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שלום רב,  
 
 

הנדון: הפעלת מערכת החינוך בעידן הקורונה 
 
 

מדינת ישראל ומשרד החינוך יחד עם כלל המשק והרשויות המקומיות, בהתמודדות עם אירוע חירום 

שונה ועוצמתי אשר לא היכרנו בעבר.  

במסגרת פעילות המדינה ומשרד החינוך לחירום הוכחנו את כוחה של המערכת אשר ביכולתה להגיב 

במהירות וביעילות משגרה לשעת חירום.  

המעבר משגרה מלאה לחירום בחודש האחרון היה מלווה בשינויים דרמטיים; סגירת מוסדות חינוך, 

יציאת עובדים לחופשות, הפעלת מערכות למידה ועבודה מרחוק, ניהול שגרת שמירה על הבריאות 

ובידוד חברתי ועד לימי סגר ומגבלות על האיזורים השונים.  

בימים אלה לאחר חודשיים של פעילות חירום והתמודדות עם נגיף הקורונה אנו נערכים לאתגר 

המשמעותי, חזרה הדרגתית ומדודה של המשק ובהכרח של המערכות השלטוניות ומערכת החינוך.  

משרד החינוך פועל בהתאם להנחיות משרד הבריאות ונמצא עם ראשי מערכות הבריאות בקשר 

רצוף.  

המשרד מגבש אסטרטגיית החזרה של מערכת החינוך לתפקוד חלקי/מלא בהדרגה ובאופן מבוקר, 

במגבלות ובכפוף להנחיות משרד הבריאות תוך מתן דגש למענים הנדרשים לכלל האוכלוסיות.  

החזרת מערכת החינוך לשגרת חירום הכרחית על מנת, לאפשר להורים חזרה לעבודה ולאפשר למשק 

כניסה מיטבית לשיקום הכלכלה.  

בעת הזו אנו מפעילים בתיאום ושיתוף השלטון המקומי והרשויות טיפול באוכלוסיות נוער בסיכון, 

טיפול בתלמידי חנ"מ, הפעלת מרכזי למידה לילדי ועובדי מערכת הבריאות ונערכים להפעלת מוסדות 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות והחלטות ממשלה לכשיתאפשר.  

החזרה מלווה באתגרים רבים אשר לא היכרנו בעבר לרבות צמצום צפיפות למניעת התפשטות 

והדבקה, עבודה בקבוצות קטנות, הקפדה על ריחוק חברתי, אשר מחייבים שינוי תהליכי עבודה 
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ואורחות חיים מהבית אל המוסדות בשגרת היום, הסעות. 

כפי ששגרת החיים שלנו שונה ואנו מחוייבים בשינוי דפוסי התנהלות האישית בהיבטי היגיינה, 

שמירה על הניקיון, ריחוק חברתי, אמצעי מיגון אישיים, נצטרך להתאים את הכללים ואורחות 

החיים למצב החדש בהתאם להנחיות משרד הבריאות לצד נגיף הקורונה.  

החזרת המערכת לשגרת חירום מחייבת מעבר מעולם האתמול לעולם המחר ובחינת ההנחיות, 

הנהלים, אורחות החיים וכלל הפעילות בהפעלת השגרות השונות בעבודה, במוסדות החינוך התרבות 

והפנאי.  

על מנת, להיערך לתקופה החדשה והמאתגרת יש צורך להיות קשובים ולהיות מוכנים להפעלת 

השינוי לעיתים בלוח זמנים קצר ומתן מענים מקצועיים, איכותיים לשינויים המתבקשים תוך 

שמירה על בריאותם של באי המוסדות, צוותי ההוראה והתלמידים. התקופה הקרובה מחייבת 

פתיחות ויצירתיות דריכות והבנה של הנהלים וההנחיות המועברים מעת לעת והפעלתם באופן 

המיטבי והמקצועי. 

כמו גם תחייב חשיבה על כל המשימות השגרתיות הנדרשות לפתיחת המוסדות בעידן הקורונה 

לרבות; אורחות חיים, כניסת מבקרים, עבודת האבטחה, ניהול הבטיחות והיערכות לחירום 

בתרחישים השונים לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"א.  

 

לסיכום ברצוני להודות לכם על המוכנות, העשייה, המקצועיות וההובלה של המעבר משגרה לחירום 

ברשויות ובמחוזות ובאותה העת להדגיש את הצורך בהיערכות ומוכנות ליישום ההנחיות המעבר 

ממצב החירום לשגרת חירום. 

 

 

 

 

בברכה, 

 
אריה מור 

סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר 
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