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  2020מרץ        3
 תש"פ  אדרב  'ז

 2000-1023-2020-0072450מס' סימוכין:                                                                                                                            

 לכבוד

 )לוח תפוצה(

  2020מרץ  3 -נגיף הקורונה בישראל  במערכת החינוך לאור התפשטותסדר פעולות   הנדון: 

 1דף הנחיות ומידע מס'  

 כללי .1

על רקע התפתחות אירוע נגיף הקורונה בישראל ובעקבות היחשפות לנגיף הקורונה בעולם, עלינו להיערך  .א

, עובדי הוראה ומנהלה הולך וגדל של תלמידים פרמס -לכל התפתחות והחמרה במערכת החינוך 

  .משרד הבריאות ביתי בהנחייתהנדרשים לבידוד 

   קורונה -אתר משרד הבריאות המתפרסמות ב משרד הבריאות  בהתאם להנחיות פועל משרד החינוך .ב

 הפורטלים בהתאמה לקהל היעד. 5בכל  משרד החינוך יאתרהנחיות משרד החינוך מתעדכנות ב .ג

 חינוך. לקתמנהלי מחמסמך זה, הוא המשך למסמך הנחיות למנהלי מוסדות חינוך ו .ד

 על ידי : מידי ושיקולים להיערכות ומענה הנחות יסוד .2

משרד  ביתי על פי הנחייתהנדרשים לבידוד  להנהמובדי הוראה עובניית תמונת מצב ומיפוי תלמידים,  .א

 .הבריאות

 .לסייע למוסד החינוכי ולמשפחות של המחוז בשיתוף ובתיאום עם הרשות המקומית ידיתימהתערבות  .ב

 .ומתן מענה חלופי לשגרת הלימודים מערכת החינוךהיערכות לשיבוש משמעותי בשגרת הלימודים של  .ג

 בכל מעגלי הפגיעות של המוסד החינוכי.טיפול מערכתי ותומך  .ד

 המשך רציפות הלימודים בלמידה מרחוק / מקומות חלופיים. .ה

 תיאום הפעולות עם השלטון המקומי. .ו

 להלן סדר הפעולות במערכת החינוך על פי רמות: .3

 רמה ארצית .א

 :ביתיהנדרשים לבידוד ומינהלה עובדי הוראה , על נתוני התלמידיםשוטף למטה תיאום דיווח ו (1

 .הממונה על בריאות התלמיד במשרד הבריאות מולהמפקחת על הבריאות במשרד החינוך  (א

 .במשרד הבריאות ת חירוםהאגף שע מולמשרד החינוך  ת חירוםאגף שע (ב

 ופרסום בפורטלים  בריאותלאור הנחיות משרד המותאמת הסברה והנחייה פעילות  (2

  .ובהודעות תקשורת מיוחדות

 למוסדות ולתלמידים השוהים בבידוד. ארוכת טווחהפעלת תכנית למידה מרחוק/חלופית  (3

 לצמצום החשיפה במערכת החינוך.מחוזות ולמוסדות החינוך לוסיוע הנחיות  (4

 .מעבר לשעון פעילות והערכות מצב שוטפות מול המחוזות הרלוונטיים (5

 החינוך בהתייעצות עם משרד הבריאות.שגרת הלימודים במוסד חינוכי תישקל על ידי הנהלת משרד  (6

 .הצורך פי - ללרשויות המקומיות עמשרד החינוך יעמיד את כלל המענים והסיוע, תמיכה וסיוע  (7

 . נהל תקשוביאגף הקדם יסודי בסיוע מהבהובלת  לפי הצורךי הילדים לגנ "חדר זום"הפעלת  (8

 .ביתי מענה לבחינות בגרות לתלמידים השוהים בבידוד (9

 ותמיכה לעובדי הוראה השוהים בבידוד, ומענה חלופי להיעדרותם/ממלאי מקום וכו'מענה  (10

דות ייעודי למנהלי מוסמוקד , והתמודדות עם לחץ נפשילהורים ותלמידים רגשי קו פתוח  מוקדהפעלת  (11

 .באתר משרד הבריאות נגיף קורונהבכפוף להנחיות  לעובדי הוראה מוקדו חינוך

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/?gclid=CjwKCAiA7t3yBRADEiwA4GFlI49GKNbri33aq3qJf_qElN0sAjwlQ1WWxKGLX9dXKhif7chwEVKA6hoCIogQAvD_BwE#lecturersCollapse-34482-3
https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx?d
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx?d
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 רמה מחוזית .ב

 משרד הבריאות. על פי הנחייתביתי הנדרשים לבידוד ועובדי ההוראה נתוני התלמידים מיפוי  (1

 .למחוזות המפקחת על הבריאות הארצית שהופץ ע''י טופס מילוי/פורמטפ "ע ףדיווח שוט (2

 .בדי הוראהלניתוח מקומות החשיפה של תלמידים ועובמשרד הבריאות רופא המחוזי ל סיוע (3

ומול מחלקות/מכלולי חינוך  המטה הארצימעבר לשעון פעילות והערכות מצב שוטפות מול  (4

 ברשויות המקומיות.

 ברשויות הרלוונטיות בהתאם לצורך וחומרת המצב. ת חירוםבשע הפעלת מפקחים מתכללים (5

 ראשי הרשות ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.בשיתוף בתיאום והמחוזות יפעלו ככלל,  (6

נוספים יש לדווח על כך למשרד  במידה ונתקלים בהפרה של ההנחיות על ידי הורים / או גורמים (7

 הבריאות ולמטה משרד החינוך.

עם מנהל מחלקת  יתוף פעולה בתיאום וש צוותי תמיכה וליווי מחוזי לכל בית הספרעל המחוז למנות  (8

 אשר יכללו: חינוך הרשותי בהובלת המפקח/ת הכולל/תה

 פסיכולוגים של שפ"י.ו יועצים חינוכייםמדריכי חירום,  (א

 מחוזי אשר יכלול את רפרנטית הבריאות והמדריכות המחוזיות.תמיכה וסיוע צוות  (ב

כדי לעמוד בקשר עם התלמידים המבודדים  ,שידאג להעמיד אמצעים מקווניםצוות תקשוב  (ג

 את המענים הלימודיים הנדרשים. הביתי בביתם ולתת להם בימי הבידוד

 ., לשיקול המחוזת חירוםלשבץ את המפקחת המתכללת בשע –במקרים של החמרה  (ד

, עובדי הוראה ומינהלה אשר תלמידים על רישום מסודרת טבלת לנהל  המוסד החינוכיעל מנהל  (9

יש לעדכן ביתי לבידוד הנחיה  על פי כניסה לקישור המקוון. בכל עדכון לגבי  נמצאים בבידוד ביתי 

 הבא: בקישור

 שיטת הדיווח: (10
 
לקבל עדכון מפורט יומי ממנהל המוסד  י מהילדים על המפקחים הכוללים/מפקחות על גנ (א

ת יהנחי ל פיע הלה אשר נדרשו לשהות בבידוד ביתי , עובדי הוראה ומינתלמידים החינוכי  על 

 .משרד הבריאות

 למנהל/ת המחוז ולמפקחת על הבריאות הארצית. את המידע הנ''ל יש להעביר (ב

למנהלת המחוז/רפרנטית על התינתן הרשאה  ל פיצפייה ומעקב בנתוני הדיווח המקוונים ע (ג

 .המחוזית הבריאות

 דיווח שוט ע"פ פורמט/טופס מילוי שהופץ ע''י המפקחת על הבריאות הארצית למחוזות. (ד

 .אלא בציר הפיקוח על הבריאות בלבד ת ולא ניתנות להפצהחסויורשימות אלו הן הערה :                      

  
 מחלקת/מכלול חינוך רשותי .ג

 :יתוף פעולהמול ובש שעון פעילות קבוע ל פימכלול חינוך ועבודה עמחלקת/חברי מטה  כינוס (1

 .לוסייההרשות ומטה הרשות המקומית בדגש על מחלקת/מכלול אוכ אשר (א

 .מטה מחוז משרד החינוך (ב

 .להחלטת המחוז(בהתאם  ת חירוםמפקחת המתכללת בשע) י ילדיםגנהמפקחת הכוללת/ (ג

 ספריצל''ח בתי  (ד

בתיאום עם  ביתי הנדרשים לבידוד , עובדי הוראה ומינהלהומסד נתוני תלמידים  בניית תמונת מצב (2

 .מחוז משרד החינוךצוות 
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השלטון בשל המצב, עם מתאם הבריאות הרשותי ) יתוף פעולהבש טיפול ומענה למערכת החינוך (3

 .(המליץ לרשויות המקומיות למנות מתאם בריאות רשותיהמקומי 

 .לפתיחת צל"ח במוסדות החינוך/הפעלת צל''ח מרחוקהנחייה  (4

  רווחה/מכלול אוכלוסייה  לקתעם מח עולהיתוף פבשרוב למוסד החינוכי ארגון צוות סיוע מק (5
 עודי להורים.ימידע ומוקד ימומלץ על פתיחת מוקד  (6

 בפורטל רשויות ובעלויות חינוךמידע בנושא  (7

בין  יתוף פעולהושתיאום ליש לקיים שיח  רת/שכנהרשות אחמעובד הוראה במקרה של תלמיד/ (8

         לטיפול ומענה מותאם. מחלקות  החינוך ברשויות המקומיות

 :ניתוח העובדות והמשמעויות ,מכלול חינוךקיום הערכת מצב  (9

 

 

 

 

 

 

    :לקבלת החלטותשיקולים והמלצות  (10

 .המשך שגרת הלימודים בתיאום עם משרד החינוך  (א

  .מחוז משרד החינוךצוות יחד עם  תבניית תכנית לימודים חלופי (ב

 .לציבור ההורים והתלמידים והנחיה הסברהמדיניות  (ג

 .(ביתי בבידודהנמצאים  בדי הוראהתלמידים ועוסיוע ותמיכה שוטפת למשפחות ) (ד

 .החינוך מחוז משרדמ לסיוע בקשות (ה

 

 רמת המוסד החינוכי .ב

באחריות מנהל במקרה של דרישה לכניסה לבידוד ביתי של תלמיד, עובד הוראה או מינהלה,  (1

צית מפקחת על הבריאות הארשהופץ ע''י הע"פ פורמט/טופס מילוי לדווח המוסד החינוכי 

 ידווח ל: במקבילו למחוזות

 . החינוכילמפקח הכולל/מפקחת גני הילדים של המוסד  - שרד החינוךמ (א

 למנהל מחלקת חינוך הרשותי. - רשות מקומית (ב

, עובדי הוראה או נתוני תלמידיםורשימות של שוטף לנהל מעקב  באחריות מנהל המוסד החינוכי  (2

מנהל וי ילדים המפקח הכולל/מפקחת על גנבתיאום עם בית דוד הנדרשים לבי נהלהימ

 הרשותי. חינוך מכלול/מחלקת

עם מנהל  בית ספרי לטיפול על פי הנחיות שפ"י, ויהיה בקשר ישיר יפעיל צל"ח בית הספר (3

 מחלקת/מכלול  החינוך לכל בקשת סיוע ותמיכה בתלמידים, עובדי הוראה או מינהלה.

 בית הספר יהיה ערוך להפעיל את הצל''ח מרחוק/מקום חלופי )מחוץ לבית הספר(  (4

מת הורים מתנדבים לתגבור בעת תוודא רשימת גורמי סיוע ברשות המקומית ורשי מנהלת הגן (5

 הצורך. 

 בפורטל מוסדות חינוך באופן שוטף למנהלי מוסדות החינוךשל משרד החינוך הנחיות ומידע  (6

 .בפורטל עובדי הוראה ו במרחב הפדגוגי

 
 שלב א

 
 עובדות

 

 שלב ב
 

 משמעויות

 שלב ג
 

החלטות 
 והנחיות

 שלב ד
 

 המלצות

 שלב ה
 

 פערים מרכזיים

     

https://pob.education.gov.il/PniotSherut/Pages/messages.aspx
https://pob.education.gov.il/PniotSherut/Pages/messages.aspx
https://mosdot.education.gov.il/content/school/school-info
https://mosdot.education.gov.il/content/school/school-info
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/aktuali-ahshav/guidance-corona-virus/
https://poh.education.gov.il/Pages/HomePage.aspx
https://poh.education.gov.il/Pages/HomePage.aspx
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 .בפורטל עובדי הוראה(יפורסם הנחיות משרד החינוך ) ל פי שיעור מחנך בנושא קורונה ע (7

בידוד יתכנן את המשך הפעילות מתוך הנחת עבודה של היעדרות מורים בשל  מנהל המוסד החינוכי (8

 של המפקח הכולל/גני ילדים. ובסיועבתיאום  , וייערך לגיוס ממלאי מקוםביתי

וחוסר יכולת המוסד החינוכי                    ו/או היעדרות מסיבית השוהים בבידוד ביתי במצב של עליית שיעור  (9

  :להמשיך ולתפקד כרגיל

כנית הלימודים ושיבוץ כוח ודים, כגון איחוד כיתות, שינוי תלשינוי בתוכנית הלימיש להיערך  (א

 .ומנהל מחלקת חינוך הרשותית המפקח הכוללבתיאום וסיוע של  אדם חלופי

החינוכי עקב הצמצום באספקת השירותים הנדרשים תח את ההשפעות הצפויות על המוסד יש לנ (ב

 , שירותי ניקיון, הובלות, שירותים טכניים וכו'(.הזנה/לו )תחבורה ציבורית, שירותי הסעדה

 להפעלת המוסד החינוכי בלוח זמנים גמיש, כדי למנוע ריכוזי תלמידים וצפיפות יש להיערך (ג

 . בהתאם להנחיות משרד הבריאותו

 ביתי.לבידוד תלמידים, עובדי הוראה או מינהלה נדרשו מצב בו נטיים בעדכון להורים הרלוו (10

 ומנהל מפקח/ת ביה''סבתיאום עם במכתב  מידע הוריםכלל הלעל מנהלי מוסדות החינוך לשלוח  (11

 שיכלול את הסעיפים האלה:בכפוף להנחיות /תדריכי שפ''י חינוך הרשותי מכלול /מחלקת 

 .על מנת להעביר מסר ברור ומפורט  בהתאםפרטים על היערכות המוסד החינוכי  (א

 באתר משרד הבריאות להסב את תשומת לב ההורים לפעול בהתאם להנחיות (ב

רלוונטיים במוסד החינוכי בכל שינוי במצבו הבריאותי להמליץ להורים לשתף את הגורמים ה (ג

 והרגשי במהלך הבידוד הביתי.

רק לאחר שהשלימו את ימי הבידוד תתקיים  ,תלמידים / צוותי הוראה ללימודיםם של חזרת (ד

על פי הנחיות משרד  וככל שלא התפתחו תסמינים, ניתן לחזור לעבודה ולפעילות רגילה הנדרשים

  הבריאות.

ההיגיינה והניקיון למניעת  החינוכי לחזור ולהדגיש את ההנחיות לשמירה על כללי המוסדעל  (ה

 . מומלץ לשלוח תזכורות להורים בעניין זה.המחלה

דף עדכון בנושא  –בפורטל הורים תדריכי שפ''י המתפרסמים  ללמידע ו ההורים להפנות את (ו

 .בפורטל תלמידיםו  קורונה

 

 

 בכבוד רב,
 
 
 

         ____________________      _________________                                 ____________________                                                            
 
 שאלתיאל רם                           דר' יוכי סימנטוב                      אפרת לאופר           

 
 מנהל אגף היערכות לשעת חירום מנהלת היח' למצבי משבר וחירום                המפקחת על הבריאות   
 
 
 
 
 
 
 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/?gclid=CjwKCAiA7t3yBRADEiwA4GFlI49GKNbri33aq3qJf_qElN0sAjwlQ1WWxKGLX9dXKhif7chwEVKA6hoCIogQAvD_BwE#lecturersCollapse-34482-3
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/?gclid=CjwKCAiA7t3yBRADEiwA4GFlI49GKNbri33aq3qJf_qElN0sAjwlQ1WWxKGLX9dXKhif7chwEVKA6hoCIogQAvD_BwE#lecturersCollapse-34482-3
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/healthy-lifestyle/korona
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/healthy-lifestyle/korona
https://students.education.gov.il/homepage/emergency
https://students.education.gov.il/homepage/emergency
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  לוח תפוצה   

 המנהל הכללישמואל אבואב,  מר

 , משנה למנכ"לגילה נגרגברת 

 תפוצת מנהלי מחוזות 

 , סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתיתאריה מורמר 

 , חשב המשרדעמוס שקדימר 

 , יו"ר המזכירות הפדגוגיתמירי שליסלד"ר 

 , סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגישוש נחוםד"ר 

 , סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה ותקציביםמשה שגיאמר 

 , סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראהאיל רםמר 

 , מנהל מינהל חברה ונוערחגי גרוסמר 

 , סמנכ"ל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידעעופר רימוןד"ר 

 האנושי, סמנכ"ל בכיר ניהול ההון ניר שקדמר 

 , סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראהסוניה פרץגברת 

 , סגנית בכירה למנהלת המינהל הפדגוגיאינה זלצמןגברת 

 , מנהלת אגף בכיר תפעול, רכש ולוגיסטיקהנתנאלה בן נעיםגברת 

 , מנהל אגף בכיר בחינותדוד גלמר 

 )שפ"י(, מנהלת אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי עינב לוקגברת 

 , יועצת משפטיתאילת מלקמןעו"ד 

 , מנהלת אגף בכיר דוברות תקשורת והסברהמיכל צדוקיגברת 

 תפוצת רפרנטיות בריאות

 , מנהלת אגף א' חינוך מיוחדרחל אברמזוןגברת 

 , מנהלת אגף א' חינוך קדם יסודיאורנה פזגברת 

 , מנהלת אגף א' חינוך יסודיאתי סאסיגברת 

 מנהלת אגף א' חינוך על יסודי, דסי באריגברת 

 , מנהל חטיבת הטמעת טכנולוגיות, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידעקובי רפאלימר 

 מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע, מתאמת קשרים עם המגזר השני והשלישי, אגף טכנולוגיות מידע, רונית אלושגברת 

 מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידעלמידה מרחוק בחירום,  -, חטיבת הטמעה טכנולוגית רונית דבוש סייגגברת 

 , מנהלת אגף היעדרות מורים ותקשוב, אגף בכיר כח אדם בהוראהשלגית אליהוגברת 

 , סגנית מנהל מינהל החינוך הדתיאתי אורלבגברת 

 , ממונה תוכניות פדגוגיות במגזר השלישימיכל עוז אריגברת 

 המשך 

  לוח תפוצה 
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 , מנהלת אגף פסיכולוגיה חינוכיתחוה פרידמןד"ר 

 , סגנית יו"ר המזה"פ ומנהלת אגף א' פיתוח פדגוגי, המזכירות הפדגוגיתדליה פניגגברת 

 תלמידים ונוער וממונה חירום במינהל ח"ן -, מפקח ארצי באגף חברתי קהילתי דודו ביטסמר 

 אגף א' חינוך מיוחד -לחינוך המיוחד ורפרנטית חירום, המינהל הפדגוגי  ת, מפקחת ארצימימי פלצ'יגברת 

 , ממונה שותפויות ומשאבי קהילה, המינהל הפדגוגילילך אפלטוןגברת 

 מדיה ואינטרנט, אגף בכיר דוברות תקשורת והסברה-, מנהל תחום ניויובל מלחימר 

 רות, תקשורת והסברה, מרכז בכיר דוברות חינוך, אגף בכיר דובעמנואל גורליקמר 

 , מנהל אגף א' הצטיידות והסעותשמעון אבנימר 

 , מנהל אגף פניות ותלונות הציבור וקו פתוח לתלמידיםשבתאי כהןמר 

 , מנהלת אגף א' נכסים ולוגיסטיקהיפה אסוליןגברת 

 מטה אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

 מחוזייםמנהלי תחום ביטחון, בטיחות ושעת חירום 

 שלטון מקומי

 , מנהל מינהל ביטחון מרכז שלטון מקומייוחאי ואג'ימהמר 

 , מנהל מינהל חינוך מרכז שלטון מקומימיכל מנקסגברת 

 , יו''ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך בי קמינסקימר א

 

 

 

 

 

 

 

 


