
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תלמידות ותלמידים, הורים, 

  צוותי חינוך, מנהלי קהילה ומנהלי חינוך, תושבים יקרים,

 כשנפתחת שנה חדשה, אנו מחכים בהתרגשות לחזור למקום מוכר, פנים מוכרות ושגרה ברוכה.

שנעשה דברים באופן שונה, ומתכוננים בכל שנה אנו מבטיחים לעצמנו שהשנה הבאה תהיה שונה,  

לגדול בה ולצמוח. בשנה שחלפה, עם פרוץ הקורונה לחיינו, עברנו מהשגרה המוכרת אל הלא ידוע, 

 נוצר הצורך לשנות ולהשתנות וביחד צלחנו אתגרים לא פשוטים.

שנה המציאות שעומדת בפנינו כיום, מכתיבה שינויים ומייצרת אי ודאות שתלווה אותנו במהלך ה

ואליה עלינו להסתגל בגמישות ומתוך חוסן מערכתי. מציאות זו, מאתגרת אותנו לעזוב את המוכר 

 ולהעז לצאת לדרך חדשה.

 

אנו רואים באתגר זה נקודת מפנה והזדמנות מבורכת ליצור מציאות לימודית פורצת דרך, להצעיד 

יאות חדשה שתאפשר למידה את מערכת החינוך במועצת דרום השרון ולקדמה לעולם טוב יותר. מצ

. אנו פתח מיומנויות וכישורי לומד עצמאיותלצורכי הלומדים, באמצעים ובכלים שונים,  מתמותא

נכונים לאמץ את ההזדמנות לשנות כשאנו בוחנים באחריות את צעדינו, מהרהרים בהם ובוחרים את 

 .מיטביתסדרי העדיפות למערכת חינוך 

אנו מאמינים כי השינוי יביא איתו שבירת תבניות ישנות שיובילו אותנו לעצב מערכת חינוך פעילה, 

להרמוניה בין השנה, יותר מתמיד, נוכל לחתור נוכחת ומשפיעה על סביבת חיינו על כל רבדיה. 

ולאפשר לכלל הקהילה מקום ביצירת השינוי, מתוך שותפות ואחריות הסביבה למערכת החינוך, 

האוטונומיה של מנהלי בתי הספר, של המנהלים  . אנו שואפים לחזק את של כל קהילת החינוך

, לצרכי התלמידיםגמיש ומותאם מענה חינוכי אפשר לאמון וכדי להגביר  בקהילה ושל המועצה

 לצד עמידה במגבלות וההנחיות המחייבות. במרחבי זמן ומקום מגוונים,

, להצעדת אחריותחירות ותחושת במהולה ה נפתחת בציפייה ובהתרגשות שנת הלימודים התשפ"א

 ילדיכם.-מערכת החינוך בדרום השרון להמשך עשייה חינוכית משמעותית למען עתיד ילדינו

 גנדי מהטמה "תיהיה השינוי שאתה מייחל לראות בעולם"

 

 היערכות ל"שנת קורונה"

 בתרחיש מונע התפרצות. 1.9.20שנת הלימודים תיפתח ב      

   הלמידה תתבצע בשילוב בין למידה מרחוק, למידה בתוך מוסדות החינוך ולמידה במרחבי      

 חינוך מועצתיים.     

 .הזמן והמקום, תוך בדיקה מתמדת יתאפשרו פתרונות דיפרנציאליים בהתאם לצרכי     

 חוק חינוך חובה חל באופן מלא כבכל שנה.

 מילוי "הצהרות בריאות" בכל יום.שמירה על הנחיות משרד הבריאות ובפרט 

 

 

 שיטת ההפעלה

 לא יפוצלו, יתקיימו במסגרת הרגילה בלמידה במוסדות. – ומעונות  כיתות גן      

 , חמישה ימים בשבוע.לא יפוצלו, יתקיימו במסגרת הרגילה בלמידה במוסדות –ב' -כיתות א'      

    ילמדו במתווה משולב הכולל למידה מרחוק, למידה בבתי הספר ובמרחבי  -ו'  -כיתות ג'      

 תלמידים 18חמישה ימים בשבוע בקבוצות של  .למידה אשר הוקצו במועצה      

 ילמדו במתווה משולב הכולל למידה מרחוק, למידה בבתי הספר לפחות  –י"ב -כיתות ז'      

 יומיים בשבוע.     

 

 

 

 צהרונים

   ג' וכוללים תוכנית הזנה מגוונת ומתן -פועלים לפי תוכנית "ניצנים" עבור גני הילדים וכיתות א'      

   מענה פדגוגי, ערכי וחווייתי לילדים.      

 .יפעלו החל מהיום הראשון בפעילות מלאהו ,המשך ישיר של יום הלימודיםיקיימו       

 .14:00-17:00 :שעות הפעילות בגנים      

  שעות הפעילות בבתי הספר:      

 16:00עד  - אהרונוביץ וצופית      

 17:00 עד - צור יצחק, יצחק נבון, מתן, כצנלסון      

      

 הודעות ישלחו על ידי צוות הצהרונים. - בבתי הספר ובגני הילדים      

 אפטר סקולגני הילדים: בצהרונים    קידס אנד פאןבתי הספר: ב ניםצהרו –לפרטים נוספים       

 

https://www.kidsandfun.co.il/after-school
https://www.kidsandfun.co.il/after-school
http://www.etgarim2000.co.il/%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://www.etgarim2000.co.il/%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרחבי חינוך 

   נערכנו להפעיל את מערכת החינוך במרחבים נוספים לבתי הספר מתוך רצון לתת מענה לכל       

 תרחיש שיזדמן לנו במהלך השנה. בשיתוף פעולה עם יו"ר היישובים, איתרנו מרחבים       

 חינוכיים בכל המועצה כגון: בתי נוער, מתנ"סים, מרכזי יום לקשיש וגני ילדים לא פעילים       

 היסודיים כל בתי הספר  . זאת במטרה להפעיל אתשישמשו מרחבי חינוך בעת הצורך      

 יסודיים.-ולהרחיב את האפשרות גם לבית הספר העל ימים מלאים בשבוע 5 שלבמתכונת       

 מרחבי חינוך: 3ייפתחו בספטמבר,  1-בבשלב הראשון, לכן,       

 בית הנוער שייתן מענה לתלמידי בית החינוך צור יצחק. - צור יצחק      

 בית החינוך.המעון החדש בית הספר יצחק נבון שישמש את תלמידי  – צור יצחק      

 מרכז הנוער שישמש את תלמידי בית החינוך מתן.  – מתן      

   חווייתית  ,השנה תיפתח חווה לימודית שתאפשר למידה חוץ כיתתית – החווה החקלאית

  ממוקדת סביבה, חקלאות ומדעים תוך כדי חיבור לזהות המקומית.     

 בכל בתי הספר היסודיים, נבחרו כיתות ללמידה בחווה.     

 טרפו יתר התלמידים.צ נבחרו תלמידי כיתות ז' ובהמשך י –בית חינוך ירקון      

 החווה תחל לפעול במהלך חגי תשרי.     

 

 

 קידום תוכניות פדגוגיות מתוקשבות

 על מנת לספק סביבה דיגיטלית אחידה ומאובטחת ללמידה מקוונת, נבחרה סביבת הענן של      

 גוגל שתוטמע השנה בכל בתי הספר ותשמש את המורים ואת התלמידים ללמידה בכלים      

 .21-השונים של גוגל ולפיתוח מיומנויות וכישורי התלמידים המתאימים למאה ה     

   ספריים -יסודי ירקון ועמי אסף נערכים ללמידה אחרת בתוך המרחבים הבית-בתי הספר העל     

 ות פדגוגיות מתוקשבות. תוך אימוץ אסטרטגי     

   במהלך שהתקיימה  ,לקראת תחילת שנת הלימודים, פתחנו את האקדמיה ללמידה היברידית     

 צוותי החינוך בדרום ישתתפו  . במסגרתה,שנת הלימודיםתמשיך לפעול ב, וחודש אוגוסט     

 הווירטואליים.היבטי הלמידה במרחבים שיפתחו את העשרה  יבקורסהשרון      

   השנה, המועצה הצטרפה לפרויקט "מחשב לכל מורה" של קרן אתנה שמטרתה העצמת      

 מחשב אישי ובמהלך  לואנשי ונשות החינוך בבתי הספר היסודיים יקב 250-המורים. למעלה מ     

 וישכללו את מיומנויות  השנתיים הקרובות ישתלמו בתוכניות המקדמות את השימוש במחשב     

 ההוראה המתוקשבות.     

 

 

 הצטיידות במחשוב וציוד קצה ללמידה דיגיטלית

 בעיצומו של מהלך לרכישת ציוד מחשוב, כיתות מחשבים, שדרוג ציוד נמצאים אנחנו       

 המחשוב הקיים, כמו מחשבים ניידים מקרנים מצלמות והסדרת תשתיות אינטרנט בכל בתי       

 הספר במועצה. בקרוב, כל בית ספר יקבל ציוד המותאם לצרכים שלו ויסופקו לו התשתיות       

 מיליון ₪ בשדרוג תשתיות ומחשבים  1.2 השקיעה סך של מועצהה .ליישום חדשנות פדגוגית      

 בבתי הספר.       

 ובהשתתפות המועצה, שיאפשר תקציב נוסף   של משרד החינוך  "ול קוראל"קכמו כן ניגשנו       

 לשדרוג תשתיות ומחשבים.מיליון ₪  1.3של       

    לאומית והשנה אנו פועלים במרץ על רוב בתי הספר במועצה נמצאים בתוכנית התקשוב ה      

 מנת לצרף גם את בתי הספר הנותרים.      

 למחשב  ₪ 450מחשבים דרך עמותת מתחשבים בעלות מוזלת של  30גייסנו תרומות של       

 עבור תלמידים שבביתם מחשבים נוספים בסיוע של עמותת "אחים",  22-ומתקציב המועצה,       

 אנו פועלים להשגת מחשבים נוספים על מנת  .ושאין ידה של משפחותיהם משגת אין מחשב      

 בלמידה המקוונת.  לקלדאוג שכל התלמידים יוכלו לקחת ח      

 מידה וילדכם נזקק למחשב.באו לאגף החינוך, הינכם מוזמנים לפנות לבית הספר       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמירה על היגיינה

 במטרה לשמור על בריאותם של התלמידים והצוותים החינוכיים נקפיד על מילוי הנחיות      

 משרד הבריאות בתחום ההיגיינה.     

 עמדת היגיינה ו שלטים במקומות מרכזיים בנושא כללי התנהגות בשגרת הקורונההצבנו     

 על הרצפה, במקומות שמוקמו מדבקות  ידיים ומטליות לניקוי משטחים.בכל כיתה לחיטוי     

 שירותי הניקיון בבית הספר.תגברנו את כמו כן,  .שמירה על מרחק שני מטריסמנו מרכזיים,     

 באחריות התלמיד והוריו:    

 הצהרת בריאות יומית חתומה -    

 , כולל בהסעות.עם מסכת פה ואף געהה -    

 

 
 הסעות       

      כל המידע בנוגע לתחנות ההסעה ושעות האיסוף, סרטון הנחיות הסעות בימי קורונה       

 .באתר המועצהלתלמידים מופיעות לנוחיותכם       

   מועצת דרום השרון כוללת הנחיות בטיחות וכללי התנהגות בזמן ההסעה. אמנת הסעות      

 תגבור כוח ההוראה 

 הוראה ותומכי  וזריעועד כה, גייסנו אנו נערכים לתגבור בתי הספר בכוח הוראה נוסף,    

 הוראה שיעבדו בשיתוף פעולה עם צוותי החינוך וייתנו מענה להפעלה מיטבית    

    מדריכי מוגנות, רכזי נוער,  -שותפינו לדרך בנוסף, עומדים לרשותנו, של מערכת החינוך.    

   במהלך שנת הלימודים לפי הצורך שיעלה בפועל טים, שיצטרפו הורים, מכיניסטים, וסטודנ   

 וך.ממוסדות החינ   

 

 חמ"ל חינוך      

שיענה על השאלות בנושאים חמ"ל חינוך במהלך השבוע הראשון יעמוד לרשותכם 

 הנוגעים לפתיחת שנת הלימודים.

 הבאים:ניתן לפנות לחמ"ל בטלפונים 

   106 מוקד

03-9000629 

03-9000645 

03-9000677 

  053-2942154 :במספר אפשר גם בוואטסאפ

 עומד לרשותכם השירות הפסיכולוגי

 09-7409075בטלפון: 

 053-7152702הקו החם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 של התחדשות והצלחהבברכת שנה טובה 

 נני רייזברג

 מנהלת אגף החינוך

 

 

https://www.dsharon.org.il/hasaot/
https://www.dsharon.org.il/nosaim-batuah/
https://api.whatsapp.com/send?phone=972532942154

