מערכת החינוך ראש העין

לומדים בבריאות בצל הקורונה
שנת הלימודים תשפ"א

אגף החינוך והנוער

מנהלים ,צוותי חינוך ,הורים ותלמידים יקרים,
שנת הלימודים תשפ"א תפתח באופן מסודר בצל משבר הקורונה.
אנו בטוחים כי ההתרגשות לקראת פתיחת שנת הלימודים מלווה באי וודאות ומבקשים לציין שאנחנו כאן
עבורכם ,נערכים לפתוח את שנת הלימודים כסדרה ולהיות איתכם לאורכה.
הרשות תפעל לשמירה על בריאות והיגיינה ,תגבור אמצעי קצה בתחום המחשוב ,תגבור בעוזרי חינוך וליוויי
מוסדות החינוך בהתמודדות עם המצב.
מערכת החינוך תמשיך לקדם חדשנות פדגוגית ,הכלה  ,והתפתחות של קהילת החינוך בעיר.
מסמך זה מציג את התפיסה החינוכית ,ההיערכות וכללי ההתנהלות במערכת החינוך
בהתמודדות עם נגיף הקורונה בשנה"ל תשפ"א.
* ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות משרד החינוך.

התפיסה החינוכית נשמרת ללא קשר לזמן ומקום
•

חינוך במהותו ,הוא פעולה על זמנית ,הנוגעת בשורשי הקיום .החינוך היה ויהיה "אבן הראשה" של
הקיום האנושי .ערכי היסוד המכוננים את המעשה החינוכי אינם תלויים בזמן ובמקום.

•

יציבות בעידן של חוסר וודאות :אנו מתכוננים לשנת לימודים מתוך ערפל ,חוסר וודאות .היכן תתבצע
נלמד? איך תתקיימנה בחינות? מה מקומו של החינוך החברתי? ועוד .מאידך ,עלינו
הלמידה? מה ֶ
ללמוד להתמודד עם המציאות מתוך תודעה פנימית של וודאות ובעיקר – גמישות הנובעת מחוסן.

•

ממשבר לצמיחה :המילה 'משבר' מכילה בתוכה שתי משמעויות הפוכות' .משבר' ,מהווה גם הזמנה
להתחדשות ולצמיחה .למידה מרחוק ,שינוי היקף תכני הלמידה ,דרכי הערכה ומדידה מגוונים.

* המידע עדכני נכון ליום 25/8/2020
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היערכות הרשות לקראת החזרה למוסדות החינוך
•

"מוקד חינוך" לפתיחת שנת הלימודים יפעל עד  1/9/2020וככל שיידרש בטלפון  106שלוחה .2

•

אנו מפעילים "מוקד קורונה בחינוך" אשר נותן מענה לצרכי קהילת החינוך בנושא קורונה
בטלפון  106שלוחה .2

•

השאלת מחשבים ניידים וטאבלטים במוסדות החינוך.

•

אנו ערוכים לשמירה על היגיינה מיטבית במוסדות החינוך
•

ניקיון יסודי וחיטוי.

•

טיפוח חצרות והסביבה הלימודית.

•

תגבור מערך הניקיון השוטף בבתי הספר.

•

מדי חום לבדיקת הנכנסים בבתי הספר.

•

מסיכת מגן  Shield Faceשקופה אישית רב-פעמית עבור צוותי מוסדות החינוך.

•

עמדת היגיינה ומטליות לחיטוי משטחים.

•

שלטי הסברה לשמירה על היגיינה והתנהגות בריאה.

•

מדבקות שמירת מרחק-לסימון מרחק של  2מטר.

❑

אנו ערוכים עם תגבור עוזרי חינוך לפיצול כיתות ג'-ד '.

❑

אנו ערוכים למתן מעטפת ריגשית ע"י צוותי הטיפול בבתי הספר וברמה רשותית ע"י צוות חר"ש -
חינוך ,רווחה ושפ"ח.
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התנהלות בימי קורונה במוסדות החינוך
גני הילדים כולל חינוך מיוחד
•

גני הילדים כולל גני חינוך מיוחד יהיו פתוחים כבשגרה ללא פיצול
החל מה 1.9.20 -מהשעה  7:30בבוקר.

•

ימי הסתגלות (ימים ראשונים לפתיחת השנה) יועבר הסבר באמצעות מנהלת הגן.

•

צהרוני "ניצנים" –  5ימים בשבוע (בכפוף לאישור הממשלה) ,בקבוצות גן האם וצוותים קבועים.

•

ההורים יכניסו את ילדיהם עד פתח מבנה הגן .איש צוות יקבל את פני הילד ,ייקח את הצהרת הבריאות
ויאפשר לילד להיכנס לגן .ההורים יצאו משטח הגן.

•

באחריות ההורים לשמור מרחק בין הנוכחים בזמן הבאת ולקיחת הילדים להקפיד על עטיית מסיכה.

•

הצהרת בריאות ההורים על בריאותו של ילדם היא תנאי הכרחי להבטיח את שלומם של הילדים והצוות

מפני הידבקות והתפשטות נגיף הקורנה.
•

חובה להגיע לגן עם הצהרת בריאות חתומה מדי יום.

•

ילדי הגן אינם נדרשים בעטיית מסיכה.

•

בהתאם לבחירת הגננת ,תתאפשר בגן הזנה משותפת בהתאם להנחיות מתווה אורחות חיים משה"ח.

•

יש לשלוח את הילד עם בקבוק מים אישי עם שם הילד.

•

תתבצע הקפדה מלאה על היגיינה וניקיון הגן ,בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומתווה אורחות חיים משה"ח.
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התנהלות בימי קורונה במוסדות החינוך
כתות א'-ב' כולל החינוך המיוחד
❑ למידה – רגילה בכיתה ,לפחות  5ימים בשבוע.
❑ חינוך מיוחד – כתות תקשורתיות  -למידה כבשגרה ,ללא פיצול ובמשך  6ימים בשבוע.
 כתות לקויי למידה – כשאר השכבה.❑

עטיית מסכה – פטור ממסכה

❑ שמירה על מרחק – בשעורים ובהפסקות.
❑

הצהרת בריאות – יומית חתומה.
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התנהלות בימי קורונה במוסדות החינוך
כתות ג'-ד' כולל החינוך המיוחד
❑ למידה – בקבוצות קבועות ,עד  18תלמידים ,לפחות  5ימים בשבוע ,ימים א'-ה' במוסדות
החינוך (לפחות  25שעות שבועיות).
❑ הוספת עוזרי חינוך למערך ההוראה.
❑ חינוך מיוחד – כתות תקשורתיות  -למידה כבשגרה ,ללא פיצול ובמשך  6ימים בשבוע.
 כתות לקויי למידה – כשאר השכבה.❑ עטיית מסכה – בשעורים תלמידי שכבה ד' בלבד .בהפסקות :תלמידי שכבות ג' – ד'.
❑ שמירה על מרחק – בשעורים ובהפסקות.
❑ הצהרת בריאות – יומית חתומה.
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כתות ה'-ו' כולל החינוך המיוחד
❑ למידה – בקבוצות קבועות ,עד  18תלמידים ,לפחות יומיים בשבוע,
במוסדות החינוך (לפחות  9שעות שבועיות) ולפחות  3ימי למידה מרחוק,
❑ חינוך מיוחד – כתות תקשורתיות  -למידה כבשגרה ,ללא פיצול ובמשך  6ימים בשבוע.
 כתות לקויי למידה – כשאר השכבה.❑ עטיית מסכה – בשעורים ובהפסקות.
❑ שמירה על מרחק – בשעורים ובהפסקות.
❑ הצהרת בריאות – יומית חתומה.
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התנהלות בימי קורונה במוסדות החינוך
כתות ז'-יב' כולל החינוך המיוחד
❑ למידה –

בקבוצות קבועות ,עד  18תלמידים( ,בחט"ב עד  20תלמידים) לפחות
יומיים בשבוע במוסדות החינוך (לפחות  10שעות שבועיות) יתרת הימים

בלמידה מרחוק.
❑ מעבר בין קבוצות  /מגמות  5 -קבוצות לכל היותר.
❑ חינוך מיוחד – כתות לקויי למידה – כשאר השכבה.
❑ עטיית מסכה – בשעורים ובהפסקות.
❑ שמירה על מרחק – בשעורים כל תלמיד בשולחן ,ריחוק בהפסקות.

❑ הצהרת בריאות – יומית חתומה.

*מתווה מסגרת הלמידה העירוני מוצג לצורך הדגמה כללית ,ימי הלימוד לכל כיתה ימסרו
על ידי בתי הספר.
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התנהלות בימי קורונה במוסדות החינוך
ארוחת הבוקר
 oהילדים יביאו את ארוחת הבוקר עם מפית אישית .הזנה משותפת בגני הילדים הינה על פי
החלטת הגננת ובהתאם לאורחות חיים משה"ח.
 oהילדים יאכלו את ארוחותיהם תוך הקפדה על שמירת מרחק בין ילד לילד ככל הניתן.
 oכל תלמיד יביא אתו את המזון למשך יום הלימודים כולל בקבוק מים אישי .יש לציין בפני
הילדים שאין העברת מזון מתלמיד לתלמיד .כל תלמיד מתבקש לאכול על גבי מפית
אישית.
❖ בהנחיית משרד הבריאות לא תותר כניסת הורים לשטח בית הספר /הגן.
❖ שעות תחילת וסיום יום הלימודים יהיו מדורגות ,ויקבעו ע"י בתי הספר.
❖ בזמני ההפסקות יצאו לחצרות באופן מדורג לפי לוחות זמנים ומרחבים קבועים שיקבעו על ידי
הנהלת בית הספר.

הצהרת בריאות
הצהרת בריאות היא מסמך חתום ,המעיד על כך שלילד אין חום מעל  38מעלות .יש להגיע
עם הצהרה חתומה מדי יום ביומו .במידה ותלמיד יחוש ברע במהלך יום הלימודים – על
התלמיד לדווח על כך מיד להנהלת בית הספר /הגן ,שתפעל בהתאם לנהלי משרד הבריאות
ותיידע מידית את ההורים .אנו מבקשים מכם לשתף פעולה .הזמינות שלכם חשובה מאוד.
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התנהלות בימי קורונה במוסדות החינוך
הסעות תלמידים
עיריית ראש העין מפעילה את מערך ההסעות על פי הנחיות משרד הבריאות לכל התלמידים הלומדים בתוך
העיר ומחוצה לעיר.

אבטחת מוסדות חינוך ( -מצורף נספח)
תחבורה ציבורית למוסדות חינוך ( -מצורף נספח)

קהילת חינוך יקרה,
פתיחת שנה"ל מציבה את כולנו בפני אתגר עצום לצד הזדמנות לקדם את מערכת החינוך כפורצת זמן,

מקום ודרך.
אנו מבקשים להודות המנהלים ולצוותי החינוך על ההשקעה הרבה ,המקצועיות והמסירות לקראת
פתיחת שנת הלימודים ולברך את כל קהילת החינוך בברכת שנת בריאות איתנה.

ד"ר נגיסט מנגשה
מנהלת אגף החינוך והנוער
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הקורונה לא מתכוונת לעזוב בקרוב
ואנחנו באגף החינוך הקמנו חמ"ל קורונה בחינוך
החמ"ל ילווה את קהילת החינוך בעיר
בהתמודדות עם נגיף הקורונה
שעות פעילות החמ"ל
ימים א-ה בין השעות 08:30-16:00

איך פונים ?
חייגו
מוקד
106

שלוחה
2

חמ"ל
קורונה
בחינוך

* לאחר שעות הפעילות ,ניתן לפנות למוקד 106
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אגף הביטחון והפיקוח ראש העין

מערך אבטחת מוסדות חינוך
שנת הלימודים תשפ"א

אגף הביטחון והפיקוח

אגף הביטחון והפיקוח נערך לפתיחת שנת הלימודים בארבעת התחומים הבאים:
ביטחון ,בטיחות ,מערכות טכנולוגיות והסדרת התנועה והחניה בקרבת מוסדות
החינוך כפי שמפורט להלן:
אבטחת בתי ספר:
•

לכל בתי הספר בעיר יש תקן אבטחה של משטרת ישראל
והעירייה החל משעה  07:00ועד סיום עפ"י תכנית הלימודים.

•

בתי הספר המפעילים צהרוניות ובהם מעל  100ילדים -
המאבטחים יהיו נוכחים עד שעה .17:00

•

בית ספר הצומח  –Eיוצב מאבטח צמוד.

אבטחת גני ילדים:
•

מערך אבטחת גני הילדים בעיר מבוצעת על ידי  10סיירי ביטחון על פי תכנית מצורפת.

•

בגני ילדים במתחם  Eיוצב מאבטח צמוד במתחם.

•

בכל אשכולות הגנים יושלמו מערכות שער חשמלי עם אינטרקום ומצלמה.

פעילויות נוספות במתחם : E
•

מניעת כניסת פועלים ושב"ח בשעות הבוקר המוקדמות .04:00-06:30

•

סיורי ביטחון ושיטור עירוני במהלך כל שעות הפעילות.

•

יוצבו מצלמות הצופות אל השטח הפתוח והמשדרות למאבטחים במוסדות החינוך.

תנועה וחניה:
•

פקחי העירייה והשיטור העירוני יוצבו ברחבי העיר בריכוזי מוסדות החינוך ,ויבצעו הסדרת תנועה וחניה
למען ביטחונם ובטיחותם של הילדים.
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מחלקת תחבורה

פתיחת שנת הלימודים

בתחבורה הציבורית

אגף תכנון והנדסה

לכל תלמידנו היקרים ,שנה טובה ושנת לימודים פורייה ובטוחה

לשירותכם מצורף מערך קווי התחבורה הציבורית
למוסדות החינוך
קווי תלמידים ייעודיים:
.304 ,303 302 ,301 ,300
קווי שירות עירוניים משלימים לקווי התלמידים:
קווים פנימיים – 9,11,12,14
קווי הרכבת החדשים – 71,72,73,74
קווי פ"ת – 7,17,27,29,30
כידוע אנו נמצאים בתקופה מיוחדת ,ונעשו התאמות מרביות למתן שירות מיטבי בהתאמה
למערכת השעות בכל מוסדות החינוך.
מחלקת תחבורה עוקבת באופן שוטף אחר השינויים ,ותבצע התאמות ככל שיידרש.
לקראת פתיחת שנת הלימודים ,מחלקת התחבורה תעביר למנהלי בתי הספר ,קובץ מסודר
ומפורט אודות הקווים ושעות הפעילות ,מותאמות למועדי תחילת וסיום הלימודים.

החל מתאריך  1.9.20יעודכנו מסלולי ושעות קווי התלמידים לעיל.
יהיה ניתן לצפות במידע אודות מסלולי ושעות קווי התחבורה בעיר באתר
התחבורה הציבורית באתר העירייה /http://rosh-haayin.my-way.online :

אנו מאחלים לכם נסיעה בטוחה
מחלקת תחבורה
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ראש העין משפחה אחת

