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סימוכין154442:
לכבוד
חה"כ יולי אדלשטיין
שר הבריאות

לכבוד
חה"כ יואב גלנט
שר החינוך

לכבוד
פרופ' נחמן אש
ראש מגן ישראל

נכבדינו,

הנדון :תיקון למתווה התיכונים המותאם
לחיסון אוכלוסיית המורים ותלמידי יא'-יב'
 .1אנו מברכים על ההחלטה להחזיר את כיתות ז'-י' לבתי הספר ללמידה פרונטלית.
 .2אנו דורשים כי צוותי ההוראה יחויבו להתחסן או לחילופין לבצע בדיקות על חשבון
זמנם פעמיים בשבוע .מתווה החזרה חייב להתייחס לשינוי העיקרי שהתרחש
בתקופת הסגר השלישי – התחסנות האוכלוסיה וצוותי החינוך .הכללים שמכיל
המתווה צריכים להתאים לזמנים הרלוונטיים היום ולא העתק הדבק מהסגר
האחרון.
 .3נזכיר כי – מתווה הלימודים בתיכונים אינו מאפשר למורה ללמד מעל  4קפסולות
ומחייב לפצל את כלל הכיתות ל 2-קפסולות .בתיכונים המשמעות – בשל העדר
כיתות וכוח אדם – כי תלמיד יוכל להגיע ללמידה פיסית בממוצע יומיים בשבוע
בלבד.
לסיכום:
להתחסנות התלמידים וצוותי ההוראה צריכה להיות השפעה ישירה על המתווה –
שכן תלמידי יא'-יב' ,כמו גם צוותי ההוראה ,חוסנו ,וחלקם הארי כבר זכאי לתו
ירוק .לפיכך יש לעדכן את המתווה:

א .לבטל את הקפסולות בכיתות יא'-יב' בבתי ספר שיש בהם אחוז התחסנות
גבוה.
ב .לבטל את מגבלת הכיתות עבור מורים מחוסנים כך שיוכלו לפגוש יותר מ4-
קפסולות .ובכלל המלצתנו ודרישתנו להכניס רק מורים מחוסנים /מחלימים.
ג .לאשר למורים מחוסנים ללמד כיתה שלמה במרחב פתוח.

 .4שינויים נדרשים ופשוטים אלה  -יאפשרו לנו להביא את התלמידים לספסל
הלימודים כ 4-ימים בשבוע ,ואף יותר ,והינם קריטיים לשלב הלימודי בו נמצאים
התלמידים.
 .5חייבים להחזיר את ילדי ישראל לתלם הלמידה – הנזקים הנחבאים של הקורונה
כבר ברורים לכולנו ומקומם של תלמידים בבתי הספר.

בברכה,
שי חג'ג'

חיים ביבס

ראש המועצה האזורית מרחבים
ויו"ר מרכז השלטון האזורי בישראל

ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי

העתק:
מר שלמה דולברג -מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
מר איציק אשכנזי -מנכ"ל מרכז השלטון האזורי בישראל
ראשי רשויות המקומיות
ראשי המועצות האזוריות
גב' מירב בן שימול -ראש תחום חינוך ,רווחה וקהילה מרכז השלטון האזורי
גב' מיכל מנקס -סמנכ"ל חינוך וחברה ,מרכז שלטון מקומי

