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 לכב'

 מיכל גלילי

 מנהלת תכנית קרב מטעם הזכיין

 תנאים מחייבים להפעלת התכנית -ג-החזרת תכנית קרב לפעילות בשכבות א

 מכתב זה יהיה בתוקף לאחר חתימת חוזה אישור חזרה לפעילות.

כנית ולחרוג מתקציב המוסדי לחודשים מאי ויוני, כפי שנקבע בת איןיש לפעול ע"פ המתווה שסוכם ו .1

 העבודה.

 תלמידים בכל קבוצה.  17ג. השיעור יתקיים בקבוצות קבועות של  עד  -התוכנית תפעל בשכבות א .2

 קבוצות קבועות בבית ספר אחד בלבד. מדריך לא יעבוד ביותר מבית ספר אחד. 4 -כל מדריך ישובץ ב .3

 שתבץ לכיתה כמורה יחיד ללא ליווי ממורה אחר בבית הספר, כפי שהיה בשיגרה.מדריך קרב יכול לה .4

משרד החינוך בנוגע  של לשגרהחזרה מדריכים ובעלי התפקידים בהנחיות את כל הולתדרך יש להנחות  .5

אורחות החיים במוסד חינוכי בתקופת " -לאופן ההתנהגות בבתי ספר בתקופה זו )ראי מסמכים מצורפים

 "(.ג-ביה''ס יסודי א מתווה חזרה לשגרה קורונה", "הקורונה

הועדה צריכה לאשר את . כניתובכל מוסד שבו פועלת התועדת ההיגוי הבית ספרית, יש לכנס ישיבה של  .6

בסעיף  , בהתאם למתווה ולאורחות חיים שצוינואת השינוי בהיקפי השעותומתווה העדכני של התוכנית 

 . קודם

 .כאן 1נספח באמצעות מכתב היש לעדכן את הורי בית הספר במתווה לאחר קבלת אישור ועדת ההיגוי  .7

 יש להפיץ את המכתב המצורף כלשונו )זהו נוסח מחייב שאושר ע"י הלשכה המשפטית(. 

יש להבהיר לבתי הספר שגם בשלב זה זכות ההורים להחליט שילדם לא ישתתף בתוכנית ויהיה עליהם  .8

לספק לו תוכן חלופי )כאמור בחוזר המנכ"ל בנושא קרב(. במקרה כזה הם יצטרכו גם לחשב את הסכום 

 .לו בהתחשב בכך שהתלמיד לא משתתף בתוכנית שיוחזר

 

 בברכה,

 שייב -אושרה לרר

 הממונה על שוויון בין המינים בחינוך

 ממונה על תכנית קרב

 

  העתקים:

 דר' שוש נחום, סמנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי

 גב' אינה זלצמן, סגנית מנהלת המינהל הפדגוגי

 יסודי, משרד החינוךגב' אתי סאסי, מנהלת אגף א' לחינוך 

 גב' סיון צוק, מדריכה ארצית באגף היסודי

 

http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-rules-of-conduct.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-rules-of-conduct.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-rules-of-conduct.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Elementarybacktoschool.pdf
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 מכתב להורים -1נספח 

 לכב' 

 הורי התלמיד/ה

 

ג', אנו שמחים להודיע כי נוכל להמשיך ולקיים את תוכנית קרב, כחלק -עם החזרת הלימודים בכיתות א'

 מעשירה.ממערכת השעות הבית ספרית. מתוך כוונה ליצור מערכת מגוונת, מועילה ו

ועדת ההיגוי הבית ספרית אישרה את מתווה התוכנית העדכני שיחול בבית הספר עם החזרת הלימודים 

 ג'. להלן העדכון להורים.-בכיתות א'

העשרה במסגרת תוכנית קרב תינתן  לאור המגבלות הקיימות בהפעלת מערכת החינוך ותתקיים תוך 

 דכון היקף השעות בהן ניתנת התוכנית.תלמידים ותוך ע 17עבודה בקבוצות קטנות של עד 

, בכיתה _________ יינתנו ________ שעות תוכנית קרב. תכני ההעשרה שילמד/ו בקבוצה 10.5.20מיום 

 הוא/הם:

 

שילובה של תוכנית ההעשרה במערכת השעות נעשתה מתוך הכרה בחשיבות התכנית ומתוך התחשבות 

 הקורונה.במגבלות הפעלת בית הספר בעקבות משבר 

אם ברצונכם שבנכם / בתכם לא ישתתפו במתווה התוכנית העדכני, אנא עדכנו על כך באופן מיידי את  

 מחנכ/ת הכיתה.

 

 


