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שבה שום תוכנית מתו־
$TS1$מתוכניות$TS1$

כניות
$DN2$מתוכניות$DN2$הליבה לאתיפגע״.
לעומת פירון ,גורמים

במערכת החינוך סבורים כי בעקבות חקי־
$TS1$חקיצוץ$TS1$

לתלמידים עוד זמןלצבור כוחות.״ילדיישראל ,אני יורע שלא
לכם חופשגדול אמיתי ,אבל אני מקווה שבחגים תמצאו זמן גםלבלות
ולנוח״ ,אמר .״אנחנומאחלים לכלילדי ישראל שנהמוצלחת ,פורייה
היה

ובטוחה״.

$TS1$תלמידים$TS1$
תלמי־
העולם 750
במהלך הימים האחרוניםהגיעו לישראל מרחבי
$DN2$חקיצוץ $DN2$לא יהיה מנוס מפגיעה ברפורמותשמוביל השר,הכוללות בין
צוץ
דים
$DN2$תלמידים $DN2$חרשים.למרות המתיחות הביטחונית 250 ,מהםנקלטו במערכת
השאר שיפור תשתיות ,בניית כיתות ,הוספת שעות העשרה ועריכת
החינוך בדרום .״היה לי ברור שבכל מקרה אגיע ללמודבישראל״,
השתלמויותלסגלי הוראה .ההנחה היא שהפגיעה תהיה בעיקר בתו־
$TS1$בתוכניות$TS1$
לימודיה בכיתה י״א
עולה מרוסיה שתתחיל את
סיפרהלנהטקצ׳נקו,
לתוכניות
שהתקציב
הלימודים הבאה ,משום
$DN2$בתוכניות $DN2$המיועדות לשנת
כניות
אשקלון .״זה המקום
בכפר הנוער כפרסילבר שבמועצה האזורית חוף
שייערכו בשנהזו כברנוצל ברובו .״לא ברור,למשל ,אםנוכללקיים
ולמדינה״.
בקיץ הקרוב את קייטנות החופשהגדול אוליישם את הרעיון של שלי ,אני מרגישה שייכתלעם
הלימודים .״היום הרא־
$TS1$הראשון$TS1$
מתרגשים מפתיחת שנת
לא רקהתלמידים
במשרד החינוך.
הלימוד״ ,אמר אתמול גורם בכיר
הקטנת כיתות
$DN2$הראשון $DN2$של השנה הוא תמיר יום מיוחד ,מי ייתן ותהיהלנו שנה בריאה,
שון
בלימודים עצמם .במשרד החי־
$TS1$החיברך$TS1$
לידי ביטוי גם
המערכה בעזה תבוא
םיקולר ,מנהלת בית־הספר רמות בחי־
$TS1$בחיפה$TS1$.
$DN2$החיברך$DN2$הוחלט כי בשבועיים הראשונים יקדישו בתי־הספר חלק מהשי־
$TS1$מהשיעורים$TS1$
ברך
ושלווה״ ,אמרה עדנה
רגועה
$DN2$בחיפה $DN2$.גם במועצתהתלמידים שיגרו ברכות לכל מי שיחזור היום לשנת
פה.
$DN2$מהשיעורים $DN2$לשיחות עםהתלמידים על אירועי הקיץהחולף .באמצעות
עורים
ומוצלחת,
לימודים פורייה
הלימודים .״אני מאחלתלכולם שנת
השיחות ינסו המוריםלזהותאילוילדים נמצאים במצוקה בעקבות
לסיוע .בביקור שערך אתמול בחדר המצב של מש־
$TS1$משרד$TS1$
המלחמה ונזקקים
ולמענכם״ ,אמרה יו״ר מועצתהתלמידים
אנחנו כאן איתכם
והנוער הארצית ,גל יוסף.
$DN2$משרד $DN2$החינוך אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי בקרוב מאוד יהיה
רד
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