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 2021בפברואר  21
 יום א', ט' באדר תשפ"א

 

 15-הודעה מטעם פורום ה
 
 

לא תתרחש חזרתם של תלמידי כיתות ז' עד י' לפעילות בית ספרית קבע שלאור העובדה שקבינט הקורונה 
וההשפעה הפדגוגית,  ,מבתי הספראלה ולאור ההיעדרות הממושכת של תלמידים , 2020במרץ  9-לפני ה

בנושא,  להתייעצות חירום 15-ראשי הערים חברי פורום ה, התכנסו היום הקשה עליהם החברתית והנפשית
 לקמן:דובסופה הוחלט כ

 
יאפשרו עיריות הפורום למנהלי בתי הספר להחזיר את תלמידי כיתות  ,24.2.21החל מיום ד' הקרוב,  .1

 ז' עד י' לפעילות בית ספרית, וזאת על פי המתווה המצ"ב, שעיקריו הינם:
שעות בכל אחד מהימים(,  4פעמיים בשבוע ) לכל הפחותתלמידי ז' עד י' יגיעו לבית הספר  .א

 שעות בכל פעם. 3-פעמים בשבוע ל 3או 
 את כלל מקצועות הלימוד בזמן השהייה בבית הספר. אין הכרח ללמד .ב
 חלק מן המקצועות ימשיכו להילמד מרחוק. .ג
 ניתן יהיה ללמד במשמרות. .ד
לפחות, כאמור בסעיף א'( לבין שבועיות שעות  8-9ניתן יהיה לשלב בין למידה בכיתה ) .ה

 למידה במרחבים חוץ כיתתיים.
דעת המנהל/ת ובהתייעצות עם  אופן חידוש הלימודים בבית הספר ייעשה לפי שיקול .ו

העיריה, ותוך התייחסות להיקף המתחסנים בקרב צוותי ההוראה, היקף ההתחסנות 
 הכללי בשכונות מהן מגיעים התלמידים, גודל בית הספר ומספר התלמידים. 

 
ראשי הערים מדגישים בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לכפות או לחייב את  המנהלים וצוותי ההוראה  .2

וראשיו מודעים, מכירים ומוקירים את דאגתם וכאבם של המנהלים  15-יל מתווה זה. פורום הלהפע
וצוותי ההוראה למערכת החינוך, ולכך שלדעת רבים אינה זוכה לעמוד בראש סדר העדיפויות, כפי 

רואה במנהלי בתי הספר ובצוותי ההוראה את המגדלור המנהיגותי החינוכי  15-שראוי היה. פורום ה
  המדינה, ובימים אלה של משבר בריאותי וחברתי קשה אף ביתר שאת.של 

 
מלוא הגיבוי  מנהלים ולצוות ההוראה אתלהעניק למתחייבים  15-ה ראשי הערים ועיריות פורום .3

 לצורך הפעלת מתווה זה !!הנדרש 
 

ב "י-א"ו' וי-א' לתלמידי כיתותבהן מתקיימים לימודים שנוספות  אנו תקווה שרשויות מקומיות .4
 .צטרפו אליוהממשלה וקבינט הקורונה יגם למתווה זה, וסבורים כי מן הראוי ש תצטרפנה

 
 בברכה,

 
 15-עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה
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