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  תש"פ אלול 'ה
2020  אוגוסט 25             

 
 תושבים יקרים שלום,

 

 חזרה ללימודים .המתווה פרסם משרד החינוך את  ,י כשבועייםנלפ כידוע לכם

 בהם ילמדוילמדו בבית הספר חמישה ימים בשבוע בכיתות  'ד-'המתווה קובע כי תלמידי כיתות א
וביתר  ,ילמדו בין יומיים לשלוש בבית הספר ,ומעלה 'כיתות הבעוד תלמידי , תלמידים 18עד 

 .מרחוק הדלימתוכנית ב ישתתפו הימים
 

מחד שלא אפשרו הוצאת הודעה מסודרת  ,ימייםשינויים פנ כל העת,גם במתווה זה חלו 
 .מאידךתארגנות של הגורמים השונים וה

 

 הסעותבתוכו גם את כולל האנו עושים מאמצים לסיים את הפאזל המורכב הזה  ,בימים אלו
 .התלמידים

 

מנהלי  ,במועצה האזורית גולן אגף החינוךצוות ל :ברצוננו להודות לכל העוסקים במלאכה
 ,שהתגייסו לסייעהמרכז הקהילתי וצוותי למנהלי החינוך,  י, לכל צוותומנהלות בית הספר

 שנרתמו למאמץ המשותף. רבים וטובים ולעוד תחבורהלמחלקת 
 

מערך ההסעות  ת אתכוללהשוב מערכת שעות מסודרת ייפרסם כל בית ספר וי ,ביומיים הקרובים
 .המשלימות והפעילות

 

 ,'ח-'שכבות אשל ארבעה עד חמישה ימי לימודים ל מידהמבתי הספר הצליחו לייצר מערך ל חלקב
 

של מינימום  'ח-'ה למתידי כיתותחמישה ימים ו 'ד-'אלתלמידי כיתות לייצר  ליחוחלק אחר הצ
 הימיםיתר משלים את  ,בסיוע המרכז הקהילתי ,ישוב, כאשר הישלושה ימי לימודים בבית הספר

 ית ומאפשר לתלמידים שבוע פעילות מלא!במסגרת יישוב
 

מתוך הבנה כי המענה המשלים  ,הספר במתכונת ימים קצרים ביתמתווה זה יפעלו לקיים על מנת 
 (.אחרי החגיםלפעול להמענה המשלים יתחיל ) ישובמסגרת הייינתן ב

 

תהיה מסגרת יישובית  לתלמידיםשובים על מנת שיאישרנו אתמול תוכנית תמיכה בי ,כמו כן
ידי המרכז -בהם אין מסגרת בית ספרית . המבנה הנ"ל נבנה ותוקצב ברובו על ,בימים/שעות

 הקהילתי ועל כך תודות.
 

, באפשרויות , כיתות לתלמידים, שונה ביחס החלליםחשוב להדגיש כי כל בית ספר הוא עולם שלם
בהקף ת פעילות בית ספרית ת או מונעמאפשרהיא ה . יחודיות זו, בכמות כח אדם ועודההסעה

 .שונה מבית ספר אחד לאחר
 

' בשנת הלימודים הקרובה, ח-'אלמידה ותלמיד, שילמדו בכיתות תכי לכל  ,אנו עושים כל מאמץ
 הצהרייםחמישה ימים בשבוע עד שעות , במשך ה בית ספרי או מענה משלים קהילתימענ יקבל

 .סדירה ורגועה לעבודהובכך נוכל לאפשר לכם ההורים, יציאה 
 

עד פתיחת השנה ולאחריה. ברור  ת והמתווההפעילוימנו וננסה לשפר ולדייק את ברור כי לא סי
וגם אליהם נעשה כל מאמץ  פי החלטות משרד הבריאות והחינוך-כי יתכנו שינויים על לכולנו

ותעשה . המועצה מצידה תסיט תקציבים להתאים את מערכת החינוך בגולן, כפי שנעשה עד כה
 .שיאפשר מקסימום למידה איכותית ומתאימה לכל תלמיד ותלמידהככל יכולתה להגיע למתווה 

 
                                                                                         

 ,ברכהב                                                                                             
 
 

                                                                                               
 רוקח חיים                                                                                                

  גולן אזורית מועצה ראש                                                                                                         


