ובריאה לכם ולכל אשר לכם,

"אגף חינוך בית שמש"
בגוגל

02-9902101/001
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agaf@bshemesh.co.il

