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שנת הלימודים תשפ " א
מערכת החינוך בשגרת קורונה

משרד החינוך
לשכת שר החינוך

29.07.2020

תפיסה

הפעלת מערכת החינוך בכלל ובמיוחד בגילאים הצעירים ,היא תנאי לפעילותו התקינה של
המשק הלאומי.
עלות יום השבתה של מערכת החינוך למשק הישראלי מוערכת בכ 300-מיליון  ₪ע"פ הכלכלן
הראשי של משרד האוצר.
מערכת החינוך הינה עוגן של יציבות עבור התלמיד ,משפחתו ,עובדי ההוראה והציבור בישראל.
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עקרונות מנחים
 .1שנת הלימודים תפתח ב 1.9 -בתרחיש מונע התפרצות.

.2

הלימודים יתקיימו בשילוב בין  2שיטות עיקריות:
א .למידה מרחוק באמצעים דיגיטליים.

ב .למידה בתוך מוסדות החינוך בחצאי כיתות (עד  18תלמידים בקבוצה).

.3

הפעלת המערכת מחייבת שיתוף פעולה ויצירת אמון עם הציבור ובין מוקדי
ההשפעה העיקריים:

 משרד החינוך משרד האוצר -משרד הבריאות

 השלטון המקומי וראשי הערים -הסתדרות המורים ,ארגון המורים והנהגת ההורים

עקרונות מנחים
.4

לוח הזמנים הקצר מחייב תחילת יישום התכנית ע"י ראשי הרשויות ,מנהלי מחוזות החינוך

ומנהלי בתי הספר כבר בתחילת שבוע הבא כתנאי לפתיחת הלימודים ב 1בספטמבר( .גיוס
כ"א ,הכנות לוגיסטיות וכדומה)

.5

תחת ההנחיות הכלליות ,יתאפשרו פתרונות דיפרנציאליים בין רשויות שונות ,בין יישוב

ליישוב ,בין מוסדות חינוך שונים ובהתאם לצרכי המגזרים השונים .כל זאת בכפוף
לאישור משרד החינוך ובכדי לאפשר לראשי הרשויות ,למנהלי מחוזות ולמנהלי בתי הספר
גמישות בניהול התכנית והתאמתה לצרכיו הייחודיים של כל מוסד בכפוף לעיקרון היסודי

(סעיף .)2

.6

אוכלוסיות ייחודיות יקבלו מענה נקודתי להמשך קיום המסגרת ללא תלות בשיטת ההפעלה
הראשית (בהן :החינוך המיוחד ,נוער בסיכון ,כפרי נוער וכדומה).

עקרונות מנחים
.7

המהלך ילווה בהסברה ממוקדת לילדים ולתלמידים ,למורים ולהורים ,באשר לכללי

ההתנהגות ולחשיבות מניעת ההדבקה בקרב צעירים כתנאי להגנה על המבוגרים.

.8

ההערכות תאפשר את הפעלת מסגרות החינוך באופן זה למשך כל השנה.

.9

בשל ההיערכות המורכבת הנדרשת לטובת הפיצול ,לא ניתן יהיה לעבור ללימודים בחצאי
כיתות בגילאי גן -ב' מרגע הוצאת התכנית לפועל.

שיטת ההפעלה
 .1כיתות הגן – לא יפוצלו ,יתקיימו במסגרת הרגילה בלמידה במוסדות.
 .2תלמידי כיתות א' עד ב' – לא יפוצלו ,יתקיימו במסגרת הרגילה בלמידה במוסדות.
 .3כיתות ג' -ד' – ילמדו במוסדות החינוך במתכונת מלאה -כשהם מחולקים לחצאי כיתות
(עד  18תלמידים בכיתה ,ישתמשו גם במרחבי הלימוד של כיתות ה'-ו').
 .4כיתות ה' -ו' – ילמדו במתווה משולב הכולל למידה מרחוק ולפחות  2ימי למידה בשבוע
במוסדות החינוך (עד  18תלמידים בכיתה) .יעשה מאמץ מרבי לאפשר לכיתות אלה
ללמוד יותר מ 2-ימים בשבוע בכיתות לימוד ,בין היתר באמצעות לימוד במרחבים
ומבנים סמוכים למוסד החינוכי.
 .5כיתות ז'-י"ב – ילמדו במתווה משולב הכולל למידה מרחוק ולפחות  2ימי למידה
בשבוע במוסדות החינוך (עד  18תלמידים בכיתה).
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שיטת הפעלה
 .5תוספות כח אדם – תכלול את הנדרש לאור פיצול כיתות ג'-ד' לחצאי כיתות ותגבור כח אדם
עבור כיתות ה'-ו' .תוספות כח האדם יכללו מורים חדשים ,הרחבת עבודתם של מורים מועסקים,

עוזרי חינוך  -כח אדם לא מועסק המתאים למשימה  -וסטודנטים.

 .6תתבצע הקפדה על כללי היגיינה בבתי הספר ,שתכלול בין היתר ,מיגון אישי משופר עבור
עובדי ההוראה ,ישיבה בשולחנות נפרדים במרחק  2מ' זה מזה בקבוצות המונות עד  18תלמידים,
עטית מסכה בגילאים המתאימים וכן הקפדה על חיטוי ידיים וניקיון כללי.
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שלבים ולוח זמנים
 .1אישור עקרוני של התקציב והקצאתו – באופן מידי.
 .2היערכות לפתיחת שנת הלימודים ע"י הרשויות המקומיות ובתי הספר בהכוונת
ובהנחיית משרד החינוך – החל מהשבוע הבא( .תחילת אוגוסט)

 .3פתיחת שנת הלימודים ב.01.09.20-
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צרכים מרכזיים למימוש השיטה בכפוף לעקרונות

1

2

3

4

תשתית ללמידה

כח אדם

מיגון והיגיינה

תמיכה באוכלוסיות
מיוחדות והסברה

מרחוק
•
•
•

•
•

תקשוב מוסדות
החינוך
רכישת תכני הוראה
הדרכה לצוותי
ההוראה
ציוד קצה לתלמידים
יכולת שליטה
 1.2מיליארד ₪

• תוספת כ"א הוראה /
עוזרי חינוך לכיתות
ג-ד ולתגבור כיתות
ה-ו
• תגבור צהרונים

 2.6מיליארד ש"ח

• תגבור מערך הניקיון
• עמדות היגיינה וחיטוי
• אמצעי אורחות חיים

 300מיליון ₪

סה"כ 4.2 :מיליארד

• מענה ספציפי
לאוכלוסיות מיוחדות
• העברת מסרים
והטמעת התנהגות
למניעת הדבקה

 100מיליון ₪
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