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סימוכין340028:
לכבוד
חה"כ נפתלי בנט
ראש הממשלה

חה"כ ניצן הורביץ
שר הבריאות

מכובדינו שלום רב,
הנדון :הפסקת הבידודים לילדים במערכת החינוך
כעת ,משברור לכל כי ילדים לא נמנים בקבוצות הסיכון בזן האומיקרון ובכלל,
חובתנו להבטיח רציפות בלימודים ובשגרה לתלמידים ולצוותים הבטחת שלומם
ובריאותם.
החזרת תחושת הביטחון יחד עם הבטחת שלומם ובריאותם של התלמידים והצוות,
הכרחית ,ותקבל משנה תוקף עם החלת מתווה בדיקות סדור הנסמך על תוכנית 'מגן
חינוך'.
לצורך הפעלת מתווה הבדיקות ,יש להכיל מתווה בדיקות סדיר  -מוסדי בתוך בתי-
הספר ,או ע"י חלוקת ערכות לתלמידים ולצוותים לצורך מערך בדיקות ביתיות
סדירות.
לצד הבדיקות ,יש לוודא ,כי רק מי שימצא חיובי ,יכנס לבידוד בהתאם להנחיות
קיצור הבידוד העדכניות.
כל התלמידים והצוותים שימצאו שליליים ,ימשיכו לפקוד את מוסדות החינוך
בלימודים כשגרה.
תדירות הבדיקות ,החלטה על קיום בדיקות מוסדיות או עצמאיות ,שיטת הדיווח
והחלטות מקצועיות נוספות – יגובשו על ידי הדרג המקצועי של משרד הבריאות,
נשמח לקחת חלק בהיוועצויות -הנחת היסוד חייבת להיות בדיקות מהירות וללא
עלות למשפחות.
החלטת הממשלה הנוגעת לקיצור הבידודים נובעת מתהליך קבלת החלטות שכלל
רכיבים רבים תוך שקילת הסיכויים והסיכונים .יש לתת את הדעת על השלכות

ההחלטות על מערכת החינוך ולהשלים המלאכה לאור הנתונים הקשים שמצביעים
על פגיעה וודאית הנובעת מריחוק חברתי ובדידות.
אל תשאירו את מערכת החינוך מאחור!
הרשויות המקומיות והעומדים בראשם ,קוראים לכם להציב את החשיבות לרצף
חינוכי ובריאות נפשם של הילדים בראש סדר העדיפויות לצד הבטחת שלומם
ובריאות ,לבטל את הבידודים ולהכיל את תכנית מגן חינוך על כלל בתי הספר והגנים.

בכבוד רב,
שי חג'ג'
ראש מועצה אזורית מרחבים

רון חולדאי
ראש עיריית ת"א-יפו

חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות

ויו"ר מרכז השלטון האזורי בישראל

ויו"ר פורום ה15 -

ויו"ר מרכז השלטון המקומי

כל ראשי הרשויות והמועצות האזוריות

העתק:
חה"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון – שרת החינוך
פרופ' נחמן אש – מנכ"ל משרד החינוך
פרופ' סלמן זרקא – ראש 'מגן ישראל'
ד"ר שרון אלרעי פרייס -ראש שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
תא"ל (במיל') משה אדרי – עוזר שר הביטחון להתגוננות ,משרד הביטחון
מר יאיר פינס – מנכ"ל ,משרד ראש הממשלה
גב' דלית שטאובר – מנכ"לית משרד החינוך
ד"ר שי פרוכטמן – מנהל אגף חינוך ,אבן יהודה ויו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך
מר שלמה דולברג – מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
מר איציק אשכנזי – מנכ"ל מרכז השלטון האזורי בישראל
עו"ד איתן אטיה-מנכ"ל פורום ה15-
גב' לירון דורון לוי – משנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי
גב' מיכל מנקס – סמנכ"ל חינוך רווחה וחברה ,מרכז השלטון המקומי
מר מירום שיף – יו"ר פורום ועדי ההורים היישוביים
מר עומר שחר – יו"ר מועצת התלמידים הארצית

