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 יו"ר הנהגה – של מיקי סקירה 3.1

קורא כרטיסי תלמיד באחד מהאוטובוסים של המועצה  יותקןבמהלך השבוע  3.1.1

זאת, במטרה לנתר דרש להעביר בו את הכרטיס. ישחולקו בשלב זה בחט"ע. כל תלמיד י

. ע"פ וחובת כניסה לבידוד חולה מאומת דווח עלבאיזה אוטובוס במקרה שי סעמי נו

 וחלט על יישום בשאר האוטובוסים.לוט ייתוצאות הפי

התוכנית לקירוי מתחם תחנות ההסעה יצאה לדרך. חכ"ל כ"ס יבצע את הקירוי  3.1.2

 בתמורה לחכירת הגגות ללא תמורה לצורך התקנת פנלים סולריים. 

 ם ע"י ועדת החינוך של הכנסת צפויה של גביית כספי הורייאישור הפעימה השני 3.1.3

רוע סיום יב', טיולים חד יומיים ע"פ יערך לגבייה עבור אילהתקיים במהלך ינואר. צריך לה

 תכנון וכו'.

 מנהלת הקריה – אריאלה ה שלסקיר 3.2

הקפדת התלמידים על מסכות השתפרה עם החזרה ללימודים. ילדים מתריסים  3.2.1

ת מסכות באוטובוסים באחרית מח' בבית. ההקפדה על עטי ויישארמסכות  עטיתד נג

 .לנהגים לבצע ריענוןנדרש  –תחבורה. יש נהגים שמקפידים וישנם שלא 

ע בגלל הבגרויות, יש טיפול בסגירת פערים פדגוגיים. בחט"ב הנושא יטופל בחט" 3.2.2

 בצורה ממוקדת לאחר פתיחת הלימודים.

הקליטה בעבודה. תבוצע התאמת הפורמט מערך  –קליטת שכבה ו' לדרור  3.2.3

 למציאות תוך התחשבות בסבירות שהקורונה לא תיעלם.
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 הילדים שמחו לחזור. החזרה בוצעה ע"פ מערכת מובנת.  3.3.1

לאחר חזרה ללימודים, בהינתן גביה,  רים באזור ללא אוטובוסים.של"ח יצאו לסיו 3.3.2

 יומיים.-יצאו לטיולים חד

 מש"צים ומתמחי א"י פועלים להקמת המוזיאון. 3.3.3

 ליום למידה בזום. גם תלמידי שילובים עוברים 3.3.4

 מנהלת חט"ע – סקירה של קרן 3.4

 מהתלמידים. התלמידים שמחים להגיע לביה"ס. 80% -מגיעים כ 3.4.1

 התקיימו גם מפגשים חברתיים ערכיים בזום. 3.4.2

 בהתאם למתווים/בקשות/אילוצים השונים. מערכות לימוד 6עד היו הוחלפו  3.4.3

ע"פ הנהלים, החלפת קפסולה דורש צינון. לא ניתן להעביר ילדים/מורים בין  3.4.4

  הקפסולות השונות.

 יותר שת"פ של הורים.נדרש  –נדרש להתמודד יותר עם תופעת העישון בביה"ס  3.4.5

 ום אירוע מותנהקי .חשיבה משותפת עם מקשרים/ות ותלמידיםהתחילה  –פורים  3.4.6

 באישורים וברצון של תלמידים ליזום ולעשות.

 חברתית קיימת ופעילה. למעורבותהתוכנית  3.4.7

 כללי 3.5

הזום לתלמידים בבידוד לשיקול המורה, לא ניתן לחייב. פתיחת  –תלמידים בבידוד  3.5.1

ות למידה נגישות לתלמידים ע"מ שיוכלו להשלים את לטפורמכל חומר הלימוד מועלה לפ

החומר. במידה ומתקשים, יטופלו באופן פרטני ועל ידי תגבורים. המורים יפנו לתלמידים 

 וההורים מתבקשים לפנות למורים בנושא.

לי מרום הסתיימה. תוצרים בחלקם יושמו. שבוצעה ע"י טהפעילות  –לימוד מיטבי  3.5.2

במטרה להעלות  מורים ונציגי תלמידיםנציגות פעל יחד עם תמשיך להנהגת ההורים 

 שימים נוספים לשיפור דרכי הלמידה. הפעילות תבוצע בחט"ב ובחט"ע בנפרד.רעיונות י
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