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 2020בפברואר  23
 כ"ח בשבט תש"פ

 2000-1023-2020-0072392מס' סימוכין: 
 

 לכבוד

 מנהלי מחוזות

 

 משרד החינוך הנחיות - בישראל  התפתחות נגיף הקורונה הנדון:                          

 

  כללי .1

הקורונה בישראל ובעקבות היחשפות של אוכלוסייה לקבוצת התיירים על רקע התפתחות אירוע נגיף  .א

מדרום קוריאה, משרד החינוך פועל על פי הנחיות משרד הבריאות אשר מנהל את האירוע ברמה 

 הלאומית.

 , בהתאם משרד החינוך פועל בשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות ועל פי הנחיותיוככלל,  .ב

 לחצו כאן -  באתר משרד הבריאותניתן להתעדכן  התפשטות המחלה.ל           

 נהלים והנחיות .2

                           להנחיות משרד הבריאותברמה ארצית, מחוזית ובית ספרית בהתאם  נערךמשרד החינוך  .א

 והתפתחויות בארץ ובעולם. הערכות מצבהמועברות מעת לעת בעקבות 

                      ]מצ"ב[ ותרחיש פנדמיה, תוכנית המענה  העקרונות ב"נוהל פנדמיה" הינו על פי  ינוהל העבודה הבסיס .ב

 משרד החינוך ]מצ"ב[.

 יש לקרוא את הנהלים, ולחדד את הידע בתחום.

                              ברורות לבתי הספר על מנת למנוע חשיפה אפשרית ועל מנת לקיים  משרד החינוך מעביר הנחיות .ג

 שגרת לימודים מלאה ותקינה ככל הניתן. ]מצ"ב מסמך מנכ"ל למנהלי בתי ספר ומנהלי מחלקות חינוך[.

להתמודד עם  כיצד על מנת להעביר תדרוכים והנחיותלכל צוותי החינוך משרד החינוך מעביר הנחיות ברורות  .3

 המפורסמים בפורטלים של המשרד בהתאמה )מצ''ב(. המצב

 ל חירום במטה ובמחוזות בהתאמה"משרד החינוך מפעיל חמ .4

 חמל ארצי בהשתתפות: .א

 ע"פ הנחיית המנכ''ל מהווה – אריה מורמר , סמנכ''ל ומנהל אגף בכיר ביטחון חירום ובטיחות  (1

 ברמה הארצית במטה ומול מנהלי המחוזות. הגורם המתכלל

 , שאלתיאל רםאגף חירוםמנהל  (2
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 מטה אגף הביטחון (3

 סגנית מנהלת מינהל פדגוגי, אינה זלצמן (4

 מפקחת על הבריאות, אפרת לאופר (5

 מנהלת אגף בכיר שפ"י, עינב לוק (6

 טוב-מנהלת חירום שפ"י, ד"ר יוכי סימן (7

 דוברות מטה, עמנואל גורליק (8

 צורךמכלול פדגוגי ע"פ  (9

 מכלול ח''ן ע"פ צורך (10

 מטה מחוזי .ב

 מפקח מחוזי (1

 קב"ט המחוז (2

 דוברות מחוז (3

 פסיכולוג מחוזי (4

 תמחוזיבריאות  רפרנטית (5

 המפקחת על הייעוץ (6

                                                      ,ל בוקרכהגורמים במטה ובמחוזות בשעה קבועה הערכות מצב יתקיימו בהשתתפות  .5

  2020פברואר  24ממחר, החל 

 הערכת מצב מטה  09:30 - 08:30

 בחדרי המצב V.Cהערכת מצב כולל מחוזות  10:30 - 09:30

    ועל פי לו"ז אשר    מבקש להיות ערוכים כולל השתתפות בעלי תפקידים וארגון מערכות התקשורת בהתאמה

 ישתנה בהתאמה להתפתחויות השונות.

 :נפשית ורגשית הנדרשת לתלמידים וסגלי הוראה בכל הרמותתמיכה מקצועי לכ''א המשרד מעמיד  .6

 073-3931111  1-800-25-0025 קו החם הטלפוני  -קו פתוח   .א

 * 5400ות יאמוקד משרד הבר .ב

  )נותן מענה גם בנושא הקורונה( מד"א 101הפניה למוקד  .ג

 * 6552  מענה לעובדי המשרד -מוקד עובדי הוראה  .ד
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 לציבור  מידעת הנגש .7

 לחצו כאן -  באתר משרד הבריאותהמידע החיוני ביותר כולל שאלות ותשובות  .א

 מחוזות יתאמו כל הנחיה ומידע עם אגף בכיר לדוברות והסברה במטה. .ב

 :בפורטלים השונים של המשרד  ף מפורסמות הודעותבנוס .ג

 בפורטל הוריםמידע בנושא  (1

 בפורטל מוסדות חינוךמידע בנושא  (2

  במרחב הפדגוגימידע בנושא  (3

 בפורטל רשויות ובעלויות חינוךמידע בנושא  (4

 בפורטל עובדי הוראהמידע בנושא  (5

 בפורטל תלמידיםמידע בנושא  (6

 גורמי קשר במשרד במטה מול גורמים ורפרנטים ברמה הארצית ולאומית .8

  בריאותהתחום  תמנהלבאחריות כת מצב משרד הבריאות רבהעה נציגות קבוע .א

 . אגף הביטחוןומל"ל באחריות  ות קבועה בהערכת מצב רח''לנציג .ב

 טיולים במערכת החינוך .9

 מגע עם הקבוצה הקוראנית אותרו, נותח הלו"ז בהתאם להנחיות משרד הבריאות.בהטיולים אשר היו בשטח  .א

 הקבוצה ועל פי הנחיות משרד הבריאות הונחו להיות בבידוד.קבוצות מבתי ספר אשר היו במגע עם  3 -

 מעקב ושליטה באחריות מנהלת תחום בריאות ארצית. -

  :לאכי יתכן והיו לגביהם חשד למגע יפנו  ,טיולים אשר יש מידע לגביהם .ב

 המפקחת מחוזית/ רפרנטית בריאות מחוזית

 .הטיולים שאושרהבהתאם לתוכנית טיולים המתוכננים יפעלו  .ג

 .ב טיולים לקבלת הנחיותלחדר מצ מידיתבכל מקרה של אירוע חריג או תסמינים יש לדווח  .ד

קבלת החלטות על צמצום פעילות בטיולים או באתרים ספציפיים יתקבלו בהערכות המצב בהתאם  .ה

 ת.ולאומיהלהנחיות משרד הבריאות והערכות מצב 

 .הנחיות הפיקוח על הבריאותוהתנהגות מונעת בטיולים על פי  הלהיגיינתדריך תלמידים  .ו
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 משלחות נוער לחו"ל .10

 .מבוטלות עד להודעה חדשה באתר משרד הבריאות  ת למדינות המפורטותוות משרד הבריאות המשלחעל פי הנחי .א

 והנחיות משרד החינוך. הנחיות משרד הבריאותהינם רק על פי  אחרותביטול משלחות למדינות  .ב

 לתדרוך המשלחות והתלמידים. קב"ט ארציהנחיות התנהגות מונעת בשדות תעופה ובמטוסים יועברו על ידי  .ג

 משלחות נוער לפולין .11

ועד לתאריך  2020בפברואר  23מהיום  משלחות לפולין יציאת יש איסור על על פי הנחיות משרד הבריאות  .א

 . משלחות הנמצאות בימים אלה בפולין יחזרו בהתאם ללו"ז המתוכנן. 2020במרץ  4

קב"ט ארצי ומינהלת הנחיות התנהגות מונעת בשדות התעופה ובמטוסים ובמהלך המשלחת יועברו על ידי  .ב

 .פולין לקראת היציאה

 עובדי הוראה .12

 ת.יוות יתמכו בעובדי הוראה בהתאם להתפתחומינהל כ"א בהוראה במטה ובמחוז .א

ום ימי חופשה בגין המחלה והבידוד מינהל כ"א בהוראה יפיץ הנחיות לעובדי הוראה בנוגע דיווח לתשל .ב

 בכפוף לצו הבריאות/טופס דיווח לחופשת מחלה בעקבות הקורונה המפורסם באתר משרד הבריאות.

  ולפעול על פי הנחיות המתעדכנות מעת לעת במשרד. עובדי הוראה נדרשים להגיע לעבודה ולבתי הספר, .ג

 רשימות תלמידים ועובדי הוראה בבידוד ביתיניהול  .13

 :תלמידים ועובדי הוראה רשימתיש לנהל  .א

 מנהל בית הספר. - בית ספריתברמה  (1

 מפקחת על הבריאות. – מחוזיתברמה  (2

 : יש לדווח ע"פ הפורמט/הפרמטרים הנ''ל .ב

 רשות  מחוז 

 מקומית

שם בית 

 ספר

סמל 

 מוסד

שם 

 מנהל/ת

טלפון 

 נייד

תאריך 

הבידוד 

ד עוי

 לסיומו

שכבת גיל 

+ מספר 

תלמידים+ 

שמות 

 תלמידים

מספר 

עובדי 

הוראה + 

 שמות 

 

 

 

http://www.education.gov.il/bitachon
http://www.edu.gov.il/


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית
 מנהל אגף היערכות לשעת חירום

 
 
 

 

 bitachon\http://www.education.gov.il 3931067-073פקס  6539310-073טל'   9510402, ירושלים; 2רח' דבורה הנביאה 

 www.edu.gov.il|  730-3931067فاكس  730-6539310هاتف  9510402القدس, -, اورشليم2شارع دبورا هنبيئة 

 

 

  הפצת הנחיות ותדריכים כדלקמן:   – מנכ"ל דגשי  .14

 מסמך הנחיות למנהלי מחוזות  .א

  ומנהלי מחלקות חינוך  מוסדות חינוךלמנהלי הנחיות מסמך  .ב

 )לרבות בשפה הערבית(מכתבי שפ''י לכל הרמות תדריכי ו  .ג

 )בהתאמה (  פורטלים כלל המסמכים בהפצת  .ד

 למידה מקוונת מרחוק לתלמידים בבידוד .ה

לבתי הספר והתלמידים  למידה מרחוקל מידע יבנה תוכנית מיידית ומינהל תקשובמינהל פדגוגי   (1

   .בבידוד הנמצאים

                                   לבתי הספר באמצעות מנכ"לי מחוזות ומפקחי התקשוב המחוזיים. הנחיות יופצו במיידית (2

מזכירות פדגוגית יבנו בשבועות הקרובים מערכת למידה מרחוק /  מינהל תקשוב בשיתוף מינהל פדגוגי (3

 מתוקשבת עפ"י תוכנית לימודים בסיסית.

 :המחוזותבאחריות  –ולרשויות המקומיותלהפצה למוסדות החינוך מצ''ב מסמכים  .15

   .מכתב למנהלי מוסדות חינוך ומנהלי מחלקות חינוך .א

 )הועלו גם בפורטלים בהתאמה(מכתבי שפ''י  .ב

 חלק מילדי הגן דבהם נדרשים לבידו  תדריך לגננות (1

 תדריך לכלל מנהלות הגנים בארץ (2

 בתי הספר בהם נדרשו חלק מהתלמידים וסגל ההוראה לשהות בבידוד.תדריך ועקרונות לשיח ב (3

 עקרונות לשיח בכיתות בבתי ספר בכלל הארץ  (4

  בעברית ובשפה הערבית. מכתב להורים (5

  .בשפה הערביתמכתב לצוותי החינוך  (6
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  לוח תפוצה   

 העתק:

 המנהל הכללי שמואל אבואב, מר

 משנה למנהלת הכללית ,גברת גילה נגר

 חירום ובטיחות סביבתיתסמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון, שעת מר אריה מור, 

 חשב המשרד, עמוס שקדי מר 

 ד"ר מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית

 סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי, שוש נחוםד"ר 

 סמנכ"ל ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים ,משה שגיאמר 

 סמנכ"ל ומנהל מינהל )עובדי הוראה(, איל רם מר 

 חברה ונוער מנהל מינהל, חגי גרוסמר 

 (סמנכ"ל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע )מינהל מדע וטכנולוגיה, עופר רימוןד"ר 

 מנהלת אגף בכיר )תפעול, רכש ולוגיסטיקה(, תנאלה בן נעיםגב' נ

 פדגוגי(-מנהל אגף בכיר )בחינות, דויד גלמר 

 מנהלת אגף א' שירות פסיכולוגי ייעוצי )שפ"י(, עינב לוקגב' 

 סמנכ"ל בכיר ניהול ההון האנושי, ניר שקדמר 

 סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר )כח אדם בהוראה(,  סוניה פרץגב' 

 היועצת המשפטית, עו"ד אילת מלקמן

 הסברה ודוברות )מנהלת מכלול דוברות והסברה( תמנהל, מיכל צדוקיגב' 

 סגנית מנהל מינהל פדגוגי, אינה זלצמןגב' 

 מפקחת מרכזת )בריאות(גב' אפרת לאופר, 
 מר שאלתיאל רם, מנהל אגף היערכות לשעת חירום 

 מנהלת אגף א' )חינוך מיוחד(, רחל אברמזוןגב' 

 מנהלת אגף א' )חינוך קדם יסודי(גב' אורנה פז, 

 מנהלת אגף א' )חינוך יסודי(, אתי סאסי גב' 

 מנהלת אגף א' )חינוך על יסודי(גב' דסי בארי, 

 , מ"מ מנהל אגף )טכנולוגיות מידע( מינהל מדע וטכנולוגיה, ליקובי רפאמר 

 מינהל מדע וטכנולוגיה, למידה מרחוק בחירום -מדריכה מרכזת ארצית )מדע וטכנולוגיה( , רונית אלושגב' 

 למידה מרחוק בחירום -מדריכה מרכזת ארצית )מדע וטכנולוגיה( , רונית דבוש סייגגב' 

 מינהל פדגוגי -אגף א' שירות פסיכולוגי יעוצי  מפקחת )מצבי לחץ ומשבר(, טוב-ד"ר יוכי סימן

 מנהלת אגף )היעדרות מורים ותקשוב( אגף בכיר )כח אדם בהוראה(, שלגית אליהוגב' 

 סגנית מנהל מינהל החינוך הדתי, אתי אורלבגב' 
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית
 מנהל אגף היערכות לשעת חירום
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 ממונה )תכניות פדגוגיות במגזר השלישי(, מיכל עוז אריגב' 

 מנהלת אגף )פסיכולוגיה חינוכית( , דמןד"ר חוה פרי

 סגנית יו''ר המזה''פ ומנהלת אגף א' פיתוח פדגוגי, המזכירות הפדגוגית, דליה פניגגב' 

 תלמידים ונוער )ממונה חירום -מפקח ארצי באגף חברתי קהילתי , דודו ביטסמר 

 מפקחת ארצית על החינוך המיוחד, מימי פלצ'יגב' 

 ממונה )שותפויות ומשאבי קהילה(, לילך אפלטוןגב' 

 מדיה ואינטרנט(, אגף בכיר )דוברות, תקשורת והסברה(-מנהל תחום )ניומר יובל מלחי, 

 מרכז בכיר דוברות חינוך, עמנואל גורליקמר 

 מנהל אגף א' )הצטיידות והסעות(מר שמעון אבני, 

 לתלמידיםמנהל אגף פניות ותלונות הציבור וקו פתוח , שבתאי כהןמר 

 מנהלת אגף א' )נכסים ולוגיסטיקה(גב' יפה אסולין, 

 סגן מנהל מינהל הפיתוח ומנהל אגף בכיר מיפוי ותכנון, גנאדי קמנצקימר 
 

 מטה אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

 מנהלי תחום בטחון, שעת חירום ובטיחות
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