
ي المدرسة
 
نمط حياة آمن ف

بألفراد اعرض تقديم   ويلطاقم التر
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משרד החינוך

التقديم  مواضيع العرض 

01Iمقدمة

02Iمصطلحات

03Iتعليمات

04Iقواعد عامة
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משרד החינוך

  المدارسعتياديالعودة التدريجية لنمط الحياة ال 
 تضع أمامنا ج،والتعليم ف 

 
 تحدميعا

 
يا

 حتمي
 
، ومن ضمن ذلك تطبيق نمط حياةا   تغيتر  نظرتنا للشأن الصح 
، ف  صح 

وط األوىل وهو   بلدنااللبدايةأحد الشر
.روتير  ف 

 
 
  هذلخ

وم  الين نعود للروتير  أكل المعلومات المهمة، بهدف ا العرض  صنا لكم ف 

.بأفضل طريقة ممكنة

 
 
:  بعة ه  األسس المت

مقدمة|01

2M

الحفاظ عىل 
التباعد

عىلالحفاظ 

الشخصيةالنظافة

الحرص عىل 
الكمامةستخدامإ

ىلإعدم الحضور 
ي حالة المرض

 
المدرسة ف
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:الرئيسيةجدول العمل التعليم  مبادئ

مقدمة|01

بقية فئات الطالب 
  الدراسة 

 
سيستمرون ف
عن بعد 

02

الطالبسيدرس 
الخميس إىلمن األحد 

بشكل متتال  

01

الثالث–ولاألطالب صفوف 

المدارسعادوا إىل 

03

يةالبتدائهذا يشمل المدارس 
  التعليم

 
  إرسائيل ف

 
،الرسم  ف

ف به وغتر الرسم  
المعتر

والمؤسسات المعفاة

04
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مصطلحات|02

وط السالمة شر

الصحي الترصي    ح
الحفاظ عىل 
التباعد

غسل اليدين

مواقع التعقيم

ة الكورونا فتر

ونظافة التعقيم
البيئة المحيطة

ي البيالنظافة
 
تف

ي وقت الفراغ
 
وف

بطاقة إرشادات 
الكورونا

حملة الوعي 
بالكورونا

:ضغط عىل المصطلح المطلوبإ

ة الكورونا  فتر

  ستبدأ من فتح المدارسإنها 
ة الزمنية التر .الفتر

ة، تلزم الطواقم بال    هذه الفتر
ةوالعمل ضمن تعليمات وزارة الصحنصياعف 

  هدفها 
وسخفض نسب اإلصابة والتر .بيع  حتر العودة للوضع الطكورونا بفتر
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تعليمات|03

 
 
بية والتعليم كلما تمك ب مع تعليمات بما يتناسونمط حياةروتير  الحفاظ عىل من نت وزارة التر

بيتتمكن،نتشار وباء كورونا إوزارة الصحة اللزامية بما يتعلق بالحد من  منة والتعليموزارة التر
ي ستعود للعملالتعليميةزيادة عدد المؤسسات

ي لبشكالتر .تدريح 

قتصاد لة التعليمات وزارة الصحة اللزامية، سيدفع بعجمع حياة بما يتناسب ونمطروتير  إدارة 
.العاديقتصاديالرسائيىل  نحو العودة إىل الحياة الطبيعية والنشاط ال

  هذا 
 
.بعنايةالعرضيرجى قراءة التعليمات الواردة ف
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وسائل المتابعة مع األهل –تعليمات|03

  المستجدات والتوضيحامشاركة األ
 
ت هل ف

ة م   فتر
 
ح حول التشديد عىل الجراءات ف ا بعد تقديم رسر

 
 
  البيت أيضا

 
ة وف .الظهتر

ةالتجمهر و منع  ة ما بعد الظهتر
  فتر

 
التجمعات ف

ح بخصوص توقيع  لمدرسةإىلقبل كل دخول صح  ترصي    حتقديم رسر

كورونا لألهل إرشاداترسال رسائل إ

  حال وجود أي تبليغ المدرسة بشكل فوري  
 
ة/بنال عراض مرضية لدىأف



8

משרד החינוך

النظافة الشخصية–تعليمات | 03

01

غسل عىل الطاقم التعليم  والطالب الحرص عىل
أيديهم عند الدخول والخروج من المدرسة 
، مع التشديد عىل ذ لك عند وخالل اليوم التعليم 

.  المرحاض، وقبل المخالطةستخدامإ

02

  المحيط ال رتداءإ
من ء  بتدا إجتماع  الكمامة ف 

  الصف 
.الثان 

03

  صفه 
 
وعىل المعتاد كل طالب يتناول طعامه ف

غطاء الطاولة دائم ومعمعتادةطاولته ال
ن أيجب الحرص عىل . الخاص بهستخدامال 

 يكون الغطاء نظيف
 
  البيجب و ا

.يتغسله ف 

04

  
عىل الطالب الحرص عىل النظافة العامة ف 

.منطقة الجلوس والطاولة الشخصية
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النظافة الشخصية–تعليمات |03

05

عىل الطالب الحرص عىل نظافة الحقيبة 
.الشخصية واألدوات الخاصة

06

.الببير  الطمنع تبادل األغراض الشخصية ي  

07

  
اولته عىل الطالب تنظيف ط،نهاية الوجبةف 
(بقدر المكان)

08

  سلة النفايات
.  يجب القاء بقايا الطعام ف 

.ممنوع التجول مع الطعام خارج غرفة الصف
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كمامة الوجه والحماية الشخصيةستخدامإ–تعليمات |03

الكمامات الزام  منستخدامإ
  الصف )سنوات7عمر 

(  الثان 
.ما فوقو 

  لرتداءال داع  
الكمامة ف 

.الصف

  ستخدامإ
الكمامة الزام  ف 

األماكن العامة، ويشمل وقت 
احةال  ، الممرات، ستر

ثناء وأالساحات، المواصالت 
  األماكن العامة حتر 

التحرك ف 
لىلإالوصول  .المت  

كمامة قماش ستخدامإنوص  ب
  يمكن 

ل بشكستخدامها إوالتر
متواصل لعدة ساعات ويمكن 

.غسلها بعد ذلك
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المدرسةىلإقواعد الدخول –تعليمات |03

قابة بشكل تم الر تس. المدرسةىلإسيتم فتح كافة البوابات المعتادة للدخول 
  السلطةمكثف عىل البوابات بحسب تعليمات األمن 
الطالب عند وتشخيصف 

.الدخول

  كل مدخل من مداخل المدرسة /ة مناوب/سيكون هناك معلم
ضمن –ة ف 

وط إستيفاءة، لضمان جدول المناوبات اليومي   .الدخولرسر

وط الصحي  ىلإالدخول  بملء ة المذكورة هنا، و المدرسة منوط بتحقيق الشر
.صح  ترصي    حنموذج 

 ىلإالقدومينصح 
 
ا .  ت العامةالمواصال ستخدامإقدام وليس بعىل األالمدرسة ستر

 القدوم
 
15فاصل عىل المجموعات التعليمية، مع مراعاةبناء  و سيكون تدريجيا
.دقيقة بير  المجموعات

اب المدرسة، عىل التالميذ الحرص عىل غسل اليدين والذهىلإعند الوصول 
  
ة لغرفة الصف، دون تجمعات ف  .المدرسةأرجاءمبارسر
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ي الدوام التعليمي –تعليمات |03
 
قواعد الترصف ف

احةالممرات عند ال ىلإسمح الخروج ي   قط، فستر
وكل مجموعة ستخرج . بحسب الوقت المحدد

احةلل    وقت مختلف، مع الحفاظ عىلستر
ف 

.تعليمات التباعد

  وقت ال 
احةف    ،ستر

تتيحيمكن لعب األلعاب التر
ليس و ،بير  الطالبينالحفاظ عىل مسافة متر 

.األلعاب الجماعية

،يوم المع نهاية  عىل الطالب مغادرة الدراس 
  حال الحصول عىل إالمدرسة، 

، مع ة/المرنى  ذنإال ف 
.الحفاظ عىل مسافة التباعد

  مجالنشاطات
ة الكورونا ستتم ف    فتر

موعات ف 
، للحفاظ عىل قواعد التباعد الةطالب ثابت لزام 

احةلل ويشمل ذلك الخروج  .ستر
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ي الصف –تعليمات| 03
 
قواعد حفظ الصحة ف

جل من أتكليف مناوبير   صف 
 تعليم ثقافة النظافة وال
 
.  عقيمت

يجب الحفاظ عىل نظافة 
،األسطح والكراس  

ابالدرابزينات ومقابض األبو 
.والنوافذ

كل مجموعة من الطالب 
  صف ثابت، 

ستدرس ف 
ةوستكون طاولة ثابت

.  مخصصة لجلوس كل طالب

متناع عن عىل الطالب ال 
ت، القبال / العناق/ المصافحة

مع سواء مع بعضهم البعض او 
.الطاقم

 
 
 يمنع منعا

 
ات تناقل األدو باتا

التعليمية، أدوات غراضواأل 
اب أو الطعام أو الكتابة الشر

طالب ىلإمن طالب 

يجب الحرص دوما عىل تهوية 
الصف قدر المكان وإبقاء 

.النوافذ مفتوحة

عىل المعلمير  والمناوبير  
التأكد بأن ال أحد من الطالب 

  الصف 
 
ثناء أيتواجد ف

احةال    حال تواجد إ، ستر
ال ف 

ن يكون أعنرص من الطاقم و 
 
 
ا   الصفحاض 
.ف 
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المدرسةىلإالدخول –عامة قواعد | 04

01

ال إالمدرسة سمح لهم بدخوللن ي  ،فراد الطاقمأالمعلمير  و و مديرين والالتالميذ 
  حال 

وطستيفائهمإف  ح)المحددة الصحةلشر   هذا الشر
عد وب( الواردة ف 

ي ترصي    حالتوقيع عىل  .كما هو مطلوب،يوم  طت 

  إو أي شخص آخر بدخول المدرسة أىل  اهأللسمح لن ي  
حالة ال ف 

ة/طوارئ وبموافقة المدير
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افاإل -عامة قواعد | 04 شر

02

الغياب ة بحاالت /علم المديري  أن عىل المعلم قراءة األسماء و ،مع بداية كل يوم
.مكن معرفة ذلكأن إواألسباب 

ات)غرف األنشطة ستخدامإيجب تقليص  غرف /ستديوغرف األ / المختتى
  يتم فيها تبديل مجموعات الطالب بشكل كبتر ( الحاسوب

.والتر

.ةمجموعات ثابت4تقوم بتعليم حتر /ة سيقوم/كل معلم
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رشاداتاإل–عامة قواعد |04

03

  
بوي ة، عىل الطاقم ا/مديرالاألول، وبعد ذلك وبحسب قرار الدرسبدايةف  لتر
 ن يقوم بإرشاد قصتر وي  أ

 
، يتعلق بطفض   ل مع فيديو توضيح 

ةرق الترصف ف  فتر
.الكورونا

 اتجتماعإيمكن عقد 
 
  المؤت. لتوجيهاتلهيئة التدريس وفقا

مرات وف 
نتعتى النالجتماع  التواصل وسائل بواسطة سيتم ذلك عةالموس   .تر

  المدارس أي مراسم 
.  نتال عتى النتر إشعار آخر، إحتر حتفاالت إو ألن تتم ف 
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وط الصحي  –عامة قواعد |04 ةالشر

04

  
ةف  احةال فتر   غرفة المعلمستر

ير  هو العدد سيكون العدد المسموح تواجده ف 
.  طاولةيكون مدرس واحد عىل كلسالذي يتيح الحفاظ عىل مسافة التباعد، و 

  
  المكان الذي حددهبافر

احةستر لل ة /المديرته/المدرسير  سيكونون ف 
.والتجهتر  

  حال 
الب حد الطالب بسوء، عىل الطاقم فصله عن بقية الطأشعر أن ف 

 
 
  كل األحوال، يجب .ستالمهل وإبالغ والديه بالحضور فورا

ية /الغ المرنى  بإوف 
  حال كان/او مدير

وسأعراضت هناك ة المدرسة ووزارة الصحة ف  فتر
.الكورونا

  حال شعر 
أن ة و /رن يبلغ المديأنهاء عمله، إحد أعضاء الطاقم بسوء، عليه أف 
.غادر المدرسةي
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ملخص| 05

ح هذا المقطع ليتمستخدامإنوص  ب الشر
.بواسطته للطالب

التعليمات،إتبعوا
.هذا سينقذ حياتكم

شغلوا مقطع الفيديو

  حال لم يفتح المقطع
.اهنوا ضغطإ،ف 

https://www.youtube.com/watch?v=t-7UY4QirN4
https://www.youtube.com/watch?v=t-7UY4QirN4

