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י' אדר תשפ"א
סימוכין000102 :
לכבוד
ראש הממשלה ,בנימין נתניהו
שר הבריאות ,יולי אדלשטיין
שר החינוך ,יואב גלנט
מכובדנו,
הנדון :חזרת תלמידי ז' -י' לבתי הספר
אנו פונים אליכם בשמם של  54ראשי המועצות האזוריות ,מנהלי מחלקות החינוך במועצות והורי
התלמידים ,ומציעים מתווה חזרה ללימודים לכיתות ז' -י' במרחב הכפרי.
חשוב לנו לציין כי רוב המועצות האזוריות ירוקות וצהובות ,וכך גם היישובים :נכון להיום0 :
מועצות אדומות 1 .כתומה 6 .צהובות 47 .מועצות אזוריות ירוקות!
לאורך כל שנת הקורונה בלטו יישובינו בתחלואה נמוכה יחסית לשיעורי התחלואה בארץ
ורבים מתושבי המועצות האזוריות כבר התחסנו.
אנו רואים חשיבות גדולה בהשבת התלמידים לבתי הספר ,על מנת להעניק להם ,בראש
ובראשונה ,תמיכה נפשית ורגשית ,ובפרט לתלמידי כיתות ז' ,שפתחו את השנה בבית ספר חדש,
עם חברים חדשים ,והיו ימים בודדים בלבד בבתי הספר .התלמידים האלה חווים בדידות וקושי
רב בשגרה החדשה שנכפתה עליהם.
לכן ,אנו רואים חשיבות רבה בפתיחת הלימודים לתלמידים ,דבר שגם ישיב את אמון הציבור
במערכת .גוברים והולכים הקולות בציבור התוהים כיצד ניתן להיפגש בקניון ,אך לא בבתי הספר.
להלן ההצעה:
 .1פתיחת בתי הספר לכיתות ז-י כבר ביום רביעי ,ביום חגיגות פורים ,וכך נאפשר
לתלמידים ליהנות מהחג בבית הספר ,בקפסולות בלבד וללא מפגש בית ספרי .דווקא
באופן הזה נוכל לאפשר לתלמידים להיפגש תחת השגחה ומגבלות ולהסביר לתלמידים,
בנוסף לכל מערך ההסברה הקיים במועצות ,שאין לקיים מסיבות פורים ומפגשים ועל
חשיבות ההנחיות.
 .2כיתות ז' -י' במועצות הירוקות והצהובות יחלו לפעול מיד לאחר חופשת פורים,
בקפסולות ,בכיתות ובמרחבים פתוחים.
 .3למידה במשמרות – ב 1.9.2020-אישר משרד החינוך את הצעתנו לפתוח את בתי הספר
במתכונת של משמרות (משמרת א' מהשעה  8עד  .11:30משמרת ב' מהשעה  11:30עד
 .)15:00בתי הספר שבחרו להפעיל את הלימודים במשמרות דיווחו על תגובות חיוביות,
הן מצד המורים וההורים והן מצד התלמידים .המורים והתלמידים העדיפו את
המפגשים מדי יום ל  3-4שעות ,על פני למידה של יומיים -שלושה בשבוע.
 .4בשלב הראשון -מפגשים רגשיים  -המפגשים בבתי הספר יעסקו ,בעיקר ,בייעוץ
ובחברה ,ופחות בלימודי ליב"ה ,וכך נעניק לתלמידים קשב וסיוע ריגשי ונוכל להתמודד
עם המגבלות על גודל הקבוצות.
 .5הגדלת מספרי הקבוצות  -לאחר חופשת פסח ,ובהתאם לנתוני התחלואה ,נבקש להגדיל
את מספר קבוצות הלמידה לכל תלמיד/ה  -מ 2-ל  - 4ולצוות ההוראה מ  4ל.6-

בברכה,

שי חג'ג'
יו"ר מרכז השלטון האזורי בישראל
וראש המועצה האזורית מרחבים

ערן דורון
יו"ר ועדת חינוך במרכז השלטון האזורי
וראש המועצה האזורית רמת נגב

העתק:
שרי הממשלה וחברי קבינט הקורונה
פרופ' נחמן אש ,ראש תוכנית "מגן ישראל"
חיים ביבס ,יו"ר מרכז השלטון המקומי ,וראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ראשי המועצות האזוריות
איציק אשכנזי ,מנכ"ל מרכז השלטון האזורי בישראל
שלמה דולברג ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי בישראל
מיכל מנקס ,סמנכ"ל חינוך חברה ,מרכז שלטון מקומי
מירב בן שימול ,מנהלת תחום חינוך רווחה וקהילה ,מרכז השלטון האזורי בישראל

