
ילדי מטה יהודה חוזרים בשמחה לכיתה

יזמה  יהודה  מטה  האזורית  המועצה 
מתווה חזרה ללימודים ומציגה:

6 ימי לימוד בגנים,
5 ימי לימוד בבתי הספר.

נוסיף ונעדכן בעת הצורך, 
שלכם ניב ויזל ראש המועצה האזורית מטה יהודה

מה קבעה המדינה? 
המדינה קבעה כי תלמידי הגנים יחזרו ללמוד 5 ימים בשבוע.

מה אצלנו במטה יהודה? 
במועצה הוחלט כי ילדי הגנים ילמדו במשך 6 ימים בשבוע.

מה קבעה המדינה? 
חזרה ללימודים במתווה של קפסולות בכיתות א'-ד' ל- 3 ימים 

בשבוע.

מה אצלנו במטה יהודה? 
במועצה הוחלט כי תלמידי כיתות א'-ד' ילמדו 5 ימים בשבוע.

מה קבעה המדינה? 
פעילות העשרה לתלמידים בכיתות ה'-י"ב.

מה אצלנו במטה יהודה? 
מטה יהודה נערכת כבר מיום ראשון לפגוש את התלמידים בכיתות 
ה'-י"ב במתכונת לימודים מגוונת. מתכונת זו נבנתה בהתאם להנחיות 
משרד החינוך ומשרד הבריאות ובנויה במשותף על ידי מנהל החינוך, 

מנהלי בתי הספר, אגף חברה וקהילה ויישובי המועצה. 
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)ראש המועצה האזורית מטה יהודה, ניב ויזל(

בשל  עלינו  שנכפה  השני,  מהסגר  יצאנו  לאחרונה 
מטה  זה,  לשבוע  נכון  הקורונה.  נגיף  לצד  המציאות 
יהודה ירוקה ומדד התחלואה בה נמצא בירידה מתמדת, 
הודות לשיתוף הפעולה מלא מצד התושבים ושמירה על 

ההנחיות. 
 

לגני  חזרה  על  הוחלט  הקורונה,  קבינט  דיוני  בעקבות 
לימודים  של  מצומצמת  במסגרת  הספר  ולבתי  הילדים 
ובקפסולות. עם זאת, ראש המועצה האזורית מטה יהודה, 
המקצוע  אנשי  ואת  המועצה  אגפי  את  הנחה  ויזל,  ניב 
ראש  הקצה  כך,  לשם  הלמידה.  ימי  מערך  את  לתגבר 
המועצה משאבים רבים, גייס כוח אדם על מנת לאפשר 

מעטפת חינוכית רחבה עבור ילדינו בזמן הקורונה.

""
החזרה לספסל הלימודים היא 

חיונית לילדים וגם להורים

6 ימים שמחים בגני הילדים

פעילות התנדבותית ערכית

פעילות חברתית ערכית בבה"ס לתלמידי כיתות ה'- י"ב

מיום א', 1.11.20

מיום ו', 30.10.20

5 ימים בשבוע לתלמידי כיתות א-ד'

החל משבוע הבא במתווה מיוחד

מה המתווה ? 
תגברנו את הצוותים החינוכיים בכוח אדם נוסף.  •

כל המסגרת החינוכית תתקיים תוך שמירה על ההנחיות, שמירה על ריחוק ושמירה על ההיגיינה.  •
ההסעות לגני הילדים מתקיימות כסדרן על פי השעות המקובלות.  •

הצוותים המקצועיים בצהרונים בגנים נערכו בהתאם.   •

מה המתווה ? 
הלימודים יתקיימו בחצאי כיתות וקפסולות.  •

לכל בית ספר תאושר תכנית לימודים סדורה המותאמת לעת הזו.   •
כל המסגרת החינוכית תתקיים תוך שמירה על ההנחיות, שמירה על ריחוק ושמירה על ההיגיינה.  •

ההסעות לבתי הספר יתקיימו כסדרן על פי השעות המקובלות.  •
הצוותים המקצועיים בצהרונים בבתי הספר נערכו בהתאם.   •

מה המתווה ? 
במסגרת זו נקיים החל מהשבוע הבא מפגשי הפגה רגשיים/חברתיים/ערכיים בבה"ס וביישובים לקבוצות של כ-15 תלמידים למשך   •

שעתיים בשעות היום. 
נשתדל לסייע למפגשים אלו במערך ההסעות באוטובוסים צהובים, אולם כדי לתחזק ולקיים מערכת זו נידרש גם לסיוע של הסעות   •

הורים ב"קרפול" במהלך היום בעת הצורך. 
הודעה על עיתוי מפגשים אלו בבתי הספר וביישובים תצא לתושבים ע"י הנהלות בתי הספר עד סוף השבוע.  •

 המועצה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם וועדי הישובים לסיום גיבוש תכניות ואישורם.
 התכניות מותאמות להנחיות משרד הבריאות.

*כל הפעילויות תתקיימנה ב\בכפוף להנחיות משרד הבריאות: 
שמירה על מרחק בטוח, עטיית מסיכות ובקפדה על הגיינה.


