
  
 19/10/2020 הלאומי של קבינט המומחים שביעיסיכום דיון 

  
דר' בעז פרופ' סלמאן זרקא, נדב דוידוביץ, פרופ'  , פרופ' ארנון אפק,)יו"ר( פרופ' רן בליצרמשתתפים: 

 .פרופ' גליה רהב, פרופ' שוקי שמר ד"ר דורית ניצן,פרופ' חגי לוין, פרופ' חזי לוי, לב, 

   רקע:
 פרופ' גמזו הציג את סטטוס התחלואה העדכני. 

 פרופ' בליצר הציג הנושאים לדיון:
 ד'-התנאים לפתיחת הלימודים בכיתות א' .1
 -נדבקים ליום ו 1000) 2במידה והתנאים לא יכולים להתמלא בשבועות הקרובים, ומבקשים בשלב  .2

R<0.8'האם לאפשר זאת. –ד' -( לפתוח את המסחר ולא את כיתות א 
 היבטי היערכות נוספים לקידום שגרה 'שפויה' בנוכחות קורונה. .3
 

 :והמלצותסיכום 
 
 ד':-פתיחת שנת הלימודים בכיתות א' .א

התנאים שבמצ"ב, כתנאי לפתיחת הלימודים  כלהוסכם כי על משרד הבריאות לעמוד על מילוי 
 ד':-בכיתות א'

 
יש לקיים הבדיקות בימים לפני הפתיחה  – השלמת בדיקות סקר לצוות טרם פתיחת הלימודים .1

 הצפויה, באופן שיאפשר למורים לקבל את התוצאות ביום טרם פתיחת שנת הלימודים. 
ביום טרם פתיחת הלימודים למי שטרם נסקר, על ידי בדיקות יש לבחון אפשרות לבצע השלמה 

 .)למרות שהן פחות רגישות( בדיקות אנטיגןמהירות לרבות 
מהבדיקות בקרב צוותי הגנים שבוצעו עד כה נמצאו חיוביים. מומלץ לקיים דיון  1.3%-יצויין ש

 מקצועי נפרד בשאלת תדירות ביצוע בדיקות הסקר לצוות. 
ולא להגיע לעבודה )ברמת  בקב׳ סיכון להשאר בבית לעובדי חינוךשר המאפפתרון כלכלי  .2

  (חדשים ביום . ידון מחדש כאשר נרד למאות בודדות של חוליםהתחלואה הנוכחית
 תנאי ברזל ללא פשרות.  – ב'(-)גם א' בכל הכיתות ,קפסולותפיצול  .3
 , לרבות:אי ערבוב תלמידים ומורים בין קפסולות .4

 מורים מתחלפים רק בלמידה מרחוק -מורים קבועים לכיתות בלימודים פיזיים  .א
 צהרונים ללא ערבוב קפסולות .ב
 שונות בהפסקותמניעה של התקהלות וערבוב תלמידים מקפסולות  .ג
 ללא חוגים ומפעילים מזדמנים במהלך יום הלימודים. .ד

, עד תלמיד בספסל ולא יותר ממחצית ממספר הילדים הרשאים להיות לרווח ההסעותיש  .5
 בהסעה. לכוון למספר מינימלי של קפסולות בכל הסעה. 

מגני  נגישי משרד החינוך  מומלץ כיבכל הכיתות.  מסיכות/מגן פנים שקוף למורים ולתלמידים .6
בקרוב יאושר מפרט למגנים אלה, לאחר שעבר בדיקות במספר יצוין כי ) .פנים שקופים לצוות

 . כל מגן שקוף יספק( –. בינתיים ביוזמת הצט,מ מכונים
 ללמוד תחת כיפת השמייםאם ניתן  .חלונות פתוחים גם אם מזגנים פועלים – אוורור הכיתות .7

 מומלץ לעשות כן. –מבלי לפגוע במהלך השיעור 

 לרחיצת ידיים בשעות מוגדרות, והנחית התלמידים בבית הספר קיום מים וסבון וידוא יומיומי של  .8

 במהלך היום.

או תחושה לא טובה, וכללים  לא להגיע בכל סימן לתחלואהולהורים הנחיות ברורות לילדים  .9

 לאן מפנים ילד שחש ברע תוך כדי הלימודים.   לצוות ברורים 

ומעלה. יש להכין צריך תוכנית מהגן  –בתי הספר ל  מערך לימודים מחייב בנושא קורונה כתיבת .10

 חינוך לבריאות. סילבוס מחייב של –הוראה מסודרת לכל קבוצת גיל 



 :כתנאי לפתיחת הלימודיםמערך פיקוח על מילוי ההנחיות לעיל  .11
 ויהיה אחראי למילוי ההנחיות .  נאמן קורונה בית ספרי שיפקחמינוי איש צוות שיהיה  .א
בצע ביקורת מדגמית בבתי הספר כך שכולם ידגמו במשך החודשיים מהפיקוח מערך  .ב

 מדגמי על ידי מערך פיקוח. כתנאי לפתיחת בתי הספר. הקרובים. 
 

 
 ד':-הלימודים בכיתות א' של ההקלות במקום פתיחת שנת 2המסחר בשלב פתיחת  .ב
 

לעשות כן, לאור החשיבות  רצוי, 2ד' בתנאים לעיל כשלב -כיתות א'לפתוח הוסכם כי באם ניתן  .1
 ברמה הפרקטיתגם -כמו להתפתחות הנפשית והקוגניטיבית של הילדים,העליונה של החינוך 

  לאפשר יציאה לעבודה של ההורים. 
כי  ניתן לבחוןבמס' שבועות )לפי עמדת משרד החינוך(,  באם נדרשת דחייה של פתיחת הכיתות .2

דהיינו המוכר/ים בתוך החנות, והלקוחות  – Take awayח המסחר בפורמט של יפת 2בשלב 
מגיעים עד הפתח )עומדים בתור, מרווח בין אדם לאדם, תחת כיפת השמיים(, ומוסרים את 

בדומה  באותן חנויות בהן הדבר מתאפשר., אמצעי התשלום למוכר ללא כניסה לחנות עצמה
  לנעשה כיום בחנויות המזון.

 2כבר בשלב  בתנאי תו סגול בפתיחה מלאה של המסחרחלק )מיעוט( מהחברים הביעו תמיכה  .3
אחרים הביעה תמיכה בפתיחה נוספת של  ., במקביל לפתיחת מערכת החינוךבמקרה זה

 בהגבלה לערים ירוקות.  – 2המסחר כבר בשלב 
               כתנאי יסודי לכל פיתרון. מנגנון הפיקוח האפקטיביבכל מקרה נדרש להבהיר מהו  .4

חללי בכדי לוודא שלא תהיה זליגה לפתיחת מסחר והתקהלות ב take awayבפרט בפיתרון של 
 .ו/או קניונים חנויותה

 

 המלצות נוספות לקידום שגרה 'שפויה' בנוכחות קורונה: .ג
 

לתקופת היציאה  Kהפחתת המקדם  –)לדוגמא  יש לבחון עדכון נוסחת הרמזור לתקופת ביניים .1

(, שכן בתקופה של מגמת ירידה ארצית בתחלואה מתקבלת ירידה להוהשבועות הסמוכים  מהסגר

 מלאכותית בציונים העלולה 'להעביר' ערים בעלות שיעורי תחלואה גבוהים לצבע שאינו אדום. 

)בתוך  סגרו, מגבלת כניסה ויציאה חיונית עמדתנו ללא שינוי:–מס' ימיםבמשך  ערים אדומות .2

 . להקטין תחלואה ולתמוך בתושבים ומערך תמיכה לסיוע לעיר, כולל סגירת מער' חינוך הישוב( 

דיגום חופשי בערים כתומות תקופה בה יתאפשר , לרבות ככל הניתן נרחבותבדיקות יש לקדם ביצוע  .3

 וספיקה גבוהה לביצוע בדיקות ברמה הארצית. )לאור מיעוט ערים כתומות(

איגום , כמו גם תהליכי ובדיקות ביתיותהצטיידות והנגשה של בדיקות מהירות יש לזרז תהליך  .4

(. קיום אמצעים המאפשרים למבחנה אחת 'קפסולות טבעיות' דיגום מאסיבי של )בדגש על מטושים

ביצוע בדיקות עיתיות מהירות )גם אם לא רגישות באותה מידה( למאסה גדולה של התושבים, כפי 

מניעת האצת דות עם המשבר, ת מהותית את ההתמוד שקורה כיום במדינות אחרות, יכול לשנו

 . , ושגרת הקלות לחיים בנוכחות הקורונההתחלואה עם ביצוע ההקלות

 בכניסה לאתרים ציבוריים. אין בו ערך מקצועי. לוותר באופן מלא ומוחלט על מדידת חוםניתן  .5

ושמחות  חתונות, בדגש על של מגבלות ההתקהלויותואפקטיבית להתעקש על אכיפת מלאה חיוני  .6

 .לעיל( 2)סעיף ג' בערים האדומותוכללי ההתנהלות  המגבלות אכיפתועל משפחתיות, 

 

חברי הקבינט מוזמנים לקחת לבקשת פרופ' גמזו, הקבינט יתכנס מעתה מדי שבוע )ככל הניתן(.  .ד
 חלק בהערכות המצב היומיות.


