
  

 

  

 שאלות ותשובות  

 בעיר שדרות  מתווה שנת הלימודים תשפ"א בצל הקורונה 

 

  

  

    פתיחת שנה  1.9

  

 ?  1.9 - האם שנת הלימודים תפתח ב .1

   .1.9 -שנת הלימודים תפתח כסדרה ב 

  

 באיזו שעה יחלו הלימודים?   .2

 הלימודים יחלו בשעת הלימודים הנהוגה במוסד החינוכי.  

  

   מתווה ההפעלה 
    

 כיצד תתקיים הלמידה בגני הילדים וכמה ימים בשבוע?   .3

  . הלמידה תתקיים באופן רגיל, בימים ראשון עד שישי 

 .  

 ב ובאיזו מתכונת למידה הם יתקיימו?  -כמה ימי לימוד יהיו בכיתות א .4

לפחות   תתקיים  ועד חמישי  5הלמידה  מיום ראשון  בשבוע  במתכונת  ,  ימים 

ס שקמים  "ביה .  כולל צהרונים והזנה )יוח"א(  שעות בשבוע  33רגילה, לפחות  

 . בימי שישיגם לומדים  םותורני מדעי

  

 ד ובאיזו מתכונת למידה הם יתקיימו?  -כמה ימי לימוד יהיו בכיתות ג .5

  18הלמידה תתקיים במתכונת מלאה, כשהכיתות תחולקנה לקבוצות של עד  

שעות בשבוע    33ימים בשבוע ,לפחות    5תלמידים בקבוצה. הלמידה תתקיים  

 .  לא כולל יום שישי(  ,)יוח"א כולל הזנהבימים ראשון עד חמישי  

  

  



  

  
 

 ו?  -תהיה מתכונת הלמידה של כיתות ה מה  .6

של למידה    ארבעה ימים לפחותהלמידה תתקיים במתכונת משולבת שכוללת  

למידה מרחוק. הלמידה הפיזית בבית הספר    ויום אחד שלפיזית בבית הספר  

על מנת לאפשר יותר ימים של תלמידים בקבוצה.    18תעשה בקבוצות של עד  

  -לימוד חדשים בבתי הספר )בהרוא"ה    י מרחב  למידה פנים אל פנים, הכשרנו 

כיתה חדשה שנוצרה במסדרון ועוד(, וכן    -מבנה של בני עקיבא, בתורני חדש  

  המתנ"ס לשקמים   ,חללי לימוד עירוניים )מרכז מדעים לבנות של התורני חדש

בנוסףועוד ב  ,(.  שימוש  ספרייה    מרחביםיהיה  בריכה,  כגון  נוספים  עירוניים 

 מוזיקה.  הומרכז  

גיל רבין ותורני    :ו-בשני בתי ספר תתקיים למידה בשתי משמרות בכיתות ה 

.  16:00עד    12:00ומשמרת שנייה    12:00עד    08:00משמרת ראשונה    –חדש  

ריבוי   )בגלל  זמינים  לימוד  מרחבי  מהיעדר  נובע  משמרות  בשתי  הצורך 

 לצמצם את ימי הלמידה מרחוק.    רצוןהקפסולות( לצד ה

 

 י"ב?  -מתכונת הלמידה בכיתות ז' מה תהיה  .7

השלמה  ו   שלושה ימי לימוד פנים אל פנים לכל שכבה  ילמדו  בתיכון גוטוירט

של ימי לימוד נוספים מרחוק. כיתות חינוך מיוחד וכיתות אגף שח"ר )אומץ,  

  מב"ר( לומדות שבוע שלם. 

לכל    שתי משמרותבחמישה ימים בשבוע    לומדים   קרית חינוך חמ"ד אמי"ת

יום שישי יוקדש   .הפחות תלמידי חינוך מיוחד ילמדו חמישה ימים מלאים. 

 ללמידה מרחוק וארגון חומרי למידה. 

היל"ה( )תכנית  נוער  משולבת    קידום  למידה  ומרחוק(  ילמדו  )פרונטאלית 

 בהתאם למערכת אישית של כל נער/ה.  

  

 האם יתקיימו לימודים בימי שישי?   .8

ימים בשבוע, כאשר בית הספר    6יו פתוחים במשך  בתי הספר יהמרבית  ככלל, 

 יפרסם לתלמידים את מערכת השעות שלהם.  

  

 למה יש שונות בין בתי הספר?   .9

מ  שעות  סל  מקבל  ספר  בית  התלמידים,  וכל  בכמות  מהבדלים  שמושפע  עט 

תקציבים   על  שמשפיעים  שונים  מדדים  התקניות,  הכיתות  מספר 



  

  

ות בבית הספר. יחד עם המנהלים פעלנו  דיפרנציאליים ותוכניות שונות שפועל 

למצות עד תום את מכסת השעות לכל בית ספר, ובחלק מהמקרים, הוספנו  

תקציבים על מנת לקיים מדיניות אחידה של שבוע יוח"א מלא בכל הכיתות  

 א' ועד ד'.   -בעיר מ

  

 איך יתנהל מערך ההסעות? .10

כל בית ספר מקבל מערך הסעות נפרד על מנת לא לערבב בין בתי ספר. כל  

ב'( נדרשים להציג אישור בריאות בעלותם -הילדים )גם הצעירים בכיתה א' ו

לאוטובוס ההסעה ולהיות עם מסיכות לכל אורך הנסיעה. בבתי הספר שיש 

    שתי משמרות יהיו הסעות לשתי המשמרות.  

  

   איך ילמדו בבתי הספר של הזרם החרדי?  .11

על   עולות  ולא  הן קטנות  בעיר  בחינוך החרדי  תלמידים.    18מרבית הכיתות 

   הדבר מאפשר למידה בקפסולה אחת כמעט ללא שינויים ביחס לשנה רגילה. 

  

 האם סייעות רפואיות יקבלו אישור לפעילות בבתי הספר?   .12

מצוותי   חלק  מהוות  רפואיות  סייעות  והן  כן,  החינוך  במוסדות  החינוך 

 תעבודנה בימים בהם התלמידים ילמדו .   

 

 כמה כיתות יכול מורה ללמד בחטיבה העליונה?   .13

כיתות קבועות, לכל היותר. במקרים    5למורים יתאפשר ללמד תוך מעבר בין  

משרד   חריגים, של  הכללי  המנהל  באישור  תעשה  המעברים,  כמות  הגדלת 

 החינוך .  

  

   ? יכול ללמוד תלמידבכמה קבוצות  .14

כיתה אורגנית, מגמות או  )קבוצות קבועות    5לתלמידים יתאפשר מעבר בין  

 לכל היותר.  ( הקבצות

  

  



  

  
 

 האם תתקיימנה שעות פרטניות?   .15

כן, השעות הפרטניות מהוות חלק ממערכת השעות גם של המורה. בית הספר  

 יחליט על אופן ביצוען.    

  

 יפעלו כרגיל? הצהרונים אם ה .16

 ב'.   -כל שנה, לכיתות א' ובכן, כ

  

 יפעלו?  )יום לימודים ארוך(  האם מסגרות יוח''א  .17

בחלקכן שישי  יום  כולל  לא  בעיר,  ד'  עד  א'  כיתות  לכל  מלא  באופן  מבתי    , 

 הספר.  

  

 האם בשנה הקרובה המשרד יחייב הגעה אל בית הספר?   .18

במקרים   למעט  הסדיר,  הביקור  חובת  כך  ובתוך  חל,  חובה  לימוד  חוק 

   .שתלמידים חלו, נמצאו בבידוד או שהיעדרותם נמצאה מוצדקת

   

    אורחות חיים במוסד החינוכי

  

   הצהרת בריאות?האם גם בשנה הקרובה נדרש לחתום מדי בוקר על  .19

כן, כל הורה יידרש מדי יום לשלוח את ילדו עם הצהרת בריאות שתיחתם   ▪

 .  או בהתאם לנהלי בית הספר באופן ידני

הסעה,  ▪ באמצעות  המגיעים  הצגת   תלמידים  לאחר  ההסעה  לרכב  יעלו 

הנסיעה ברכב ההסעה היא עם מסכה  הצהרת בריאות, בחתימת ההורים.  

 לכל שכבות הגיל )כולל א' עד ג'(.  

  

 ?  או יש לו חום  מה אני עושה אם ילדי משתעל .20

שיעול   של  תסמינים  ישנם  חום  אם   יש או 

 להשאירו בבית.   

 

 כה?  האם ילדי יידרש לשבת בכיתה עם מס .21

 מכיתה ד' ומעלה חלה חובה של עטיית מסכה.  ,כן

 מחוץ לכיתה ובזמן ההפסקה, יש צורך במסכה החל מכיתה ג' ומעלה.  



  

  
  

הבוקר   .22 שארוחת  להבטיח  אפשר  נקיה  והצהריים  איך  בסביבה  תעשה 

 ובטוחה?  

התלמידים יאכלו בכיתת הלימוד, כל אחד ליד שולחנו, תוך הקפדה על שטיפת  

 ידיים לפני ואחרי הארוחה ופינוי האשפה בסיומה.  

 תלמיד ינקה את שולחנו.  כל  ,בסיום הארוחה

 

  האם תתאפשר הפעלת מזגנים בכיתות ובחדרים? .23

להשא מומלץ  מלא,  באופן  מזגנים  להפעיל  יהיה  לאוורור  ניתן  החלון  את  יר 

אם אין יכולת לפתוח את החלון, המזגן יכול לפעול גם עם חלון  .  במידת הצורך

   .סגור

  

 כיצד יתקיימו אספות ההורים וטקסים ?   .24

אספת הורים תתקיים באופן מקוון, והטקסים יתקיימו במסגרת כיתתית ללא  

   הורים.

  

   מה קורה כאשר מתגלה כי תלמיד או  עובד הוראה חשו ברע במהלך היום? .25

אותו   ▪ להרחיק  החינוכי  הצוות  על  ברע,  חש  הספר  בבית  שילד  במקרה 

 משאר חבריו, ולדווח מיד להוריו שיגיעו מידית לאסוף אותו.  

 אם איש צוות חש ברע, עליו לסיים את עבודתו ביום זה.   ▪

 יש לבצע ניקוי וחיטוי של הכיתה והמרחבים בהם שהה החולה המאומת.   ▪

 

לתלמיד .26 המשרד  נותן  מענים  למידה  אילו  לצורך  מחשב  ברשותם  שאין  ים 

 מרחוק?  

העיר שדרות מובילה מהלך גיוס חסר תקדים של מחשבים וטלפונים כשרים  

עדיפויות   סדרי  פי  על  במהלך פתיחת השנה  החרדיים שיחולקו  הספר  לבתי 

 מקצועיים.  

  

 

 

 

 

 



  

  
 

   וכיתות אגף שח"ר חינוך מיוחד

  

 ?  המיוחד באיזו מתכונת ילמדו תלמידי החינוך  .27

 ילמדו במתכונת רגילה.  

  

 ?  באיזו מתכונת ילמדו התלמידים המשולבים  .28

 תלמידים אלה ילמדו במתווה של מוסדות החינוך הרגילים.  

 

 ?  תלמידי כיתות שח"ר בתיכוניםבאיזו מתכונת ילמדו  .29

 תלמידים אלו ילמדו שבוע לימודים מלא. 

 

   ייחודיות המענה של העיר שדרות

עד יב'. העיר שדרות,  ומכיתה ה'    םפרונטלייהמתווה הארצי מדבר על שני ימי לימוד   

בהובלת ראש העיר מר אלון דוידי, סגנו אלעד קלימי וצוות אגף החינוך, שמו למטרה  

הלימוד   ימי  מספר  את  משמעותית  רגשי  הפרונטליים  להגדיל  מענה  לתת  מנת  על 

ם קשות של סבבי לחימה וסגר בעקבות  חברתי טוב יותר לתלמידי העיר, אחרי שנתיי

   הקורונה.

שקיע סכום העולה על מיליון ₪ להכשרת עוד  ת, העירייה  ראויים  על מנת לתת מענים

מרחבי למידה, הוספת שעות לימוד, הרחבת המענים של יום למידה ארוך, תגבור  

   ההסעות לשתי משמרות בחלק מבתי הספר ועוד.

חוג שני  מקבל  ספר  בית  כל  ובנוסף,  ד'  בכיתות  ילד  לכל  בתחום    -ים  העשרה  ה', 

   .ועוד  המדעים, תנועת נוער לכל ילדי בתי הספר בגילאים ד' עד ו'

המענה החינוכי בעיר שדרות הוא מענה שיוצא מתוך הקופסא, משלב את החינוך  

 הפורמאלי והבלתי פורמאלי ומזמן לילדים חוויית למידה שאין דומה לה.  


