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איך נערכים לפתיחה מחדש של בתי ספר? 

 התמודדות מדינות העולם עם השגרה החדשה
 <1.5.20 >סיכום וובינר

 

 6דקות קריאה:  

 הדס ידגר, מקינזי ישראל. עוד השתתפו ממקינזי גילה טלוב, אלון ון דם ודניאל שכטר. מנחים: 

 ציטוט נבחר

לישימות של המהלכים האלה. היינו רוצים להשקיע בכולם אבל צריך לחשוב איזה "יש מאבק בין האפקטיביות  

אפקטיביים כדי להפחית את ההדבקה ולספק לילדים מסגרות למידה. ואז השאלה היא האם זה ישים, האם 

 נוכל לעשות את זה מבחינת תשתיות, תקציבים, איוש וכו'".

 שלבים בסגירה ובפתיחה של מוסדות הלימוד

.  מיליארד וחצי תלמידים נשלחו הביתה,  שלהן  סגרו את מסגרות החינוךבעולם  מדינות    191-למעלה מ

  השני בשלב( מערכת החינוך התמודדה עם המגיפה ע"י סגירת מסגרות החינוך.  Resolve)  בשלב הראשון

(Resilience .המערכת השתמשה בחסינות ובגמישות שלה ועברה ללמידה מרחוק )שלב  עכשיו אנחנו ב

 יותר ויותר מדינות מגיעות לשלב הזה. של פתיחת מערכות החינוך בחזרה.    ,(Return)  השלישי

, ואיך. בשאלה הראשונה מתי פותחים את בתי הספרנשאלות על החזרה ללימודים שתי שאלות עיקריות:  

כמו יפן וסין הוובינר לא עוסק, אולם כעיקרון המדיניות של המדינות נעה על רצף שבו בקצה אחד מדינות  

מיהרו לפתוח את מערכת החינוך וראו בזה משהו קריטי. בקצה הנגדי מדינות כמו ארה"ב, שהודיעו שלא ש

יש גם כמה גישות   מי לפתוח את הלימודיםעבור יפתחו את מערכת החינוך עד סוף השנה הנוכחית. בשאלה 

לשות או בסיכון, כמו שישראל פתחה למשל מדינות שפותחות לאוכלוסיות ספציפיות, בד"כ אוכלוסיות מוח  –

להחזיר את הגיל הרך כדי שההורים יוכלו לעבוד או   –קודם לחינוך המיוחד. גישה אחרת מדברת על שכבת גיל  

 להחזיר את מסיימי התיכון שצריכים לעשות בגרויות. 

 ?ת בתי הספראיך מגיעים מוכנים לפתיח

רים בתשתיות  אמצעים שקשו

לווסת אותן,   כדי  ממוסדות הלימוד  ותמרק מיישמות בקרה על כניסות ויציאסין ודנ  תשתיות פיזיות: •

ליצור   קומות שיכוליםת גישה למונעומ  ;נפרדות למורים ותלמידים, לשכבות גיל שונותכניסות ויציאות  

 התלמידים אוכלים צהרים למשל. מרחיבות את האזורים שבהם   ;התקהלות כמו ספריות

מתקני   , התקנתאביזרים שלא דורשים מגע בשירותים )כמו פחים(  התקנת, למשל  שמירה על היגיינה •

 מיזוג האוויר.   מערכותהמכונות האוטומטיות לייבוש ידיים. יפן וסין גם שיפרו את  הוצאת חיטוי ידיים ו

 והסעדה  אמצעים לתחבורה

כדי   חניות  דוסבס  ;האוטובוסים לפני השימוש  ויטיח  ;התחנותו  מסלולי האוטובוסיםהגדלת    -  הסעות •

 השימוש בהסעות. את  צמצם  ל

זה שלך. בלי חלוקה או שיתוף של   -נגעת בזה  נורמה שאם  להבטיח שכל המזון ארוז היטב.    –  מזון •

כך  את זמני הארוחה  מחלקים ו  ,אריזות שלמות שמכילות כל מה שהתלמיד צריךמציעים  אוכל.  

 שהקבוצות לא יתערבבו.
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"ז  ביה"ס, לו ש  רים לאיו  וחלוקה לקבוצותאמצעים שקשו

 .לקבוצות ומפרידים אותם לימים שונים  את התלמידיםבין הקבוצות ולכן מחלקים   למנוע מגעהיא  המטרה 

 מעקב ובקרה שלא ייפגשו וביטול אירועים.יש  מתלמידי הכיתה ישהו בביה"ס.    50%כ  "בד

רים ל  שמירה על הבריאות וקביעת נורמות התנהגות חדשות אמצעים שקשו

מטר, שימוש במסיכות, שגרת שטיפת ידיים, איסור של שיתוף בציוד ומזון,   2שמירת מרחק של  הם כוללים:  

ספר, הגבלת כניסה ה חום בכניסה לבתי ת  בדיק,  מדיניות נוקשה לגבי ימי מחלה ,  הכשרה איך לשטוף ידיים כראוי

  תכולל  לרווחת התלמידים תהתייחסוהים לסגירת חללים וכיתות אם מתגלים נדבקים.  לבתי הספר, פרוטוקול

 שירותים נפשיים, אפשרות להיעזר בפסיכולוגים ועובדים סוציאליים. 

 רתימה מחדש של תלמידים 

תלמידים מאוכלוסיות מוחלשות, שיש בקרב  מוסדות החינוך, במיוחד    תחזרמה קריטי  הרתימה מחדש היא חלק  

, ולא רוצים לשלוח את הילדים לבתי הספרחוששים  ההורים    הם עשויים לנשור מכמה סיבות:נשרו.  חשש שי

, או כאלה שמעדיפים למידה מרחוק ולא רוצים למידים שיוצאים לעבוד בגלל המצב הכלכלי של המשפחה תיש  

 לחזור לבית ספר, או למידים שאבדו את המוטיבציה.

 איך רותמים אותם מחדש?  

 קדה מרחויגישה ללמ למי איןכדי לדעת למי יש בעיות כלכליות ולכן לא יגיע,    בקרה ונתוניםמעקב,  .1

 ת.קשר. כשיש בסיס נתונים מסודר אפשר לעבור להתערבויו  וולכן מאבדים אית

לתת תמיכה כלכלית בצורת קצבאות, חיבור תלמידים שאין להם גישה ללימוד   למשל  -  התערבויות .2

רתימה ללעודד מודעות לאמצעים שננקטים  צריך  מי שלא חוזר ייקנס.    –תמריצים שליליים  או    ,מרחוק

 מאמץ שמצריך שיתוף של כל הגורמים.לא עניין של תלמיד או בי"ס מסוימים אלא  זה  מחדש.  

 אקדמיים ולא אקדמיים.  –גרמו לפערים  סגירת מוסדות הלימודים  ומרחוק    הלמידה   –  צמצום הפערים .3

, כשחוזרים ללימודים צריך לחזק את כל חודשים( 1-6בטווח הקצר )  –  פערים אקדמיים •

מה שקשור ללמידה מרחוק, תשתיות ופלטפורמות טכנולוגיות, כי ברור שכשנחזור ימשיך  

ת ההורים שיתמכו בתלמידים ויאפשרו את להיות שילוב של למידה מרחוק. צריך לגייס א

  6בטווח הארוך יותר )מעל הלמידה מהבתים, ולתמוך בתלמידים שלפני בגרויות.  

צריך לחשוב איך לצמצם את פערי הלמדיה בדגש על אוכלוסיות מוחלשות, שהזמן    חודשים(

רצו שאיבדו בלמדיה קריטי מבחינתן. זה נכון במיוחד לבוגרים שמסיימים את התיכון וי

להחליף את בחינות   םשוקלי  , למשל,בנורבגיה להתקבל אח"כ למוסדות להשכלה גבוהה.  

תמכו יפ. בגואטמלה מספקים הדרכה להורים, כדי ש"הסיום בעבודת חקר או מבחן בע

 בלמידה מרחוק.  

צריך   חודשים( 1-6בטווח המיידי )שקשורים בצוות ההוראה.    –  פערים לא אקדמיים •

פעולה, שישתפו במערכי שיעור, יעבירו שיעורים מול כיתות מאוחדות, לפתח ביניהם שיתופי  

בטווח  ישתפו פעולה עם מומחי למידה מרחוק ויכשירו את המורים איך לעשות את זה.  

צריך לגייס מורים חדשים שיוכלו לצמצם את הפערים   חודשים( 6הרחוק יותר )מעל  

טורים ותוכניות שימור למורים. הודו ולגשר עליהם, באמצעות סטודנטים להוראה, תוכניות מנ

 וקנדה מספקות למורים תוכניות הכשרה איך ללמד מרחוק. 

 לסיכום

של המהלכים האלה. היינו רוצים להשקיע בכולם אבל צריך   מאבק בין האפקטיביות לישימותיש   •

רות למידה. ואז השאלה היא גלילדים מס  קלחשוב איזה אפקטיביים כדי להפחית את ההדבקה ולספ

 האם זה ישים, האם נוכל לעשות את זה מבחינת תשתיות, תקציבים, איוש וכו'.
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מה שצריך . מבחינה תקציבית,  פיננסית בזה מבחינה לעמוד  תוכל  החינוך  מערכתצריך לדאוג ש •

העביר איזה דברים לא יקרו כמו טיולים ומסיבות ולזה לזהות איפה אפשר לקצץ,  לעשות מחר בבוקר  

 את התקציב שלהם לסעיפים אחרים. 

 שאלות ותשובות

 ?במדינות שחזרו ללימודים  ש: מה קרה בפועל

במדינות שפתחו את מערכת החינוך בצורה זהירה זה בינתיים הולך טוב. מדובר במדינו כמו דנמרק, שבדיה 

שבועיים האחרונים. יש -ומדינות נוספות באירופה. צריך לקחת את זה בערבון מוגבל כי הן פתחו רק בשבוע

קונצנזוס שצריך לעשות את זה בצורה מסודרת ולשמור על כללי היגיינה ומרחק. צריך לזכור שאין הרבה מדינות 

שחזרו לגמרי, רק ארבע. מצד שני, מדענים אומרים שאולי זה לא אירוע בודד ובתי הספר יצטרכו להיסגר שוב, אז 

 וב יותר בפעם הבאה. זו הזדמנות להתארגן כדי לעשות את זה ט

 ש: מה המדיניות כלפי צוותים חינוכיים שחוששים לחזור לבתי הספר? 

 יש יותר בעיה עם הורים שלא רוצים לשלוח את הילדים שלהם. 

 ש: האמון משחק תפקיד מרכזי בהתמודדות עם המשבר. האם ראיתם לזה התייחסות בעולם? 

בצרפת שמרו על קשר בין המורים למשפחה ולתלמידים,   הורים יש צעדי מנע. למשל-מורים-במשולש תלמידים

כך שהמורה לא רק מלמד הוא גם בקשר עם המשפחה ומקנה ביטחון. ביפן יש קבוצת מורים שאחראית על 

הקשר עם הבתים וכך שומרים על המשולש הזה קרוב ומתפתח אמון גדול, כדי שההורים ירגישו טוב כשהם 

 שולחים את הילדים לבית הספר. 

 : איך מתנהלת למידה משולבת/היברידית? ש 

שבוע. הקבוצות לא מתערבבות, יש ביניהן -קבוצות שמגיעות לחצאי ימים או לשבוע  –בדנמרק יש חלוקת שעות  

קבוצות אחרות יוכלו להמשיך ללמוד. בנורבגיה כל מורה יכול לעשות לייב   ניתוק כדי שאם תהיה התפרצות

תה עם המורה בכיתה והחצי השני משתתף בשיעור מהזום, ולהיפך. כך סטרימינג מהכיתה לזום. ואז חצי כי

 שומרים על כל המעגל מעורב ומחובר למורה. זה תלוי ביכולות של בית הספר ובפלטפורמות.


