
החינוךאגף 

חדשה  מציאות לימודית יצירת 
"שנת קורונה"הערכות ל

2020אוגוסט 



קורונה 

הזדמנות להרהר ולערער

לשבור את דלת הכיתה✓

21המערכת החינוך למאה התאמת ✓

התאמת מרחבי הלמידה במועצה למתן מענה מיטבי חינוכי✓



"שנת קורונה"היערכות ל

.התפרצותבתרחיש מונע 1.9.20תיפתח ב שנת הלימודים 1.

למידה בתוך מוסדות החינוך ולמידה במרחבי  , למידה מרחוקבין הלמידה תתבצע בשילוב 2.

.חינוך מועצתיים

.לצרכיםיתאפשרו פתרונות דיפרנציאליים בהתאם 3.

.חוק חינוך חובה חל באופן מלא כבכל שנה4.

.בכל יום" הצהרות בריאות"שמירה על הנחיות משרד הבריאות ובפרט מילוי 5.

מערכת  
חינוך  

דיגיטלית

כוח  
אדם

מיגון  
והיגיינה

תמיכה  
באוכלוסיות  

והסברה



ההפעלהשיטת 

.במוסדותיתקיימו במסגרת הרגילה בלמידה , לא יפוצלו–כיתות גן 1.

.יתקיימו במסגרת הרגילה בלמידה במוסדות, יפוצלולא –' ב-'תלמידי כיתות א2.

ובמרחבי  למידה בבתי הספר , ילמדו במתווה משולב הכולל למידה מרחוק-' ו-'כיתות ג3.

תלמידים18של למידה אשר הוקצו במועצה חמישה ימים בשבוע בקבוצות 

הספר לפחות  למידה בבתי , ילמדו במתווה משולב הכולל למידה מרחוק–ב "י-'זכיתות 4.

.יומיים בשבוע



דרום השרון–מתווה לימודים 

התפרצותבתרחיש מונע 1.9.20הלימודים תיפתח ב שנת 

קדם יסודי

ימים בשבוע6

'ו-'ימים א

'ו-'בתי ספר יסודיים א

ימים בשבוע5

'ה-'ימים א

ב"י-'על יסודי ז

יומיים לפחות



.ו-אהלימודים יתקיימו בימים . קדם יסודי לא יפוצלו

מעונות יום ✓

.שלושה ימי הסתגלות מדורגים בשיתוף ההורים לילדים חדשים▪

לילדים ממשיכים פעילות מלאה החל מהיום הראשון▪

(3גילאי )טרום טרום חובה ✓

.החצר עם הוריםיומיים הסתגלות בקבוצות קטנות במרחב ▪

פעילות מלאה החל מהיום הראשון–( 4-5גילאי )טרום חובה וחובה ✓

קדם יסודי





יתקיימו במסגרת הרגילה  , לא יפוצלו–'ב-'תלמידי כיתות א•

.במוסדותבלמידה 

תלמידים בקבוצה  18בקפסולות של למידה -' ו-'כיתות ג•

קבוצות קבועות5עד 

'עד ה' ימים אחמישה ימים בשבוע לימודים •

5X5היברידית למידה ובנוסף : שעות לימוד•

בתי ספר: מרחבי הלמידה•
למידה מרחוק  

החינוךבמרחבי 

5X5בתי ספר יסודיים    





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

קבוצות קבועות5עד -תלמידים בקבוצה 18קבוצות קבועות עד 

למידה במשמרות–שלושה ימים ראשונים 

I8:30-11:30משמרת 

(11:00איסוף )II11:45-15:00משמרת 

למידה היברידית לפחות יומיים בשבוע בבית הספר6.9.20החל מ 

בתי ספר על יסודיים



מרחבי חינוך

/מרכז יישובי

קהילתי
בית

/  זום: וירטואלי
פלטפורמות  /קורסים

למידה

בית הספר
האוויר הפתוח  : חוץ

מקומות שונים   
באזור



חווה חקלאית



הספרהקמה ושיפור תשתיות התקשורת ומחשוב בבתי 

הצטיידות אישית לכל תלמידפרויקט 

מתוקשבותפדגוגיות תוכניותקידום " מחשב לכל מורה"

.  פיילוט משרד החינוך–אחידה הענן של גוגל בהזדהות סביבת 

התקשובמקצועי בתחום פיתוח -" האקדמיה ללמידה היברידית"

הצטיידות ותשתיות



ילדים  גני •

ישיר של יום הלימודים ויפעלו החל מהיום הראשון בפעילות   המשך 

.14:00-17:00מלאה 

הסתגלות הדרגתית להיכרות עם  ( 3גילאי )טרום חובה טרום לילדי 

.הצהרוןצוות 

ממתינים למתווה משרד החינוך–בתי ספר •

צהרונים



סרטון הנחיות , המידע בנוגע לתחנות ההסעה ושעות האיסוףכל ✓

המועצהלנוחיותכם באתר לתלמידים מופיעות הסעות בימי קורונה 

www.dsharon.org.il

לאמנת הסעות מועצת דרום השרון כוללת הנחיות בטיחות וכללי  ✓

.התנהגות בזמן ההסעה

ל חינוך  "לחמהשאלות ניתן לפנות כל ✓

03-9000629

03-9000645

03-9000677

2020יעדים מרכזיים ל

א  "הסעות תשפ

http://www.dsharon.org.il/


אפשרי  -היישום
אמוןמבוססת אוטונומיהעל מנת שיוכל להתבצע נדרשת 

.גמישותומאפשרת 

אלא גם  , התאמה לשונות אינה רק  בכל הנוגע לתלמידים  ודרך למידתם
למערכות חינוך מקומיות  שיודעות  לעשות את ההתאמות הנדרשות   

.והמשאבים שעומדים לרשותה, צרכיה, לאוכלוסייה

גמישות–אמון–אוטונומיה



שותפים לדרך

יחידות המועצה הורים
/עוזרי חינוך

תומכי הוראה
צוותי חינוך

משרד החינוך וועדים מקומיים מוגנות/רכזי נוער

/מתנדבים

/סטודנטים

מכיניסטים



ואנו עם קו ההר"..

המוביל אל האור

החוזר ומוביל דברים

"  שאנו מביטים בהם ומסייעים להם להיוולד
"צבעים כמו ציפורים"אלירז ישראל 

החינוךפורייה ומוצלחת אגף , בריאה, בברכת שנה


