
תכנון לאור הקורונה

א"ל תשפ"פורמט לתכנון לשנה
2020אוגוסט 



מתווים אפשרייםיש להיערך לכל אחד מהאתגרים ביחס לשני 

סגירה נקודתית של מוסדות חינוך מערכת החינוך במתווה משולב
המתווים

האתגרים

:מתווהבכל אתגר נגדיר ביחס לכל 
?מהם החסמים•
?מהם המענים האפשריים•
?אילו נתונים נדרשים•
?מהם מדדי ההצלחה•

אתגר א

אתגר ב

אתגר ג

...אתגר 



פורמט לבניית
תכנית ההיערכות



____________: הנושא

:הרשות צפויה להתמודד בנושאעימוהאתגר 

________________________________________________________________________

מערכת החינוך במתווה משולב

•...

•...

מהן  
?המשמעויות

•...

•...

מהם המענים  
?האפשריים

•...

•...

אילו נתונים 
?נדרשים

•...

•...

מהם מדדי 
?ההצלחה



____________: הנושא

:הרשות צפויה להתמודד בנושאעימוהאתגר 

________________________________________________________________________

סגירה נקודתית של מוסדות חינוך

•...

•...

מהן  
?המשמעויות

•...

•...

מהם המענים  
?האפשריים

•...

•...

אילו נתונים 
?נדרשים

•...

•...

מהם מדדי 
?ההצלחה



פורמט לבניית תכנית עבודה

מועד סיום שותפים גורם אחראי מדדי תפוקה המשימות המענה הנדרש



דוגמאות



דוגמה

ה"ולעוהעמדת תשתיות מחשוב לתלמידים 

סגירה נקודתית של מוסדות חינוך מערכת החינוך במתווה משולב

נדרש להעמיד תשתיות מחשוב שיאפשרו למידה מרחוק של כל התלמידים
('ד-'וכיתות אמ"חנ, י"גנכולל את ילדי זה כנראה לא –במערכת החינוך במתווה משולב )

?מהם החסמים

רכישה/להשאלה( מהרשות, מהמגזר שלישי, מהממשלה)מציאת מקורות תקציביים •
שיש להם מחסור בתשתיות מחשוב  ה"ולעושל תשתיות מחשוב לתלמידים 

ברשותWi-Fiפריסת רשתות •

מהם המענים  
?האפשריים

ה"ועומיפוי תשתיות המחשוב החסרות לכלל התלמידים •
אינטרנטזיהוי אזורים ברשות שיש בהם הרבה משפחות ללא•

?אילו נתונים נדרשים

(רצוי שיהיה נמוך ככל האפשר)שיש להם מחסור בתשתיות מחשוב שיעור התלמידים •
שיעור התלמידים שהושלמו להם תשתיות מחשוב חסרות•
שהושלמו להם תשתיות מחשוב חסרותה"עושיעור •

?מהם מדדי ההצלחה



דוגמה

('וכדצ"מוס, ח"מוס, כיתות)ניהול מיטבי של התשתיות הפיזיות 

סגירה נקודתית של מוסדות חינוך מערכת החינוך במתווה משולב

אין

התשתיות הפיזיות שניתן ללמד בהןהגדלת מספר•

ניהול התפעול של השימוש בתשתיות•
(?מתי והיכן, מי לומד)

?מהם החסמים

בתשתיות פיזיות נוספות  שימוש•
('וכדה"פסגמרכזי , סים"מתנ, ספריות)

ח"למוסתעדוף התלמידים שצריכים להגיע •
('וכדר"שחאגף , מ"חנ, שכבות נמוכות)

ילדי גן ילמדו : לדוגמה)העברת תלמידים בין מוסדות •
('אחד וכדח"במוסילמדו מ"חנכל תלמידי , ע"בחט

?מהם המענים האפשריים

מיפוי כלל התשתיות ברשות•

מספר  )מיפוי מדויק של התלמידים בשכבות השונות •
('בכל סוג כיתה וכד, תלמידים בכל שכבה

?אילו נתונים נדרשים

ללמד בהןמהתשתיות שניתןX%-שימוש ב•

ממוצע שהתלמידים למדוש"שמספר •
?מהם מדדי ההצלחה



דוגמה

התמודדות עם עובדי הוראה שאינם יכולים ללמד באופן פרונטלי  

סגירה נקודתית של מוסדות חינוך מערכת החינוך במתווה משולב

אין
שאינם יכולים ללמד באופן פרונטאליה"לעונדרש לאפשר 

ללמד מרחוק בלבד  ( בשל היותם בקבוצת סיכון)
?מהם החסמים

אלו בשיעורים שלומדים מרחוק ה"עושיבוץ •
(אחרח"במוסאולי נדרש לשבץ)
אלו ופרסומם בפורטל מרכזי  ה"עוהקלטת השיעורים של •

מוסדי-בין

מהם המענים  
?האפשריים

הנמצאים בקבוצות סיכוןה"עומיפוי • ?אילו נתונים נדרשים

מרחוק מקבוצות סיכון לימדוה"שעוהיקף השעות •
ניתן לבחון למול היקף השעות שהם אמורים ללמד )

(ולחשב את אחוזי הלמידה מרחוק
?מהם מדדי ההצלחה



דוגמה לתכנית עבודה ומשימות ליישום ההיערכות והמענים שהוגדרו

מועד סיום שותפים גורם אחראי מדדי תפוקה המשימות המענה הנדרש

08/20
חים"מוסמנהלי •
מידע' אחראי מע•

מנהל אגף  
חינוך

מסמך מסכם של תשתיות  •
הנדרשות ברשות  המחשוב

('וכדח"מוס, בחלוקה לפי סוג)

מלא ומדויק של תשתיות המחשוב  מיפוי
ה"ולעוהחסרות לתלמידים 

רכישה של תשתיות מחשוב  /השאלה
(  Wi-Fi-חבילת אינטרנט ו, מחשבים)

שבקבוצות סיכון  ה"ולעולתלמידים 
ויש להם מחסור בתשתיות מחשוב

08/20
מנהל אגף חינוך•
מידע' אחראי מע•
גזבר הרשות•

מנהל אגף  
חינוך

עם גורם שיתקצב את רכישת  סיכום•
התשתיות

איתור מקורות תקציב לרכישת תשתיות
תעשייה  , רשות מגזר שלישי, ממשלה)מחשוב 

('גופים עסקיים שפועלים ברשות וכו/ צבא / 

09/20
ח"מוסמנהלי •
מידע' אחראי מע•

מנהל אגף  
חינוך

תשתיות המחשוב בידי התלמידים  •
ה"ועו

רכישת תשתיות מחשוב

08/20 א ברשות"אגף משמנהל•
מנהל אגף  

חינוך
פוטנציאליים  רשימת מועמדים•

לשילוב בהוראה

איתור תושבים מהרשות שמוכשרים  
מדריכי  , טק-היי)למקצועות רלוונטיים להוראה 

וירצו להשתלב במערכת החינוך ('טיולים וכו
הנהגות  ,הודעות טקסט, באמצעות קול קורא)

('ההורים וכו
משיכה להוראה של עובדים שאיבדו  

את עבודתם במקצועות אחרים
09/20

ח"מוסמנהלי •
המתכללהמפקח •

מנהל אגף  
חינוך

של המועמדים " ראשונישיבוץ"•
ח"ולמוסהרלוונטיים למקצועות 

זיהוי התחומים ומוסדות החינוך בהם ניתן  
לשלב כל אחד מהם

10/20 המתכללהמפקח •
מנהל אגף  

חינוך
מסלול הכשרה לכל מועמד/תכנית•

סיכום על תהליך ההכשרה שלהם לקראת  
שילובם במערכת החינוך


