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שלום רב,

הנדון :החזרת הלימודים למתכונת שקדמה לקורונה
לקראת דיון הממשלה הערב על מתווה החינוך ,אנו פונים אליכם בבקשה להחזיר
את מערכת הלימודים למתכונתה המלאה טרם משבר הקורונה .כולל יום לימודים
ארוך ולימודים בימי שישי.
מבצע החיסונים המוצלח ,הביא לתוצאות מרשימות עם ירידה משמעותית
בתחלואה בכל חלקי הארץ .מזה כחודש המשק פתוח כמעט במלואו ,וגם במערכת
החינוך לאחר החזרה מחופשת הפסח ,אנו עדים לנתונים מעודדים.
לאור כל זאת ,אנו רואים חשיבות גדולה להשיב את התלמידים למערכת לימודים
מלאה ,כולל יום לימודים ארוך ולמידה בימי שישי .השנה עומדת לקראת סיומה,
נשארו כ  50ימי למידה נטו עד סוף השנה ,וזו ההזדמנות האחרונה לגשר על
הפערים.
כיום ,תלמידי בתי הספר היסודי לומדים  5ימים בשבוע 5 ,שעות ביום .קשה להבין
את ההיגיון המנחה לקבוע ימי לימודים קצרים ולמנוע לימודים בימי שישי.

אם התלמידים ממילא מגיעים ונפגשים בבתי הספר ,מה ההצדקה לקצר את יום
הלימודים?
תלמידי ז-י עדיין מגיעים ללימודים חלקיים בקפסולות ,ונשארים רוב ימי השבוע
לבד בביתם ,בשנה בה לא היו להם לימודים פיזיים רצופים כלל .מדוע במצב בו
 95%מהמדינה ירוקה ממשיכים למנוע מהם לימוד פיזי רציף וסדור? גם כך הם
פספסו שנה שלמה .אין כל טעם להמשיך ולהתעכב עם זה.
מי שנפגעו קשה מכולם מסגירת מערכת החינוך בימי הקורונה היו התלמידים.
הם נפגעו חברתית ,נפשית וצברו פערי יידע שיהיה קשה לגשר עליהם .כבר היום
ניתן לאבחן את השפעות סגירת מערכת החינוך על התלמידים :התבודדות ,הפרעות
אכילה ,מצבי רוח מתחלפים וכאמור – גם פגיעה חמורה ביידע .זאת בנוסף
למחקרים מדאיגים שחוזים ירידה בשכרם העתידי של ״תלמידי הקורונה״.
יש לקבל עוד היום את החלטה להחזיר את הלימודים במתכונת מלאה – ובאופן
מידי.
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