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סימוכין108201:
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,
הנדון :היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – חינוך 15/3/2020 -
בחינות בגרות – הבחינות המתוכננות לימים הקרובים ,לא תתקיימנה .משרד
החינוך שוקד על חלופות ,יעדכן באמצעי התקשורת ,בפורטלים (ראו כתובות
בהמשך) ובהנחיות ישירות למנהלי בתי-הספר.
למידה מרחוק – משרד החינוך נערך ללמידה מרחוק לתלמידים מכיתה א 'ו עד י"ב,
בתשתית ייעודית ובאמצעות אולפנים  .להלן הקישורים לכל מערך הלמידה מרחוק
כולל הנחיות הפעלה שהועברו למנהלי בתי-הספר ולמורים:
פורטל למידה מקוונת מטעם משרד החינוך
מורים המועסקים על-ידי הרשות המקומית (תיכונים) – הסיכומים שיקבעו לגבי
עובדי הוראה המועסקים על-ידי המדינה (גננות ,יסודי וחטיבות) ,יחולו בהתאמה
על מורי התיכונים.
עובדי חינוך רשות:
א .העסקה ישירה – מזכירות בתי-ספר ,אבות בית ,סייעות רפואיות ,סייעות
חינוך מיוחד ,סייעות לגננות ,מלוות בהסעות ,ספרניות בית-הספר,
לבורנטים ,טכנאי מיחשוב – באם הרשות בוחרת שלא להעסיק מי
מהעובדים הר"מ בעבודה חלופית התואמת את כישוריהם ,עובדים אלו
יוצאו לחופשה על חשבון מכסת חופשה שנתית צבורה .להדגיש כי גם אם
הרשות לא ניהלה רישום של ימי חופשה לעובדים אלו ,היות ומנצלים את
חופשתם בחופשת הקיץ ,הרי שמהותית הם צברו מכסת ימי חופשה של כ-
 12.8ימים החל מיום  1/9/2019ועד לחודש  3/2020כולל.
ב .הסכמים וחוזים – עובדי ניקיון ,טכנאי מיחשוב – שיחה בנושא לקבלת
החלטות תתקיים בעוד שעה קלה עם משרד החינוך ,נעדכנכם אד-הוק.
מאבטחי מוסדות חינוך – העסקתם תמשך עפ"י צרכי הרשות.
הזנה – מאחר ומפעל ההזנה מתקיים על בסיס הזמנת יחידות מזון לכל
מוסד ,הרי שניתן לבצע הקפאה של ההתקשרות עם מפעלי ההזנה ,עד
להנחיה חדשה אחרת.
התנדבות – מכתב משרד החינוך מצורף בקישור זה :מכתב משרד החינוך בנושא
הפעילות הבלתי פורמלית

חינוך מיוחד – לא פועל .בנוגע להתנהלות ועדות הזכאות לחינוך מיוחד לשנת-
הלימודים תשפ"א ,מתקיימות התייעצויות עם משרד החינוך ,לכשתתקבל החלטה
נעדכן לאלתר.
עובדי אגף החינוך – עבודה מתקיימת בהתאם להנחיות משרד הבריאות וצו
בריאות העם
א .מינהל – מנהלי מחלקות ,מזכירות
ב .תפקידים ייעודיים נחוצים – פסיכולוגים ,עובדי קידום נוער ,עובדי יחידת
הנוער
מכרזים – הסעות ,צהרונים ,בעלויות לניהול התיכונים – שיחת היוועצות עם משרד
החינוך תתקיים בעוד שעה קלה ,נעדכנכם בהחלטות לאלתר.
תוכניות תוספתיות של העירייה – ככל שמדובר בהתקשרויות הכרוכות בהעסקת
כח-אדם ,מסתמן כי משרד האוצר נמנע מפגיעה ולו באופן זמני במקור הכנסתם של
עובדים ,נפעל על-פי הנחיות האוצר.
קונסרבטוריונים – הוראה פרטנית – תתאפשר בהתאם למדיניות הרשות ,וככל
שניתן לשמור מרחק של  2מ' בין מורה לתלמיד (אחד) ,ולוודא כי במתחם
הקונסרבטוריון אין התקהלות של אנשים (עד  10אנשים בו זמנית).
אתרי מידע:
הנחיות משרד החינוך  -נהלי מוסדות החינוך  -נגיף הקורונה
פורטל הורים משרד החינוך  -פורטל הורים
משרד החינוך דף הפייסבוק  -עמוד הפייסבוק של משרד החינוך
פורטל מוסדות חינוך – פורטל מוסדות חינוך
פורטל רשויות ובעלויות חינוך  -פורטל רשויות ובעלויות חינוך
אתר משרד הבריאות  -האתר הרשמי של משרד הבריאות
בפורטלים יועלו הנחיות עדכניות לנושא הבגרויות  ,למידה מרחוק  ,המלצות
השירות הפסיכולוגי-ייעוצי  ,קישורים למשרד הבריאות ומידע עדכני.

מספרי טלפון חיוניים:
מוקד משרד הבריאות *5400-
מוקד משרד החינוך 1-800-250025 -

משרד החינוך  -מענה רגשי להתמודדות עם המצב בין השעות 073- 19:00- 08:00
 3931111משרד החינוך – קו חם ייעודי למנהלי מוסדות חינוך – 03-6906640
צוות מינהל חינוך רווחה וחברה עומד לרשותכם בכל עת:
מיכל מנקס – סמנכ"ל וראש המינהל – 0502150772
עו"ס אסא בן-יוסף – מנהלת מחלקת רווחה – 0505733564
הדר אליהו  -מנהלת מחלקת נוער וצעירים – 0534564364
עו"ד רות דיין-מדר  -מנהלת מחלקת חברה 0547760770 -
מירב בית-הלחמי  -מזכירת המינהל ומנהלת פרויקטים –
meiravb@masham.org.il

בברכה,
חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
יו"ר מרכז השלטון המקומי
העתק:
מר שלום בן משה – ראש עיריית ראש העין ,יו"ר ועדת חינוך מרכז השלטון המקומי
מר שמואל אבואב – מנכ"ל משרד החינוך
מר שלמה דולברג – מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
גב' מיכל מנקס – סמנכ"ל חינוך רווחה וחברה ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד נועה בן אריה – יועמ"ש מרכז השלטון המקומי
מר אבי קמינסקי –מנהל אגף חינוך מועצה אזורית הר חברון ויו"ר איגוד מנהלי
מחלקות חינוך

