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 לכבוד     לכבוד

 חברי קבינט הקורונה   חה״כ בנימין נתניהו
 ראש הממשלה

 

 שלום רב, 

 דרישה להחזרת מערכת החינוך לאלתר –חיזוק החוסן הלאומי  הנדון:        

 

                                            לקראת דיון הקבינט שיתקיים בעוד שעה קלה, נבקש שכל אחד ואחד מכם ישאל 

 ת:עצמו את השאלות הבאו

 היש דבר יותר קריטי למדינת ישראל מדור העתיד שלה?

 בעולם של ניהול סיכונים, היש עדיפות בסדר ההתקהלויות להחזרת השפיות לילדים שלנו?

המתמשך שנגרם לנער מתבגר בחטיבת האם דנתם בצורה רצינית ואחראית על הנזק 

 חודשים בבית?  8הביניים שיושב כבר 

הדיון בהחזרת מערכת החינוך לתפקוד, אינו משחק ילדים, ואסור שיהיה בתחתית סדר 

 העדיפויות הלאומי. 

 ילדי ישראל אינם הפקר! 

תוך הקפדה על הנחיות  -לאלתר  –הצעתנו להחזרת כלל תלמידי המערכת  כםבפנימובאת 

 משרד הבריאות:

 בקבוצת המשך של כיתת האם.למידה פיסית בכיתות אורגניות, צהרונים  –ב' -כיתות א'

 .ימים בשבוע 5למידה פיסית בחצאי כיתות במשך   –ד' -כיתות ג'

 .הספר-פיסית בביתימים  3למידה היברידית בחצאי כיתות, מתוכה לפחות  –ט' -כיתות ה'

 .הספר-ימים בבית 4, בחצאי כיתות לפחות במשמרותלמידה היברידית  –יב' -כיתות י'

הפתרון המוצע, הוא פועל יוצא של התגייסות כל הנוגעים בדבר, ותולדה של שיתופי פעולה 

 למען המטרה הנעלה של הצלת הילדים ובני הנוער. 



 

 

 

 קבלת ההחלטה להחזרת מערכת החינוך תוביל לא רק להצלתה אלא להצלת המשק כולו!

ך לסייע בידיהם להיערך ככל שתתקבל החלטה זו, נעמוד כולנו לצד המנהלים וצוותי החינו

 ליישומה. 

אנחנו מאבדים דור שלם בשל חוסר היכולת של הממשלה לקבל החלטה אמיצה בנושא, תוך 

 והכרחי.  דיפרנציאליהקפדה על כל ההנחיות הבריאותיות והניהול ה

ככל שהממשלה לא תקבל החלטה נפעל במשותף השלטון המקומי, ההורים, ארגוני המורים, 

והתלמידים בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת להשיב את השפיות לילדי ישראל 

 ולמערכת החינוך.  

 

 

 

   

 
 העתק:

 שר החינוך  -גלנטחה"כ יואב 
 שר הבריאות -חה"כ יולי אדלשטיין

 שר האוצר  -חה"כ ישראל כץ
 אלוף אורי גורדין  -מפקד פיקוד העורף

 ראש המל"ל  -מר מאיר בן שבת
 פרויקטור קורונה  -פרופ' נחמן אש

 ראשי הרשויות המקומיות 
 מנכ"ל משרד החינוך  -מר עמית אדרי

 תמנכ"ל משרד הבריאו -פרופ' חזי לוי
 אוצרסגן הממונה על התקציבים, משרד  –אלון מסר מר 

 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי  -מר שלמה דולברג
 המועצות האזוריותמנכ"ל, מרכז  -איציק אשכנזימר 

 15-מנכ"ל פורום ה-עו"ד איתן אטיה
 סמנכ"לית אסטרטגיה, קשרי ממשל ורמ"ט יו"ר, מש"מ -גב' לירון דורון לוי

 סמנכ"ל מינהל חינוך, רווחה וחברה, מש"מ -גב' מיכל מנקס
 ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר, מרכז השלטון המקומי -גב' חגית מגן

 חיים ביבס  ארז ן ר רון  ' שי חג'ג
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות    יו"ר   וראש עיריית ת"א יפ ראש מועצה אזורית מרחבים  

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי    ארגון המורים העל יסודיים      15-ויו"ר פורום ה ויו"ר מרכז המועצות האזוריות  

 איתי קרויטרו  מירום שיף 
 יו"ר יו"ר 

 מועצת התלמידים והנוער הארצית  הנהגת ההורים הארצית 


