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לכבוד
ח"כ מר בנימין נתניהו
ראש הממשלה
נכבדי,
הנדון :ביטול הלימודים בגני הילדים ובמוסדות החינוך המיוחד בצל איום הקורונה
אתמול מסרת הודעה לציבור שהתקבלה החלטה על סגירת מוסדות החינוך ,החל מבתי ספר היסודיים ועד למוסדות
להשכלה גבוהה ,וזאת בשל התפרצות מגפת ה"קורונה" ,שכבר הוגדרה כמגפה כלל-עולמית.
באופן תמוה החליטה הממשלה להחריג את גני הילדים ואת מוסדות החינוך המיוחד ,ולקיים את שגרת הלימודים
בהם כסדרה .בכך לחשוף את ציבור עובדי ההוראה בגני הילדים ובחינוך המיוחד ואת ציבור התלמידים לסכנה
בריאותית אקוטית.
אין כל הצדקה להבחין בין עובדי הוראה בבתי ספר ובתיכונים לבין עובדי הוראה בגני הילדים ,ובעניין זה גם לא
עובדי ההוראה בחינוך המיוחד.
הגננות לא יכולות לשמור על המרחק של  1-2מ' מאדם לאדם ,הנדרש על פי ההנחיות האחרונות שניתנו על ידך
למניעת הידבקות .להיפך ,העבודה בגני הילדים ,עם ילדים רכים בשנים ,מחייבת קירבה פיזית רבה וטיפול במגע
ישיר .לכן יש לנהוג בזהירות יתירה לגבי אוכלוסייה זו.
יתירה מכך ,הילדים בגני הילדים שוהים בבתים עם משפחות שחלקן בבידוד .היכולת להפריד הפרדה מלאה בין בני
המשפחה קשה ,וכתוצאה מכך מגיעים הילדים למגע עם ילדים אחרים ועם הגננות והגננים ,ובכך נמנעת ההפרדה
המלאה הנדרשת ,על תכליתה המובנית מאליה.
גם מערכת החינוך המיוחד מאופיינת בעבודה פיזית צמודה ,משום שמדובר בתלמידים עם צרכים שונים ,חלקן
מורכבים ביותר ,המצריכים סיוע פרטני בכל פעולה וכן מגע פיזי קרוב .מדובר בתלמידים שיכולותיהם לא תמיד
מאפשרות להם להפנים כללי היגיינה או להתלונן על תסמינים ככל שחו"ח הם חשים ברע.
גם תלמידי החינוך המיוחד שוהים במערכת החינוך המיוחד בשעות היום ,ולאחר מכן שבים לבתיהם שבהם שוהים
לעתים חלק מבני המשפחה בבידוד .גם אם חל בידוד על משפחות אלו ,הרי שברור שאין להם מנוס מטיפול פרטני
ומגע פיזי קרוב בילדי החינוך המיוחד.
כפי שהבהרת היטב בהצהרה שמסרת לציבור אתמול – אין אנשים חסינים מפני הידבקות בנגיף הקורונה.
עם כל הקושי הכרוך בדבר ,כדי למנוע הידבקות במחלה והפצתה – יש למצוא פתרונות אחרים לתלמידי החינוך
המיוחד ,שחלקם נוטים להיות בעלי מערכת חיסונית לקויה ולכן יש להפרידם זה מזה ולהרחיקם מעובדי ההוראה
שעלולים להיות חשופים לנגיף.
עובדי הוראה בגני הילדים ובחינוך המיוחד זכאים לאותה הגנה כמו יתר עובדי ההוראה במערכת החינוך .כל
פתרון אחר עלול לסכן חיי אדם.
אני קוראת לך להורות על סגירת גני הילדים ולבטל את הלימודים במערכת החינוך המיוחד ,עד למציאת פתרונות
טובים לתלמידים ,במיוחד כשמדובר באוכלוסייה מיוחדת ופגיעה זו ,ולעובדי ההוראה .אנו דורשים כי ממשלת
ישראל תנקוט במדיניות זהה כפי שננקטה כלפי המוסדות ביתר מערכת החינוך.
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ככל שהממשלה לא תפעל להגן על ציבור הגננות ועובדי ההוראה בחינוך המיוחד ,תאלץ הסתדרות המורים לנקוט
בכל הצעדים העומדים לרשותה כדי להגן עליהם ועל התלמידים.
הסתדרות המורים נכונה לשתף פעולה ,בד בבד עם מחויבותה לעשות כל שביכולתה כדי להגן על עובדי מערכת
החינוך המיוחד ותלמידיה.

בברכת בריאות שלמה וטובה לכלל הציבור
יפה בן דויד
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