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 מתווה חזרה ללימודים במועצות האזוריות הנדון:

 
הלימודים, ומתוך הבנה שיהיו כיתות שלא  המלווה בחוסר וודאות לגבי המשך   לקראת סיום הסגר 

בבקשה לקבוע מתווה לחזרה ללימודים   כםאנחנו פונים אלי, בית הספר חודשים רביםישובו ל

 בהתחשב באופיין המיוחד.  במועצות האזוריות,

-מועצות  39מועצות אזוריות בכל הארץ,  54נכון לכתיבת דברים אלה, מתוך  נקדים ונציין כי 

שיעורי התחלואה בקורונה במרחב הכפרי נמוכים יחסית, הן בשל  כי ירוקות. משמעות הדבר היא  

 אופי הבנייה והמגורים והן בשל ההקפדה על מגבלות הקורונה. 

  בהם היישוב במועצה  ,רובדי-לנוכח ייחודיותן של המועצות האזוריות המושתות על השלטון הדו

יש לראות בו גם חלק בלתי נפרד    ,אזורית הוא חלק חיוני במערכת השירות המוניציפלי/שלטוני

 ממערכת החינוך המועצתית. 

  18במועצות אזוריות תשתית ההגעה לבתי הספר היא בהסעות, ולכן שמירה על קפסולות של 

דים גבוהה  גרם לכמות בידו -ילדים   50אבל הגעה לבית הספר באוטובוס של , ילדים בכיתה

 במיוחד. 

 כמי שמכבד את ההחלטות ומבקש לקיים אותן, אנחנו מבקשים את הסמכות והאחריות לביצוע. 

  הצרכים,מצב התחלואה,  המבוסס על ,  לאפשר לכל מועצה חופש פעולה מקצועיהמלצתנו היא 

בשטח, ולהפעיל כמה שיותר מרחבי חינוך )שיפחיתו משמעותית את  ההוראה התנאים וכוחות  

   ההסעות(,  בשטחה. 

 

 .בית הספר יבוא אליו –אם התלמיד לא יכול לבוא אל בית הספר 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 בתי ספר

 עקרונות

. לכל בית ספר יהיה קמפוס נלווה ו/או מרחבי חינוך נוספים המוכרים ע"י משרד החינוך  1

על   תראשונה למערכת חינוך יישובית ששומרת על קפסולה גיאוגרפית ואינה מושתת)עדיפות 

 . הסעות(

 .לפעילות חינוכיתשעות ביום  3. כל ילד יגיע לפחות 2

 

 יישום

. לכל בית ספר יהיה קמפוס נוסף ו/או מרחבי חינוך נוספים שיוכרו על ידי משרד החינוך וארגוני  1

 ית הספר.  בהמורים ויהוו מערך תומך ל 

 תיושלוחובית הספר הוא שאחראי על תוכנית הלימודים בכל . 2

בו גם התלמידים שותפים ביצירת הידע, בהפקתו ובהבניית תהליך  ש. יוקם צוות חינוכי 4

 .הלמידה

יהיה אחראי לתכלל ולתפעל את   אשר . ימונה מטעם המועצה איש קשר לכל מרחבי החינוך5

)כולל במקרים בהם יש בתי ספר שונים ורבים באותה  ינוך. בכל מרחבי הח תוכנית הלימודים 

 מועצה(.  

גיוס כוחות נוספים מתוך הקהילה )מתנדבים, מורים,   תפקידו . לכל מרחב חינוכי ימונה רכז ש6

  במרחב החינוכי שיכלול: תוכנית הלימודים תפעולהורים, סטודנטים מילגאים, ש"ש, פנסיונרים( ו

 .מרחוק והעשרה לסוגיהמקוונת תגבורים, תרגולים, למידה 

 הדרכה, ליווי והוראה לכיתות הצעירות.    –. מעורבות חברתית בכיתות תלמידי י' יא' יב' 7

 יח'( יילמדו בקמפוסים הנלווים.    2. מקצועות החינוך הגופני ושל"ח השכלה )8

 

 הסעות מועצות אזוריות  

 יל מערכת חינוך. ליכולת שלנו להפע הבסיס  במרחב הכפרי נושא ההסעות הוא  

 . ת החינוךופתיחת מערכ המדינה ל ההסעות יופעלו בהתאם להנחיות  

 למעט ספסל ריק אחרי הנהג הסעות מלאות במועצות ירוקות 

 כפוף לשיפוי מלא ב -ילדים באוטובוס   25 הסעות בקפסולות של  כתומותבמועצות 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 החינוך הבלתי פורמלי  

 בכל  נתון נוער בכל בזמן ובנות בני אלפי האזוריות נותן מענה לעשרות החינוך החברתי במועצות 

 הארץ והוא בחזקת הצלת חיים ממש!  רחבי

 ומקצינה הולכת כרגע, רואים שאנו הבעיה החריפה והתרחבה והתמונה ,החירום מצב כיום, בשל

 .הקצה יותר במקרי  אף ותקצין

רבים  ממסגרות, חלקם מוגדרים כנוער בסיכון ו שיצאו ונערות נערים מאות עם מתמודדים אנו

ב בני הנוער  ווהיום ר   –את השוטטות והתנהגויות קצה להתנסויות יומיומיות מסוכנות  שאימצו 

 נמצאים בסיכון. 

 יתווספו עוד ועוד משפחות למעגל האבטלה והמשבר יחריף, יעמיק ויתרחב.   ,משךיי  שהמצב ככל

  ,ההורית . הסמכותכיום יותר גדול אף בסיכון נמצאות, נההש  במהלך בסיכון הנמצאות משפחות 

 .זו  הבתקופ  יותר עוד נחלשת ,ממשפחות אלה גדול  חלק שגם ככה לוקה בחסר אצל

 אותה!  לתקן נוכל שלא ,יה לדורותיזאת תהיה בכ ,אם לא נטפל בנוער שלנו באופן מידי

 

ועל פי    בהתאם לצבע היישוב ,מסלוליםב פורמלי ביישובים יפעל -החינוך הבלתי בימי הסגר

 , כאשר אלה המסלולים שאנו מציעים: הנחיות המועצה

פעילות מרחוק בלבד! אין אישור להפעיל מועדון נוער. מותרת פעילות   :יישוב אדום •

 מכיתה י' ומעלה. -פעילות התנדבותית בלבד  צורךל  ליתונט פר

פעילות משולבת: גם מרחוק וגם בקפסולות בפעילות פרונטלית   :צהוב /יישוב כתום •

   במועדון הנוער.

כל   על פיאך בצורת קפסולות,    ,פעילות פרונטלית במועדון הנוער מותרת יישוב ירוק: •

 בשטח פתוח.   20במקום סגור   10עד עטיית מסיכה ושמירה על  המחייבות  ההנחיות

 

 רך הגיל ה

    יפעל באופן מלא בהתאם להנחיות המדינה 

 

 בקשתנו ממשרד החינוך:

אנו מבקשים לאפשר לעוזרי החינוך וההוראה ללמד במרחבי החינוך במועצה )לא רק בבתי  . 1

 הספר(.  

בנוסף לבית   חדא שכל מורה יוכל ללמד במרחב חינוכי  ,להגיע להסכם עם ארגוני המורים. 2

 . הספר

 . (תלמידים באוטובוס 25 של  קפסולות) קו הסעהלפי  במועצות כתומות   הסעות קצובת. 3

 להפעיל את הנוער כבר עכשיו.. לאפשר ליישובים ירוקים  4

  ,גמישות בהפעלת מערכות החינוך בתחומההאוטונומיה וה רביאת מ. לאפשר למועצה האזורית  5

 איכות מערכות החינוך שלנו.  במתוך אמון במקצועיות ו

 

 



 

 

 

 

 

 

 בברכה,                                                        

 

 
 

                                         
 

 ערן דורון                             שי חג'ג'                              
 יו"ר ועדת חינוך מרכז המועצות האזוריות             יו"ר מרכז המועצות האזוריות                            

 ראש מועצה אזורית רמת נגב                 ראש מועצה אזורית מרחבים                                    

 
 
 

 

 העתק:

 אזוריות המועצות  הראשי 

 מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות איציק אשכנזי, 

 מ"א רינת חכים, מנהלת תחום חינוך ורווחה מ

 מרכז המועצות האזוריות מנהלי חינוך  

 


