
בית ספר יסודי סביון
מתווה חזרה הדרגתית לשגרה

מצגת הסברה להורים



יש דבר מה , מאחורי כל הדברים הנראים לעין

שער או חלון  , כל דבר הינו נתיב; גדול יותר

.הנפתח אל משהו אחר

אכזופרי-אנטואן דה סנט-

{"הנסיך הקטן"מתוך הספר }
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הורים יקרים
ג-'שכבות א, 3/5, בהתאם להחלטת הממשלה חזרו היום '

ממשיכות לקיים למידה  ' ו-'לבית הספר ואילו שכבות ד

.בדומה לשבועות האחרונים, מרחוק

את האופן שבו  , מצגת זאת מבקשת לפרוש בפניכם ההורים
ג ולשפוך אור -'אנו מפעילים את בית הספר כעת בשכבות א

בזמן  , ביחס לנהלים ולאורחות החיים בבית הספר יסודי סביון
.  הזה
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'ג-'חזרה לשגרה כיתות א

מתבצעת בהתאם להנחיות ' ג-'חזרתן לשגרה של כיתות א
,  אנו מקפידים הקפדה יתרה על ההנחיות. משרד הבריאות

כאשר בראש סדר העדיפויות שלנו עומדת השמירה על בטחון  
ובריאות הילדים והצוות
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��הכללים במרחב הלמידה –נהלי חזרה ��
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ילדים  15עד 
בכיתה

כל כיתת אם 
קבוצות 2נחלקת ל

(קפסולות)

לכל קפסולה מרחב  
למידה נפרד

כל ילד יושב  
בשולחן נפרד

מביאים כל יום ציוד  
לפי המערכת ולא  
משאירים ציוד בתא

לא חולקים ציוד עם 
חברים

לאיוורורדואגים 
הכיתה 

אין חובת מסיכה  
למורה ולתלמידים  

בכיתה 
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זמני יציאה  
שונים להפסקות  
לשכבות השונות

לכל קפסולה  
מרחב משחק  

קבוע ונפרד

בכל מרחב  
משחק מורה 

תורן

צמיד בצבע  
שונה לקפסולות  

השכבה

משחקים עם בני  
הקפסולה בלבד

קבוצות משחק  
ילדים5של עד 

אסורה השהות  
בכיתה  
בהפסקה

אסור לשחק  
משחקי כדור

אין שימוש  
במתקני החצר 

הכללים בהפסקה –נהלי החזרה 
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עוטים מסיכה  
במרחב הציבורי

בזמן השהייה 
בכיתה מכניסים 

לתיקהמסיכהאת 

מקפידים כי 
תכסה המסיכה

אף ופה 

מגיעים לבית 
הספר עם מסיכה

מביאים מסיכה  
נוספת בתיק

במסיכהשימוש 
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מקפידים לשטוף 
ידיים מספר 
פעמים ביום

שוטפים ידיים  
לפני ואחרי  

האוכל

שוטפים ידיים  
בחזרה מהמרחב 

הציבורי

נמנעים מלגעת 
בפנים

–הגיינהעמדות 
פרוסות  , ל'אלכוג

הס"ביברחבי 

הגיינהשמירה על 
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שוטפים ידיים  
לפני ואחרי 

האוכל

לא חולקים 
מזון עם חברים

מניחים את  
המזון על מפית

מקפידים 
2להביא 

בקבוקי מים

השתייה  
מקולרים 

אסורה

אין לאכול 
אכילה . בחצר

בכיתה בלבד

אוכל ושתייה–נהלי החזרה 
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בכל קפסולה מתקיימת  
למידה בכל מקצועות  

הליבה

מושם דגש משמעותי על  
שיעורי  , תכנים רגשיים

חינוך וכישורי חיים

מחנכי כל כיתה מחלקים  
2את זמנם בין 

הקפסולות של כיתתם

לכל כיתה צוות מורים 
קבוע

מורה מלמד בלא יותר 
קפסולות4מ

לתכניתהלימוד בהתאם 
לימודים הנכתבת על ידי  
המחנכת וצוות המורים  
המקצועיים של הכיתה  

בשגרה

ילדים שנעדרים נדרשים 
לעקוב אחר תכנית  

שבועית ולהשלים את  
הנלמד

אורחות לימודים בבית הספר
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ציוד לימודי לפי המערכת
קלמר מצויד
לוח מחיק
בקבוקי מים2, מפית, אוכל
ל'אלכוג
2מסיכות
אישור בריאות חתום

ציוד יומי
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לכל שכבה שעת כניסה ויציאה נפרדת
אחד, לכל שכבה שער יציאה וכניסה קבוע
אין כניסת הורים ואורחים לבית הספר ללא תיאום מראש
באחריות ההורים במועדים המדויקים  , איסוף הילדים

שנקבעו
הילדים נדרשים להציג אישור בריאות , עם הכנסם לכיתה

נדרש להמתין , מסיכה/מי שאין ברשותו  אישור. ומסיכה
להגעת הוריו

נהלי הכניסה והיציאה מבית הספר



פירוט שערים שעות כניסה ויציאה מבית הספר  

:שערים

שער גולדה : 'ו ג' שכבה א

שער ראשי :' שכבה ב
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:  אנשי צוות בתורנות יומית ותפקידם יהיה2בכל שער יוצבו 

.  שמירת מרחק בין תלמיד לתלמיד ולמורים•

.  הנחייה למרחב הלמידה החדש שבו הילדים  לומדים• 

.  נא להקפיד. בדיקת טופס הצהרת בריאות יומי• 

.  את האישורים אוספת המורה המלמדת בכיתה

.  מסיכה–בדיקת ציוד מגן • 

שעות הגעה 

7:55–' שכבת א

8:10–' שכבה ב

8:20-' שיכבה ג

!!!7:55השערים יפתחו רק בשעה 

שעות יציאה

12:40-'  שכבת א

12:45–' שכבה ב

12:50–' שיכבה ג



.אך עליך להיכנס בעצמך, מורים פותחים בשבילך את הדלת
פתגם סיני-

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%A4%D7%AA%D7%92%D7%9D+%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99%5D/1/1/0/


שמירה מיטבית על ההנחיות תתאפשר רק  

-באמצעות שיתוף הפעולה של כולנו יחד 

.ואתם ההורים, התלמידים, הצוות

צוות סביון  , כל הדרך, איתכם ביחד

לכללים שומרים על החיים  צמודים
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