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פתיחת שנה"ל ה'תשפ"א -איגרת להורים | חדוה שמרלינג ,מנהלת מחלקת חינוך
הורים יקרים,
בכל תחילת שנה מתנגנת בראשי התפילה-משאלה כפי שניסחה אותה נעמי שמר " ׁ ֶׁשיָּפָּ ה ׁוש ֹונָּה
ְּתהֵ א הַ ׁ ָּשנָּה אֲ ׁ ֶׁשר ַמ ְּת ִחילָּ ה לָּ ה הַ י ֹום" .בכל שנה יש משהו בנו שרוצה להשאיר קשיים מאחור,
לאפשר התחלות חדשות .והשנה על אחת כמה וכמה .עברנו שנה לא פשוטה .בארץ ובעולם כולו.
התמודדות עם אתגרים בריאותיים ,כלכליים ,נפשיים ורגשיים .במערכת החינוך הרגשנו זאת
בעוצמה רבה .כיתות ,סדר יום ,מפגשי תלמיד-מורה .שום דבר מאלו כבר לא היה ודאי ומובן מאליו.
אז בודאי שאנו מתפללים לשנה יפה ושונה מזו שהיתה.
אבל השנה ,זו לא רק תפילה .זו גם ידיעה .כבר עתה אנו יודעים בוודאות כמה שונה תהיה השנה
שמתחילה לה היום .זו שנה שמתחילה בצל קורונה .ויהיו בה נהלים אחרים ,התנהלות אחרת ,אתגרים
אחרים .ובאותה מידה ,ובגלל אותם אתגרים ,יהיו בה גם הזדמנויות ,והתפתחות ושינויים לטובה.
קבוצות למידה קטנות ,פיתוח לומד עצמאי ,השקעה בתקשוב ,חינוך להיגיינה מגיל צעיר ,דגש על
מיומנויות רגשיות ולימודיות ,גמישות מערכתית ואישית – כל אלו רק חלק מהשינויים המואצים לטובה
שהקורונה הביאה עמה למערכת החינוך .הכורח הוא אבי ההמצאה .דווקא מתוך אילוץ וקושי ,מגיעים
אל החידוש ,היוזמה וההתפתחות .השנה הזו תהיה שנה מורכבת ,ומאתגרת ,ובע"ה גם יפה ושונה.
אגרת זו סוקרת את העקרונות והתכנית להפעלת מערכת החינוך בשנה זו ,בהתייחס למסגרת
הלימודים ,לנהלים ,ולדגשים שחשוב לשים לב אליהם ולקיימם.
בבניית תכני הלימודים בקדומים התבססנו על עקרונות הפעולה שהתווה משרד החינוך ,תוך
השתדלות לתת מענה מיטבי ומקיף ככל הניתן לתלמידים ולהורים .תפקידנו הוא לשמור על ילדי
קדומים ,לתת להם מרחב בטוח ללמידה ,ולעשות ככל יכולתנו על מנת שהלמידה תהיה רציפה,
סדירה ומשמעותית.
הלמידה בקדומים תתקיים באופן הבא
גני הילדים ילמדו כבשגרה  6ימים בשבוע ,ללא פיצולים לקבוצות .בגני החובה ,לגילאי  ,4-5יתקיים
יום לימודים ארוך ,עד השעה  ,15:45כולל הזנה בתשלום נוסף .בגני  3-4יסתיים יום הלימודים בשעה
 ,14:00ויתקיימו בהם צהרונים בתשלום נוסף להארכת יום הלימודים עד השעה ( 15:45מותנה
במינימום נרשמים)  .נכון לשעה זו טרם אושר סבסוד הצהרונים ע"י המדינה ואנו נערכים לאפשרות
הפעלה ללא סבסוד ,לצד הערכות לקיימם במתכונת המסובסדת הרגילה .לא יתאפשר חיבור של
תלמידים מגנים שונים למסגרת צהרון אחת .פירוט שעות הלימודים בשבוע הראשון יפורט
בקדומידע וישלח ע"י גננות הגן להורים.
כיתות א'-ב' ילמדו  6ימים בשבוע בימים א'-ו' ללא פיצול כיתות.
כיתות ג'-ד' ילמדו בפיצול כיתות ,בחלוקה שכבתית ,או בקבוצות דו גילאיות ,בקבוצות של עד 18
תלמידים 5 ,ימים בשבוע ,בימים א'-ה' ,בסיוע תומכי הוראה – עוזרי חינוך.
גם כיתות ה'-ו' ילמדו בקבוצות של עד  18תלמידים 5 ,ימים בשבוע ,בימים א-ה.

תודתנו למנהלי בית הספר ולמורים על התגייסות מקסימלית ,יצירתיות ,וגמישות שאיפשרו להרחיב
א ת הלמידה בכל הכיתות הרבה מעבר למינימום הנדרש במתווה משרד החינוך (שעה נוספת בכל
יום לכל השכבות ,יום נוסף לכיתות א-ב ,שלושה ימים נוספים לכיתות ה-ו).
שעות הלימודים
נחשון בנים :ימים א-ה 8:00-13:25 :יום ו8:00-11:45 :
נחשון בנות :ימים א-ה 8:30-13:50 :יום ו8:30-12:15 :
יסדת עוז :ימים א-ה 14:15( 8:15-13:25 :בכיתות גבוהות) יום ו8:15-11:45 :
דגשים חשובים לתכנית זו
 תכנית זו עשויה להשתנות לאחר החגים או בהמשך השנה בהתאם לשינויים
בהנחיות משרד החינוך ולמציאות הניהולית ארגונית בשטח.
 בתי הספר רשאים להפחית את מספר השעות ו/או ימי הלימוד או להוסיף על
המפורט לעיל .בכל בית ספר בקדומים תנאים שונים מבחינת מספר תלמידים
בכיתה ,שעות מורים ועוד .אנו ניתן דגש על מתן מענה רחב ככל הניתן בהתאם
למציאות בכל בית ספר ,ויתכן כי משמעות הדבר תהיה כי בתי ספר שונים בקדומים
יפעלו במתכונת שונה זה מזה.
תלמידי החינוך העל יסודי ילמדו בבתי הספר  2-4ימים בשבוע ,בהתאם לשכבות הגיל השונות
ולמערכות הלימודים שיפורסמו על ידי בתי הספר .בשאר בזמן תתקיים למידה מרחוק – למידה
מתוקשבת או עבודה עצמאית שאינה מתוקשבת.
תלמידי מוסדות החינוך המיוחד וכיתות קטנות ,וכן רוב כיתות מב"ר ילמדו במתכונת מלאה –
מינימום חמישה ימים בשבוע.
ביום הראשון ללימודים ,1.9 ,י"ב באלול ,יסתיימו הלימודים כמפורט להלן:
נחשון בנים12:30 :
נחשון בנות13:00 :
ייסדת עוז13:30 :

נהלי ריחוק והיגיינה
אנו נערכים ,בהתאם להנחיות משרד החינוך ,למתן מענה מיטבי בכל הנוגע לציוד היגיינה בכיתות
ובמסדרונות .הצוותים החינוכיים יתווכו לתלמידים את חשיבות ההקפדה על הרגלי נקיון ,ריחוק
חברתי ועטיית מסיכה בהתאם להנחיות משרד החינוך .אנא הדגישו גם אתם לילדיכם את חשיבות
ההקפדה על נקיון ,מסיכה וריחוק .על כל תלמיד מעל גיל  7להביא עמו מדי יום מסיכה אישית .לא
תותר כניסת תלמידים מעל גיל  7למוסד החינוכי ללא מסיכה.
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הצהרת בריאות ומניעת הדבקה
מדי יום תידרשו לחתום על הצהרת בריאות .לא נוכל לאפשר כניסת תלמיד למוסד ללא הצהרת
בריאות יומית .מדידת החום בכניסה למוסד אינה פוטרת ממילוי הצהרה זו .חלק משמעותי ביותר
בהצהרה הוא התחייבותכם לכך שילדכם לא נחשף לחולה בשבועיים האחרונים .במסגרת זו נבקש
את הקפדתכם על הפרדת תלמידים ממחוייבי בידוד השוהים בבית .השוהים בבידוד בית חייבים
להיות במרחב נפרד מהתלמיד ההולך יום-יום למוסד החינוכי.
אנא הקפידו שלא לשלוח תלמיד עם חום או עם תסמיני מחלה למוסד החינוכי .הדבר נכון לכל שנה
וקל וחומר בשנה זו.
כניסת הורים למוסד החינוכי
ככלל ,לא תותר כניסת הורה ,או כל אדם שאינו מצוות המוסד החינוכי או שהוגדר כמורשה ע"י מנהל
המוסד החינוכי ,אלא במקרה חריג ובאישור המנהל/ת .בגני הילדים פרידה מהילדים ואיסופם עם
סיום שעות הלימודים תתבצע בכניסה לגן ולא בתוך המבנה עצמו.
מבחינה זו ,היום הראשון ללימודים יהווה אתגר מיוחד לתלמידים הנכנסים לראשונה לגן ולתלמידי
כיתה א' ,להוריהם ולצוותים החינוכיים המלווים אותם .כניסת הורים למוסדות מוגבלת ,והגננות
ומורות כיתה א' ,בשיתוף המנהלים והפיקוח ,בונות מתווים שונים על מנת לאפשר הסתגלות מיטבית
ככל האפשר בתנאים אלו .כל גננת/מורה ישלחו להורים את ההנחיות ליום הראשון .אנא הקפידו על
כללים אלו ,והימנעו מכניסה למוסד החינוכי .הצורך לתת לילד את הביטחון שבכניסה עם הורה ,כמו
גם הרצון להיות חלק מחגיגת הכניסה לכיתה א' הינם מובנים וטבעיים ,אך בידוד שיכפה על ילדי הגן
או כיתה א' בשל חשיפה לחולה ,עלול להביא אתגר רגשי והסתגלותי מורכב הרבה יותר.
הסעות
על הנוסעים בהסעה לעטות מסיכה לכל אורך הנסיעה (למעט מי שפטורים מכך בהתאם לחוק).
בשנה זו ,על מנת למעט להימנע מבידוד גורף לכלל הנוסעים בהסעות במקרה של תחלואת תלמיד
או נהג ,אנו נערכים להסעות קבועות לפי שכונות ,ולפי שכבות גיל ,במידת האפשר .כמו כן לא
תתאפשר נסיעת תלמידים שאינם הנוסעים הקבועים בהסעה (למשל לצורך ביקור אצל חבר
משכונה אחרת) .למעט מקרים חריגים בהם יש לפנות מראש לתמי ,רכזת ההסעות .כמו כן לא
יתאפשר איסוף בתחנות בשכונות השונות ע"י אוטובוסים משכונה אחרת .כל זאת ,על מנת להימנע
מהצורך להכניס לבידוד כ 50-תלמידים בשל נסיעה בודדת של תלמיד או נהג שהתגלו כחולים.
הצהרת הבריאות המשמשת את המוסד החינוכי תהווה הצהרת הבריאות לצורך עליה על הסעה.
אנא הקפידו על מילוי הצהרה יומית כמפורט לעיל.
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חובת לימוד
חוק לימודי חובה חל באופן מלא כבכל שנה .על תלמידים להגיע לבית הספר ולהשתתף בלמידה
מרחוק .תלמידים המנועים מלהגיע לבית הספר בשל מצב בריאותי מסכן שלהם או של בן משפחה
יסדירו את האישורים הנדרשים ואת אפשרויות הלמידה של התלמיד מול מנהל המוסד החינוכי.

למידה עצמאית ולמידה מרחוק
על אף היערכותנו לתת מע נה מקסימלי לתלמידים בהגעה בפועל למוסדות החינוך ,אנו צפויים
ונערכים להתמודד עם מציאות של בידודים אישיים ,כיתתיים ,או מוסדיים ,ועם מציאות של סגר מלא
או חלקי .במקרים אלו ,אנו נערכים ללמידה מרחוק .למידה זו נעשית באמצעים דיגיטליים
ובאמצעות למידה עצמאית ,משימות למידה שאינן מתוקשבות ובהנחיית מורים לתהליכי למידה.
בלמידה מרחוק ,ובמהלך השנה בכלל ,יושם דגש על מיומנויות תקשוב ,ארגון למידה ,ניהול עצמאי
של למידה ,הגדרת מטרות אישיות ללמידה ועוד .מיומנויות אלו ישמשו את ילדינו לא רק בתקופת
הקורונה ,אלא כהכנה לחיי עבודה ולמידה במאה ה .21-לצורך כך חשובה גם ההכרה שלכם ההורים
בחשיבות למידה זו ,ומעורבות ,תמיכה ועידוד בתלמיד הלומד מן הבית.
בהתאם להנחיות משרד החינוך אנו נערכים לחדש את תשתיות התקשוב בבתי הספר ולמתן מענים
לתלמידים מעוטי יכולת .מורי בתי הספר ישתלמו במיומנויות השונות הנדרשות לניהול למידה
מרחוק.

אחריות אישית וקהילתית
מציאות זו של התמודדות עם נגיף הקורונה מדגישה ומבהירה לכולנו מה כוחו של היחיד ,ומה
השפעתו על היחד .לכל אחד מאיתנו אחריות על כלל באי בית הספר ועל הקהילה הסובבת אותם.
אם נקל ראש בדבר אנו עלולים למצוא עצמנו בסבבים של בידודים ,הפסד ימי עבודה להורים וקושי
רגשי וחברתי לילדים ,וחס וחלילה אף לפגיעה בבריאות .אם ננהג באחריות ובהבנה למציאות
המורכבת ,אם נגלה מעורבות ושותפות בלמידה של ילדינו ,נזכה ששנה זו אכן תהיה שונה ותביא
עמה גם שינוי לטובה ,התפתחות והתקדמות.

" שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה היום" 
נשארתם עם שאלות?
מוזמנים למפגש זום לקראת פתיחת שנה"ל שיתקיים בעז"ה במוצ"ש פרשת 'כי תצא' ,ט' אלול
( )29.8בשעה  .21:30קישור למפגש>>> https://us02web.zoom.us/j/89148159490
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