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 שנה של ניתוק!  וםלסי דחופה הנושא: קריאה 

 

בכל באופן מידי,  י, תושבי מועצה אזורית מנשה, דורשים כי המועצה תפעל  - אנו הורים לתלמידים בכיתות ז

 לסיום שנה שלמה של ניתוק.  ,כוחה

בימים בהם התאפשרה  .  י למדו בביתם-שנה שלמה של משבר הקורונה חלפה ובמהלך רוב הימים תלמידי ז

, תוך הצמדות למערכת השעות המסורתית, וללמידה  וזמנית ביותרחזרה לבתי הספר היא הייתה חלקית ביותר  

שעות בלבד    5חוזרים למערכת חלקית ביותר. ימי לימוד של    התלמידיםשוב,  , וגם כעת משניתן האות לבכיתה

  - ל  שלוש בשבוע-קפסולות, כך שילדי החטיבה מגיעים לבית הספר פעמייםבבית הספר המחולקים בין שתי  

.  מסתכנים בבידודיםו מבלים שעות בנסיעות הלוך חזור לבית הספר ו"על הדרך",  וד בכל פעםשעות לימ 2-3

 מעט שעות נוכחות בבית הספר, והעדר מסגרת לימודית, או אחרת ביתר שעות היום.    והתמורה?

ה,  תעליה לעשות ככל יכול את  צה אזורית מנשה חרטה על דגלה לאורך השנים את חשיבות החינוך וככזמוע

 י.  -לתלמידי כיתות זואמיתיים ואף מעבר לזה בשביל למצוא פתרונות ראויים 

אנשי החינוך במועצה הם מוכשרים    ,רבים ומרווחים  ינםוהמרחבים הנוספים במועצה ובישובים ה  בתי הספר  

- חברתיותת  יופעילו ת ובצידה  משמעותימגוון של פתרונות ללמידה  ויצירתיים ומכאן שאפשר ליצור ולהמציא  

 , תוך שמירה על ההנחיות. קהילתיות

מתווה שיחל ה משמעותי עבור הילדים שלנו, של כולנו. מהמועצה לקדם באופן מידי מתווה חזר מבקשיםאנו 

דק,   45שיעורים בני    שליזנח את מערכת השעות המסורתית    אוליש  מתווה.  פסחלפעול מיד לאחר חופשת 

כלול  י.  ירחיב את שעות השהיה בבית הספר   :יצירתייהיה  . מתווה ש עם מורים מתחלפים, במרחבים כיתתיים

 התנדבות בקהילה, ועוד.  ,פרויקטים מתמשכים, חיבור לטבעאחרת,  , למידה מרחבים הפתוחיםלמידה ב

  הורים נשמח לקחת חלק בשיח, כאנו ו ויצירתיים רעיונות טובים  ,אנשי החינוך ומוביליו, לכםיש  בטוחים ש אנו

 לסייע במימושם.  ו רעיונות  להעלות

, אנו מצפים ממובילי החינוך במועצה מתי הוא צפוי להסתייםלאחר שנה שלמה של משבר ובהינתן כי לא ברור  

גם  מועצה  מערכת החינוך במתווה כזה יוכל לשרת את    ולייצר מתווה חזרה אמיתי!! לחשוב מחוץ לקופסה  

 גם בימי שגרה.  וריענון ולהוביל לשינוי בחלוף המשבר, 

 

 למען הילדים של כולנו!  מכם לעשות יותר  מבקשיםאנו 

 


