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 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע רכזמ
 99מסמך מספר 

  צורךה את הבגימנסיה העברית מדגישהמגיפה התפרצות 
  מערכת החינוךערכות מניעתית מתאימה של יבה

 כללי

כשבוע על  משפיע מזה במאי 26-החל מהאירוע התפרצות המגיפה בירושלים  .1

מכלל החולים בישראל במהלך השבוע  35%-כ) תמונת התחלואה הארצית

ר לומדים בו תלמידים משכונות האחרון(. העובדה שמדובר בבית ספר גדול, אש

 להבנתנו את היקף התחלואה. רחיבהמרוחקות ומיישובי עוטף ירושלים, ה

דומה תנהלות ה ככל הנראה ייצגשמדובר בבית ספר "רגיל", הממכיוון  .2

הצורך כן ו ,האתגר במצב הנוכחימודגש  בבתי ספר רבים אחרים בארץ,

)משרד החינוך,  מהתנהלות כלל הגורמים המעורביםבהפקת לקחים מהירה 

אשר נראה שכבר מיושמים, בית הספר עצמו, משרד הבריאות(. לקחים אלה, 

יכולים  בבית ספר בחדרה, תפרץ שהלפחות במתכונת חלקית, באירוע התחלואה 

בהמשך שנת  הדומ ףבהיק תות עתידייולצמצם את הסבירות להתפרצו

 , או בשנה"ל הבאה.הזו הלימודים

 נתונים

של מערכת החינוך, התגלתה המלאה חר הפתיחה המחודשת עשרה ימים לא .3

. ההתפרצות בית ספר בישראלבלראשונה התפרצות נרחבת של מגיפת הקורונה 

ונדבקו במהלכה לפחות  בבית הספר "הגימנסיה העברית" בירושליםהתרחשה 

  .  )תלמידים, אנשי צוות וקרובי משפחה שלהם( אנשים 173

הוא בית ספר שש שנתי )חטיבת ביניים ותיכון(   " בירושליםהגימנסיה העברית" .4

 תלמידים ועובדים בו 1190השוכן בשכונת רחביה. בבית הספר לומדים השנה 

אזורי אשר התלמידים מגיעים אליו   בית ספראנשי צוות. בית הספר הינו  162

 מישובים בסביבה. בהסעות משכונות שונות בירושלים וכן  תחבורה ציבוריתב
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לאחר השבתת מערכת החינוך שהחלה במאי,  18-בח לראשונה בית הספר נפת .5

ובעקבות כך  כחולה ראשון בבית הספרתלמיד אובחן  במאי 26 -בבחודש מרץ. 

אובחן במאי  28 -במורים שהיו אתו במגע.  9-תלמידים ו 47נכנסו לבידוד 

 וכרזובעקבות כך ה ,)שאינו קשור לאירוע ההדבקה הראשון(כחולה תלמיד נוסף 

 ובית הספר נסגר.המגיפה תפרצות על ה

 התגלו , לאחר בדיקת כל אנשי הצוות ורוב התלמידים בבית הספר,נכון להיום .6

 129חולים אשר קשורים לאירוע ההתפרצות בבית הספר, מתוכם  173

)קרובים של תלמידים ואנשי  נדבקי מעגל שני 25 -אנשי צוות ו 19תלמידים, 

חולים שזוהו במערכת החינוך בירושלים עשרה מהיש לציין כי לפחות  .צוות(

בימים האחרונים )ולא שייכים לגימנסיה העברית( הם קרובי משפחה של 

השתתף אשר חולה בנוסף ישנו ו ,תלמידים או אנשי צוות בגימנסיה העברית

  בחוג ספורט עם תלמידי הגימנסיה.   

 תבצעהבמאי הלמידה בכלל בתי הספר בארץ ה 17 -החל מהלהדגיש כי יש  .7

וללא מניעת התערבבות בין  ללא חלוקה ל"קפסולות", כלומר בכיתות רגילות

גימנסיה העברית בנוסף, השיעורים בהכיתות בהפסקות ובשיעורים מקצועיים. 

ומוכר לפחות מקרה אחד של  ,תלמידים בכיתה( 35 -)כ בצפיפות רבההתבצעו 

 .איש צוות שהגיע במשך מספר ימים עם סימפטומים לבית הספר

 לקחים והמלצות

מדגיש אירוע ההתפרצות של מגפת הקורונה ב"גימנסיה העברית" בירושלים  .8

הקפדה על ללא  מערכת החינוךפתיחה מלאה של הסיכון הקיים ב את

גם בעולם פתיחת בתי הספר )יודגש כי  בבתי ספרכללי הריחוק החברתי 

וש במסכות גיינה ושימינעשתה בדירוג, תוך הקפדה על כללי ריחוק חברתי, ה

  1(.במרבית המקרים

 
במאי בנושא פתיחת מערכות החינוך בעולם, בדגש   31מתאריך  96ראו מסמך מרכז המידע והידע מספר  1

    על מדינות אירופה.
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בעניין השגרה החינוך משרד שכבר הופצו על ידי המפורטות מעבר להנחיות  .9

היגיינה אישית, המעטה שמירה על הצהרות בריאות, מסירת )בתקופת הקורונה 

בערבוב בין התלמידים במהלך הלימודים, שמירת מרחק פיסי של שני מטרים בין 

 :ם גםאנו ממליצי, (תלמידים ומורים

במקרה של זיהוי קורונה בבית ספר )בדגש על בתי ספר אזוריים גדולים(  . א

מקיפות ביצוע בדיקות יש לתת מענה ייעודי לבית הספר הכולל 

)ולא רק למגעים הקרובים(, ועל  מהירות לכלל התלמידים והמוריםו

. של נדבקי "מעגל שני"גם ובידוד מהיר זיהוי  –בסיס בדיקות אלה 

יש לבצע השבתה זמנית של הלימודים בכלל בית הספר עד במידת הצורך 

 לסיום הבדיקות ותהליך החקירה.  

הגעה למסגרות הלימוד במקרה של -אייד הקפדה יתרה על הקפל .ב

  ."אין ספק –אם יש ספק ", )תלמידים ואנשי הוראה כאחד( חשד למחלה

על ידי מורים )והורים( בעניין התנהלות אישית  דוגמא אישיתמתן  . ג

 . ודועראית, חבישת מסיכות אח

כדי לצמצם את הנוכחות הפיזית ולדלל את  שימוש בלמידה מרחוק .ד

 .הכיתות

דילול בדגש על בהסעות לבתי הספר  אכיפה של נהלי נסיעה מתאימים .ה

הקפדה , לצד בהסעה בין התלמידים יםרווח תשמירההסעות, שיאפשר 

 מסכות.על 
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 מקורות

 נתוני משרד הבריאות

ריית ירושליםעי נתוני  

 נתוני משרד החינוך


