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 כ"ו אייר תש"ף                                     

20/05/2020 

  קבועותכיתות  – מחונניםבמרכזי העשרה להתנהלות 

 הקדמה

 על ידי המשרד העשרה וטיפוח לתלמידים שאותרולימודי מתן  שמטרתם רשמיים, מוסדות חינוך הינם למחונניםמרכזי העשרה 

כמצטיינים,  על ידי המשרד לתלמידים שאותרוהפעלת תכנית העשרה  כחלק מתכנית הלימודים לאותם תלמידים וכן כמחוננים

 המחונן המחוננים הינם חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים של התלמיד מרכזי  58 -בלימודים  מצטייני הישוב ומצטייני בתיה"ס.

 .ונדרש כמענה מותאם לצרכים המיוחדים של תלמידים אלו

 מטרת המסמך

המגיעים מכיתות התלמידים עם , בשלב זה לחזרה לעבודה לימודית ופדגוגית מחונניםה רכזיממטרת מסמך זה להנחות את 

משרד החינוך בתקופת הקורונה, על בסיס העקרונות שהוגדרו לכלל מוסדות החינוך ובכפוף להנחיות , בלבד קבועותמחוננים 

 ההוראה מתייחסת רק למרכזי העשרה המקבלים קבוצות תלמידים מכיתות המחוננים באזורם. והבריאות.

 עקרונות - )לפני תקופת הקורונה( מחונניםבמוסד לחינוך פעילות השגרה 

שזכאי  שאותר כמחונן, יום לימודים שבועי לכל תלמידכוללת )שלא בתקופת הקורונה( המחוננים במוסד לחינוך פעילות השגרה 

בשעות הבוקר מתקיימות קבוצות למידה קבועות  ללמוד במסגרת זו, בחלוקה לשכבות גיל נפרדות ולקבוצות למידה קבועות.

שלומדות  תלמידים קבועותהרגיל( ואחה"צ מתקיימות קבוצות  לתלמידים שאותרו כמחוננים )במקום יום לימודים בבית הספר

אזור המרכז, ליום למידה שמשויכים ללתלמידים שאותרו כמצטיינים. התלמידים מגיעים ממספר בתי"ס העשרה במסגרת תכנית 

 ט'. –תלמידי כיתות ג'  –אוכלוסיית היעד המיועד לשכבת גיל ספציפית.  

. הגעת התלמידים העשרה ש"ש בתלות במרכז 3-4למצטיינים כולל  תכנית העשרהש"ש. יום  6יום הלימודים למחוננים כולל 

 .ע"י ההורים או בהסעות שמארגנת הרשות המקומיתעצמאית מתבצעת וחזרתם בסיום הלימודים 

 

 מסמכים עליהם מבוסס נוהל זה

"אורחות החיים מסמך: לפי  ות החינוך שפעולתם אושרה, תהיה בהתאמה להתנהלות במוסד םבמוסד לחינוך מחונניההתנהלות  .א

  ".2020במאי  17בשגרת לימודים מלאה בתקופת הקורונה במוסדות חינוך 

 בתקופת הקורונה למחונניםבמוסד חינוך לתכנון הפעילות  עקרונות

ולמצטיינים וביצוע  במוסד לחינוך מחוננים בשגרת הקורונה עולה חשיבות התיאום וההיערכות הנכונה, שתאפשר המשך פעילות .1

 שתוכננו לתלמידים.והתוכניות הלימודים 

בתחילת השנה מול בתי הספר, תוך בדיקה מעמיקה  מערכת שנקבעהעל ה תהיה להסתמךתכנון המערכת ב השאיפהככלל,  .2

 .שקיימת יכולת לעמוד בעקרונות הפעילות להתנהלות מוס"ח בתקופת הקורונה

חטיבות יסודי ותלמידי  – (קבועות המחוננים בלבד )כיתות כיתותהפעילות הלימודים במרכז תתקיים בשלב זה עבור תלמידי  .3

זהה לזו ולומדים כקבוצה אחודה  בלבד בהם מופעל מסלול כיתות מחוננים ספר מבתיהמגיעים ליום פעילות שבועי ביניים 

 .בבית הספר הרגיל גודל הכיתה האורגניתהיה כי . גודל הקבוצהשמתקיימת בבית הספר המזין

 יחד ותחזור תכנון הסעת הקבוצות יבטא את עיקרון אורגניות הקבוצה, כך שהקבוצה תיסע יחד - תכנון הסעות לקבוצות קבועות .4

 . תה הגיעה בבוקרבקבוצת ההסעה א
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 , ככל שניתן.שעות הפעילות, לכל אורך לכל קבוצה יםקבוע קפדה על מוריםהתבוצע  –מחונניםבמוסד חינוך   להמורים  .5

מנע מפגש , באופן שיפנימיים וחיצונייםתכנון חלוקת הקבוצות לאזורי עבודה  - מחונניםבמוסד חינוך למרחבי העבודה הקיימים  .6

 .ככל שניתן צותקבו

 כהיערכות לתחילת הפעילות למוסד חינוך למחונניםדגשים לתכנון 

קבועות, בהתאם למערך ההסעות העומד לרשותו מהרשות המקומית לטובת הסעה תוכנית לשיבוץ קבוצות תבנה תכנון הסעות:  .1

   .לנהלים של משרד החינוך בנוגע להסעות, ובהתאם פעילות זו

ותדגיש  עה להורים על החזרה לפעילות למחוננים ולמצטייניםתוציא איגרת והוד הנהלת המוסד החינוכי אגרת הודעה להורים: .2

 .מיגון אישימים ותו שהתלמיד חייב להביא אציוד האישי את ה

 ישלחו להורים מערכות שבועיות ובהם תכנית הלימודים היומית לכל אחת משכבות הגיל המגיעות למרכז. –שגרת הלימודים  .3

יאשר את תכנית הפעילות ברמה שבועית, מול מנהל אגף החינוך ברשות בה פועל המרכז ומול מוסד לחינוך מחוננים מנהל/ת  .4

 הרפרנט המחוזי למחוננים ולמצטיינים

 למוסד לחינוך מחוננים נהלי הגעה

 הגעת ההסעות באופן מדורג.ידאג לתזמון המוסד מנהל/ת  .1

 .ומיד תפוצל לקבוצות הלמידה הקבועות כגוף אחד תרד מההסעה ותיכנס למרכזהקבוצה  .2

 בקבוצת הלימוד אליה מיועדים. הגעה רגלית / ע"י הורים: תלמידים שמגיעים בהסעות הורים ירשמו וישולבו .3

 

 הפעילותבתחילת  למוסדנהלי קליטה 

הלימודית ושמירה על יהיה אדם שיקבל את התלמידים ויקפיד לקבל מהם את התצהירים ולתדרך אותם לגבי התנהלות  בכניסה למרכז .1

 .כללי הבטיחות

  בחתימת ההורים מקוונת או בטופס ידני.הצהרת בריאות תאסף  .2

 .ושמירת מרחק ניכר בין הקבוצות תהיה הקפדה על הפרדה בין קבוצה לקבוצה, מרחב המוסד החינוכימרגע הכניסה ל .3

  לכל קבוצה מתחם עבודה ולמידה, כולל שירותים מוגדרים לכל קבוצה. ריוגד .4

 ועם המורים הקבועים שתואמו ללוותם ביום זה. תואמה להם לאורך יום הלימודים עם הגעתם, התלמידים יישארו בקבוצה האורגנית ש .5

 במוסדנהלי שגרת לימודים 

בהתאם להנחיות משרד החינוך במרחב הציבורי ובמהלך השיעורים על התלמידים והמורים לעטות מסיכת פה ואף לאורך השהות  .1

 ומשרד הבריאות המעודכנות מזמן לזמן ולהקפיד על שמירת המרחק הנדרש בהנחיות.

 יום הלימודים ובסיומו.מים וסבון לפני תחילת חובה לשטוף ידיים עם  .2

 ציוד לימודי אישי בין התלמידיםין להעביר א .3

 .תלמידים משתמשיםה את הציוד בונקות יש ל -הלימודיםבסיום  .4

 

 בברכה ובהצלחה

 מנחם נדלר

 מנהל אגף מחוננים ומצטיינים

 שאלתיאל רם,

 מנהל אגף חירום ארצי
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