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 שלום רב, 
 

 מתווה פתיחת שנה"ל תשפ"בהנדון: 

 

אבקש להבהיר כי הסתדרות המורים תומכת בפתיחת שנת הלימודים במועדה ובמתווה מותאם 

אינו נותן מענה לעובדי ההוראה  ,כפי שפורסם ,מתווה שפורסם בתקשורתה יחד עם זאת,. למצב

ולמנהלי בתי הספר לגבי תרחישים בסיסיים, כאשר הקורונה שוב מרימה את ראשה ומתפשטת 

 במהירות. 

די אם נביט במה שקרה זה עתה כדי שנבין את גודל האיום הרובץ לפתחה של שנת הלימודים 

: הדבקות בהיקף נרחב, בידודים של תלמידים וכתוצאה מכך גם בידודים של משפחות הקרובה

מגוון רב של שכללה  בי"ס של הקיץ, שלמות. וכל זאת, יש להדגיש, במתכונת מאוד מצומצמת של 

 פעילויות באוויר הפתוח. כעת נותר רק לדמיין את שעתיד להתחולל בכיתות הצפופות.

: ברצוני להבהיר כי הסתדרות המורים מייחלת כי שנת הלימודים תפתח על מנת שלא יהיו אי הבנות

כסדרה כבשנים עברו, אולם אין לטמון את הראש בחול ולהתנהל כאילו הקורונה עברה מן העולם. 

 בהתאם לכך, אבקש הבהרות לגבי נהלים והנחיות לעובדי ההוראה בשנת הלימודים הקרובה.

 הבהרות לגביהן: להלן חלק מהסוגיות אשר אנו מבקשים

כיצד מנהל המוסד אמור לנהוג כאשר יימצא תלמיד מאומת בכיתה/בגן ילדים וכיצד יש  ●

 לנהוג עם תלמידים אשר נחשפו לאותו מאומת בשיעורים השונים?

ואם כן, כיצד תלמיד בגן או בכתות נמוכות ישהו יום  האם הלימודים יתבצעו עם מסיכות? ●

 ובפרט ביוח"א. מלא עם מסיכות?

 ?ספריים לצמצום מגעים"-בהנחיה למנהלים "לביצוע מהלכים ביתלמה הכוונה  ●

כיצד אמורים מנהלי בתי הספר להתמודד עם פיצול כיתות מבלי שניתנו להם משאבים  ●

 ותוספת כוח אדם לכך?

 מהם הדגשים לחינוך המיוחד? ●

עד אז נושאים נוספים  שנידרש אליהם ביחד, בכפוף להנחיות משרד הבריאות. אולם  כמובן שיש

לו. זאת כדי ששנת הלימודים תפתח באופן אחשוב ביותר שנקבל את התשובות לשאלות קריטיות 

מיטבי ובטוח ולא תיהפך למחדל בריאותי וארגוני שיכניס לבידוד משפחות רבות ויגרום לשיתוק 

 המשק.

 אדגיש: הסתדרות המורים מעוניינת בכל מאודה בהצלחת מערכת החינוך ובכך ששנת הלימודים

תתנהל כסדרה ואף למעלה מכך. ואנו כאן נכונים ומתרגשים להמשיך ולחנך את דור העתיד הנפלא 

 של מדינת ישראל.

 

 בכבוד רב,

 יפה בן דויד, מזכ"לית

 הסתדרות המורים


