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מענה של תומכי הוראה לערים אדומות נוכח קורונה-שנה"ל תשפ"א

בתקופה זו ,של שינויים תכופים ואי וודאות ,נדרשת החברה למלוא החוסן הקהילתי שלה .תומכי ההוראה,
אשר מהווים גם בשגרה חיזוק משמעותי למערכת החינוך ,נצרכים בימים אלו יותר מתמיד.

בתוך כיתות מלאות ,תומכי ההוראה מסייעים לתלמידים באופנים שונים .בסיטואציה של בידוד ומעבר העיר
להיות "אדומה" תומכי הוראה יכולים לתת מענה רחב בלמידה מרחוק ,כאשר הם בביתם .ככל שהדבר
יאושר ע"י הגורמים המוסמכים ,יתכנו מענים ממוקדים מול קבוצות קטנות במרחבים פיזים מותרים אשר
יוכשרו ע"י הרשות לכך.

סוגי מענה:
 .1מאגר ארצי של תומכי הוראה לסיוע מרחוק
 .2מתנדבים עירוניים למפגשים עם קבוצות תלמידים ככל שיתאפשר

מענה בלמידה מרחוק
פונטציאל :כ 5000-תומכי הוראה עד נובמבר
אפשרויות סיוע :למידה וחונכות בקבוצות בכלים ווירטואלים ,שיחות טלפוניות ,קורי העשרה ועוד
מנגנון:
גיוס מתנדבים מעמותות קיימות למאגר ארצי ,סטודנטים תמורת מלגות או קרדיט אקדמי ,גיוס ייעודי ע"י
קמפיין ומערכת שידוכים לבתי ספר.
ניהול המאגר ע"י צוות תומכי הוראה במטה ובמחוזות ,בשיח ובהלימה לצרכי הרשויות ובתי הספר.

מענה בלמידה מקרוב במרחבי הרשות (ככל שיאושר)
פוטנציאל :בהתאם לגודל הרשות ,בין עשרות למאות
אפשרויות סיוע :מפגשים במרחבים השייכים לרשות ללמידה ותרגול פנים אל פנים בקבוצות קטנות
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מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
מנגנון:
מיפוי כוחות קיימים :ש"ש ,שירות לאומי ואזרחי ,מורות חיילות קהילות מחנכים וסטודנטים ,לצד גיוס ייעודי
קמפיין ומערכת שידוכים .תומכי ההוראה יוצבו בהתאם למקום המגורים או השירות הנוכחי שלהם.
ניהול המאגר :ע"י הרשויות בליווי שולחן מחוזי בהובלת רפרנטית תומכי הוראה
הרחבת המענה מרחוק ומקרוב באמצעות סטודנטים מלגאים
פוטנציאל :הקצאת  4000סטודנטים תמורת מלגה .כל סטודנט יתחייב ל 70שעות תמיכה שיינתנו על פני
שלושה חודשים .סטודנט יישאר היכן שהתחיל עד תום המלגה.
אפשרויות סיוע :במהלך זה סטודנטים יסייעו למאמץ הלאומי בחינוך בתקופה זו ,ע"י מתן מענה מקרוב
(בכפוף לאישור) ומרחוק.
מנגנון:
בכל רשות רכז המלגות יגייס את הסטודנטים ובהיוועצות עם מנהל האגף ומנהלי בתי הספר יוקצו למוסדות
החינוך ע"פ צורך .הרפרנטיות המחוזיות יכירו את המשאב ,אופן חלוקתו ומעקב.
רכז מלגות הפיס ברשות יפעל מול מחלקת חינוך ליצירת החיבורים הפרטניים בין הסטודנטים לבתי הספר
בהתאם לצרכים.
הערות
 .1איסוף הצרכים יעשה:
•

ארצית  -באמצעות מערכת ההשמה ויחידות במשרד (מפמ"רים ,שפ"י)

•

מחוזית ורשותית – באמצעות עבודה ישירה של המדריכות המחוזיות מול מנהלי מחלקות
חינוך ומנהלי בתי ספר לאיסוף צרכים ,וכן מול המפקחים הכוללים ומפקחי תחומי הדעת
במחוז

 .2יוכנו יחידות הכשרה ייעודיות שיועברו במפגשים ווירטואלים ,עם דגשים טכנולוגיים ,פדגוגיים
ורגשיים
 .3כל הפעילות תעשה באמצעות בתי הספר .לא יתקיימו קשרים של תומכי הוראה עם תלמידים ללא
ידיעת ובדיקת אנשי צוות (היעדר פגיעות מיניות ,רקע רלוונטי וכו')
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