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 פתרון להחזרת תלמידי  -קריאה להציל את הנוער הנדון: 
 החטיבות והתיכונים לאלתר

 

בעת הזו, בה עוסקת הממשלה לילות כימים בתכנון מושכל, זהיר ובטוח של החזרת המשק 
בכלל ומערכת החינוך בפרט לשגרה בצל קורונה, אנו פונים אליך בקריאה לקבל החלטות 

 ילדים האובד, להציל נפשות.אמיצות שיש בהן להציל את דור ה

הנחיות משרד הבריאות להקטנת קבוצות הלמידה וצמצום מספר התלמידים והמורים 
המגיעים למוסדות החינוך, הן גבולות הגזרה בתוכן צריך להתנהל. תכנון התנהלות זו 
דורש חשיבה יצירתית ומעוף, כמצופה. מנהלי בתי הספר והצוותים החינוכיים יודעים 

לעשות זאת! המצב אליו נקלענו, מחייב את כולנו לפעולות שאינן 'עוד מאותו ויכולים 
 דבר'.

יב׳ לחזור ללמידה פיסית בחלק מימות השבוע ולאפשר -בכדי לאפשר לתלמידי כיתות ז׳
לתלמידים ולמורים להתחיל בתיקון הפערים הלימודיים, והנזקים החברתיים והרגשיים 

בחודשים האחרונים, ניתן ואף צריך להחזיר את שיצר הניתוק והבידוד שהם חווים 
 המערכת ללמידה במשמרות.

הפרדה זו, יחד עם הקפדה על קבוצות קטנות, תאפשר לכלל תלמידי החטיבות והתיכונים 
חזרה מיידית ובטוחה, שתציל את דור העתיד מהנזקים שרק יחריפו לצערנו, אם לא נקדם 

 פתרון לאלתר.

ככל שתתקבל החלטה זו, נעמוד כולנו לצד המנהלים וצוותי החינוך לסייע בידיהם להיערך 
 -ליישומה. מדובר בהחלטה אמיצה, נעמוד לצדך ככל שתבחר להביאה לאישור הקבינט 

 ויפה שעה אחת קודם.

 כבוד רב,ב

 

 

 
 

 ם ביבסחיי רן ארז שי חג'ג' 

 רעות ראש עיריית מודיעין מכבים ארגון המורים ו ההנהלהיו"ר ראש מועצה אזורית מרחבים
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 העתק:
 שר החינוך  -חה"כ יואב גלנט
  שר האוצר -חה"כ ישראל כץ

 שר הבריאות -חה"כ יולי אדלשטיין
 הקורונה קבינטחברי 

 המל"לראש  -מאיר בן שבתמר 
 ראשי הרשויות המקומיות והאזוריות

 מ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה -רונן פרץמר 
 ל משרד החינוך"מנכ -עמית אדרימר 

 מנכ"ל משרד הבריאות -פרופ' חזי לוי
 ראש אגף התקציבים, משרד האוצרמ"מ   -יוגב גרדוסמר 

 , מש"מממשל ורמ"ט יו"רסמנכ"לית אסטרטגיה, קשרי  -רון לויגב' לירון דו
 סמנכ"ל מינהל חינוך, רווחה וחברה, מש"מ -גב' מיכל מנקס

 ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר, מרכז השלטון המקומי -גב' חגית מגן
 מרכז השלטון המקומילש יועמ" -אריה -עו"ד נועה בן

 


