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 היערכות מוקדמת לשנת הלימודים תשפ"א תוך התמודדות עם אתגרי הקורונה הנדון:

 
 

מכובדיי, ראשית, אני מחזקת את ידכם בימים אלו על העבודה שאתם מבצעים בתקופה 
 לא פשוטה זו עבור אזרחי מדינת ישראל.

 
ת שלנו לשנת הלימודים הבאה )תשפ"א(, ובמסגרת הפקת לקחים משנה כחלק מההיערכו

שעברה תוך זיהוי חסמים ואתגרים, אנו מבינים, כמו יתר הרשויות בישראל, כי שנת 
הלימודים הבאה תתקיים לצד מגפת הקורונה וכי לא יהיה מנוס מאימוץ דפוסי לימוד 

 שונים ואחרים ממה שהורגלנו אליהם. 
 

ידי ישראל למדו תקופה לא מבוטלת באמצעות למידה מרחוק, כלומר במהלך השנה תלמ
שימוש במחשבים, ברשת אינטרנט ובציוד שאפשרו לחלקם לקבל כלים לימודים 

 ופדגוגיים.
 

כיום אין בכל בית בישראל מחשב  -צר לי אבל האמת צריכה להיאמר ולזעוק בקול רם 
מצב הדברים הנוכחי מייצר פער בלתי כך גם באור יהודה.  -ואין בכל בית רשת אינטרנט 

סביר בין אלו שיש ברשותם מחשבים, אינטרנט וציוד לבין אלו שאין להם. באופן הזה, 
לא מעט תלמידים נותרים מאחור ואין באפשרותם להיות חלק בלתי נפרד ממערכת 
החינוך. מצב זה הוא בלתי נסבל וחשוב שיקבל מענה כבר עכשיו רגע לפני ששנת 

 -החדשה עתידה להיפתח במתכונת לא קונבנציונלית כדי להגיע "עד הקצה"  הלימודים
 עד אחרון התלמידים.

 
כחלק מההיערכות שלנו, אציג בפניכם את הנתונים המתייחסים לאור יהודה. במהלך 

מחשבים, כמות שיא של השנים  191-השנה האחרונה חילקנו בעירייה לא פחות מ
רחוק. את מרבית העלויות ספגה העירייה, כאשר האחרונות על רקע המעבר ללמידה מ

גם ההורים לקחו חלק בעלויות וכן גויסו תורמים פרטיים וחברות מסחריות. גם לאחר 
מחשבים לצד חוסר בחיבור לרשת  537מחשבים קיים חוסר של  191חלוקת אותם 

 אינטרנט בבתים רבים. 
 



 
 
 
 
 

במקביל, על מנת שנוכל לפתוח את שנת הלימודים כראוי, יש צורך ממשי בהכשרת צוותי 
ההוראה ללמידה מרחוק תוך ליווי והכשרה בכלים הטכנולוגיים. בימים אלו אנו עוסקים 
בהכשרות המנהלים וסגלי ההוראה, כאשר מרבית המשאבים מושקעים מתקציב 

 העירייה. 
 

אה הדיגיטלית מחייבת התאמות ללמידה שיתופית ההגדרה המחודשת של תפיסת ההור
מרחוק ומקרוב ומן הראוי שמשרד החינוך יחד עם משרד ראש הממשלה יקצו משאבים 
לטובת הנושא כדי להעמיד את הכלים הטובים ביותר עבור המורים שחייבים להגיע 

 בספטמבר על כל המשתמע בכך. 1-מוכנים ל
 

ור ללא כלים טכנולוגיים )בין אם מחשבים, לסיכום: מצב שבו תלמידים נשארים מאח
בין אם ציוד ובין אם אינטרנט( הוא מצב שהחברה שלנו לא יכולה לקבל ואסור לנו לעבור 
עליו לסדר היום. כעת אני מבקשת את התערבותכם כדי להקצות משאבים כחלק 
מההיערכות לפתיחת שנת הלימודים החדשה כדי לאפשר לתלמידי העיר )וכמובן 

 כפי שראוי. -דים ברחבי הארץ( ללמוד ובמקביל כלים גם למורים כדי ללמד לתלמי
 

 אני עומדת לרשותכם בכל שאלה נוספת.
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