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 תש"ף/תמוז/כ''ט
21/07/2020 

 2000-1023-20200074354מס' סימוכין: 
  ,לכבוד

 לוח תפוצה

 בצל נגיף הקורונה –אירועי סוף שנה''ל תש''פ הנחיות עדכון הנדון: 

 (: 2020-0074832- 2000-1023 תש''פ תמוז, ט''ו 7.7.20:  )מסמך זה, מחליף את מסמך אירועי סוף שנה''ל                                  

 

 גמר ובחינות בגרות בבחינות להיבחנות, ללמידה הנחיות זה ובכלל חינוך מוסדות פעילות בדבר הנחיות לצד .1

 . ()כגון, מסיבת סיום, אסיפת הורים וכיוצא באלה שנה סוף אירועי לגבי הנחיות פורסמו, טיולים וקיום

התכנסויות בדבר באתר משרד הבריאות משרד הבריאות עדכן והחמיר  את ההגבלות  21.7.2020בתאריך  .2

   :הציטוטלהלן  ,והתקהלויות

" אנשים במרחב סגור 10-חל איסור על התקהלות מאורגנת של יותר מ"                         

"אנשים במרחב פתוח 20-חל איסור על התקהלות מאורגנת של יותר מ"                                      

  דף הנחיות שגרה – משרד הבריאותהמתעדכנות מעת לעת באתר  בכפוף להנחיותיהיו  אירועי סוף שנהקיום   .3

מבנה בתוך מבנה המוסד/  במסגרת פעילות של מוסד חינוך אירועי סוף שנהכל אי לכך, היקף המשתתפים ב .4

תוך הקפדה על  איש בלבד 20עד ובשטח פתוח   בלבד איש 10עד יכול להכיל  מחוץ למוסד החינוכי, 

חינוך )כולל הורים וילדים , צוותי מקום האירוע  ןמטר, עטיית מסיכה, היגיינה אישית וניקיו 2שמירת מרחק 

 '(. דהוראה, אמנים, צלם וכו

)ביה"ס/גן( תוך אורחות החיים של המוסד הרלוונטי עפ"י יתקיים במתחם המוסד החינוכי סוף שנה אירוע  .5

 ל סעיף כללי כניסה למוסד החינוכי:הקפדה ע

 מנהל הצהרונים ברשות /אישור מנהל המוסד החינוכי. (1

 הצגת הצהרת בריאות בכניסה. (2

 .מסיכה במוסד החינוכי בהתאם להנחיות משרד הבריאותחובת עטיית  (3

 והיגיינה האישיים. מרחקשמירת הקפדה על  (4

 התנהגות בהתאם לכללי אורחות החיים של המוסד החינוכי. (5

 אורחות חיים בגני ילדים, אורחות חיים בבית הספר                   

 

 

http://www.education.gov.il/bitachon
http://www.edu.gov.il/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/PreschoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/PreschoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
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 דגשים מיוחדים: .6

 חל איסור לקיימן. - מסיבות נשף וריקודים (1

 והנחיות משרד הבריאות.  הבאירוע ע"פ כללי ההיגיינ הגשת מזון (2

 .טלפוני/באופן מקוון ניתן לקיימן, באופן פיסי חל איסור לקיים - כללית אסיפת הורים (3

שעות לאחר לקיים מפגש זה  ניתן:  מפגש מורה, הורה ותלמיד/ה במבנה המוסד החינוכי - יום הורים (4

הקפדה על הכללים , תוך שמירה על מרווחי זמן בין המוזמנים  ו פעילות ביה''ס החופש הגדול והצהרונים

 )עטיית מסיכה, שמירת מרחק והיגיינה(.

ומעלה )כיתה ב'( למעט אנשים עם  7חובה בכל מהלך האירוע מגיל  -בזמן האירוע מסיכה  עטיית (5

 .כמפורט בהנחיות לעטיית מסיכהמוגבלויות וכד' 

  את המסכה  מורשים להוריד כזמרים/שרים במקהלה/מנחים הנדרשים לדבר בפנים גלויות המופיעים                      

  של המשתתפים תמטר מהשורה הקדמי  2תוך הקפדה על שמירת מרחק של בלבד ו לזמן הפעילות                     

  .באירוע                      

יש להקפיד שלא יועבר ציוד מאדם לאדם לרבות מעמד לתווים, מיקרופונים, כלי  –ניקיון ציוד הפקה  (6

 נגינה וכיוצא בזה.

"ביה''ס קייטנות ובכלל זה על תכנית ללחינוך הבלתי פורמלי, הנחיות הללו אינן רלוונטיות לתשומת ליבכם,  .7

. מסגרות אלו פועלות על פי צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש()הגבלת  ו:צהרוני הקיץ" של החופש הגדול"

 ולפי המתווה הייעודי שנקבע להן.  2020-פעילות מוסדות חינוך()הוראת שעה(, תש"ף

  למנהלי מוסדות חינוך ולרשויות המקומיות.יש להפיץ הנחיות אלו  .8

                                                      

 

 ,בכבוד רב                                           
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 עותק:

 מר שמואל אבואב, מנכ''ל משרד החינוך
 מר עמית אדרי, רמ''ט שר החינוך

 מנהלי מחוזות
 תפוצת הנהלת המשרד 

 תפוצת מינהל פדגוגי 
 תפוצת מטה חירום משרד החינוך

 תפוצת מטה אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית  
 מחוזייםתפוצת מנהלי תחום ביטחון 

 ראש מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי בישראל מיכל מנקס,גברת 
 ראש מינהל ביטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי בישראל יוחאי וג'ימה,מר 

 מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי בישראל הדר אליהו גברת 
 איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות יו''ר אבי קמינסקי,מר 
 , יו''ר הנהגת הורים ארצימירום שיףמר 

 נספח הנחיות משרד הבריאות 
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