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    בשטח הפתוח פעילותו למידה מפגשילהנחיות משרד החינוך 

 כללי .1
לקיים למידה בשטח  מוסדות החינוךאפשרות למנהלי ה עומדתל תשפ''ב פתיחת שנה"מתווה  במסגרת  .א

שינוי " בעקבות תחלואה גבוהה במוסד החינוכי ובמקרים של מגעים םוצמצ"בפתוח במקרים של צורך 

  . אדוםל רובע/צבע הרמזור של הרשות המקומית

חשוב  חוויית ניתוק. וימנעו והקביעות היציבות תחושת העמקת יאפשרוהפתוח שטח בהפעילות והלמידה  .ב

ועשייה פעילות בעזרת  האורגנית הקבוצה הכיתה/קבוצת ה פיזית במסגרת רציפות למידלחתור ל

 : בתחומים הבאים

  .ללמידה בשטח הפתוח המתאימה פעילות/במקצועות השוניםוקבוצתית  פרונטליתלמידה  (1

 ואכפתיות תמיכה הבעת, חוויות בתקופה הנוכחיתבמחשבות ובבתחושות, שיתוף  –שיח רגשי  (2

אליכם בבקשת עזרה או  לפנות והזדמנות סיכוןבמצוקה או בקושי, זיהוי ואיתור תלמידים ב (3

 בשיתוף בקושי. 

 .  שייכות תחושת והעמקת הקשרים חיזוק ,חווייתית עם קבוצת השוויםפעילות  –מפגש חברתי  (4

 ופיתוח עמדה של איתנות ותקווה. חוסן כליב אימון, והכיתתיחיזוק החוסן האישי  (5

 פעילות הפגתית בתנועה המקדמת בריאות פיסית ונפשית  (6

 לעולמם של הילדים ובני הנוער  םהרלוונטייואקטואליים דיון בנושאים חברתיים  (7

, אמפתי שיח וביסוס כרות האישית בין התלמידים למורהיהעמקת הה –ביסוס קשר מורה תלמיד  (8

  .ומתעניין קשוב

 לעזרה לפנות התלמידים ועידוד ופניות זמינות של מסרים העברת (9

 .יצירת מוטיבציה ללמידה והעמקת תחושת המסוגלות (10

 :פתוחגם ללמידה בשטח  שמתאימיםמבית היוצר של שפ"י   ומשחקים פעילויות לקטל קישורים, לרשותכם

 ערבית|    עבריתחברתי: -לקט משחקים לתלמידי גני הילדים בדגש רגשי – פשוט לשחק 

 )ערבית|    עבריתחברתי: -לקט משחקים לתלמידי היסודי בדגש רגשי – משחק אחד ליום )לפחות 

 ערבית|    עבריתחברתי: -לקט פעילויות לתלמידי חטיבת הביניים בדגש רגשי – בכיתה ריאליטי 

 ערבית|   עבריתשיח רגשי חברתי עם תלמידי החטיבה העליונה:  – לדבר פשוט 
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 :בשטח הפתוח הפעילותהנחיות הבריאות לקיום  .2
 

 .הרשותי במרחב הציבוריאו  במתחמי המוסד החינוכי בשטח הפתוח ניתן לקיים מפגשי למידה .א

המוסדי  "אורחות חיים"המפגשים בשטח הפתוח בתוך מתחם המוסד החינוכי יהיו בכפוף למסמך  .ב

 .)גן/ביה"ס(

  .המתעדכנות מעת לעת באתר משרד הבריאות הבריאות  להנחיותבמרחב הציבורי יהיו בכפוף המפגשים  .ג

 בהתאם., המשרד יעדכן את ההנחיות הנחיות הבריאותיהיו שינויים בככל ש .ד

 

 ארגוניים לקיום המפגשים:כללים  .3

 

באחריות מנהל המוסד  –ומעקב ניהול כתיבת תכנית מפגשים בית ספרית, חלוקה לקבוצות קבועות,  .א

 ובהתאם להנחיות המפקח הכולל. יהחינוכ

תוך י הרשות המקומית "בתוך היישוב במתחם שייקבע עככלל, המפגשים מחוץ למוסד החינוכי, יתקיימו  .ב

ם בטיחותיים וכד' )ללא צורך בתיאום מול חדר מצב הקפדה על כללי בטיחות בדרכים וזהירות מפני מפגעי

 טיולים(. 

 עם צרכים מיוחדים: ולמוריםדגשים לתלמידים  .ג

כך עם מוגבלות  למוריםאו בבחירת מיקום הפעילות יש להתחשב בהנגשות הנדרשות לתלמידים  (1

  .השתתפותם המלאה שתתאפשר

 המענה הפרטני המתאים לכל אחד מהתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים לתור אחריש  (2

 ולפעול ליישומו.

עם מנהל מחלקת החינוך הרשותית וקב''ט מוסדות החינוך  תתואםתכנית המפגשים במרחב הציבורי  .ד

 .הרשותי
 

 במפגשים בשטח מחוץ למוסד החינוכי ביטוחסוגיית ה .ה

 העובדיםיחול גם על פעילות  ,של משרד החינוך כלפי עובדים המועסקים על ידו לחבותוכתב הכיסוי  (1

 .החינוך משרדהנחיות דרישות הדין וככל שפעילות זו עומדת ב ,בית הספר לכתלימחוץ 

כתב הכיסוי לחבותו של משרד החינוך כלפי צד שלישי, יחול גם בגין פעילות מחוץ לכתלי בית הספר ככל  (2

הביטוחי המופיעים לתנאי הכיסוי  ובכפוףשפעילות זו עומדת בדרישות הדין והנחיות משרד החינוך 

 בכתב הכיסוי לאחריות משרד החינוך כלפי צד שלישי.

ו להרחיב את הכיסויים אשר ברשותן גם לפעילות זו ידאגת, רשויות החינוך המקומיות ובעלויו (3

  וביטוח רכוש. מעבידים חבות ביטוחביטוח צד שלישי,  הםיובינ מתאימים  ביטוחיםב

 

 

 בברכה ,

 חדר מצב משרד החינוך
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