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מיום שני ,י"ד בכסלו תשפ"א 30.11.2020 ,בנושא:
ההיבט הרפואי וההיבט החינוכי בפתיחת מערכת החינוך החרדית -
דוח מבקר המדינה 70ב  -החינוך החרדי והפיקוח עליו
-

הוועדה שמעה את דבריה של גב' רות אלמליח מ"מ מנהל מחוז חרדים במשרד החינוך על כך שנכון
להיום גני הילדים וכיתות א' עד ט' פתוחים ופועלים .גב' אלמליח ציינה שניתן להחליף את פתיחת כיתות
ח' או ט' ולפתוח את כיתות י' .גב' אלמליח הדגישה שלא כל הכיתות פועלות למרות שישנן שמועות כאלה
במקביל לפעילות מערכת פיקוח נרחבת שמסתובבת ובודקת את הפעילות ובמקרים של חריגות המשטרה
מעורבת ,מפזרת את הפעילות ונותנת קנסות .גב' אלמליח ציינה שנתוני התחלואה בחינוך החרדי אינם
גבוהים .גב' אלמליח עדכנה שמערכת החינוך החרדי מודעת לנושא החינוך הגופני ובשנים האחרונות
הנושא מוטמע באופן הולך וגובר ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך מערכת החינוך החרדית מחוייבת
לשעה שבועית כאשר מוסדות שונים משבצים שיעורי חינוך גופני למשך שעתיים שבועיות.

-

הוועדה שמעה את דבריה של ג ב' חני שרודר ,מנהלת תחום תכנון מדיניות במשרד הבריאות על כך
שמתקיים שיתוף פעולה הדוק עם משרד החינוך והרשויות המקומיות החרדיות .גב' שרודר ציינה
שבקרוב תופעל מתודולוגיה לאיתור התפרצות תחלואה במוסדות חינוך שונים במערכת החינוך החרדית.
גב' שרודר הדגישה שצוותי משרד הבריאות קיימו סיורים בכל הרשויות המקומיות החרדיות ומסיורים
אלה עולה כי המוסדות שלא מורשים אינם פועלים והמוסדות הפתוחים פועלים בהתאם להנחיות .גב'
שרודר ציינה שהפעילות האפידמיולוגית תבצע בדיקות סקר ובעזרתן תהיה אפשרות לשלוט באופן יעיל
ומהיר בתחלואה וכדאי להפעיל תוכנית זו גם במערכת החינוך הכללית.

-

הוועדה שמעה את דבריה של ד"ר אפרת אפללו מנהלת המחלקה לחינוך וקידום הבריאות במשרד
הבריאות על כך שלא ניתן להפריד את מוסדות החינוך מהקהילה בכל הקשור לאפידמיולוגיה ,ויחד עם
זאת לא נכון לומר שמערכת החינוך היא האשמה בעליית התחלואה .ד"ר אפללו ציינה שרמת התחלואה
במערכת החינוך החרדית אינה גבוהה כמו במגזרים אחרים והנתונים מראים על יציבות ברמת
התחלואה מזה תקופה .ד"ר אפללו עדכנה שבעוד כשבוע ניתן יהיה לדעת כיצד פתיחת הקניונים השפיעה
על רמת התחלואה כאשר לצערה לא ניתן יהיה לדייק את הנתונים רק למערכת החינוך כיוון שישנם
ענפים נוספים שפועלים במקביל .ד"ר אפללו הדגישה שמתקיים קשר רציף בשיתוף פעולה הדוק עם
משרד החינוך והצוותים של משרד הבריאות מתדרכים את מערכת החינוך על מנת להתנהל עם הנגיף
בצורה מיטבית.

-

הוועדה שמ עה את דבריו של מר אברהם שלום פינזל ,יו"ר איגוד מוסדות הפטור בחינוך החרדי על כך
שמוסדות הפטור פתוחים ופועלים לתלמידים מגיל  3עד גיל  13וחצי לבנים מזה חודש וחצי .מר שלום
פינזל ציין שהרבה מוסדות שפעלו קיבלו דוחות אבל בסוף בשל בעיה משפטית הדוחות בוטלו .מר שלום
פינזל ציין שנתוני התחלואה מראים שכמעט אין הדבקה בגילאים האלה .מר שלום פינזל הדגיש כי מחג
פורים ועד לחג הסוכות נמצאו  67תלמידים חולים בלבד מתוך  2500תלמידים .מר שלום פינזל ציין שכל
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חולה שמתגלה במוסד ,מבודד מסביבת הלימוד ונעשות פעולות שונות כגון בדיקות לכל התלמידים
והצוות שישבו בסמוך לחולה ובמצטבר נערכו מאות רבות של בדיקות .מר שלום פינזל עדכן שנכון להיום
הלימודים מבוצעים בקפסולות וצוות של  7מפקחים מבצע בקרות בנושא ובשורה התחתונה הלמידה
מתנהלת כרגיל כאשר הצוות והתלמידים עוטים מסכות כל העת .מר שלום פינזל הדגיש שבוצעו ויתורים
שונים מצד העדה החרדית ונעשו הרבה שינויים על מנת להתאים את המצב להתמודדות עם ההתנהלות
נגיף הקורונה כולל פעולות שבוצעו בעיקר לעניין הנראות כגון ביטול טקסים חשובים .מר שלום פינזל
ציין שמערכת החינוך החרדית לא שבתה יום אחד מעולם כאשר כל המורים יתייצבו ללמד בחנוכה.
-

הוועדה שמעה את דבריה של ד"ר אסנת קידר נציגת איגוד רופאי בריאות הציבור בהסתדרות הרפואית
על כך שרמת ההדבקה עולה עם העלייה בגיל התלמידים ולכן בגילאים הנמוכים ייתכן ואפשר לפתוח
כיתות .ד"ר קידר ציינה שביישובים ירוקים בהם רמת התחלואה נמוכה עד אפסית ניתן לפתוח את כלל
מערכת החינוך .ד"ר קידר הדגישה שנושא החינוך הגופני הוא חלק חשוב מאוד ממערכת החינוך בכלל
כולל מערכת החינוך החרדי ונשאלת השאלה כיצד הנושא מוטמע במערכת החינוך החרדי.

-

הוועדה סבורה שמשרד הבריאות צריך לפעול ולאפשר פתיחת מוסדות באופן נקודתי ולאפשר מרחב
פעולה ברמת הרשות המקומית וברמת מוסד חינוכי ולהימנע מפעולות כלליות ברמה הארצית .הוועדה
קוראת לרשויות ללמוד מהפעלת מערכת החינוך החרדית ונתוני התחלואה.
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