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  מנכ"ל משרד החינוך –מר שמואל אבואב 

 תמנכ"ל משרד הבריאו – פרופ' יחזקאל )חזי( לוי

 משרד האוצר יתמנכ"ל – אייל-גב' קרן טרנר

 יו"ר מרכז השלטון המקומי –מר חיים ביבס 

 2020, יוני 14          

 נכבדינו,

 היערכות מערכת החינוך להתמודדות מתמשכת עם נגיף הקורונה: הנדון

כמו . בישראל ובעולם COVID-19 -תחומית של אנשי בריאות החוקרים את תפקידם של ילדים במגפת ה-אנו קבוצה  רב

קלה יותר ונמצאים בסיכון חולים בצורה , דבקים פחותשנים נ 1-9בעיקר אלה בין הגילאים , הגענו למסקנה שילדים, אחרים

בניגוד , על-מצאנו עדויות התומכות בכך שילדים מדביקים פחות ושאין הם מדביקי, כמו כן. למות מהמחלה, כמעט אפסי, נמוך

להוריהם ולמשק מהמשך , לתפקידם במגפות שפעת. לאור הסיכון המינימלי מהמחלה והנזקים העצומים לילדים עצמם

תוך כדי שמירה על ריחוק חברתי , בזהירות, צנו לפתוח את הגנים ובתי הספר לגילאים אלההמל, סגירת מסגרות החינוך

 . ניטור ומעקב, תנאי היגיינה ראויים, הולם

יחד עם )בצורה מצומצמת התואמת את המלצתנו ' ממשלת ישראל החליטה לפתוח גנים ובתי ספר יסודיים עד כתה ג, כידוע

באופן  פתאומי וללא היערכות , אך כשבועיים לאחר יישום החלטה זו(, שלא נכללו בהמלצתנו יב-ישיבות תורניות וכיתות יא ו

 . במקביל להקלות בתחומים אחרים והתרופפות המשמעת בציבור, הוחלט לפתוח את כלל מסגרות החינוך. זאת, של המערכת

תלמידים ומורים שנדבקו  300-יותר מעם , התוצאה הצפויה מראש אכן קרתה; כולנו עדים להתפרצויות בבתי ספר בישראל

התפרצות זו במערכת . חלקם יחד עם הוריהם, תלמידים הנמצאים בעת כתיבת שורות אלו בבידוד 24,000-בנגיף ועם כ

דוגמת , קביעתנו זו נסמכת על מדינות אחרות בהן נפתחה מערכת החינוך ולא נצפו התפרצויות. החינוך ניתנת הייתה למניעה

 . דנמרק וטיוואן

 ,למערכת החינוך תפקיד חיוני בשמירה על בריאות הפרטוש, חינוך הינו זכות בסיסיתאנו סבורים כי כאנשי בריאות הציבור 

מערכת חינוך מתפקדת שתדע . מו הפנדמיה שפקדה את העולם כולובמצבי משבר כבייחוד , והכלכלההחברה , המשפחה

ותאפשר לכלל התלמידים תסייע בצמצום ההדבקות וההשבתות  ,ם עצמה למצב, תאפשר למשק לתפקדלהשתנות ולהתאי

 .לזכות לחינוך מיטבי

, אין ספק שהדרך הנכונה לתכנון פעולתה של מערכת החינוך בעידן הקורונה היא בחשיבה משותפת של מומחי חינוך

המבינים את הסיכונים של המכירים מקרוב את הצרכים של מערכת החינוך ודרכי עבודתה, יחד עם מומחי בריאות הציבור 

אנשי חינוך הסבורים שאפשר לקיים למידה בטוחה בתנאים המקובלים היום בבתי הספר אינם  הנגיף ומסלולי העברתו.

ואילו אנשי בריאות המכתיבים תנאים למערכת החינוך מבלי להכיר אותה היטב יתקשו לתת , מכירים בעוצמת המגיפה

 . א לימודים סדירים תוך צמצום הסיכון לתחלואה ככל שניתןפתרונות הולמים למטרה המשותפת שהי

סגירת בתי ו בידודים מאסיבייםללא  ,על מנת שתתנהל כסדרה, אנו מציעים את עזרתנו בהיערכות לשנת הלימודים הבאה

, יון בתחוםניס, המלצותינו מבוססות על  עקרונות בריאות הציבורהמורים וסביבתם. , ותוך שמירה על בריאות התלמידיםספר 

 . 1מידע ממדינות אחרות וההנחיות של ארגון הבריאות העולמי לפתיחת בתי ספר, סקירה מעמיקה של הספרות

 

                                            
1   https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-
the-context-of-covid-19( 
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 צמצום צפיפות: .1

בן הפינה של התנהלות נאותה בזמן ונשאר א, 19-ריחוק פיזי הינו מרכיב חשוב וידוע לשליטה על מגפות מאז המאה ה

כדי לרווח . חייבת להבטיח לימודים תוך צמצום הצפיפות בבתי הספר וכיתות הלימודמערכת החינוך בעידן המגפה . פנדמיה

 : וביניהם, את הכיתות יהיה צורך לנקוט במגוון אמצעים

 ילדים בקבוצה 20למידה בקפסולות קבועות של קבוצות עד  .א

 זוגיים.שמירת מרחק של לפחות מטר אחד בין התלמידים, ללא שולחנות  .ב

תי הספר, למידה בחוץ כולל בבכלל זה חללים בתוך  –נוספים מלבד בתי ספר וכיתות קיימות  מרחבים ומבניםניצול  .ג

בטבע, ניצול מבנים ריקים או בתפוסה לא מלאה כולל בתי ספר אחרים, מתנ"סים, אולמות, ספריות עירוניות, בתי 

 כנסת, אולמות של בתי מלון וכד'.

 .למידה במשמרות .ד

נחוצה על מנת לאפשר למידה בקבוצות קטנות יותר. מקורות לתוספת כח אדם עשויים לכלול  -אדם   תוספת כח .ה

למשל, בנות ובני שירות לאומי, סטודנטים לחינוך בסמינרים וסטודנטים במקצועות נוספים, כמובן תחת פיקוח של 

 מורים קבועים.

וב של למידה מרחוק ועזרי למידה אחרים יחד עם , שיל(flipped classroomכתה הפוכה ) –שיטות למידה נוספות  .ו

 הוראה פרונטלית.

השמת מורים השייכים לקבוצות סיכון בלמידה מרחוק, פיתוח חומרי לימוד והתאמתם לנסיבות החדשות, וזאת כדי  .ז

 ולאפשר שימוש בניסיונם הרב. להימנע מהוצאתם ממעגל העבודה

הפסקות של קפסולות שונות למניעת ים של יום הלימודים ושעות המערכת, כולל התחלה וסיום מדורגשינויים ב .ח

 .הצטופפויות

  .תכנון לוגיסטי של ההסעות .ט

 

 היגיינה ושינוי התנהגות .2

מחסומים פיזיים ואמצעי הגיינה הוכחו (. זיהום טיפתי)הינה דרך האויר  SARS-Cov2-דרך ההדבקה העיקרית של נגיף ה

 .כמפחיתי הדבקה

 .מסכות בכל מצב אפשרי עטיית .א

 .רחיצת ידיים עם מים וסבון או תכשירי אלכוהול לעתים קרובות והדרכה להימנע מנגיעה בפה, באף ובעיניים .ב

אוורור הכיתות וניקיון תכוף של חללי בית הספר, שולחנות הלימוד, השירותים והמדרגות )כולל מעקות(. יש להקפיד  .ג

 שבחדר השירותים יימצא סבון זמין.

 נעות מחיבוקים, נשיקות ולחיצת ידיים במיוחד בין תלמידים שאינם לומדים באותה קפסולה.הימ .ד

שעות  24ואף שלשולים וכאבי בטן עד  הישארות בבית של תלמידים ומורים עם תסמינים של חום, מחלה נשימתית  .ה

 מתום סיום התסמינים, ללא צורך ממכתב מרופא.

 ב מורים ותלמידים.עידוד והקפדה על קבלת חיסון לשפעת בקר .ו

 

 דוגמא אישית, משמעת, גמישות .3

תלמידים בכיתות , הורים, מנהלים, מורים, אך דווקא במערכת החינוך. לצערנו אנו עדים להפרת משמעת בכלל החברה

 . גבוהות חייבים להוות דוגמא לתלמידים הצעירים כדי להבטיח הצלחה של שנת הלימודים הבאה

מינוי "נאמני  קורונה כיתתיים", כחלק מ"משמר קורונה" בית ספרי שיהיו אחראים על אכיפת אמצעי  ניתן לשקול .א

 הבטיחות, מתן פרסים או תמריצים לכיתות, לשכבות או לבתי ספר על שמירת משמעת.

 לריחוק חברתי ויתכן שצריך להקים כמה חדרי מורים.ר מורים חייב להוות מופת חד .ב

 בנסיעות, ובכלל בתנאי העבודה היא תנאי להצלחת כל תכנית.גמישות במערכת השעות,  .ג
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 ניטור הימצאות הנגיף  .4

כדי לאתר מקרים פעילים קיימים היום בישראל. משרד הבריאות יכול לנצל   PCRבדיקות מספר רב של אמצעים לביצוע 

  לשבור את שרשרת ההדבקה במהירות מרבית. את הניטור יש לבצע: על מנתיכולת זו 

 יזומה לאחר גילוי מקרה בבית הספר בקרב תלמידים וצוותי ההוראה תוך מתן תשובה מהירה. בצורה .א

על ידי סקרים שיטתיים של צוותי ההוראה, במיוחד באזורים נגועים אך גם באופן מדגמי באזורים ללא דיווח מחלה.  .ב

 כך נוכל לשמור על בריאותם של המורים המהווים רכיב חיוני במערכת החינוך. 

 

 לים ברורים לסגירת כיתות, בתי ספר ובידודיםכל .5

נדרשת מדיניות ברורה לגבי התנהלות בתי ספר במצבים של גילוי מקרי , על מנת למנוע שיבושים תכופים במערכת החינוך

 . תחלואה

 .יש לבודד את הכיתה, לבצע בדיקות וחקירה אפידמיולוגית זריזה –אין לסגור בית ספר שלם לאחר גילוי מקרה אחד  .א

גילוי שני מקרים  או יותר בכיתות שונות יחייב סגירה זמנית של בית הספר תוך כדי ניטור וחקירה, אלא אם הקשר בין  .ב

 .המקרים הוא ברור )בני משפחה, הסעה משותפת(

 

 הסברה .6

התלמידים, יש להעביר להם מסרים ברורים לגבי השינויים הדרסטיים המתרחשים  להבטיח היענות על מנת .א

במערכת החינוך וחשיבותם במניעת המגפה. על ההסברה להיות מותאמת גיל, ונתמכת בחומרים איכותיים 

 בנוסף להדרכת מורים ומנהלים.ומשכנעים, וזאת 

  

החינוך ומהווים סוג של מהפכה. אך אנו חוששים שללא חשיבה לסיכום, השינויים הנדרשים אינם טריוויאליים למערכת 

מהפכנית אנו צפויים לסכן את בריאות התלמידים והמורים, ואף את החברה כולה. יש להיערך בהקדם, תוך הקצאת 

 להבטיח את הצלחת שנת הלימודים הבאה. על מנת ,המשאבים הנדרשים

 

 

 בכבוד רב, )רשימת החתומים לפי סדר הא"ב(

 

 הלל, רפואת ילדים ומחלות ריאה בילדים, מרכז רפואי הדסה -אלכס גיללס דר'

 דר' חגית הוכנר, אפידמיולוגיה, ביה"ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה 

 דר' קטיה יז'מסקי )עמיתת דיקן(, ביה"ס למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית 

 ה העברית, קופת חולים כלליתפרופ' אמנון להד, רפואת משפחה, האוניברסיט

 פרופ' אורלי מנור, סטטיסטיקה, ביה"ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה 

 פז, מחלות זיהומיות, מרכז רפואי הדסה -פרופ' רן ניר

 פרופ' אורה פלטיאל, אפידמיולוגיה והמטולוגיה, ביה"ס לבריאות הציבור ומרכז רפואי הדסה 

 וגרפיה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )בגמלאות( מר ארי פלטיאל, דמ

 מרגלית, אפידמיולוגיה, ביה"ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה -פרופ' רונית קלדרון

 פרופ' אמריטוס א. מרק קלרפילד, גריאטריה, ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון


