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גל שני–קורונה 

–בזכות עבודה מאומצת של צוות הקורונה במועצה וראשי הקהילות ביישובים 
.יישובים אדומים למועצה ירוקה בשבועיים4מעבר ממועצה צהובה עם 
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חינוך בגזר בשגרת קורונה



לרצח רבין  הזכרוןלקראת יום " ממשבר להזדמנות"
'איתן'מעגלים בישובים שונים לתלמידי שכבת יא מתיכון 8

בבית הספר שלהבת בנות יצאו עם מונית החלומות  ' מחנכות כיתה א
לחבק ולשמוע על תחושות התלמידות בעקבות הסגר, לשחק

צוות המדריכים של הפנימיה בישיבת 
,  נפגש בערב עם התלמידיםשעלבים
-מקיימים פעולות גיבוש ולסיום, משוחחים

מפנקים בפיצה וממתקים

למידה במרחב הפתוח
סדנא ומפגש חברתי , מורות ומורי המועצה יצאו למרחבים הפתוחים ונפגשו עם התלמידים לימי למידה







חיבוק חינוכי
,  מענה לימודי

חברתי וריגשי  
לילדים והורים  

בגזר



לימודים בצל קורונה

ש"ממבגזר שומרים 

יטהשידעמיקודמ



!לא בבית ספרנו ?אז מה כן



מיקוד

...כל השאר מתגמד, כשיודעים מה חשוב



?חשוב לנוש"מממה 

חברתי וריגשי, יצירת רצף חינוכי

על ידי הגעה רציפה כל השבוע לבית הספר

ביטחון להורים ביציאה לעבודה  

קביעות וסדירות  , יציבותעל ידי הענקת 

בחינוך הילדים שלהם

העיקר הבריאות
תכנון מחדש של סדר היום בבית הספר  

למנוע הדבקה  , שנועד למזער את המגעים
,  בהפסקה, בכיתה: בידודיםולצמצם 

.בהסעה



מידע



איסוף נתונים



תכנון מרחבי למידה•
חישוב קפסולות וצרכי כוח  •

אדם

יצירת מפות התמצאות  •

מיקומים בכיתות•

ישיבה באוטובוסים•

מיקומים בהפסקות•



הסעות 
קבועות

הסעות קבועות הלוך וחזור
הקפדה על הסעות ומקומות קבועים לכל ילד וילדה

והבידודיםלצורך צמצום המגעים 

שעות האיסוף באתר המועצה

שעות האיסוף לבתי הספר מפורסמות באתר המועצה

המסיכהבלי לעטות את לא עולים להסעה 

'  מכיתה א, מסיכה על כל הנהג וכל התלמידיםעטייתחובת 
ומעלה



–קביעות 
בהסעות

ובכוח האדם
צמצום  •

חשיפה  
ומאפשר 
קביעות 
לאורך זמן

הסעות  •
קבועות  

הלוך וחזור

דמויות  •
קבועות  
בכל כיתה

יום חופשי •
משותף  
ביום שישי



שיטה



קסון'פיל ג" המפתח לחופש הוא שיטה יפיפייה"

:הוויתורים שנדרשו

כל הילדים מגיעים לפחות זמן•

ת על מה לוותר/ת בוחר/כל מנהל•



חשיבה לטווח ארוך  
ימי לימודים בגני המועצה5-מעבר ל

: 1מטרה 

יום חופשי אחד לכולם 
,קביעות הצוות, מאפשר ייצוב הגנים

וקטיעת שרשראות ההדבקה

: 2מטרה 

בניין הכוח  
צמצום כמות הבידודים בקרב הצוות תאפשר לנו לפתוח  

.את הגנים לאורך זמן עם התגברות התחלואה



הצהרת בריאות
ניתן למלא  , הורים מחויבים במילוי הצהרת בריאות על בסיס יומי

.  בצורה מקוונת

התנהלות בשיעור ובהפסקה
תלמידים ותלמידות היושבים במרחק 20עד 

יישובים בקפסולה2-3, קפסולות קבועות
נפרדיםהפסקות במתחמים

למעט אכילה ופעילות גופנית, מסיכה בכל עת

הסעות
בהסעהמסכותחובת 

!יאפשר לצמצם בידוד–ידי היישוב -מקומות קבועים שנקבעו על

נשמור על הבריאות, יחד



!רק ביחד נצליח

נשאר בבית–ילד שאינו חש בטוב 

ערכת אוכל ובקבוק מים אישיים, מסיכה נוספת–מוודאים שיש לילדים את כל מה שצריכים 

בריאות איתנה–קהילה חזקה 
כולם שומרים על ההנחיות–גם בגן השעשועים וגם בביקור אצל חברים 

אחריות הורית וקהילתית



התאמות בלוח השידורים
בוקר לגיל השלישי

אחר הצהריים לילדים ונוער

ממשיכים עם תרבות מרחוק

לכל  ולהרשםבאתר המועצה ניתן לראות 
אירועי התרבות והפנאי של המועצה



מרחוקספורט ממשיכים עם 



שמירת מרחק ומזעור מגעים

בהפסקות ובהסעות  , הפרדה ושמירה על קביעות של קפסולות במהלך הלימודים

מסיכות באופן קבוע2ילד יביא כל: עטית מסיכה
הגילאים  בכלהצוות והתלמידים , הנהגים–כולם מחויבים לעטות מסיכה 

הקפדה על היגיינה וניקיון
ל'האלכוגשימוש במתקני , שטיפת ידיים תכופה


