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  -מסמך הנחיות למנהלי בתי הספר העל יסודיים

  2אגרת מספר 

 3.202041.ת מתאריך לאור הנחיות משרד הבריאו

שליסל, ד"ר עופר מירי  שמואל אבואב, ד"ר  שוש נחום, ד"רמר -: מנכל משרד החינוךתפוצת מטה

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

הגב סמדר אופיר,  מר אסף מנוחין,דוד גל,  הגב' דליה פניג, , מר אהרון שחר, מר קובי רפאלי, 

 מנהלי מחוזות

 מנהלים יקרים

עומדים לפני אתגר שלא היה כמוהו בעת   -העולם כולו, ומדינת ישראל בתוכו

 האחרונה.

 אתגר מניעת הפשטות הקורונה.

תהליך קבלת ההחלטות נעשה תוך זהירות רבה, בהנחיות צמודות של משרד 

ל, ותוך שקילה תמידית של ההיבטים הרחבים הנגזרים מכל החלטה "הבריאות והמל

 וצעד.

 לכם.בהתאם להחלטות הממשלה אנו מתאימים את הנחיותינו 

ביום ו' פרסמנו אגרת החרגות לתהליך הבגרות, כפי שהודעתי גם אז, כל אגרת נכונה 

 לזמנה ומתעדכנת על פי הנחיות משרד הבריאות והמל"ל,

 אגרת זו מבטלת את אגרת ההנחיות של יום ו' ויש לפעול רק על פיה.

בתי הספר יהיו סגורים  15.3.2020שהחל מיום א' ההנחיה המעודכנת הינה 

 לגמרי, ובכללם החטיבות העליונות.

ת באומנו לא יתקיימו הבחינות המעשיותלי"ג י"ד ,  לא יתקיימו בחינות בגרות

 , לא יתקיימו בחינות באנגלית בע"פ.מוזיקה תיאטרון ומעבדה וכו'

 , ולא שיעורי תגבור לקראת מתכונות.לא יתקיימו מתכונות

יש לסגור את ים לא יורשו להגיע, תלמידים לא יורשו להגיע לבתי הספר, ואף המור

 המבנים ולהשאירם סגורים עד להודעה אחרת.

 בטלות. 13.3כל ההחרגות שנמנו במכתבי מיום ו' ה
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כנס לתהליכי יהמנהלים להמליץ למורים לעודד את תלמידיהם להאנו מבקשים מ

 א' בבוקר, ולהשתתף בשגרת השיעורים הסדירה. הלמידה מרחוק שיועלו לרשת ביום

ומלץ להניע את התלמידים לנצל את הפלטפורמה שהמשרד מעמיד לרשותם ובכך מ

 לאפשר להם להתקדם בחומר הלימודי.

 מדניות המשרד היא למנוע פגיעה בבגרויות ואנו נעדכן אתכם בקביעות . -לצד כל זה

 

 ימים מורכבים עוברים עלינו בעת הזו, נדרשת מנהיגות רחבה עוד יותר מתמיד,

 גדולה וחיזוק גדול מול המשימה המורכבת תודהלוח לכם אני מבקשת לש

רכבות באחריות תוך פעם אחר פעם, עומדים במשימות המוומודה לכם על היותכם , 

 בית הספר, אלא לקהילה ולחברה כולה. מוגדרתהשפעה מהותית גדולה יותר 

 

 אנו נמשיך לעדכנכם באגרת יומית מידי יום, כמו כן מנהלי המחוזות והמפקחים

 במחוזות יעבירו המידע באופן שוטף.

 

 באיחולי בריאות טובה לכולם

 דסי בארי 

 מנהלת האגף לחינוך על יסודי 

 העתקים: 

 תפוצת מטה

 הנהלת האגף לחינוך על יסודי

 מנהלי מחלקות חינוך

 לי רשתות החינוך "מנכ

 

 

 


