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  א"בתשפמערכת החינוך  -נתונים 1.
 

 " לומדים בביטחון"עקרונות התכנית 2.
 

 
 אמצעים ליישום המתווים3.



א "תמונת מערכת החינוך תשפ  

2,400,000  
 תלמידים

1,871,000 

יב-תלמידים מכיתה א   

529,000 

 ילדי גן 



תלמידים במערכת החינוך  –גידול טבעי   

1,886,000 
1,920,000 1,965,000 

2,027,000 2,081,000 2,142,000 2,185,000 2,230,000 2,277,000 2,318,000 2,364,000 

2,400,000 

 א"תשפ תשף תשעט תשעח תשעז תשעו תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא תשע

  28%גידול של : שנים 11 -ב



 נתונים בראי מגזרי

 1,839,000: יהודי
 

 386,000: ערבי
 

 132,000: בדואי
 

 42,000: דרוזי
 

 1,000: רקסי'צ

 תלמידים



 עובדי הוראה

5,182 
 

 ות/מנהלים

179,000 
   ות/מורים

20,600 
 

 ות/גננים



 מספר מוסדות חינוך 

25,789 
 

   מוסדות חינוך

20,616  
ילדיםגני   

5,173  
 בתי ספר



 חינוך מיוחד

101,939   

 תלמידים בחינוך המיוחד

48,337   

 
 תלמידים משולבים  

 כיתות חינוך מיוחד  )
 (  בבתי ספר רגילים

53,602   
 

 המיוחדהחינוך במוסדות 
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 "  לומדים בביטחון"
 א בשגרת קורונה"שנת הלימודים תשפ

 
 סטטוס תכנית העבודה



עקרונות -עקרי התכנית   

 .בתרחיש מונע התפרצות 1.9 -תפתח בהלימודים שנת 1.

 (.בקבוצה 18עד )תתבצע בשילוב בין למידה מרחוק ללמידה בתוך מוסדות החינוך בחצאי כיתות הלמידה 2.

ובהתאם  יישובים ומוסדות חינוך , רשויותבין פתרונות דיפרנציאליים יתאפשרו , ההנחיות הכלליותתחת 3.

 .לצרכי המגזרים השונים

 .ללא תלות בשיטת ההפעלה הראשיתמענה ייחודי להמשך קיום המסגרת יקבלו אוכלוסיות ייחודיות 4.

מרגע הוצאת התכנית  . למעט מצב שמחייב סגר, השנהכל למשך באופן קבוע מסגרות החינוך הפעלת 5.

 .'ב -לא ניתן יהיה לעבור ללימודים בחצאי כיתות בגילאי גן, לפועל



שיטת הפעולה –עקרי התכנית   

 .במוסדות בלמידה הרגילה במסגרת יתקיימו ,יפוצלו לא – הגן כיתות1.

 .במוסדות בלמידה הרגילה במסגרת יתקיימו ,יפוצלו לא – 'ב עד 'א כיתות תלמידי2.

 .כיתות לחצאי מחולקים כשהם -מלאה במתכונת החינוך במוסדות ילמדו – 'ד -'ג כיתות3.

 18עד )ימי למידה במוסדות החינוך 2 ולפחותילמדו במתווה משולב הכולל למידה מרחוק  –' ו -'כיתות ה4.

 (.תלמידים בכיתה

ימי למידה בשבוע במוסדות החינוך   2ילמדו במתווה משולב הכולל למידה מרחוק ולפחות  –ב "י-'כיתות ז5.

 (.  תלמידים בכיתה 18עד )



 4 צרכים מרכזיים להפעלת המערכת  

1 

מערכת חינוך 
 דיגיטלית

 

מרחוקלמידה   

 מיגון 
 והיגיינה

 תמיכה  
באוכלוסיות  

 והסברהמיוחדות 
 

 

אדם כח  

4 3 2 

 מיליארד 4.2: כ"סה

ח"ש מיליארד 2.6 ₪מיליון  300 ₪ מיליארד  1.2  ₪מיליון  100 



למידה מרחוק .1  

תלמידים 144,000 -ל גלישה וחבילת מחשבים אספקת 

החרדי במגזר טלפונים 64,000 אספקת 

 2021עד לסוף ינואר מהמכשירים יסופקו  50%: יעד

 אמצעי קצה –הצטיידות 



למידה מרחוק. 1  

 תשתיות

 2021מהפעולות יבוצעו עד לסוף ינואר  50%: יעד

הספר בתי תקשוב 
תקשוב רכזי הסמכת 
וחבילת רחב פס עם אינטרנט 

 גלישה

  מתוקשבים לא ספר בתי

1,600 

  תשתיות שדרוג

1,900 

מחשוב 
מקרנים 
אמצעי שמע 



וירטואליים וחדרים ניהול תוכנות מימון 

דיגיטלית לישראל המשרד עם חדשני פדגוגי תוכן פיתוח   

ובטלוויזיה באינטרנט ישודרו - שידור אולפני. 

למידה ופעילויות עזר חומרי ,מצגות ,הרצאות – לאומי הקלטות מאגר. 

השראה מעוררות הרצאות – ברשת אקדמיה 

חווייתיים משחקים ישולבו – משחקים  

עצמי ללימוד דיגיטאליים קורסים של הנגשה – עצמי לימוד פיתוח 

 תוכן

למידה מרחוק. 1  



ההוראה ולעובדי הניהול לצוותי מרחוק למידה 

חדשניות דיגיטליות בפלטפורמות שימוש. 

בלימוד במקצועות דיגיטליות. 

חברתי הרגשי ההיבטים בתחום הכשרות. 

ההוראה ולעובדי למנהלים טלפוניים מוקדים 

 הכשרות ותמיכה

למידה מרחוק. 1  



לפיצול כיתות  –אדם  כח. 2  

  

6,500  

 עוזרי חינוך  
 

 הרשויות יגייסו תומכי הוראה באמצעות קול קורא   

 

 

 משרות  13,000

6,500 

     מורים
 

והרחבת  חדשים קליטת מורים 

 משרות קיימות



מיגון והיגיינה . 3  

הנכנסים לבדיקת חום מד ספר בית בכל   

השוטף הניקיון מערך תגבור   

משטחים לניקיון ומטליות ידיים לחיטוי היגיינה עמדת כיתה בכל 

ההוראה לעובדי פעמיות רב מסיכות 

בית בשטח להנהיג כדי ושילוט הסברה סימוני יוצבו הספר בית במרחבי  

 בריאה התנהגות הספר



הלימוד כיתות בתוך התלמידים של החוסן לחיזוק תכניות 

על וגם  י -ו ז ,א כיתות תלמידי – במעברים המצויים תלמידים של וליווי קליטה על דגש  

   .הספר בבית שנקלטו חדשים תלמידים

באמצעות ופיזי מקוון באופן התלמידים עם רגשית לעבודה החינוך צוותי של הכשרה 

   .חדשניות טכנולוגיות

מומחים ידי על מענים מתן   

 פסיכולוגים ידי על ומקוון פיסי באופן צורך פי על טיפוליים מענים   

ילדים ונוער –מיוחדות מענים לאוכלוסיות . 4  



צרכים עם לתלמידים וגם השונים במגזרים האוכלוסיות של לצרכים יותאמו התכניות כל  

 .מיוחדים

בילדיהם לתמוך ויכולתם חוסנם את לחזק כדי מקצועיות בהדרכות הורים ליווי.   

השירות של המקצוע אנשי ידי על שיאוייש חינוך וצוותי הורים ,לתלמידים פתוח קו 

  .למצוקות ומענה תמיכה ,ליווי ייתנו הם .ייעוצי הפסיכולוגי

ילדים ונוער –מיוחדות מענים לאוכלוסיות . 4  


