
מערכת החינוך עוצרת 
את שרשרת ההדבקה

מצגת שר החינוך
(י"ג כסלו, תשפ"א - 29.11.2020)



המטרה

 מערכת החינוך מקיימת שגרת
 לימודים רציפה ובטוחה, באמצעות

 מרכזי שליטה, ושורה של

 פעולות מידיות לעצירת
 שרשרת ההדבקה, טרם

 התפשטותה
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פעולות לעצירת שרשרת ההדבקה במערכת החינוך

2. בניית תמונת מצב תחלואה מעודכנת ומדוייקת

1. מרכזי שליטה

4. בדיקות ודיגומים יזומים לאיתור קורונה 

5. תחקור מיידי ואיכותי של אירועי קורונה חריגים

6. בקרת איכות ומעקב יישום לקחים והחלטות

3. איתור ומיפוי מהיר של תלמידים וצוותי חינוך שנחשפו לחולים

3



 קבלת תוצאות
 לאור תוצאות

 חקירת מגעים
 וחקירה

 :אפידמיולוגית
 מבודדים,

 לימודים, סגירת
 מוסדות

משל"ט קורונה
(מרכז ג'ון ברייס, ת"א)

:דסקים מחוזיים

מוסד חינוכי

 רשות מקומית

אחריות/משימות:
קבלת הודעה•
סיוע למנהל המוסד•
יידוע מנהלי מוס"ח על חשד •

לחולים פוטנציאלים

לשכת בריאות מחוזית

חמ"ל מחוזי
(קב"ט מחוזי/רפרנטית בריאות)

אחריות/משימות:
חקירה אפידמיולוגית•
החלטות חקירה- בידוד •
העברת ההחלטה למנהל המוסד החינוכי•

אחריות/משימות:
קבלת מידע, מיפוי מגעים מול מנהל המוסד•
הקלדה למערכת קורונה•
פתיחת אירוע •
סגירת חקירת מחוז •
הקלדת סיכום אירוע•

חמ"ל מרכזי
(בניין לב רם, ירושלים)

משל"טמחוזותבריאות

נציג משרד החינוך בדסק 
חינוך

המשל"ט הלאומי
משרד הבריאות

חמ"ל מרכזי + דסקים

נציג משרד החינוך

 

נציג משרד החינוך
מפקדת אלון
פיקוד העורף

אחריות/משימות:
קבלת החלטות על 

חקירה ודיגום

אחריות/משימות:
ביצוע בדיקות ודיגום

אחריות/משימות:
הערכות מצב מחוזיות•
סיוע למוסד בניהול האירוע •
קבלת החלטות סגירה/ בידוד•

(מכלול בדיקות (אגף אכיפה

חיפה ת"אמרכזצפון

דרום חרדיהתיישבותיירושלים

מערך מרכזי השליטה 
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מרכזי השליטה עוצרים את שרשרת 
 ההדבקה 

שילוב מערך השליטה של משרד החינוך עם המערך הארצי של משרד הבריאות.•

הפעלת דסקים, של משרד החינוך, בפיקוד העורף ובמשל"ט הלאומי (משרד הבריאות), המסייעים בניטור •

התחלואה

משל"ט ייעודי לבניית תמונת מצב המבוססת על נתוני משרד הבריאות ומשרד החינוך (להלן: "משל"ט נתונים") •

משרד החינוך מפעיל מערכות מידע חדשניות לפילוח הנתונים ומיפוי המגעים מתוך 21,000 גנים וכ- 5,000 בתי •

ספר 

במשל"ט נתונים נקלטו 100 עובדים חדשים•

מעקב צמוד אחר סטאטוס מוסדות חינוך שהתגלו בהם מאומתים•

מעקב סטטוס אחר מאומתים, מבודדים ומחלימים•
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הטיפול באירוע קורונה – שבעה שלבים
לעצירת שרשרת ההדבקה

קבלת הודעה על חולה מאומת ועדכון 
מרכזי השליטה 

פעולות מניעה ראשוניות והסתייעות 
ברשות

איסוף  ומיפוי מגעים והעברתם למשרד 
הבריאות

ביצוע חקירה אפידמיולוגית ע"י משרד 
הבריאות

קבלת החלטה של משרד הבריאות 
בנוגע למחויבים בבידוד

החלטה על פעולות להמשך 
("תוכנית הפעלה")

סגירת כיתה/שכבה/מוסד/חזרה 
ללימודים

דיווח ההחלטה הסופית 
יישום וסגירת האירוע

1

2

3

4

5

6

7
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הפעולה והתרומה

פעולה יזומה ו/או מתוכננת 
המאפשרת ניתוק מוקדם 

של שרשראות הדבקה 
והקטנת שיעור 
ההתפרצויות 

 

בדיקות ודיגומים לעצירת שרשרת ההדבקה

השיטה

בדיקת קבוצות 
תלמידים ואנשי צוות, 
של בתי ספר/גנים, 

שקיים חשש, כי נחשפו 
למאומתים
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בדיקות יזומות – דיגומים
במהלך השבוע שעבר נבדקו 4 בתי ספר 

מתוכם 1,265 תלמידים ועובדי הוראה 
נמצאו שליליים



פרסום, בדיקות ודיגומים בבי"ס שזר ברחובות



 כפר הנוער יוענה ז'בוטינסקי – מינהל חינוך התיישבותי 

שרשרת ההדבקה נעצרה מיד על ידי פעולות המשרד:

 הכנסת צוות המטבח לבידוד והזעקת צוות חלופי•

 הופעל צוות לשעת חירום בכפר•

 הוזמנה במהירות ניידת לבדיקות ודיגומים•

פעולה נכונה של מערכת החינוך באירוע חריג 
לפי נוהל חולה מאומת

 טבחים 5
 ועובדי
 מטבח

 אומתו ביום
.אחד

1,150 
 תלמידים

 ו - 120
מורים
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מערכת החינוך 

 תמונת מצב
 (התאריך: 29.11.2020)
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 נתוני תחלואה - ארצי בהשוואה 
לנתוני תחלואה - מערכת החינוך 

  מדינת ישראל

  מערכת החינוך

חזרתם 
של תלמידי

  כיתות א-ד 



התפלגות תחלואת תלמידים בין מחוזות



התפלגות תחלואת תלמידים בין מגזרים 



מוסדות סגורים ופתוחים עקב תחלואה:





תחלואה יומית בפילוח שכבות א-ו 



תחלואה יומית בפילוח שכבות ז-ט 



תחלואה יומית בפילוח שכבות י-יב



ערים בצבע כתום מופיעות בארצי ובמערכת החינוך מצביע על קורלציה בין תחלואת חינוך והתחלואה הארצית*

 ערים עם תחלואה גבוהה ארצי מול מערכת החינוך 



!תודה רבה

לומדים בביטחון למען ילדי ישראל
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מודל שבעת השלבים - דיווח וטיפול מנהל המוסד החינוכי 

21

קבלת הודעה על חולה מאומת במוסד החינוכי מנהל בית הספר מקבל הודעה על חולה מאומת •
(תלמיד/עו"ה) - מהמאומת או ממשל"ט 

הקורונה
דיווח לגורמי המחוז והרשות ותשאול לגבי •

מגעים
פעולות מניעה ראשוניות והסתייעות ברשות

פינוי התלמיד/ עו"ה מהמוסד החינוכי•
פעולות לפי נוהל פעולה בהיוודע על חולה •

מאומת במוסד החינוכי ויידוע מנהלי מוסדות 
אחרים

איסוף  מגעים והעברתם למשרד הבריאות

איסוף מגעים על ידי משל"ט הקורונה מול מנהל •
המוסד. העברת נתוני המגעים, על ידי המשל"

ט, בממשק מאובטח.

ביצוע חקירה אפידמיולוגית משרד הבריאות
חקירה אפידמיולוגית של משרד הבריאות, מול 

החולה המאומת ובני משפחתו. 

1

2

3

4

קבלת החלטה של משרד הבריאות 
בנוגע למחויבים בבידוד

העברת ההודעה של לשכת הבריאות המחוזית, ע"י 
המנהל, לתלמידים/ עובדי הוראה המחויבים בבידוד

5

החלטה על פעולות להמשך ("תוכנית הפעלה")
סגירת כיתה/שכבה/מוסד/חזרה ללימודים

הערכת מצב של מנהל בית הספר בשיתוף עם מנהל 
המחוז, רשות מקומית לגבי אופן המשך הלימודים 

6

עדכון ודיווח ההחלטה סופית

דיווח למחוז, לרשות המקומית, לצוות המורים, 
להורים על אופן המשך ניהול שגרת הלימודים בבית 

הספר
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תחלואה במדינה בתהליך של עלייה בימים האחרונים סה"כ מאומתים פעילים כ- 9,921.•

  תחלואת תלמידים בעלייה לאורך השבוע האחרון 2,020 חולים.•

 כמות החולים היומית המתווספת במגמת עליה.•

 כמות החולים הגבוהה ביותר בשכבות הגיל ב'-ג'-ד' (156-172) יא'-יב' (144-168).•

 עיקר התחלואה של תלמידים באה לידי ביטוי בערים עם תחלואה גבוהה, ערים אדומות, ערים מוגבלות.•

 מוסדות חינוך ללא תחלואה כללית גני ילדים (99%) בתי ספר יסודי (85%) ועל יסודי (85%).•

 במהלך השבוע התקבלו 17 בקשות לדיגום מתוכם 14 אושרו וטופלו ו-3 עברו דיגום בקהילה.•

 במהלך שבוע שעבר התקבלו 5 אירועים חריגים שמתוכם בוצעו 3 דיגומים. •

 עיקר התחלואה של תלמידים מהווה 63% תחלואה במגזר הלא יהודי, 26% במגזר הכללי ו11% חרדי.•

 

מגמות מערכת החינוך



מתאריך עד תאריך  מחוז  רשות כמות 
 ביה"ס

כמות 
תלמידים 

מה-28.11.20 עד 
 ה-3.12.20

 חיפה
אום אל 
 פחם

154  17,447 

 עד ה-1.12.20  צפון  ריינה 38  4,479 

מה21.11.20 עד 
 ה01.12.20

 צפון  נצרת 198  23,968 

מה17.11.20 עד 
 ה30.11.20

 צפון  עראבה 69  8,009 

 עד ה-1.12.20  צפון
מג'ד אל-
 כרום

46  4,712 

 עד ה-1.12.20  צפון  כפר מנדא 57  6,374 

אזורים מוגבלים 

 * באזורים מוגבלים פועלות רק מסגרות של החינוך המיוחד, נוער בסיכון וגני 
ילדים.

23 

ערים אדומות

 * בערים האדומות והכתומות פועלות מסגרות של החינוך המיוחד, 
נוער בסיכון, גני ילדים וכיתות א'-ד'

ערים כתומות
תאריך עדכון רשות מחוז כמות ביה"ס

כמות 
תלמידים

29/11/2020 קדומים מרכז 18 2,018

29/11/2020 שעב צפון 17 1,878

29/11/2020 כפר קרע חיפה 56 5,867

29/11/2020 באקה אל-גרביה חיפה 72 8,866

29/11/2020 אכסאל צפון 44 4,422

29/11/2020 חורה דרום 76 9,004

29/11/2020
ישוב טייבה (בעמק) 
ברשות הגלבוע צפון 5 335

29/11/2020
ישוב אדרת ברשות 

מטה יהודה מנח"י ירושלים 2 40

29/11/2020 ערערה חיפה 50 5,266

29/11/2020 מג'דל שמס צפון 22 2,822

29/11/2020 ריינה צפון 38 4,479

29/11/2020 בוקעתא צפון 13 1,727

תאריך עדכון מחוז  רשות כמות ביה"ס כמות 
תלמידים

29/11/2020 כפר קאסם מרכז 63 7,702

29/11/2020 כפר יאסיף צפון 23 3,023

29/11/2020 רמלה מרכז 208 18,860

29/11/2020 דאלית אל-כרמל חיפה 38 3,403

29/11/2020 ג'לג'וליה מרכז 25 2,718

29/11/2020 חורפיש צפון 15 1,712

29/11/2020 כסיפה דרום 66 8,967

29/11/2020 מועצה אזורית יאנוח-ג'ת צפון 5 1,680

29/11/2020 רהט דרום 241 25,741

29/11/2020 אום אל-פחם חיפה 154 17,447

29/11/2020 עין קנייא צפון 5 461

29/11/2020 בוסתאן אל מרג צפון 19 2,168

29/11/2020 שפרעם צפון 95 10,402

29/11/2020 ישוב נחלים ברשות חבל מודיעין מרכז 8 1,593

29/11/2020 כאוכב אל-היג'א צפון 19 1,297

29/11/2020 עילבון צפון 12 1,350

29/11/2020 בית ג'ן צפון 25 2,885

29/11/2020 מעלה עירון חיפה 31 4,080

29/11/2020 בענה צפון 21 2,441

29/11/2020 עין מאהל צפון 31 3,610

29/11/2020 באקה אל-גרביה חיפה 72 8,866

29/11/2020 ישוב דחי ברשות בוסתן אל מרג צפון 1 23

29/11/2020
ישוב כפר מצר ברשות בוסתן 

אל מרג צפון 5 381

29/11/2020 ישוב רחלים ברשות שומרון מרכז 5 127

29/11/2020 ערערה בנגב דרום 59 7,874

29/11/2020
ישוב כעביה טבאש ברשות 

כעביה טבאש צפון 16 1,716

29/11/2020 עספיא חיפה 27 3,075



תאריך  
 סמל
מוסד  

 שם המוסד  מחוז  מהות האירוע  דיגום

22/11/2020 618751 אלזהרא דרום

אירוע מורכב שהתרחש ב 17/11/20, שבו היו מעורבים עו"ה ותלמידים 
מביה"ס.

כולם השתתפו במסיבת אירוסין של עו"ה מביה"ס שהתקיימה ביישוב 
ומכאן הסיבה להדבקה.

חשוב לציין שגם האחות של עו"ה שהתארסה מלמדת בבי"ס "אלטעונה", 
שגם הוא נסגר עקב התפרצות התחלואה.

עד היום התגלו 20 מאומתים (16 תלמידים ו4 עו"ה)

רשות מבצעת דיגום

25/11/2020 418111 אל גזאלי מרכז

ב13.11 התגלה תלמיד חולה, ב14.11 התגלה תלמיד חולה, ב18.11 
התגלו תלמיד ועו"ה חולים, ב19.11 התגלה תלמיד חולה, ב22.11 התגלה 
תלמיד חולה, ב23.11 התגלו 4 תלמידים חולים , ב24.11 התגלה תלמיד 

חולה וב25.11 התגלו 2 תלמידים חולים בסה"כ 12 תלמידים ועו"ה 1 
חולים

ב22.11התבצע דיגום 
ביוזמת הרשות. נדגמו 
350 תלמידים ו35 עו"ה

26/11/2020 418079 אל זהרא בטייבה מרכז ב 14/11 התגלה חולה מאומת ולאחר מכן התגלו עוד 11 חולים בסה"כ 12 
חולים (7 תלמידים ו5 עו"ה) אושר דיגום

29/11/2020 144162
ישיבת תפארת 

התלמוד חרדי אירוע מתגלגל של 8 חולים.  אושר דיגום

29/11/2020 618231 אבו חלדון דרום
ב-26.11 התגלתה עו"ה ב-27.11 התגלו 4 תלמידים חולים כולם לאותה 

משפחה (אחים) ב28.11 התגלה חולה נוסף מאותה משפחה. סה"כ שישה 
חולים. סיבת התחלואה נובעת ממסיבת אירוסין שהייתה במשפחה. 

אושר דיגום

אירועים חריגים


