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הנדון :עיכוב החזרה ללימודים בחברה הערבית בחודש הרמדאן
אנו פונים אליך על מנת להתריע כי השבועות הקרובים הם קריטיים בהתמודדות מערכת החינוך
בחברה הערבית עם משבר הקורונה ,ומבקשים לעכב את החזרה ללימודים בבתי הספר הערביים
בשל התפרצות התחלואה בנגיף שמגיעה רק עכשיו לחברה הערבית ,ערב הרמדאן .כמו כן ,יש לתת
מענה מיידי גם לפערים הדיגיטליים ולדאוג שהלמידה מרחוק תוכל להתקיים גם בחברה הערבית.
כפי שהתרענו כבר בתחילת המשבר ,מערכת החינוך בחברה הערבית נפגעה אף יותר משאר חלקי
החברה בשל המעבר ללמידה מרחוק ,ובפרט בשל הפערים הדיגיטליים הכבדים .אנו ערים לבעיה
זו גם בעת שגרה ,והיא עולה בעבודתנו השוטפת עם מורים ותלמידים מבתי ספר ערבים ויהודים.
עתה עם פרוץ הקורונה הופכים פערים אלה לבעלי משמעות אקוטית .משיחות שערכנו עם מנהלי
בתי ספר ומורים ,עולה כי תלמידי בתי הספר הערבים סובלים ממגוון בעיות הגורמות לכך שרבים
מהם אינם יכולים לממש את האפשרות של למידה מרחוק.
כלומר ,הלמידה מרחוק אינה ישימה ברוב בתי הספר בחברה הערבית ,וחלק ניכר מהתלמידים
הערבים אינם לומדים כבר חודש ,ונכנסים לחודש הרמדאן בו הלמידה מצומצמת מלכתחילה ,עם
פערים עמוקים.
במקביל ,יש לשים לב לכך שמגפת הקורונה הגיעה רק בשבוע האחרון לחברה הערבית ,ואנחנו
למעשה רק בתחילת עקומת התחלואה שם ,ערב חודש הרמדאן המתאפיין בחגיגות חברתיות
ודתיות .גם בעת שגרה מוסלמים רבים מצמצמים את שעות העבודה בחודש רמדאן בשל הצום.
הפעילות בבתי הספר בחברה הערבית מצומצמת ברמדאן ,הלימודים מסתיימים מוקדם מהרגיל,
וכמחצית מהתלמידים נשארים ערים אל תוך הלילה ולא מגיעים ללימודים כלל.
לאור תמונת מצב זו ,אנו קוראים:
 .1להורות על הארכת "חופשת" בתי הספר והתלמידים ,כך שתכלול לכל הפחות את
השבועיים הראשונים ברמדאן (במהלכם בכל מקרה הלמידה מצומצמת).
 .2לקצר את החופש הגדול בחודשי הקיץ ,על מנת לאפשר סגירת הפער הפדגוגי שנוצר בשל
תקופת הלמידה מרחוק ורמדאן.
 .3לנצל את פרק הזמן הזה לחלוקת  65,000מחשבים ניידים המצוידים בנט-סטיק (חיבור
לאינטרנט בהיעדר תשתית) לכל ילד ,על סמך המיפוי שנעשה ומיפוי משלים ביישובים
נוספים.
צעדים אלה הינם נחוצים כדי למנוע את הגדלת הפערים הפדגוגיים בין התלמידים הערבים ליהודים
בעת המשבר ,וכן על מנת לעצור את התפשטות המגיפה בתקופת חודש רמדאן.
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