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 בתשרי תשפ"ב "גכירושלים, 
 2021בספטמבר  29

 הורים יקרים, 

 מועדים לשמחה. 

הלימודים והפעם ללמידה רציפה. ברצוני להביע שוב את הערכתי הרבה בסוף השבוע נשוב לספסל 
במנהלות ובמנהלים, במורות ובמורים,  -לכם על שיתוף הפעולה והאמון שלכם בעובדי ההוראה 

 בגננות ובצוותי החינוך.

אנו צופים כי הקורונה תמשיך ללוות אותנו לאורך כל שנת הלימודים הנוכחית, בעוצמות שונות, 
 ך להשפיע על פעילות מערכת החינוך וגם עליכם, כהורים. ותמשי

מערכת החינוך נפתחה ביטון, -למרות הקורונה, ובהתאם למדיניות שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא
באחד בספטמבר בעיצומו של גל קורונה רביעי ושערי מוסדות החינוך היו פתוחים בפני למעלה מ 

 . מיליון תלמידים ותלמידות מידי בוקר 2 –

עם החזרה מהחגים ישובו הילדים לשגרת החינוך, לחבריהם בהפסקות ולמעטפת הקשב של צוותי 
החינוך בבתי הספר ובגנים. אנו חוזרים למוסדות החינוך בכדי לצמצם את הפערים הלימודיים, 

 החברתיים והרגשיים.    

למידה רציפה. ראש בצל הקורונה נערכת מערכת החינוך לתרחישים שונים בכדי להמשיך ולקיים 
הממשלה, שרת החינוך, שר הבריאות והצוותים המקצועיים במשרדי הממשלה וברשויות 
המקומיות, פועלים בתיאום ובוחנים באופן יומיומי כלים נוספים על מנת לאפשר לכם ולילדיכם 
שגרה. כך למשל, נבחנת מדיניות בידוד חדשה, שתאפשר צמצום משמעותי של מספר התלמידים 

רשו להיות בבידוד בעת גילוי חולה מאומת בכיתה. זאת, לצד שמירה על בריאותם של שיד
 התלמידים וצוותי ההוראה וכן של הציבור כולו.

 אציין כאן צעדים נוספים, שנבקש להוציא אל הפועל בשיתוף פעולה עמכם: 

בזכות הבדיקות המקדימות שביצעתם בבתיכם לפני פתיחת שנת  -"2מבצע "אנטיגן  .1
מודים התגלו אלפי מקרים של תחלואה סמויה, ונמנעו בידודים של עשרות אלפי הלי

תלמידים ואלפי מורים. בימים אלו, לקראת החזרה ללימודים בתום תקופת החגים, מחלק 
ללא  –משרד החינוך בשיתוף ארגון מד"א, ערכות בדיקה מהירות לשימוש ביתי )אנטיגן( 

ו'(. על מנת להירשם לקבלת ערכת -ים וכתות א')גנ 3-12לטובת ילדים בגילים  – עלות
כדי . קישור המצורףבדיקה ולצפות היכן עמדת החלוקה הקרובה אליכם, אנא היכנסו ל

למנוע ככל הניתן כניסת תחלואה סמויה והדבקות במערכת החינוך, הנכם נדרשים לדווח 
שתישלח עם  הצהרה ידניתאו למלא  טופס מקווןצאת בדיקת אנטיגן שלילית בעל תו

ילד/ה שלא יגיעו עם הצהרת הורים לפי תקנות הבריאות, לבית הספר.  התלמיד/ה לגן או
 לא יוכל להשתתף בלימודים ביום זה. 

ו'. -" )בדיקת מטוש( יזומות בשכבות א'”PCRתכנית לביצוע בדיקות  -"מגן חינוך" .2
אני קורא לכם מהורי התלמידים.  75%התכנית מותנית בגיוס הסכמותיהם של לפחות  

להקדים ולתת את אישורכם להשתתפות בנכם/בתכם בתכנית "מגן חינוך" באמצעות 
התכנית כבר מיושמת בהצלחה בחודש האחרון במספר פשוט וידידותי.  טופס מקוון/ידני

תלמיד/ה ואיש/אשת   –שימו לב ישובים ומסייעת באיתור תחלואה סמויה בבית הספר. 

mailto:mankal@education.gov.il
http://www.edu.gov.il/
https://www.mdais.org/101/antigen-children
https://www.mdais.org/101/antigen-children
https://apps.education.gov.il/NmmNetAnt/Antigen
https://apps.education.gov.il/NmmNetAnt/Antigen
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/Parent-reporting-home-antigen-test.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/Parent-reporting-home-antigen-test.pdf
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/corona-test
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במסגרת  PCRבבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת  צוות חינוכי שקיבלו תוצאה שלילית 
 . וצאההימים ממועד קבלת הת 7יהיו זכאים ל"תו ירוק" במהלך  תכנית "מגן חינוך"

על מנת להימנע מבידודם של כל מי שהיו במגע עם מאומת,    - פיילוט "כיתה ירוקה" .3
גיבשנו יחד עם משרד הבריאות את מודל "כיתה ירוקה". מודל זה נבחן כעת במסגרת 

כיתות בחברה הערבית,  5 -כיתות במגזר החרדי, ב 10 -פיילוט שמקיים משרד הבריאות ב
כיתות  300-ודים משרד הבריאות יחיל את הפיילוט גם בכוהחל מהשבוע השני של הלימ

ם שלילישתלמידים שהיו במגע עם מאומת וימצאו במגזר הכללי. בבסיס המודל עומד 
להמשיך וללמוד באופן פרונטאלי בבית הספר. הפיילוט מובל  ויוכלמהירה יומית בבדיקה 

להסתיים עד מחצית ומנוהל על ידי משרד הבריאות בשיתוף משרד החינוך והוא אמור 
חודש אוקטובר. הפיילוט בוחן ארבעה מודלים מרכזיים ובסיומו יוצגו תוצאותיו לקבינט 
הקורונה ותתקבל ההחלטה לגבי המתווה הלאומי, שעל פיו תפעל מערכת החינוך כולה ללא 

 בידודו של מי שאינו מאומת, למעט באזורים המהווים מוקדי התפרצות גבוהה. 

בהתאם להנחיית ראש  -קת קורונה )אנטיגן( לשימוש ביתי רציף חלוקת ערכות בדי .4
הממשלה, בימים אלה מתקיימת עבודת מטה לבחינת תכנית במסגרתה יחולקו להורים 
ערכות לבדיקות קורונה ביתיות לתקופה בת כחודש ימים. אנו נמשיך לעדכן אתכם 

 בהתפתחויות בעניין זה. 

, 3.10.21חיות משרד הבריאות, החל מתאריך בהזדמנות זו אבקש להזכירכם כי לפי הנ .5
ומי שעברה למעלה מחצי שנה מחיסונו השני, ידרש לחיסון  יעודכן תוקפו של התו הירוק

מורים ותלמידים אשר פג תוקפו של התו הירוק  שלישי לצורך שימור התו הירוק. בהתאם,
 שברשותם ידרשו להתחסן במנת הדחף.  

ומעלה שטרם התחסנו, לנצל את הימים  12בגילאי אני שב וקורא להורים לתלמידים 
פטורי בידוד יוכלו ללמוד  70%-. להזכירכם, כיתות שבהן למעלה מהקרובים ולהתחסן

בערים כתומות  ללמידה מרחוק או בשטחים פתוחים באופן רציף, ללא צורך במעבר
 ואדומות.

 ריאות צוותי החינוך. אנו נמשיך לפעול למען חינוך הילדים ולמען השמירה על בריאותם וב

 

 

 , רבה ובברכת הצלחה משותפת בהערכה                                                        
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 מנכ"ל משרד החינוך                                                                                
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