


תמונת מערכת  
א"החינוך תשפ



2,400,000
תלמידים

1,871,000

יב-תלמידים מכיתה א 

529,000

ילדי גן  

א "תמונת מערכת החינוך תשפ



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

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

תלמידים במערכת החינוך  –גידול טבעי 



1,839,000: יהודי

386,000: ערבי

132,000: בדואי

42,000: דרוזי

1,000: רקסי'צ

תלמידים

נתונים בראי מגזרי



5,182
ות/מנהלים

179,000
ות/מורים

20,600
ות/גננים

עובדי הוראה



25,789
מוסדות חינוך  

20,616
גני ילדים

5,173
בתי ספר

מספר מוסדות חינוך 



101,939
תלמידים בחינוך המיוחד

48,337
תלמידים משולבים 

כיתות חינוך מיוחד  )
(  בבתי ספר רגילים

53,602
במוסדות החינוך המיוחד

חינוך מיוחד



עקרונות  
תכנית העבודה



.בתרחיש מונע התפרצות1.9-שנת הלימודים תפתח ב1.

.למידה בחצאי כיתות, למידה מרחוק-למידה בשילוב שתי שיטות 2.

.יישובים ומוסדות חינוך ובהתאם לצרכי המגזרים השונים, בין רשויותפתרונות דיפרנציאליים 3.

.ימים בשבוע6מוסדות הלימוד יפעלו 4.

.אוכלוסיות ייחודיות יקבלו מענה ייחודי5.

.למעט מקרה של סגר, הפעלת מסגרות החינוך באופן קבוע למשך כל השנה6.

עקרונות-עקרי התכנית 



מתווה הפעולה



גני  
הילדים
כולל חינוך  

מיוחד

מתווה הפעולה

ימים בשבוע במוסדות החינוך6, ללא פיצול, כבשגרה-למידה

(בכפוף לאישור הממשלה)ימים בשבוע 5-" ניצנים"צהרוני 

בקבוצות קבועות ובצוותים קבועים

ילדים לא יידרשו לעטות מסכה     -מסכות

יומית חתומה–הצהרת בריאות



מתווה הפעולה 

'ה–' ימים בשבוע בימים א5לפחות , ללא פיצול,כבשגרה–למידה 

(שעות שבועיות25לפחות )במוסדות החינוך 

ימים  6ללא פיצול ובמשך , הלמידה תתקיים כבשגרה-חינוך מיוחד 

בשבוע

,  (בכפוף לאישור הממשלה)ימים בשבוע 5–'' ניצנים''צהרוני 

בקבוצות קבועות ובצוותים קבועים

תלמידים לא יידרשו לעטות מסכה-מסכות

יומית וחתומה–הצהרת בריאות

כיתות  
ב-א

כולל חטיבה צעירה  
וחינוך מיוחד



מתווה הפעולה 
,ימים בשבוע5לפחות , תלמידים18תתקיים בקבוצות קבועות של עד –למידה

(שעות שבועיות25לפחות )במוסדות החינוך ' ה-'בימים א

:א שבועית לכיתה"תוספת כ

שעות הוראה שבועיות12.5-

שעות עוזרי חינוך12.5-

.ימים בשבוע6ללא פיצול ובמשך , הלמידה תתקיים כבשגרה-חינוך מיוחד 

-ואילו בהפסקות תלמידי כיתות ג, יעטו בשיעורים בלבד' תלמידי כיתות ד–עטיית מסכה 

.ד יעטו מסיכות

בהפסקוריחוק , בשיעורים כל תלמיד בשולחן-שמירה על מרחק

יומית חתומה–הצהרת בריאות

כיתות  
ד-ג

כולל חינוך מיוחד



מתווה הפעולה 
לפחות יומיים בשבוע  , תלמידים18תתקיים בקבוצות קבועות של עד –למידה

ימים בשבוע למידה 3ולפחות ( שעות שבועיות9לפחות )במוסדות החינוך 

מרחוק

ייעשה מאמץ מיוחד ללמד יותר מיומיים במוסדות החינוך

.ימים בשבוע6ללא פיצול ובמשך , הלמידה תתקיים כבשגרה-חינוך מיוחד

בשיעורים ובהפסקות-עטית מסכה

ריחוק בהפסקות, בשיעורים כל תלמיד בשולחן-שמירה על מרחק

יומית חתומה–הצהרת בריאות

כיתות  
ו-ה

כולל חינוך מיוחד



כיתות    
יב–ז 

כולל חינוך  
מיוחד

מתווה הפעולה 
לפחות יומיים בשבוע  , תלמידים18תתקיים בקבוצות קבועות של עד -למידה

ויתר הימים למידה מרחוק, (שעות שבועיות10לפחות )במוסדות החינוך 

קבוצות לכל היותר5-מגמות /מעבר בין קבוצות

.ימים בשבוע6ללא פיצול ובמשך , הלמידה תתקיים כבשגרה-החינוך המיוחד 

בשיעורים ובהפסקות-עטיית מסכה

ריחוק בהפסקות, בשיעורים כל תלמיד בשולחן-שמירה על מרחק

יומית חתומה–הצהרת בריאות



עולים

אוכלוסיות ייחודיות
תרגום המתווים ואורחות החיים ותיווכם על ידי מגשרים וחונכים  

גם בעת סגירת מוסדות, לומדים כבשגרה

גם בעת סגירת מוסדות, במוקד החינוכי/ למידה בשגרה במוסד 

גם בעת סגירת מוסדות לימוד, לומדים כבשגרה

חינוך  
מיוחד

נוער בסיכון 
וכפרי הנוער

ילדי 
השילוב



צרכים מרכזיים4

להפעלת המערכת



מיליארד4.2: כ"סה

צרכים מרכזיים להפעלת המערכת  4

1

מערכת חינוך 
דיגיטלית

למידה מרחוק

מיגון  
והיגיינה

תמיכה  
באוכלוסיות  

מיוחדות והסברה
אדםכח

4 3 2

₪מיליון ₪300  מיליארד 1.2 ₪מיליון 100ח"מיליארד ש2.6



תלמידים144,000-לגלישהוחבילתמחשביםאספקת▪

החרדיבמגזרטלפונים64,000אספקת▪

2021מהמכשירים יסופקו עד לסוף ינואר 50%: יעד

למידה מרחוק 1.

אמצעי קצה–הצטיידות 



תשתיות-למידה מרחוק . 1

2021מהפעולות יבוצעו עד לסוף ינואר 50%: יעד

הספרבתיתקשוב▪
תקשוברכזיהסמכת▪
וחבילתרחבפסעםאינטרנט▪

גלישה

מתוקשביםלאספרבתי

1,600

תשתיותשדרוג

1,900

מחשוב▪
מקרנים▪
אמצעי שמע▪



מימון תוכנות ניהול וחדרים וירטואליים▪

עם המשרד לישראל דיגיטלית פיתוח תוכן פדגוגי חדשני ▪

.ישודרו באינטרנט ובטלוויזיה-אולפני שידור ▪

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

הרצאות מעוררות השראה–אקדמיה ברשת ▪

ישולבו משחקים חווייתיים  –משחקים ▪

הנגשה של קורסים דיגיטאליים ללימוד עצמי–פיתוח לימוד עצמי ▪

תוכן –למידה מרחוק . 1



למידה מרחוק לצוותי הניהול ולעובדי ההוראה▪

.שימוש בפלטפורמות דיגיטליות חדשניות▪

.דיגיטליות במקצועות בלימוד▪

.הכשרות בתחום ההיבטים הרגשי חברתי▪

מוקדים טלפוניים למנהלים ולעובדי ההוראה▪

ותמיכה הכשרות–למידה מרחוק .1



משרות13,000

6,500

מורים
קליטת מורים חדשים והרחבת  

משרות קיימות

6,500

עוזרי חינוך  
הרשויות יגייסו תומכי הוראה באמצעות קול קורא  

לפיצול כיתות  –אדם כח. 2



מיגון והיגיינה  . 3

בכל בית ספר מד חום לבדיקת הנכנסים ▪

תגבור מערך הניקיון השוטף ▪

בכל כיתה עמדת היגיינה לחיטוי ידיים ומטליות לניקיון משטחים▪

מסיכות רב פעמיות לעובדי ההוראה▪

במרחבי בית הספר יוצבו סימוני הסברה ושילוט כדי להנהיג בשטח בית ▪

הספר התנהגות בריאה



הלימודכיתותבתוךהתלמידיםשלהחוסןלחיזוקתכניות▪

עלוגםי-וז,אכיתותתלמידי–במעבריםהמצוייםתלמידיםשלוליוויקליטהעלדגש▪

.הספרבביתשנקלטוחדשיםתלמידים

באמצעותופיזימקווןבאופןהתלמידיםעםרגשיתלעבודההחינוךצוותישלהכשרה▪

.חדשניותטכנולוגיות

מומחיםידיעלמעניםמתן▪

פסיכולוגיםידיעלומקווןפיסיבאופןצורךפיעלטיפולייםמענים▪

מענים לאוכלוסיות מיוחדות . 4



צרכיםעםלתלמידיםוגםהשוניםבמגזריםהאוכלוסיותשללצרכיםיותאמוהתכניותכל▪

.מיוחדים

.בילדיהםלתמוךויכולתםחוסנםאתלחזקכדימקצועיותבהדרכותהוריםליווי▪

השירותשלהמקצועאנשיידיעלשיאויישחינוךוצוותיהורים,לתלמידיםפתוחקו▪

.למצוקותומענהתמיכה,ליוויייתנוהם.ייעוציהפסיכולוגי

מענים לאוכלוסיות מיוחדות . 4


