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 מנהלות יקרות ומנהלים יקרים,

 2 –בספטמבר, מערכת החינוך נפתחה כמתוכנן ולמעלה מ 1 -למרות האתגרים שהוצבו בפנינו ב
. אתם, ועל כך מגיעה לכם התודהמיליון תלמידות ותלמידים הגיעו לשערי בית הספר מדי יום, 

המנהלים והמנהלות, הפגנתם נחישות ומנהיגות ושידרתם אמון ובטחון לצוותי ההוראה, ההורים 
, ובכך אפשרתם פתיחה מוצלחת של מערכת החינוך. כך עלינו לפעול גם בחזרה מחגי והתלמידים

 תשרי.

מועד "אחרי החגים" הגיע. החזרה מחגי תשרי דורשת מאיתנו מאמצים והתגייסות מחדש. כחלק 
מהיערכות מערכת החינוך, אנו פועלים בתיאום עם גורמים שונים כדי להמשיך ולצמצם את מספר 

 כת החינוך לצד מהלכים לשמירה על בריאות התלמידים וצוותי ההוראה: הבידודים במער

המשך למבצע האנטיגן המוצלח, במסגרתו הורים ביצעו בדיקות טרם  -"2מבצע "אנטיגן  .1
והביאו לאיתור אלפי מקרים של תחלואה סמויה. בזכות שיתוף הפעולה החזרה ללימודים 

של עשרות אלפי תלמידים ותלמידות נמנעו מקרי הדבקה רבים ואף בידודים מיותרים 
. משרד החינוך מחלק בימים אלה בשיתוף מד"א ערכות בדיקה מהירות ואלפי מורים

ו'(. ההורים יידרשו -)גנים וכתות א' 12-3לשימוש ביתי ללא עלות, לטובת ילדים בגילים 
שתישלח עם התלמיד/ה  הצהרה ידניתאו למלא  טופס מקווןלדווח על תוצאת הבדיקה ב

ות, ילדים ללא הצהרת הורים לא יוכלו להשתתף לגן או לבית הספר. לפי תקנות הבריא
, אינם מחויבים בנוהל אשר החלימו מקורונה 3-12בגילאי  בלימודים ביום זה. תלמידים

 . 2021בספטמבר  30 -מיום ה זה החל 

 
ו'. התכנית מיושמת -יזומות בשכבות א'  PCRתכנית לביצוע בדיקות -"מגן חינוך" .2

בהצלחה בחודש האחרון במספר ישובים ומסייעת באיתור תחלואה סמויה בבית הספר. 
תלמידים ואנשי צוות חינוכי שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה במסגרת "מגן 

 הימים ממועד קבלת התוצאה.  7חינוך" יהיו זכאים ל"תו ירוק" במהלך 
 
 

כלל התלמידים בכיתה, בה אותר חולה מאומת, לפי המודל,   - ה ירוקה"פיילוט "כית .3
ביצוע בדיקות אנטיגן  -ולאחר מכן ולמשך שבוע PCRיבצעו באופן חד פעמי בדיקת 

יומיות תוך דיווח על הממצאים באתר משרד החינוך. מי שנמצאו שליליים בבדיקות יוכלו 
חד עם משרד הבריאות, נבחן כעת המודל, שגובש י להמשיך ללמוד באופן פרונטאלי.

במסגרת פיילוט שמקיים משרד הבריאות במגזר החרדי ובחברה הערבית, והחל מעוד 
כשבועיים גם במגזר הכללי. ממצאי הפיילוט יוצגו לקבינט הקורונה ובו יוחלט על מתווה 

 קבוע בכל רחבי הארץ. 
 

תאם להנחיית ראש בה -לשימוש ביתי רציף חלוקת ערכות בדיקת קורונה )אנטיגן(  .4
הממשלה, בימים אלה מתקיימת עבודת מטה לבחינת תכנית במסגרתה יחולקו להורים 

 ערכות לבדיקות קורונה ביתיות. אנו נמשיך לעדכן אתכם בהתפתחויות בעניין זה. 
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, מורים ותלמידים אשר 3.10.21לפי הנחיות משרד הבריאות, החל מתאריך  -"התו הירוק" .5
לצד קריאתכם לצוותי  הירוק שברשותם יצטרכו להתחסן במנת הדחף.פג תוקפו של התו 

נצא במהלכי הסברה ממוקדים ובשיח משתף ומכבד.  ההוראה ולתלמידים לצאת ולהתחסן
 כך נוכל לאפשר לכולנו לשוב לשגרת חיים בריאה ובטוחה. 

 
ל מחקרים רבים ברחבי העולם מעידים כי שמירה על אורחות החיים בצ –אורחות חיים  .6

 3קורונה ובדגש על אוורור הכיתה והקפדה על מסכה  יש בהן כדי להביא לצמצום של פי 
ברמות התחלואה במוסדות החינוך. אני קורא לכם להקפיד על קיום ההנחיות בעניין זה 
כפי שהופצו אליכם עוד טרם תחילת שנת הלימודים.  הקפדה זו שומרת על בריאות הילדים 

 יותרים.ומאפשרת צמצום בידודים מ

אתם מוזמנים לעשות שימוש בתוכן זה במסגרת הקשר שלכם עם צוותי ההוראה וההורים. כמו כן, 
בהזדמנות זו אבקש מכם להמשיך ולהציף בפני מנהלי המחוזות את הפערים והאתגרים, שאתם 
עומדים בפניהם. אנו משקיעים מאמצים על מנת לתת מענה לכל סוגיה אך המשוב שלכם מהשטח 

 לנו רבות לדייק את הפתרונות ואת המהלכים למען ילדי ישראל. מסייע 

ומעלה וכן בקרב  12חשיבות רבה ישנה בהמשך הפעילות לעידוד החיסון בקרב התלמידים בגילאי 
 עובדי ההוראה אשר תוקף התו הירוק שלהם עומד לפוג ונדרשים להתחסן במנת הדחף.

י אעשה כל שיידרש על מנת לייצר קרקע לצד ההתמודדות עם אתגר הקורונה, אני מתחייב כ
 . בטוחה ויציבות ארוכת טווח במערכת החינוך

 

 בהערכה רבה ובברכת הצלחה משותפת, 

 יגאל סלוביק 

 מנכ"ל משרד החינוך     
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