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 תשפ"א לולאב י"א
 2021אוגוסט ב 19

 m21-487מספר סימוכין : 
 

 הורים, מנהלים וצוותי חינוך יקרים, 
 

שנת לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב ופועלת ללא לאות כדי להבטיח לילדי ישראל  מערכת החינוך נושאת עיניה
לימודים בטוחה, בריאה ולמידה רצופה. זאת בנוסף לצמצום פערים וקידום התלמידים בהיבטים רגשיים, חברתיים 

 ולימודיים.
  

לאור זאת, משרד החינוך מוביל שורה רחבה של פעולות שנועדו להבטיח את העיקרון היסודי של רצף הלימודים 
"חוסן במאמץ החיסונים והן במסגרת התכנית למשרד הבריאות תמיכה וסיוע במערכת החינוך, בין היתר, באמצעות 

התלמידים פטורי הבידוד עד למועד פתיחת  להרחיב את היקףברשויות המקומיות. מהלך זה נועד לתלמיד" 
 .ולסייע במאבק הלאומי בנגיף הקורונההלימודים 

  
הקורונה התפרצה לחיינו לפני למעלה משנה והיא מטלטלת ומערערת הרבה מאוד מסדרי החיים שהכרנו ומביאה עמה 

 בלבול וחוסר ודאות בהיבטים שונים. 
 

מערכתית, המבוססת על ערכים של -בדאגה לבריאותם של כל תלמידינו והחינוכאים שלנו ומתוך אחריות קהילתית
ית, עלינו, צוותי החינוך וההורים, להכשיר את הלבבות ולעזור למאמץ הלאומי למיגור ערבות הדדית וסולידריות חברת

 מגפת הקורונה.
 

 למען הבטחת רציפות הלמידה הפיזית במוסדות החינוך.  חשוב שנפעל יחד
 

 ולהשיג את ללמוד ולחלום החיסונים הם הכלי המרכזי בהתמודדות עם המגיפה. בכוחם לאפשר לנו להמשיך, להוביל,
הספר, בכפרי הנוער -ילדינו. באמצעות החיסונים נבטיח שגרת לימודים רצופה ובטוחה בבתי הטוב ביותר עבור

 ובמוסדות החינוך הפנימייתי. 
 

ניסיון שמונה עשר החודשים האחרונים מלמד אותנו, שהילדים שלנו סבלו מקשיים לימודיים, ממצוקות רגשיות 
גמת צפייה מרובה במסכים, עלייה באכילה לא מבוקרת ולעיתים גם התנהגויות יומי, כדו-ומשינוי באורח החיים היום

מסכנות. נוכחנו לדעת כי יש בכוחה של למידה פיזית כדי למתן קשיים רגשיים, חברתיים ולימודים ולאפשר טיפול 
 מכאן חשיבותה הגדולה.  -בהם 

 
צוותים חינוכיים והורים, על הקהילה בה אנו חיים.  כדי שתהיה זו שנה טובה, יציבה ובריאה יותר, חשוב שנשפיע יחד, 

חשוב שנסביר ונתווך בהבנה וברגישות את הצורך בהתחסנות ואת ההשפעה המעשית של החיסונים על חיינו ועל שגרת 
 הלימודים שלנו.

 
, ערוכים לסייע צוותי בתי הספר, כפרי הנוער והפנימיות וכן צוות המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער

 לכם ככל הנדרש.
 

 מתחברים לחינוך ולבריאות של כולנו. 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                        

 

                                                                                                                     
 אילנה נולמן 

 ועליית הנוערמנהלת המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי 
 משרד החינוך
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