
תכנון לאור הקורונה

מאגר חסמים ומענים אפשריים

א"התשפל "היערכות לשנה

תכנון ומדיניות' אגף א



רקע ומטרות המסמך

רקע
:ביניהם, משבר הקורונה הביא עמו אתגרים משמעותיים למערכת החינוך

הורים ועובדי הוראה   , ב מידע מהימן ובדרך המייצרת אמון בקרב תלמידים"קבלת החלטות ע•

,  זיקוק המסרים המועברים למוסדות חינוך ולהורים, קבלת החלטות בתנאי אי וודאות תדירים)

(  'יצירת אמון במערכת וכד

('רכישת ציוד וכד, פריסת קווי אינטרנט, רכישת אמצעי מחשוב)הרחבה של תשתיות רבות ברשות בזמן קצר•

,  נוכחות נמוכה בשיעורים, מיומנויות חסרות של עובדי הוראה, מערכי שיעור לא מותאמים)קשיים פדגוגיים•

('וכד" חלשים"ל" חזקים"הגדלת הפערים בין ה

-קושי לאתר בעיות רגשיות)של התלמידים ועובדי הוראה Well-being-התגברות של בעיות ב/היווצרות•

('גידול במשפחות הזקוקות לתמיכת רווחה וכד, חברתי-עומס על צוות השירות הפסיכולוגי, חברתיות

פערי ידע בקרב עובדי הוראה בנוגע  , מחסור פתאומי בעובדי הוראה)אדם כחשינויים תדירים בהיבטי ניהול •

('לנגיף הקורונה וכד

:  י שלושה גורמים מרכזיים"ההיערכות האמורה מתבצעת ע

('סיוע לרשויות וכד; הנחיה מקצועית)מחוזות; ('וכד" קול קורא"הוצאת ; שינוי מדיניות)מטה -משרד החינוך •

('ניהול דוברות ומערך הסברה וכד, ניהול תשתיות; אדםכחניהול ותפעול , גיוס)רשויות מקומיות•

('הסברה להורים וכד, ניקיון והיגיינה; מענה לקבוצות קטנות של תלמידים)ח"מוס•

מטרות המסמך

:נועד לסייע למנהלי ומקבלי ההחלטות ברשות המקומית בשני תהליכים מרכזייםב"המצהמסמך 

האתגרים והחסמים החשובים ביותר ובעלי פוטנציאל  , של הנושאיםתעדוף)והתעדוףסיוע בתהליך החשיבה •

(ההשפעה הגדול ביותר על תהליך הלמידה ברשות

פעולות ופעילויות שניתן לבצע )סיוע באיתור מענים אפשריים להתמודדות עם האתגרים והחסמים שנבחרו •

('דרכי הפעלה של אוכלוסיות שונות וכד, גורמים בהם ניתן להיעזר, י גורמים שונים"ע

!בהצלחה



המענים האפשרייםהחסמים האפשרייםהאתגר

קבלת החלטות  

באופן סדור ועל 

בסיס נתונים  

מעודכנים 

היעדר נתונים מעודכנים  

בכל רגע נתון

הגדרה של הנתונים שנדרש לאסוף  •
/תלמידים' מס, סיכון'ה בקב"עו' מס, כיתות' מס' לדוג)

(ב"הרחבה במסמך מצ' ר–' ה ללא אמצעי קצה וכד"עו

(יומית/שבועית/חודשית)ושל תדירות העדכון שלהם 

סדורות לאיסוף נתונים באופן  תהליכים ושגרות בניית•

,  ח"מהמוסלקבלת מידע ITתוכנות )" השטח"שוטף מ
('דיונים שוטפים באגף וכד, ס"דיווחים ממנהלי בתי

עמימות בנוגע לגורם האחראי על 

קבלת ההחלטות במקרים ונושאים  

קורונהמשבר השונים בניהול
שינוי , ח"מוסשל סגירה/פתיחה: כגון)

,  ח"במוסתלמד Xבמספר הימים ששכבה 

('מספר ילדים מקסימאלי בקבוצה וכד

המקרים והנושאים הדורשים קבלת החלטה מיפוי•
('וכדח"מוסהעברת ילדים בין , ח"מוססגירת )

נושא  /הגדרת הגורם המוסמך להחליט בכל מקרה•
('ראש הרשות וכד, חינוך' מנהל מח, ח"מוסמנהל )

כתיבת נוהל ברור ומוסכם עם תחומי האחריות והסמכות •

מנהל  ,ל"המנכ, ראש הרשות)של בעלי התפקידים ברשות 

לרבות הגורם המכריע בעת חוסר הסכמה,('וכדחינוך אגף

קבלת החלטות בטווח זמן קצר 

ולעיתים בהיעדר  ( ואף מידי)

מידע אינטגרטיבי ושלם  

היערכות מקדימה למתווים השונים והגדרת•

המבוססים על ניהול סיכונים, "מתווים ומענים"
,  שכונה/ח"מוס/אופן ההתמודדות עם הדבקה בכיתה)

('ה בבידוד וכד"ריבוי עו

בניית תהליכים ומנגנונים להעברת החלטות מהירה לביצוע  •

( ' אפ וכד-וואטס/SMS, אתר רשותי/אפליקציה)" שטח"ב

הכשרת הצוותים ברשות למעבר מהיר בין מתווים•
הכשרה  , הסברה, בניית תכנית היערכות סדורה לכל מתווה)

(לבעלי התפקידים" תרגול"ו

מתן מענים  

מערכתיים למעבר  

ללמידה  

בקבוצות קטנות

אדם להוראהמחסור בכוח

בעלי מקצוע, בעלי תואר ראשון)" עוזרי הוראה"גיוס •

('מתחומים רלוונטיים שאיבדו את עבודתם וכד

לסטודנטים להוראה כך שיעבירו שיעורים  ' הקדמת הסטאז•

(באישור המפקח)' באופן עצמאי בשנה ג

צמצום משך הזמן שהמורה נוכח בשיעור  •
('הנחייה של עוזר הוראה וכד, י שימוש בהקלטה"ע)

"ניהול התשתיות"מענים בנושא ' ר•מחסור בתשתיות פיזיות

מניעה של  

העברת הנגיף בין 

ח"מוס

ח"מוסה המלמדים במספר "עו

ח"מוס' צמצום מספר עובדי ההוראה המלמדים במס•
('שילוב למידה מרחוק וכד, הוראה' י גיוס ע"ע)

ח"מוסה המלמדים במספר "מיפוי מדויק של עו•

('בידוד וכד, תחלואה)וקבלת מידע עליהם בתדירות גבוהה 

עם תלמידים הלוקחים חלק בפעילות

אחריםח"ממוסתלמידים 

פעילויות משותפות  )מוסדיות -ביטול הפעילויות הבין/צמצום•
('וכדח"מוסילדים שלומדים בשני , י"גנשל 

תכנון מקדים של פעילויות חינוך בלתי פורמאלי  •
(רישום לחוגים של ילדים מאותו בית ספר, למשל)

ניהול מיטבי של  

מערך הסעות  

התלמידים

מחסור בהסעות נוכח הצורך לשמור  

על קבוצות קטנות של תלמידים

"  קטנות"סיכום מול חברת ההסעות למעבר להסעות •

במקום אוטובוסים

שונים  ח"ממוסתלמידים מיישובים או 

הנוסעים באותה הסעה

הקפדה על קבוצות תלמידים קבועות באותה הסעה•

הקפדה על מקומות ישיבה קבועים בהסעה•

הקפדה על צוות קבוע של נהג ומלווה בימים קבועים  •

העברה של  

מסרים להורים  

ולתלמידים

עמומים/מסרים סותרים
הגדרה ברורה של הגורמים המוסמכים והערוצים להעברת  •

(זה' סעיף קבלת החלטות בעמ' ר)מסרים
גורמים המוסמכים  בהירות בנוגע לאי

להעביר את המסרים והמידע

ניהול מערכתי



המענים האפשרייםהחסמים האפשרייםהאתגר

ניהול מיטבי של  

התשתיות בהן ניתן  
לקיים לימודים  

במקרה של צמצום  )

מספר התלמידים  

(בכיתה

מחסור במספר הכיתות הקיימות  
,  במוסדות החינוך ברשות( ההיצע)

(הביקוש)למול מספר הכיתות הנדרשות 

ח"במוסהתלמידים שילמדו ' תכנון מוקדם של מס•

הימים' בחלוקה למס, י המתווה שהוצג"עפ

צ"במוסמיפוי ושימוש בתשתיות פיזיות •

('מרכזי פיס וכד, ה"פסגמרכזי , סים"מתנ, ספריות)

העברת תלמידים בין מוסדות •

(אחדח"במוסמ"חנריכוז תלמידי ' לדוג)

התאמה בין הייעוד של המוסד  -אי

,  בתכולה ובציוד, במבנה)הציבורי 

לבין השימוש שנדרש  ( 'בבטיחות וכד
לעשות בו

י"גנלמשל ילדי )תכנון השימוש בכל מוסד ציבור •

סים  "ס יסודי במתנ"תלמידי בי, ילמדו גם בספריות

(  ה"פסגמרכזי /ס"ותלמידי השכבות הגבוהות בביה

מיפוי הצורך  , מיפוי המצב הקיים במוסדות הציבור•

העתידי והגדרת הפערים וההתאמות הנדרשות 

גובה לא  , רשתות אינטרנט/מחסור במחשבים)

('מותאם של כסאות ושולחנות וכד

:למשל)התאמת מוסדות הציבור והכנתם ללימודים •

('שולחנות וכד, כיסאות, השכרת לוחות/רכישת

העמדת תשתיות  

מחשוב לתלמידים 

ה"ולעו
,  טאבלט/מחשב)

,  אינטרנט

('וכדWi-Fiרשת 

מחסור בתשתיות מחשוב בקרב  

מספר ילדים  / אין מחשב )תלמידים 

( מחשב אחדהמשתמשים

רכישה של תשתיות מחשוב לתלמידים  /השאלה•

הזקוקים לכך בתיאום ובשיתוף משרד החינוךה"ולעו

פניה  , רכישה של מחשבים במחיר מוזל' קב)

('וכדח"ממוסהשאלה , לעמותות

יצירת קבוצות קטנות וקבועות של תלמידים  •

המתגוררים בסמוך זה לזה ויכולים להשתמש    

באותם אמצעי קצה ללמידה משותפת

שכבות הגיל  , למשל)" משמרות"פיצול הלימודים ל•

(הנמוכות ילמדו בבוקר והגבוהות ילמדו בצהריים

מול  )מציאת מקורות תקציביים ויצירת שיתופי פעולה •

(  מגזר עסקי, מגזר שלישי, גורמי ממשלה

רכישה של תשתיות מחשוב  /להשאלה

חזקות ברשותWi-Fiפריסת רשתות •

ה  "מחסור בתשתיות מחשוב בקרב עו
(עלול לפגוע בזמינותם ללמד)

חבילות אינטרנט איטיות/תשתיות

(ספרית-חיבור איטי למערכת הבית)

מתן מענה מותאם  

לאוכלוסייה החרדית
התנגדות לשימוש באמצעי למידה  

(בעיקר במחשבים ובאינטרנט)מרחוק 

בניית מערך מתנדבים מהאוכלוסייה החרדית לביצוע  •

שיעורים פרטיים והצעת סיוע פדגוגי  

יצירת קבוצות קטנות וקבועות של תלמידים  •

המתגוררים בסמוך זה לזה ויכולים ללמוד יחד

החרדית' לאוכשימוש בפורטל של משרד החינוך •

הדפסת חומרים ללמידה עצמאית  •

('דפי עבודה וכד, חוברות עבודה)

תשתיות מיגון 

ובריאות במוסדות  

ובצהרונים

ח"במוסוהיגיינה נמוכות רמת ניקיון

כתוצאה הן ממודעות נמוכה)

(והן ממחסור באמצעי הגנה וחיטוי

ח"במוסתגבור צוות הניקיון והעלאת תדירות הניקיון •

פעמים במהלך  1-2)" תורני ניקיון"מינוי ; צ"ובמוס

(י תדירות השימוש ופעם נוספת בסוף היום"היום עפ

ולתלמידים על החשיבות בשמירה  ה"לעוהסברה •

על ההיגיינה באופן כללי ולמניעת הידבקות

ביצוע ניסויים עם התלמידים  , שימוש בסרטונים)

('להמחשה וכד

לשימוש סגל  ח"למוסרכישת אמצעי מיגון וחיטוי •

ההוראה והילדים בתיאום ובשיתוף משרד החינוך

('מגבונים וכד, ל'אלכוהול ג)

ניהול תשתיות



פדגוגיה והישגים

המענים האפשרייםהחסמים האפשרייםהאתגר

העמדת יכולות 

מותאמות ללמידה 

מרחוק

אינם מיומנים בלימוד  ה"מעוחלק 

הפעלת , כיתה" החזקת)"מרחוק

(  'התלמידים וכד

ה ללמידה נכונה ויעילה מרחוק  "הכשרת עו•

שימוש  , שיעור מותאמים לקשב מרחוקמשך ומבנה )

(  'בשיטות לימוד המותאמות ללמידה מרחוק וכד

ה מאותם תחומים "יצירת קבוצות עמיתים של עו•

להתייעצויות ושיתוף בתובנות 

('אפ וכד-וואטס' קב, מפגשים קבועים בזום)

פערי ידע בנוגע לאופן הפעלת 

תוכנות ללמידה מרחוק  

(הורים, תלמידים, ה"עו)

העמדת אמצעי הסברה לאופן תפעול התוכנות •

(  'מאגר שאלות ותשובות וכד,סרטונים)ולפתרון בעיות 

גיוס והכשרה של עוזרי הוראה לסיוע טכני•

לקראת ובמהלך שיעורי הלמידה מרחוק

שימוש במגוון מצומצם של אמצעים ללמידה מרחוק  •

בכדי למנוע קשיים טכניים ואנטגוניזם מצד ההורים

מקצועות מסוימים אוקושי ללמד 

מסוימים מרחוק  נושאי לימוד 

שימוש באמצעים טכנולוגיים המאפשרים למידה  •

(  'שימוש בסרטונים וכד, פדכתיבה על)יותר " ויזואלית"

תכנים שיקבלו בשלב זה /החלטה על מקצועות•

נמוך יותר בתהליך הלמידה מרחוקתעדוף

פיתוח מתודות  

למידה מותאמות  

הלמידה כיום מתבצעת בקבוצות  

גדולות ואינה מותאמת ללמידה מרחוק

כיתה לומדת עם  חצי)מעבר ללמידה בקבוצות קטנות •

(עם עוזר הוראה/המורה וחצי לומדת באופן עצמאי

הלמידה הקיימותשימוש במתודות

(שיעור פרונטלי של מורה מול כיתה)

ללא התאמה למאפייני למידה מרחוק

ה להתאמת מתודות הלימוד ללמידה  "הכשרת עו•

(של תלמידים" הפעלה", עבודה במקטעים)מרחוק 

נוכחות והשתתפות  

בשיעורים

"  חוק חינוך חובה"קושי לאכוף את 

במסגרת של למידה מרחוק

הגדרת כללים ונהלים ברורים לאכיפה של נוכחות •

('מצלמה וכד, שימוש ברמקול)והשתתפות בשיעורים 

ולתלמידים ולהורים בנוגע לחשיבות  ה"לעוהסברה •

השמירה על רצף לימודי ולתועלות הלמידה מרחוק

קבלת נתונים על תלמידים שנעדרים או לא לוקחים  •

"(נפקד-נוכח)"חלק פעיל בשיעורים 

לאכיפת ההשתתפות בשיעוריםס"קבהפעלת •

ה נוכח הצורך  "פגיעה בזמינות עו

לטפל במקביל בילדיהם הפרטיים  

ה בהדרכת תנועות הנוער  "פתיחת מסגרות לילדי עו•

ומתנדבים מהרשות

מניעה של התעצמות  

הפערים בין 

"  חזקים"תלמידים 

"חלשים"ל

"  חלשים"נוכחות נמוכה של תלמידים 

,  לא מתעוררים)בלמידה מרחוק 

('עובדים בשעות הלימודים וכד

יצירת קבוצות למידה רוחביות עם מאפיינים דומים  •

(  'הפרעות קשב וריכוז וכו, קושי במקצוע מסוים)

ה עם ניסיון ויכולות מוכחות בתחום  "והצמדת עו

אחרי  /במהלך)ה מקצועיים "עו/י סטודנטים"תגבור ע•

(השיעור לווידוא עמידה בקצב הכיתתי

(  'ג/ ' שנה ב)יצירת מערך סטודנטים להוראה •

למתן שיעורים פרטיים מסובסדים מרחוק

יצירת קבוצות קטנות וקבועות של תלמידים  •

המתגוררים בסמוך ויכולים ללמוד יחד ולסייע זה לזה

(הקפדה על רצף לימודי)הסברה לתלמידים והורים •

מחסור באמצעי קצה לתלמידים  

"חלשים"

הלמידה מרחוק מעודד  מדיום

" הימנעות מהשתתפות פעילה"

ובריחה מהתמודדות עם קשיים מצד 

"חלשים"תלמידים 

הקפדה על  

השתתפות בבחינות  

הבגרות

לא מגיעים לבחינות בגרות תלמידים

/ התלמיד ; התלמיד נמצא בבידוד)

(בן משפחתו משתייך לקבוצת סיכון

פתיחת האפשרות להיבחן באופן פרטני  •

(תלמיד ובוחן לבד בכיתה)

הגדלת מספר התלמידים שמבצעים בגרות  •

(ח"במוסולא צריכים להגיע לבחינה )"עבודת גמר"ב



חברתי-מענה רגשי

המענים האפשרייםהחסמים האפשרייםהאתגר

שמירה על  

של  Well Being-ה

התלמידים 

ושל סגל ההוראה  

"  עבודה-איזון בית"פגיעה ב

טשטוש הגבולות בין שעות העבודה  )
"(בית"לשעות ה

בנוגע  ה"מעוהגדרה ברורה של הציפיות •

('זמינות וכד, ייצוגיות, שעות עבודה)לעבודה מהבית 

מרחב העבודה  " הפרדת"לה"לעומתן כלים •

שימוש  , ישיבה בחדר סגור)ממרחב המשפחה 

('באוזניות לשמירה על ריכוז וכד

צמצום משמעותי של מפגשים 
(  ה"עו, ילדים)חברתיים

יצירת קבוצות קטנות קבועות של תלמידים  •

('לפעילות חברתית וכד)המתגוררים בסמוך זה לזה 

י תנועות הנוער"פעילויות והפעלות מרחוק ע•

יצירת מערכים נרחבים של פעילות התנדבותית  •

(  חגיגת ימי הולדת מרחוק, "סיירות שמחה)"אזורית 

וכן הצעת סיוע לאנשים הזקוקים לכך  

('ניצולי שואה וכד, קשישים)

איתור ומתן מענה  

לקשיים בקרב  

התלמידים

קושי לאתר ילדים המצויים במצוקה  
הלימודים מרחוקרגשית עקב קיום

לגילוי סימנים המעידים על  ח"השפי "ה ע"הכשרת עו•

מצוקות רגשיות שניתן לזהות גם מרחוק  

('אי הגעה לשיעורים וכד, תגובות מילוליות חריגות)

לאיתור ילדים  ח"השפי "הפצת שאלון להורים ע•

במצוקה רגשית

כבעלי נטייה ח"השפי "פניה יזומה לילדים המוכרים ע•

(  'דיכאוניים וכד, חרדתיים)למצוקות רגשיות

והתעניינות במצבם

חברתי מרחוק  -קושי לתת מענה רגשי

זקוקים לכךלילדים ה

ח"השפי "פיתוח מתודות ושיטות טיפול ע•

הניתנות לביצוע מרחוק  

בניית מרחבי טיפול ממוגנים למענה פרונטלי לילדים  •

,  חדר עם זכוכית מפרידה)במצוקה רגשית חמורה 

('חדר מרווח המאפשר שמירת מרחק וכד

התמודדות עם  

קשיים בקרב צוותי  

ההוראה

ה הזקוקים לתמיכה נפשית"ריבוי עו

(זיהוי מגמות,מיפוי)ה "העברת שאלון בקרב עו•

ח"במוסמתן כלים למנהלים וליועצות •

ה  "להתמודדות עם קשיים רגשיים של עו

(  ח"השפי "ע)והצעת מענה רגשי ' קו חם'פתיחת •

(ה ותיקים"י עו"ע)אנונימי /ומענה מקצועי שמי

כשירים ללימוד  ה"בעומחסור 

נפשיתעקב מצוקה

בעלי מקצוע  , בעלי תואר ראשון)" עוזרי הוראה"גיוס •

('מתחומים רלוונטיים שאיבדו את עבודתם וכד

לסטודנטים להוראה' הקדמת הסטאז•

('העברת שיעורים באופן עצמאי בשנה ג)

מניעת עומס על  

ח"השפצוות 

והסתייעות בגורמים  

נוספים  

ריבוי תלמידים הזקוקים לתמיכה  
א "בכנפשית ללא תוספת

טיפולי-מקצועי

למענה וטיפול  ח"במוסהסתייעות ביועצות חינוכיות •

במקרים עם מורכבות בינונית

,  פסיכולוגיה)שימוש בסטודנטים במקצועות רלוונטיים •

לסיוע לצוות הטיפולי( 'עבודה סוציאלית וכד

יצירת קבוצות עמיתים של מטפלים להתייעצויות  •

ושיתוף בתובנות

המיומן במתן  א טיפולי"מחסור בכ

תמיכה וסיוע נפשי בהלימה למאפייני  

המשבר

חיזוק הקשר עם  

מערך הרווחה  

ברשות
לאור הגידול הצפוי  )

(באוכלוסיות רווחה וסיכון

הילדים החווים אירועי  ' גידול במס

בשל התגברות הלחצים , אלימות בבית

במשפחה

הרווחה  , ח"השפבניית שגרות משותפות של •

('יועצת וכד, מחנכת הכיתה)ח"המוסוצוות 

זיהוי ילדים עם מאפיינים דומים והתאמת המענה •

('טיפול קבוצתי מרחוק וכד)

פניה יזומה של הרווחה למשפחות המוכרות על ידם•

גידול במספר המשפחות הנמצאות  

במצוקה כלכלית



ניהול הון האנושי

המענים האפשרייםהחסמים האפשרייםהאתגר

תכנון מוקדם של

א להוראה  "צרכי כ

בהתאם למתווים

ה"בעומחסור 

(בעיקר בשל הפיצול לקבוצות)

בעלי מקצוע  , בעלי תואר ראשון)" עוזרי הוראה"גיוס •

('מתחומים רלוונטיים שאיבדו את עבודתם וכד

לסטודנטים להוראה' הקדמת הסטאז•

('העברת שיעורים באופן עצמאי בשנה ג)

לסטודנטים ( ותיקה"עו)' מנטור'הצמדת •

ועוזרי הוראה צעירים

ה בטווחי זמן"קושי להכשיר עו

מאוד קצרים

ה  "התמודדות עם עו

שאינם יכולים ללמד 
באופן פרונטלי  

(סיכון'בשל היותם בקב)

בעיקר בשל  )ה"בעומחסור

(יכולתם ללמד באופן פרונטלי-אי

ה המצויים  "י עו"העברת מערכי למידה מרחוק ע•

(אחרח"מוסגם בקרב תלמידי )קבוצת סיכון /בבידוד

ה שבקבוצת סיכון "הקלטת השיעורים של עו•

מוסדי-ופרסומם בפורטל מרכזי בין

א מנהלי "ניהול כ

י הרשות"המועסק ע

ירידה  –ח"מוסבמקרה של סגירת 

משמעותית בצורך בכוח אדם מנהלי  
(  'אב בית וכד, ח"מוסמזכירות )

לגופים אחרים  ח"במוסא מנהלי העובד "הסבת כ•

('צ שונים ברשות וכד"מוס)

א מנהלי לתפקידים אחרים ברשות  "הסבת כ•

מ של עובדים  "מ, תפקידים שהתווספו לאור הקורונה)

('בקבוצות סיכון וכד

א מנהלי"צמצום היקפי משרה של כ•

ת"א מנהלי לחל"הוצאת כ•

הכשרה ופיתוח  

-מותאמימקצועי 

א  "קורונה של כ

במערכת החינוך  

ברשות

בקרב הסגל החינוכי  פערי ידע

ביחס לנגיף הקורונה

קיום הסברה לסגל החינוכי  •

שימוש בנתונים ובסרטונים להמחשת סיכוני )

('אופן ההדבקה וכד, ההדבקה

ידע  הנגשת)הנגשה של ידע וחומרים רלוונטיים •

('אתרי קופות החולים וכד, מאתר משרד הבריאות

"חדר המצב"העברת עדכונים תקופתיים מ•

אינו מיומן בשימוש במתודות  א"כ

ההוראה החדשות

מערכי  )ה על מתודות ההוראה החדשות "הכשרת עו•

('תלמידים וכד" הפעלת"אופן , אורך שיעור, שיעור

להתייעצויותה"עויצירת קבוצות עמיתים של •

ושיתוף בתובנות

('אפ וכד-ווטס' קב, י מפגשים קבועים בזום"ע)

מדיניות ולהנחיות  פערי ידע בנוגע ל
משרד הבריאות ומשרד החינוך

תלמידים  , ה"עוובקרב מנהלים )

(והורים

"  חדר המצב"רשותי ב" רפרנט קורונה"מינוי •

('מענה לשאלות וכד, קבלת והעברה של עדכונים)

,  ה"עו, ח"מוסמנהלי )הכשרת הצוותים ברשות •

למעבר מהיר בין מתווים  ( 'א מנהלי וכד"כ

ולהתמודדות עם מצבים מורכבים


