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 מסמך הנחיות למנהלי בתי הספר העל יסודיים

 3אגרת מספר 

מר שמואל אבואב, ד"ר שוש נחום, ד"ר מירי שליסל, ד"ר עופר רימון, מר  -תפוצת מטה: מנכ"ל משרד החינוך

מור, הגב' אינה זלצמן, מר שאלתיאל רם, עו"ד אילת מלקמן,  הגב' אפרת לאופר, מר דוד גל, הגב' אריה 

 דליה פניג, מר אהרון שחר, מר קובי רפאלי, מר אסף מנוחין, הגב' סמדר אופיר, מנהלי המחוזות.

 

 מנהלים יקרים

אתגר  -ת האחרונה עומדים בפני אתגר שלא היה כמוהו בע -העולם כולו, ומדינת ישראל בתוכו 

 מניעת התפשטות הקורונה.

תהליך קבלת ההחלטות נעשה תוך זהירות רבה, בהנחיות צמודות של משרד הבריאות והמל"ל, 

 ותוך שקילה תמידית של ההיבטים הרחבים הנגזרים מכל החלטה וצעד.

. המציאות המשתנה מביאה בהתאם להחלטות הממשלה אנו מתאימים את הנחיותינו לכם

, ומאידך משתדלים ככל שניתן לאפשר קיום אנו מודעים לקושי הנובע מכךות משתנות. להנחי

 למידה והיבחנות בתנאים שמשרד הבריאות מאפשר לנו.

 אני מבקשת להדגיש שההנחיות במסמך זה נכונות להיום, ויכולות להשתנות. 

  .נא המשיכו לעקוב אחר מסמכי ההנחיה

 

 השגר

 

בנוגע להתמודדות  פורסמו הנחיות מחמירות של משרד הבריאות אתמול -הנחיות בריאות .1

 : עם נגיף הקורונה

guidelines.pdfhttps://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_ 

הנחה משרד הבריאות את משרד החינוך  14.3.2020בתאריך  הוצאת ציוד מבתי הספר .2

, לאפשר באופן חד פעמי משרד הבריאות נענה לבקשת משרד החינוךלסגור לחלוטין את בתי הספר. 

http://www.gov.il/
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לגשת ולקחת ציוד וחומר למידה, ספרים, מחברות, מחשב נייד, תשמישי קדושה ותפילין אישיים של 

 . 19.3.2020 -התלמידים עד יום ה' ה

 להלן מסמך המפרט את הכללים וההנחיות להוצאת הציוד כפי שפורסמו היום. 

 

יסודי לשנה"ל  -עללמוסד חינוך הרישום  -יסודי לשנה"ל תשפ"א -הרישום לחינוך העל .3

תשפ"א יתבצע בכפוף לכל הנחיות משרד הבריאות. הרשות המקומית ככל שתוכל תאפשר רישום 

דיגיטלי. ככל שהדבר אינו מתאפשר, באחריות הרשות המקומית ליידע את תושביה כיצד יתבצע 

 הרישום. 

 

 בגרות

הוחרגו  -המתגוררים בפנימיות שבפיקוח המנהל לחינוך התיישבותי  תלמידי נעל"ה .1

צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( )הוראת שעה(, במסגרת 

ויכולים להישאר בפנימיות. לגבי הבחנות של תלמידי נעל"ה ששבו חזרה לארץ  2020 –התש"ף 

בזמן לארץ לשם הבחנות בבחינת הבגרות, תינתנה הנחיות  מוצאם בשל משבר הקורונה, ולא ישובו

  בהמשך.

עבודות הגמר הינן עיסוק לימודי קלאסי בימים אלו. אנו מבקשים לאפשר  -עבודות גמר    . 2

לתלמידים להמשיך בהליכי החקר והכתיבה של עבודות הגמר, ולעודד אותם לנצל את הזמן העומד 

יח"ל . להלן הנחיות  5עבודת גמר מזכה בבגרות של  יצויין כי עתה לרשותם באמצעות אפיק זה.

 לעת זו:

באמצעות מייל, סקייפ,  תבוצענה מרחוקככלל, אנו ממליצים שהפגישות בין המנחה לתלמיד  .א

  זום וטלפון, כפי שמתבצעות רבות מפגישות אלו בימים כתקנם.

כך שתבוצענה מרחוק אנו ממליצים לתאם את הפגישות בין התלמיד למעריך עבודת הגמר  .ב

על  באמצעות סקייפ או זום. על התלמיד להראות בתחילת הפגישה את תעודת הזהות.

מעריך העבודה לברר מראש עם התלמיד שהוא מרגיש בנוח בפגישה דיגיטלית, ולחילופין 

 להציע לו דחיית המפגש עד לקבלת הנחיות חדשות ממשרד הבריאות. 

  -מעורבות חברתית .3

אנו   . למרות המגבלות,בות החברתית בעצירהורומפעל המעבעת הזו, אנו נדרשים להתכנס בביתנו, 

 :גוןוירטואלי כובמרחב ה מזהים יוזמות חשובות ומשמעויות של בני הנוער ורכזי המעורבות
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ידוד ותמיכה, תלמידים משדרים לתלמידים, תלמידים יוצרים קשר עם העולם, כותבים מכתבים/מיילים לע

מכינים חידות ומעבירים בכלים האינטרנטיים וברשתות החברתיות. יוצרים משחקים וקובעים משחקי 

רשת קבוצתיים. יוצרים קשר טלפוני עם החניך/הקשיש/החניך בעל הצרכים המיוחדים וכל אדם שבשגרה 

 ים.מקבל שירות ועוד ועוד פעולות שתומכות, מעודדות ושומרות על חיבורים אנושי

 

יחד עם זאת חלק ניכר מהתלמידים נפסקה פעילותם במעורבות חברתית שלא מרצון. לכן כדי למנוע 

  :על פי הכללים שנקבעו להלן הנחיות לתקופה זוחשש מפני אי עמידה בחובות התכנית 

יש לעודד את התלמידים לקיים פעילות וירטואלית כל שהיא שמטרתה לעזור לתמוך וכו' באחרים.       . א

 תלמידים יכולים לדווח על שעות הפעילות הווירטואלית למחנך/לרכז.

מסגרת השעות שנקבעה במעורבות כמסגרת מינימום תיבחן על פי הזמן שנאלץ להיות במצב                  . ב

 :. נכון להיום מסגרת המינימום להתנסות אישית הנוכחי

 שעות. 36התנסות אישית   מינימום   –י' 

 שעות. 10שעות + מיזם קבוצתי בהיקף של מינימום  30  מינימום התנסות אישית –י"א 

 שעות. 40סיימו לפחות  בי"א תלמידים שבמסלול "בהצטיינות"

 ש'. 15מינימום מיזם קבוצתי של  –י"ב 

 שעות התנסות אישית. 5מעבר למיזם , פעלו לפחות  –שבמסלול בהצלחה תלמידים 

 ש' בהתנסות אישית. 15מעבר למיזם , פעלו לפחות  -  תלמידים שבמסלול בהצטיינות

חובת המיזמים כרגע מבוטלת חלקית. כל מי שהחל ונמצא במהלך  -  ג.  חובת המיזם )פרוייקט(  

עד למועד הפסקת הלימודים למחנך והשעות ישוקללו במסגרת הפעילות המיזמית ידווח על מה שנעשה 

 סך השעות.

לקבל החלטה לגבי עמידה בחובות התכנית או לא  מוסמכתהמועצה הפדגוגית הינה  –תלמידי י"ב       .ד

  ומהו הציון שיינתן לתלמיד:

אם תלמיד י"ב שלא סיים חובותיו כשהיה בכיתה י' ו/או בכיתה י"א, יש לשקול ה      א.

 .לאפשר לו לסיים

וסיים בהצטיינות בכיתה י"א המועצה הפדגוגית , למיד י"ב שסיים בהצלחה בכיתה י'ת      ב.

להחליט באם  מוסמכתו  תתייחס להישגיו ומאמציו עד למועד הפסקת הלימודים בשנה זו.

 סיים בהצטיינות. – 4סיים בהצלחה או ציון  – 3לאפשר ציון 

יפרסם האגף לחינוך על יסודי בהוראת שעה, נוהל , הפסח בהתאם למצבאחרי  -ציונים שנתיים .4

. מתן ציונים שנתיים מעודכן, שייקח בחשבון את המתכונות שבוטלו ואת הליכי הלמידה ששובשו

 .הרגילותחוזר המנכ"ל הוראות הנוהל יחליף לשנה זו את 
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שאמורים להגיש  ההתאמהבבתי ספר רבים סיימו את הליך הכנת התיקים לוועדות  -התאמות  .5

. ככל שבית ספר לא סיים, אנו מצויים עתה בעת חירום, ואין צורך 3.6.2020עד לתאריך 

נשקול , עם החזרה ללימודים ולשגרה, החינוך יבחן את הדברים ובמידת הצורךלהילחץ, משרד 

 את כל ההשלכות תוך בחינת האפשרות לפרסום מועד חדש.

 

הקרובים נוציא הנחיות לגבי הפרויקטים בחינוך הטכנולוגי, מטלות  בימים -פרויקטים טכנולוגיים .6

 .סיום מעודכנות ודרכי הערכה

 
בהתאם להודעת המנכ"ל, המשרד נערך למיקוד בבחינות הבגרות.  -מיקוד בבחינות הבגרות .7

תפורסם פעימה ראשונה של המיקודים,  22.3הודעות על המיקוד יצאו בשבוע הבא. ביום א' ה

 אתר אגף הבחינות באמצעות  ים יועברוהמיקוד תפורסם הפעימה שניה. 26.3' הוביום 

 .נהל .ויפורסמו באתר חינוך על יסודי ובשער למ המפמ"רים אתרי

 

, המצבבמקביל משרד החינוך נערך לתרחישים שונים של התפתחות  -היערכות לבגרויות. 8

שתיתן מענה לשיבוש  –. החל מאופציית המיקוד ובהתאם בונה אופציות להיבחנות בבגרות

תהליכי הלמידה שהתרחשו בימים אלו, דרך אופציות של שינוי מועדי היבחנות ואופציות חלופיות 

 אחרות. 

תוך נערך לתרחישים השונים , וככל שניתן פגיעה בבחינות הבגרותעמדת המשרד הינה למנוע 

 לצאת לעולם עם תעודה בת ערך. חתירה לשמירה על הבגרויות ולאפשר לתלמידים 

מדובר באירוע שמשתנה בהתאם לנסיבות, אנו נודיע על המענים המדויקים בהתאם שמאחר 

 לנסיבות בכל עת.

 

ד חורף בסוף השבוע אמורים להתפרסם ציוני הבגרות של מוע – הפעלת שקלול דיפרנציאלי. 9

יסודי הודעה למנהלים אשר נמצא אירוע שק"ד  -וציא האגף לחינוך עלהתש"פ. במקביל כבכל מועד, 

באחד או יותר מהשאלונים שנבחנו, בפורטל שע"ר ובמסרון. גם השנה ניתן להגיש ערעור על 

. מנהלים 03.05.2020ר עד יום ראשון, ט' אייר, תש"פ ההחלטה בצורה מקוונת בלבד בפורטל שע"

האגף לחינוך על יסודי יתחשב בהם ויאריך  –אשר לא יצליחו לערער עד למועד זה עקב המצב 

 . בבקשה מתאימה בכתבעבורם את מועד ההגשה ככל שיפנו 

 

 

 למידה מרחוק
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מרחוק ומעלה שיעורים המשרד נערך ללמידה  –. בהמשך להודעת המנכ"ל לעניין למידה מרחוק 1

בתחומי לימוד מגוונים כולל שיעורים כהכנה מקוונים הן לחטיבת הביניים והן לחטיבה העליונה 

חוגים,  -לקראת בגרויות. כמו כן, יועלו תכני שעות מחנך, כישורי חיים, פעילויות העשרה

 ות מזמן לזמן. ועוד. מערכות השעות מתעדכנ סרטונים, סדנאות תרפיה וירטואלית, חינוך גופני

 חינוכי: 8היכנסו לפורטל עובדי הוראה/ המרחב הפדגוגי, שיעורי צו 

-heroom/emergency-bachinuch/lemida-tiksuv-https://pop.education.gov.il/sherutey

lessons/ 

. אני מפנה תשומת לבכם לפעילויות כישורי חיים מותאמי מצב וגיל מומלצים. כדאי לעודד את 2

 התלמידים לצרוך תכנים חשובים אלו.

 יים מטעם אגף שפ"י ללמידה מרחוק. להלן קישור לפעילויות בתחום כישורי ח -א. כישורי חיים

 - 1פעילויות כישורי חיים ללמידה מרחוק חלק  -רחוק זה הקרוב החדש לעל יסודי       א.

rum/corona/Peiluyot_Al_Yesodi_1.http://meyda.education.gov.il/files/shefi/che

pdf 

 2חלק  רחוק זה הקרוב החדש לעל יסודי פעילויות כישורי חיים ללמידה מרחוק       ב.

rum/corona/Peiluyot_Al_Yesodi_2.http://meyda.education.gov.il/files/shefi/che

pdf 

 

מומלץ להניע את התלמידים לנצל את הפלטפורמה שהמשרד מעמיד לרשותם ובכך לאפשר להם 

 להתקדם בחומר הלימודי.

כמו כן מומלץ שהמורים והמחנכים יקיימו קשר עם התלמידים ויעודדו אותם לצרוך את חומרי 

באמצעות הרשת )אנו מוצאים בתי ספר רבים שהרימו תהליכי הלימוד, וכן יעבירו הם עצמם תכנים 

 למידה מרחוק מרשימים מאוד, ומברכים אתכם על כך!(

 

 מסמכים שפורסמו

בתוך  -שפרסם אגף תלמידים ונוער בסיכון סיכוןלהנחיות לגבי נוער ב. אני מפנה תשומת לבכם 1

כלל תלמידי ישראל, נמצאת קבוצה בסיכון, קבוצה פגיעה במיוחד של ילדים ונוער, אשר אנו אמונים 

 עליהם בשגרה, וגם עתה במצב החירום הלאומי, 

ידוע כי מצבי חירום הם מאתגרים  במיוחד עבור אוכלוסיות מוחלשות המתמודדות עם קשיים 

 משפחתיים, כלכליים ורגשיים. חשוב מאוד ליצור במהירות האפשרית שגרה חלופית הנשענת על 
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/ מדריך קידום נוער )מחנך/ יועץאמצעי תקשורת חלופיים. במיוחד חשוב קשר אישי של הצוות החינוכי 

 תפקיד אחר( עם כל תלמיד ותלמיד. וכל

 אנו רואים חשיבות לפעול בשלושת המישורים הבאים  :

 שמירה על קשר יומיומי   .א

 יצירת שגרה לימודית  .ב

 יצירת מערך מעקב ובקרה מפוקח ומובנה .ג

 

 ועדות זכאות ואיפיון. 2

השלטון בהתאם להנחיות שניתנו על ידי  המל"ל ומשרד הבריאות, נערך משרד החינוך בשיתוף 

המקומי להמשך קיום ועדות מתוקף חוק, לקראת שנת הלימודים  תשפ"א. הוועדות תתקיימנה 

בהתאם להנחיות המקצועיות כמפורט בחוברת ההנחיות ועל פי הנדרש מתוקף חוק החינוך המיוחד 

ובכפוף להנחיות הכלליות של משרד הבריאות לעניין שמירה על מרחק בין המשתתפים ומספר 

 הנחיות לקיום ועדות מתוקף חוק בחירום נגיף הקורונה.בדיון. להלן המסמך: הנוכחים 

  

  ולהורי התלמידים . אגרת שפ"י למנהלים, לצוותי החינוך3

 , אגרת למנהלים ולצוותי החינוךמצ"ב 

 ולשתפם.  ית הספרמכתב להורי תלמידי בנבקש להפיץ 

 

 חברי המנהלים היקרים, אני מבקשת לחזק את ידיכם בימים מורכבים אלו,

  .באיחולי בריאות טובה לכולם

 

 

 דסי בארי 

 מנהלת האגף לחינוך על יסודי 

 העתקים: 

 תפוצת מטה

 הנהלת האגף לחינוך על יסודי

 מנהלי מחלקות חינוך

 מנכל"י רשתות החינוך 
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