מדינת ישראל
משרד החינוך

ד' אלול ,תשפ"א
 12אוגוסט2021 ,

 12اب 2021

ّ
البنامج الوطن الفتتاح السنة الدر ّ
اسية "2022\2021
وزارة المعارف ركزت أسئلة وإجابات حول " ر
البنامج يشمل خمس درجات حماية ُخ ّصصت لتأكيد سالمة صحة الطالب وطواقم ر
الب ّبية ف مؤسسات
ر
التعليمية خالل السنة الدر ّ
ّ
ّ
اسية القادمة.
العملية
التعليم ،وللحفاظ عىل تسلسل
ّ
الوزارة ستتابع بحتلنة وإرسال معلومات مرتبة حول نشاطات الوزارة ابان افتتاح السنة وخاللها.

أسئلة وإجاابت
الربانمج الوطين لتفعيل اجلهاز الرتبوي 2022\2021
 .1هل سيتمّ افتتاح السنة الدراسية يف 1.9؟
نعم ،سيتم افتتاح السنة الدراسية ابنتظام.
سيتم التعليم؟
 .2كيف ّ

وفقا للربانمج الوطين من أجل تفعيل اجلهاز الرتبوي ،مجيع الطّلب ،بدءا من جيل الروضات وحىت الصفوف
الثانية عشرة سيتعلمون يف املدارس ،بشكل كامل واعتيادي ،دون تقسيم جملموعات .كل مدرسة ميكنها أن
تنسق برانمج الساعات وأماكن التعليم حسب حاجة املدرسة.

 .3كيف سيقوم اجلهاز الرتبويّ بتأمني سالمة صح ّة الطالب وطواقم التدريس؟
الربانمج يشمل  5درجات محاية لتأمني صحة سّلمة الطّلب والطواقم الرتبوية وتسلسل العملية التعليمية .بناء
على هذا ،سيتم:
 -1فحص أمصال
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 أمهيته :الفحوصات ُخصصت لزايدة عدد الطّلب املستحقني إعفاء من العزل ،واحلفاظ هلم علىالسريورة التعليمية .الفحوصات ليست ُملزمة ،وهي خاضعة ملوافقة األهل.

 -أيضا هي جزء من اجلهد ملنع خسارة أايم تعليمية مثينة بسبب العزل.

 ملن هي خُمصص ّة :لألوالد من سن  3-12من غري املطعمني أو املتعافني. طريقة التنفيذ :بواسطة فحص دم قصري وسريع من اإلصبع ،والنتيجة ستُعطى لألهل خّلل ربعساعة .الطالب الذي لديه مضادات ،سيحصل على إعفاء من العزل وبطاقة خضراء.
ص :مبراكز ستُفتتح ابلسلطات احمللية مبجمعات ستُخصص لذلك ،سيتم افتتاح املراكز
 مكان الفح ّاألوىل يف املدن التالية :بيت شيمش ،مودعني عيليت ،إلعاد وكرايت يعرمي.
اابن افتتاح السنة الدراسية خّلل األايم واألسابيع القريبة سيتم افتتاح مراكز إضافية يف أحناء البّلد.
 اجلهة املنفذة :اجلبهة الداخلية ،جنمة داهود احلمراء وتريجت وشيبا. -2فحص אנטיגן (فحص سريع) لكشف كوروان
 أمهيته :الفحص ُخصص لكشف اإلصابة قبل دخول الطّلب للمدارس يف  1.9وكي منكن افتتاحالسنة الدراسية بشكل منتظم ومناخ تعليمي صحي.

 ما هو فحص אנטיגן  :فحص سريع لكشف الكوروان. ملن هو خُمصصة :ألوالد الروضات ولطّلب الصفوف األوىل حىت التاسعة (العدد اإلمجايل 1.9مليون طالب)
 طريقة التنفيذ :كل أهل سيتلقون طقم اختبار سريع لكشف اإلصابة ابلكوروان .سيتم توزيعه يفاملدارس.
 موعد توزيع الفحوصات :بدءا من 27.08 مكان الفحوصات :فحص ذايت يف منزل الطالب يقوم به األهل. -3منوذج الصف األخضر لتقصري مدة العز ّل
 -أمهية النموذج :النموذج سيرتكز خبلق بيئة تعليمية صحية ُخصصت لتأمني السريورة التعليمية.
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 كيف سيعمل النموذج :النموذج سيعمل فقط يف املدارس اليت ت اكتشاف إصابة مؤكدة .الشخصاملصاب سيُدخل فورا لعزل صحي ،بينما الطّلب والطاقم الرتبوي ميكنهم إجراء فحص خّلل 7
ُ
أايم .من يكون سليب سيداوم التعليم ،ومن يكون إجيايب سيُدخل لعزل صحي ،من ال يريد أن يقوم
ابلفحص سيُدخل لعزل أيضا.
املتعافون واملتطعمون لن يُطلب منهم إجراء فحص وال عزل.

الفحص األول واألخري سيكون فحصي  pcrوسائر الفحوصات خّلل األايم ستكون فحوصات سريعة
(אנטיגן)
 موعد تنشيط النموذج :النموذج التجرييب سيبدأ ابلعمل خّلل األايم القريبة يف مدارس الوسط الديين،وسيتوسع بشكل تدرجيي ليشمل كل جهاز الرتبية .النموذج سيُستخدم الختاذ قرارات لكل جهاز الرتبية.

النموذج التجرييب سينتهي يف  15.10وعندها سيُطبق هذا النموذج على مجيع مدارس البّلد.

 اجلهة املخنفذة :جهات ت اعتمادها من قبل وزارة الصحة لتنفيذ عينات ،مثل :جنمة داهود احلمراء ،تريم،شيبا طريجت.
 .8حامي الرتبيّة

وخصص لتأمني السريورة التعليمية.
 -أمهية النموذج :النموذج سيرتكز خبلق بيئة تعليمية صحية ُ

 طريقة تنفيذ الربانمج :يف إطار هذا الربانمج ستتم املبادرة إلجراء فحوصات اسبوعية يف املدارسلكشف مبكر لإلصابة.
ج :للمدارس املوجودة يف سلطات برتقالية ومحراء.
 ملن ُمخصص الربانم ّ اجلهة املخنفذة :جهات ت اعتمادها من قبل وزارة الصحة لتنفيذ عينات ،مثل :جنمة داهود احلمراء،تريم ،تريجت وشيبا.
 الفحوصات سوف ُُترى فقط للطّلب غري املتعافني أو املتطعمني .الطّلب املتعافون أو املتطعمونلن يُطالبوا بفحوصات.
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هـ  .منط احلياة
 ماذا يشم ّل :ارتداء الكمامة ابلصف واألماكن املغلقة ،احلفاظ على مسافة ،احلفاظ على النظافة ،تعزيزالتعليم أبماكن مفتوحة وغريها .استمرارية متابعة الرقابة على معطيات اإلصابة من خّلل مركز السيطرة
القطري (مشّلط) الذي يراقب معطيات اإلصابة بكل جهاز الرتبية.
 .4كيف جيب على الطالب والطواقم الرتبوية أن يتصرفوا يف حميط املدرسة ّ؟
عليهم التشديد على التعليمات الصحية اليت تشمل ،احملافظة على النظافة الشخصية وهتوئة الصفوف .وعليهم
احلفاظ على التباعد بقدر املستطاع ،خّلل االسرتاحات ،وقت الدروس ،يف غرف املعلمني ،وابحمليط النشاطي
املشرتك يف مؤسسة التعليم ،ويف النشاطات خارج املدرسة.
 .5هل يخفرتض وضع كمامة يف األطر الرتبوية؟ عل ّى من وأين جيب ذلك ّ؟

مجيع الطّلب بدءا من الصفوف األوىل وما فوقها يُطلب منهم وضع كمامة يف غرف التعليم وجبميع النشاطات

الرتبوية اليت تُقام يف أماكن مغلقة ،وأيضا خّلل وقت السفر املنظم (إال االمتحاانت ودرس الرتبية البدنية ميكن
اإلعفاء من وضع الكمامة وفقا لقوانني وزارة الصحة) .كذلك جيب وضع الكمامة يف ُتمعات األماكن

املفتوحة من فوق  100شخص.
 .6ماذا سيحدث ملدرس ّة تتواجد يف سلطة تتحول إىل محراء أو برتقالية؟
 حضاانت الظهرية צהרונים  :سيستمر التعليم بشكل اعتيادي. الروضات والصفوف األوىل حىت الرابعة :سيستمر التعليم بشكل اعتيادي. الصفوفّاخلامسةّوالسادسةّ :يستمرون ابلتعلم وابملقابل تعمل املدرسة على تقليص االحتكاك وفقاالحتياجات وظروف املكان
 الصفوف السابعة حىت الثانية عشرة :سيستمر التعليم بشكل اعتيادي شرط تنفيذ الشروط التالية: نسبة املعفيني من العزل الصحي ابلطبقات أو ابلصفوف السابعة حىت العاشرة أكثر من 50% -نسبة املعفيني من العزل الصحي ابلطبقات أو ابلصفوف العاشرة حىت الثانية عشرة أكثر من 70%
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 الصفوف اخلامسة حىت الثانية عشرة اليت ال تستويف نسبة اإلعفاء من العزل الصحي :هذه املدارسستعمل وفق امكانيتها لتقليص االحتكاك بني الطّلب :النشاطات مبجموعات صغرية ،التعلم أبماكن
تعليم خمتلفة ،التعلم مبكان مفتوح ،التعلم املدمج والتعلم عن بُعد .ابملقابل ،سيتم تنفيذ فحص عينات
ُ
ومراقبة ُمسبقة لإلصابة ضمن إطار "حامي الرتبية"
 .7كيف ميكن معرفة لون الشارة اليت تتواجد فيها سلطيت ّ؟
صنفت محراء وبرتقالية ،وفقا
كل أسبوع (يوم األربعاء) ستنشر وزارة الصحة قائمة الشارة احملتلنة للسلطات اليت ُ

لنسبة اإلصابة.

 .8هل املدارس تستطيع تسيري رحل ،زايرات للمتاحف ،جوالت ،نشاطات خارج املدرسة ّ؟
نعم .الروضات واملدارس يستطيعون إقامة نشاطات ال منهجية ،خاضعة لتعليمات وضع الكمامة ابألماكن
املغلقة ،احلفاظ على التباعد والنظافة.
 .9ما هي التوجيهات املتعلقة ابلنشاطات الالمنهجية؟
النشاطات الّلمنهجية ستُقام بشكل اعتيادي ،مع احلفاظ على التعليمات وقواعد احملافظة على النظافة .يف
السلطات الربتقالية\احلمراء النشاطات جيب أن تكون يف أماكن مفتوحة.

.10هل ّت جتهيز  1.6مليونّفحص أمصا ّل و 1.9مليونّفحص منزيل ّ؟
املوضوع مبسؤولية وزارة الصحة ،حىت االن ت امتّلك  250,000طقم اختبار مصل ،وقد خرجت يف طريقها.
.11هل فحوصات األمصا ّل ُمخصصة جلميع الطالب؟

الفحوصات خمصصة لألوالد من سن  3-12من مل يتلقوا العّلج ومل يصابوا ابملرض سابقا.

.12هل ستلزمون الطالب إجراء فحوصات األمصال ّ؟
من املهم التشديد ،أن الفحوصات ُخصصت لزايدة عدد الطّلب املستحقني إعفاء من العزل ،واحلفاظ هلم

على السريورة التعليمية .الفحوصات ليست ُملزمة ،وهي خاضعة ملوافقة األهل أيضا هي جزء من اجلهد ملنع

خسارة أايم تعليمية مثينة بسبب العزل.
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.13ما هي التجهيزات بشأن نسبة الطالب املعفيني من العزل نتيجة فحوصات األمصال ّ؟
التقدير هو أن  20%من الطّلب مرضوا سابقا وأنتجوا مضادات .هؤالء الطّلب سيكونون معفيني من العزل
وجدت حالة إصابة مؤكدة بصفهم.
والفحوصات حبال ُ
.14هل إجراء الفحوصات يلزّم مصادقة األهل وتواجدهم ّ؟
نعم ،يلزم مصادقة األهل وتواجدهم .ال ميكن إجراء الفحوصات دون مصادقة وموافقة األهل.
.15من وقت إجراء الفحص ،مىت ميك ّن احلصول عل ّى النتيجة؟
احلديث هنا عن فحص سريع – اإلجابة تُعطى خّلل ربع ساعة.
.16مىت سيحصل الشخص املفحوص على بطاق ّة خضراء ّ؟
ما دام الفحص يشري أن اجلسم أنتج مضادات (فحص أمصال إجيايب) ،املفحوص يستطيع أن يُصدر شهادة

بطاقة خضراء من موقع وزارة الصحة .إصدار البطاقة يتم فقط بعد استيعاب معطيات الفحص يف قواعد بياانت
وزارة الصحة.
.17إن مل يقم طالب إبجراء فحص سريع قبل افتتاح السنة الدراسية ،هل سيستطيع أن يذهب للمدرسة ّ؟
الفحص ُخصص لكشف إصاابت الكوروان املسترتة بني الطّلب واألهم تقدمي معلومات لألهل حبال كون ابنه\ابنته
مصاب ،وكي يتم عّلجه بشكل يتناسب مع تعليمات وتوجيهات وزارة الصحة.

من املهم أن تعرفوا أن الفحوصات ُخمصصة للحفاظ على سّلمة صحة الطّلب ،وكي أنمن هلم بيئة صحية وسريورة

تعليمية .الفحوصات ليست إلزامية ،وهي خاضعة ملصادقة األهل.
ِ
ِ
سب؟
.18هل فخحصت موثوقية الفحص البييتّ وأبيّ ن َ
وزارة الصحة صادقت على موثوقية الفحص.

.19كيف تنوون التعامل مع ظواهر تزييف نتائج الفحوصات البيتية؟
تعتمد وزارة الرتبية على مجهور األهل ،ونؤمن أّنم شركاء يف اجلهد القومي إلجراء التعليم بشكل مستمر ،آمن
وصحي .من املهم أن يعرف األهل أن هدف الفحوصات تقدمي أدوات تساعدهم للمحافظة على صحة ولدهم
وعلى استمرار تعلمه .يف كل مدرسة ابتدائية يُعني أمني صحة ،يكون مسؤوال عن ضمان صحة التّلميذ
وطواقم الرتبية والتعليم.

מדינת ישראל
משרד החינוך

 .20هل التالميذ الذين يرفضون أن يخفحصوا يف إطار جتربة "صفّ أخضر" يستطيعون الوصول للتعليم؟ّ
كّل ،تّلميذ كانوا يف اتصال ومل يُفحصوا يُلزموا ابحلجر .املشاركة يف الربانمج ليست إجبارية ،وهي متعلقة
مبوافقة األهل .من املهم معرفة أن النموذج يرتكز يف إنشاء بيئة تعليمية صحية ،ومن أجل ضمان استمرار
مهما وذا معىن يف ضماّنم.
التعليم االعتيادي .الوزارة ترى يف األهل جانبًا ًّ
.21هل تخقدم استجابة تعليمية للتالميذ الذين يرسلون للحجر ،ألّنم رفضوا أن يخفحصوا يف حالة مكاشفتهم
على مريض خم َثبت ّ؟
طالب طُلِب منه الدخول للحجر بسبب االنكشاف على مريض ُمثبت ،حيصل على استجابة من خّلل
املدرسة ،مثل :مهمات تعلم إنرتنتية وغري إنرتنتية ،إمتام املادة التعليمية واحملافظة على التواصل ،كاملتعارف عليه
يف املدرسة يف حالة غياب جراء مرض يف الوضع االعتيادي.
.22مديرون قلقون من رفض معلمني كثريين ألن يخفحصوا يوميًّا سبعة أايم ،ويفضلون البقاء يف احلجر ،األم ّر
الذي يؤدي لنقص يف طواقم التدريس .أيّ استجابة تخقدم هبذه احلالة ّ؟

من املهم التأكيد أن  90%تقريبًا من املعلمني قد ت تطعيمهم أو تعافوا .طواقم التعليم اليت مل تُطعم عليهم
التقيد إبجراءات الوقاية والصحة ،ومدير املدرسة يتفق ويلخص معهم كيفية عملهم.

ض أن ينفذها املعلمون) ّ؟
.23من يقوم ابلفحوصات يف املدارس (نقابة املعلمني "اهلستدروت" ترف ّ
يقوم ابلفحوصات فاحصون مصادق عليهم من وزارة الصحة ،مثل :جنمة داوود احلمراء מד"א  ،טרם
טרגט و שיבא.

.24كيف تتمّ الدراسة يف صف ،تقع على نصفه واجب العزل ونصف ّه معفى من ذلك؟

يتم استخدام حل حملي وتفاضلي حسب نسبة انتشار املرض وقرار املدرسة .مع هذا يُسمح تعلم فعلي وجاهي
يف الصف للتّلميذ "املستثنني من العزل" .يف هذه الفرتة يتعلم التّلميذ مع واجب العزل عن بعد ،حسب قرار
ُ
الطاقم الرتبوي (زووم /مهام غري متزامنة /دروس مسجلة أو ببث).

.25هل يسمح التعلم يف منطقة مفتوح ّة أو مبان خارج املدرسة ّ؟

מדינת ישראל
משרד החינוך

نعم ،مسموح وحمبذ التعلم يف منطقة مفتوحة وحيزات ومبان قريبة من املدرسة ابلتنسيق مع السلطة احمللية
والتفتيش.
.26ما سيكون يف تركيز عم ّل الروضات واملدارس يف السنة القريبة:
• البساتني :لغة األم والتنور ،معرفة األرقام ،معرفة األدب ،مرونة العضّلت الدقيقة والغليظة ،يف
املستوى العاطفي االجتماعي يتم الرتكيز على التكيف الشعوري ،تعزيز االستقّللية وحتسني املهارات
العاطفية االجتماعية.

• الصفوف األوىل حىتّ الثالثة :جماالت لغة األم والرايضيات .يف املستوى االجتماعي يتم الرتكيز على
تقوية املهارات االجتماعية والعاطفية من خّلل العمل يف طواقم

• الصفوف الرابعة حىتّ السادسة :جماالت لغة األم ،الرايضيات ،العلوم واللغة اإلجنليزية .يف املستوى
االجتماعي يتم تشجيع املبادرات والتداخل االجتماعي مع اجلمهور وتقوية الشعور ابلقدرة.
• الصفوف السابعة حىتّ العاشرة :جماالت اللغة ،الرايضيات ،اللغة اإلجنليزية والعلوم .يف املستوى
االجتماعي العاطفي يتم الرتكيز على تقوية اإلحساس ابالنتماء وتعزيز التكيف الشخصي.

• الصفان احلادي عشر والثاين عشر :إكمال سد الفجوات التعليمية من خّلل الرتكيز على مواضيع
البجروت .يف املستوى العاطفي يتم الرتكيز على تقوية الشعور ابلتمكن والقدرة ،وتعزيز اإلميان ابلقدرة
على النجاح.
يف بداية العام الدراسي ّ؟
.27أيّ استجاابت وأتكيدات عاطفية تخقدم ّ

إحدى الغاايت املركزية اليت تديرها الوزارة خّلل السنة الدراسية القريبة هي تقليص الفجوات العاطفية
واالجتماعية ،الىت تراكمت لدى طّلب إسرائيل خّلل الكوروان .ألجل ذلك ،تعمل الوزارة على أتمني استمرار
انتظام التعليم االعتيادي وتقدمي استجاابت داخل املؤسسات التعليمية .خصصت الوزارة  300مليون ش.ج
من أجل معاجلة الفجواتُ .ختصص للمدارس حسب حاجيات كل واحدة من مؤسسات التعليم ،حسب
ذلك ،تقدم ورشات عمل عّلجية ،استجاابت فردانية أو مبجموعات.

.28كم حالة إصابة حتد ّد كونّمدرس ّة محراء ّ؟
ال حتدد املدرسة محراء ،بل البلدة حتدد محراء ،حسب تعريف وزارة الصحة.
.29من اجلهة املسؤولة عن إغالق مدرسة مع انتشار واسع للمرض ّ؟
يستطيع مدير اللواء أن يقرر إغّلق مؤسسة بسبب تزايد املرض .من خّلل استشارة السلطة احمللية والطبيب
اللوائي ،ومبوافقة مدير عام وزارة الرتبية.
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.30مىت يُعترب احلدث استثنائيًّا؟
عندما يكون عدد املرضى املثبتني أكثر من مخسة يف يوم واحد ،أو تراكم  10مرضى مثبتني جدد خّلل 10
أايم
.31هل مدير يف بلدة خضراء حيصل على مرونة لتفعيل املدرس ّة كمّا يريد ّ؟
نعم ،حيصل على مرونة ،املديرون موجودون يف مقدمة العملية الرتبوية ،لذلك حنن نعتمد عليهم ،وعلى ثقة أّنم
يعرفون أكثر من أي جهة أخرى ،كيفية التصرف للمحافظة على سّلمة وصحة الطّلب والطواقم الرتبوية.
على ضوء هذا ،تُعطى للمديرين صّلحيات من أجل اختاذ خطوات لتقليص التقارب بني التّلميذ ،من خّلل
استخدام حيزات تعلم إضافية ،االنتقال للتعلم عن بعد أو على غرار أسلوب التعلم املدمج.
.32إذا ارتفعت نسبة املرض بشكل كبري ،هل تفتتح السنة الدراسية يف موعدها ّ؟
يستعد جهاز الرتبية والتعليم الفتتاح السنة الدراسية يف  ، 1.9من أجل ذلك ،متت صياغة خطة وطنية تتضمن
 5طبقات حلماية صحة الطّلب وطواقم الرتبية والتعليم .متنح هذه الطبقات للطّلب سريورة تعليمية منتظمة
ومتواصلة يف املؤسسات التعليمية ،فهم حباجة إلطار اثبت ،ومنتظم.
.33هل تعمل املدارس يف حالة إغالق شامل يف الدولة ّ؟
يستعد جهاز الرتبية والتعليم الفتتاح السنة الدراسية يف  ،1.9حسب اخلطة القومية لوزيرة الرتبية ووزير الصحة
اليت حازت موافقة رئيس احلكومة.

