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 הקדמה

 

 מנהלים יקרים, 

, מערכת בעקבות מגפת הקורונה למידה מרחוקקיום ו מוסדות השכלהו האולפניםלאחר תקופה של השבתת 

 מוסדות השכלהובאולפנים . השיבה ללמידה למידה פנים אל פניםהחינוך מתחילה בתהליך מדורג של חזרה ל

 לה., שונה מזו המוכרת לנו וייחודית לימים אחזרה להוראה פנים אל פניםהיא תחילתה של 

ללא  ההוראהצוותי  פעלו במהלך השהייה הכפויה בבתים ובתקופת הלמידה המקוונת, למרות הריחוק הפיזי,

הן בפן הלימודי והן  המורכבת בשגרת חייהםלהם  לסייעו העולים החדשים כדי להיות קרובים לתלמידים לאות

דמה את כולנו לאפשרויות מגוונות של למידה, שחלקן ישרתו אותנו גם בעתיד י. הלמידה המקוונת, קבפן האישי

בקליטה יסייע  באולפנים ובמוסדות ההשכלהחידוש הפעילות  הלמידה למשמעותית ומהנה אף יותר.ויהפכו את 

 בחברה הישראלית.  לשונית מיטבית של התלמידים ויאיץ את השתלבותם

 אורחות חיים במוסד החינוכי בכפוף למסמך האולפניםבהפעלת יות ההנחבאחריות מנהל האולפן ליישם את 

  המתעדכנות מעת לעת באתר משרד הבריאות הנחיות משרד הבריאות ו

 

  .לסייע לכם המנהלים להיערך נכון ולנהל שגרה מותאמת בתקופת הקורונהמטרת המסמך, 

להטמיע את הנחיות משרד  כםל ויסייע הגורם המפעילנציגי , באולפנים ובמוסדות השכלה, לצורך כך

 הבריאות בנושא הקורונה, לפרסם הנחיות וליישם את ההנחיות במוסד החינוכי.

  

 

 בהצלחה ובריאות איתנה

  

http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-rules-of-conduct.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-rules-of-conduct.pdf
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22
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 מודל הלמידה

פנים אל פנים באולפנים תתבצע בכיתות הבאות: אולפנים ראשוניים, אולפני קיבוץ, כיתות המשך, כיתות  ללימודים החזרה

 ימי לימוד בשבוע. 6יעודות מקצוע וגיור. עד 

 השכלהבחינות סיום באולפנים ובמוסדות 

 ההשכלה.לאור משבר מגיפת הקורונה, בוצע שינוי במועדי הבחינות שתוכננו בתחום האולפנים ובתחום 

מוסד השכלה בו יתקיימו הבחינות, יתנהל עפ"י נוהל אורחות חיים במוסדות החינוך בתקופת הקורונה ובכפוף  או האולפן

 בהוראת משרד הבריאות. למתווה לביצוע בחינות

 

 עלהמודל ההפ

 :בתנאים הבאים משתתפים 50קבוצות קבועות של עד בלמידה פעילות תתקיים  .1

 מ' בין אדם לאדם. 2המקום מאפשר שמירת מרחק של  שטח .א

 .מ' בין אדם לאדם ככל הניתן 2מרחק של ישמר  .ב

 יעטו מסכות.המשתתפים  .ג

 לכל קבוצה יהיו ככל הניתן מורים קבועים ללא תחלופה של לומדים בין הקבוצות. .2

ועטיית  מטרים אחד מהשני 2חדר הכיתה יאורגן כך שכל תלמיד ישב בשולחן נפרד, תוך הקפדה על מרחק של  .3

 .מסכה

 מרחבי הלמידה יאורגנו בהתאם להנחיות.כל קבוצה תלמד בכיתה קבועה.  .4

 חשוב לוודא, כי לא תהיה התגודדות של תלמידים.  -בזמני ההפסקות  .5

מוסד השכלה חזרה הביתה, אלא אם יש סיבה  או בסיום יום הלימודים, על התלמידים לעזוב את שטח האולפן .6

 המצדיקה את ההישארות ובלבד שכללי שמירת מרחק פיסי יישמרו.

 .מ' אחד מהשני. 2איש במרחק של  50עד מוסדות השכלה התכנסויות ויתקיימו באולפנים  .7

 :להנחיות משרד הבריאותניתן לקיים ישיבות צוות מורים בהתאם  .8

  חד מהשנימטר א 2איש מרחק  50עד 

 עטיית מסכה 

 : עטיית מסכה .9

 ככלל, שימוש במסכות הינו חובה.  -מרחב ציבורי  .א

 תלמידים, עובדי הוראה ואנשי מנהלה נדרשים להגיע למוס''ח עם מסיכת פה ואף. .ב

  בהמשך, למעט במקרים שיפורטו חובת חבישת מסכה–בכיתה בזמן השיעור.    

  יש צורך במסכה. –מחוץ לכיתה ובזמן ההפסקה 

 )הוראות מנהל משרד הבריאות( מסכה עטיית חובת תחול לא בהם נסיבותהו תנאיםה .ג

  בזמן שיעור בכיתות לימוד בבית ספר, יוכל המורה להסיר את המסכה, ובלבד שנשמר בכל עת

 .מידיםמרחק של שני מטר ומעלה בינו לבין התל

  שיעור חינוך גופני, עבודה בחווה ת פעילות הכרוכה במאמץ פיזי כמו למשלבעלא תחול חובת עטיית מסכה :

 חקלאית, טיולי רגלי וכד'

  בעת חזרות או הופעות שירה, תיאטרון או מוזיקה, לרבות מוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות על תיכוניים

ת עטיית מסיכה, בכפוף לתנאים הבאים: שמירת מרחק של שני המעבירים שיעורים בתחומים אלו לא תחול חוב

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Examscoronarulesofconduct.pdf
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22
https://govextra.gov.il/media/18775/mmk-237749620.pdf
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)חיטוי כלים וציוד אישי והקפדה על כך שלא  מטרים בין אדם לאדם, למעט בחזרות או הופעות תיאטרון כשיאושרו

 "ב(לרבות מעמד לתווים, מיקרופונים, כלי נגינה וכיו יועבר ציוד מאדם לאדם (

 ,או בפנים גלויות, ניתן להוריד את המסכה לזמן הפעילות בעת מתן הרצאה או צורך אחר בדיבור .ד

 .מטר  2וזאת בתנאי שהאדם הקרוב ביותר נמצא במרחק 

עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום העבודה ובלבד לא חלה חובת עטיית מסכה ל .ה

 מטר בין אחד לשני. 2שיישמרו על מרחק 

 

זור מוגבל לא יתקיימו לימודים ולא תתאפשר משרד הבריאות כאי "אשר יוגדרו ע במקומות - ""אזורים מוגבלים .10

מורים באזורים  שגרה.בהנחיות  -זור המוגבל. יש להתעדכן און ליין באתר משרד הבריאות איציאה וכניסה מה

 .הוראה מרחוקאלה ימשיכו ללמד במתכונת 

כפי  במוסדות החינוך במתווה מצומצםיישובים המוגדרים כ"אזורים אדומים" בהם תתקיים פעילות  – אזור אדום .11

 קישורשפורסם במסמך הנחיות : 

 

 

 קורונהבעת הדגשים לעבודת מנהל האולפן 

 מנהל האולפן:

לצרכי האולפן ובכפוף להנחיות ישבץ את עובדי ההוראה באולפן בהתאם להיקף משרתם בשגרה, בהתאם  .1

 משרד הבריאות.

 )ראשוני+ המשך(. רטת למגוון מסגרות הלימוד באולפןיגבש מערכת שעות שבועית מפו .2

 ינהל את מערך הלמידה מרחוק בהתאם לצורך. .3

 ת בריאות.ושל האולפן כולל מעקב אחר נוכחות והצהר ות המיטבית והאפקטיביתיהיה אחראי על ההתנהל .4

 שיח עם הצוות החינוכי לצורך הסתגלות מיטבית בשגרה החדשה.יקיים מפגשי  .5

מורה אשר נבצר ממנו לחזור לעבודה באולפן עקב הנחיות משרד הבריאות, ימציא אישור רפואי יוודא ש .6

 מתאים.

יעמוד בקשר רציף עם נציג הגורם המפעיל המקומי )הסוכנות היהודית, משרד הקליטה, רשויות, מתנ"סים,  .7

תווה כמפורט סדירה של האולפן ויישום המה תולגבי הפעל ימויוועץ עישתף ווקיבוצים(, ימרכזי קליטה 

 .בסעיף "אורחות חיים"

זמן ייעודי לנושא בימי הלימוד  יש להקדישיוודא הפצת ההנחיות הרלוונטיות לכל צוות ההוראה והתלמידים.  .8

 הראשונים.

 אורחות חיים

 של המוסד החינוכי ניקיוןהת הכנה ותחזוק

פעילות זו  .לחזרת התלמידים ללימודים המוסד החינוכיהמבנה ותשתיות את להכין הגורם המפעיל ידאג  .1

המסדרונות, המעקות, הידיות וכל מתקן או אביזר שהתלמידים נוהגים , תכלול את ניקוי הכיתות, השירותים

, המרחק הפיסיהמקנה את  באופןיבוצע סידור השולחנות בכיתות  .בשגרת הפעילות הלימודית ולגעת ב

 .ליד כל שולחן יישב תלמיד אחד בלבד כאשרהנדרש בין התלמידים, 

  .במידה מספקת במרחבי המוסד החינוכי יונחו פחי אשפה .2

 .ונייר ניגובבחדרי השירותים יוצבו מתקני סבונים/בקבוקי סבון נוזלי  .3

כיצד לשטוף ם המנחים תרשימישלטי הסבר הכוללים, בין השאר,  , במקומות בולטים,יוצבוהאולפן במרחבי  .4

 . ועוד ש מסכותובלח ,ידיים

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/RedZonesExplained.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/RedZonesExplained.pdf
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תפקידיו שאר יסייע ויתמקד מבין  ,אב הביתבעזרת  ,מוסד השכלה האולפן אומנהל  –תחזוקת ניקיון שוטפת  .5

ניקיון ל ש פעמיים ביום לפחותות בדיק ביצוע, באיסוף לכלוך, בשמירה על הניקיון בחצרות ובמגרשים

 והמטליות.מצב הסבון השירותים, 

 

 כללי היגיינה אישית

לעיתים תכופות במהלך יום הלימודים, תוך הקפדה יתרה  דייםהקפיד על שטיפת ילעל התלמידים והצוות  .1

 לפני החזרה למרחב הציבורי. ושירותים לאחר שימוש ב

  .במים וסבוןידיים לרחוץ בתום הארוחה יש  .2

 .שנילאחד תלמיד אישי או אחר מלהעביר ציוד אין  .3

  .והשולחן האישי לדאוג לניקיון כללי באזור הישיבהעל התלמידים  .4

 לכיתה.הכניסה טרם  ,וג'לכאו חיטוין באל ידייםלהקפיד על שטיפת על התלמידים  הפסקההבחזרה מ .5

 

 בתחבורה כללי התנהגות 

תעדכנות מעת לעת מלהנחיות הפרטית וציבורית בהתאם בתחבורה לאולפן ומוסד השכלה תהיה הגעה  .1

 .סעיף תחבורה ציבורית ופרטית –לאתר משרד הבריאות קישור  באתר משרד הבריאות

 אולפן ומוסד השכלהכללי כניסה ל

בהתאם להנחיות  באופן רציף מפוקחיםכל שערי הכניסה. השערים יהיו  יפעלו מוסד השכלהו אולפןבכל  .1

  זדהות בכניסתם.תוך הנחיית התלמידים לההאבטחה 

שתיקבע ע''י  ת יומיתובמסגרת תורנ -יוצב איש צוות, מורה תורן אולפן ומוסד השכלה בכל שער כניסה ל .2

 המנהל ועיקרי תפקידו: 

מטר  2התגודדות בפתחי הכניסה ויישמר מרחק של לקיים בקרה באופן בו לא תיווצר  .א

 בין תלמיד ותלמיד ועובדי הוראה בכל עת.

 מערכת השעות באולפן. לכיתות שנקבעו להם במסגרת מתווה את התלמידים כווןל .ב

 ללא מלווים. םתלמידיהמוסד השכלה אך ורק ל או יורשו להיכנס לאולפן .ג

 דגשים להצהרת בריאות 

הצהרת הבריאות  ללאלאולפן ומוסד ההשכלה תלמידים, מנהלים, מורים ואנשי צוות לא יורשו להיכנס  .1

מוסד  / באולפןראה נספח הצהרת בריאות לתלמיד ולעובד  לשפות שונות לעולים החדשים(. יתורגם) חתומה

 .(docxהצהרת בריאות בשפות שונות.\מתווה חזרה לשגרה קורונהוקישור ) )בשפות שונות( השכלה

 

 היגיינה כיתתיתכללי 

  .כיתהניקיון מינוי תורני  .1

 והכיסאות, לניקיון מעקות וידיות של הדלת והחלונות.לדאוג לניקיון משטחי השולחנות יש  .2

 בינם לבין עצמם ולבין אנשי הצוות.ממגע פיזי  על התלמידים להימנע .3

 חל איסור להעביר ציוד לימודי, כלי כתיבה, מזון או שתיה מתלמיד אחד לחברו. .4

 את הכיתה ולהשאיר את החלונות פתוחים.ככל האפשר לאוורר  יש .5

 

  אגף חירום ארצישאלתיאל רם, מנהל 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22
file:///C:/Users/hnu3993/Desktop/מתווה%20חזרה%20לשגרה%20קורונה/הצהרת%20בריאות%20בשפות%20שונות.docx
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 ת לתלמיד/הו: הצהרת בריא1נספח 

  ה/בריאות לתלמיד הצהרת 

 

 שם האולפן/ מוסד השכלה:___________________ 

 

 שם המורה: _________________________________________

 

 מס' ת"ז: ________________ _____________ ____________שם התלמיד/ה: 

 

 נייד:___________מספר טלפון 

 

 כדלהלן:יר מצה ואנ

 

 מעלות, הבוקר או ביומיים הקודמים. 38מדדתי חום ולא היה לי חום מעל  .1

 אינני משתעל ואין לי קשיים בנשימה. .2

 למיטב ידיעתי לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. .3

 

 

 

_____________ _____________   

   תאריך חתימה
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 ת לעובד במוסד החינוכיו: הצהרת בריאא'1נספח 

 

 הצהרת בריאות לעובד במוסד החינוכי  

 

 ימולא הצהרת בריאות של עובד במוסד חינוכי )עובד הוראה ומינהלה וכד'( 

  קישור להצהרת הבריאות באתר משרד הבריאות ע"פ הנחיות משרד הבריאות, 

 

 ת"ז:________________  שם העובד/ה: _____________

 

  שם המסגרת החינוכית בה עובד/ת בשגרה: _______________

 

 _________טלפון: ______

 

 

 אני מצהיר כי: 

  .38C חום בבוקר, ולא לי היה חום מעל ידתמד .1

 אין לי תסמיני קורונה )שיעול, קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר(. .2

 

  

________________  ________________ _______________ ________________   

   חתימה ת"ז שם העובד תאריך

 

  

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/bz-173305620.pdf
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/bz-173305620.pdf
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 קורונה ללומדים: אגרת 2נספח 

  )לשימוש מנהל המוסד החינוכי( לומדיםל אגרת קורונה

 ,יקרים לומדים

 לאחר זמן ארוך של שהייה בבית. החזרה, איננה לשגרה הקודמת המוכרת למוסד ההשכלה / לאולפןחוזרים היום  הנכם

 .ההוראהוכן את צוותי והיא שונה ומאתגרת אתכם 

 .שאלות וספקותאנו מודעים לכך שלכל אחד מכם יש 

נורמאלי וטבעי לחלוטין, במיוחד כאשר מדובר במציאות כל כך  והינם דבר שאלות אלו ועוד רבות אחרות עולות אצלכם,

חדשה. עם זאת, חשוב לנו לומר כי הקדשנו מחשבה רבה כדי ליצור סביבה מוגנת ככול הניתן, על פי ההנחיות 

ה בהתאמת התכנים הלימודיים למציאות החדשה. אנו מזמינים של משרד הבריאות והשקענו עבודה רב המדוקדקות

מח להתייחס ישההוראה את ההנחיות ולזכור שתוכלו תמיד לשתף בחששותיכם ובשאלותיכם. צוות  אתכם לקרוא בעיון

 בכובד ראש לכל עניין.

בהגיעו למוסד החינוכי )למעט מי שהוחרג ע''פ הוראות  ואף הפת במסכלהצטייד תלמיד מתבקש כל  - ואף המסיכת פ

 משרד הבריאות(.

אנו מבקשים את מעלות.  38אין חום מעל  לומדשלהמעיד על כך הצהרת בריאות היא מסמך חתום  -הצהרת בריאות 

 .מדי יום ביומועל הצהרה זו  בחתימהעזרתכם 

 מוסד השכלה / באולפןוניגוב.  הכוללות אמצעי ניקוי גיינהיבכל מוסד חינוכי יוצבו עמדות ה -גיינה ושטיפת ידיים ישמירת ה

ון להקפיד במהלך היום על סדר פעולות נכ. על התלמידים ל לניקוי ידייםאו ג', סבון שולחנות/מדפים ועליהם מגבוניםיוצבו 

 לשמירת ההיגיינה האישית. ,של שטיפת הידיים עם מים וסבון

 על אי העברת מזון מתלמיד לתלמיד. להקפיד  יש למשך יום הלימודים.מזון התו את ייביא אכל תלמיד  -מזון 

מוסד  / האולפןבתקופת הקורונה נעבוד במתכונת כתות שונה ועל כן בשער  - מוסד השכלה / האולפןהכוונה בשער 

 . למוסדלשמור על הסדר בכניסה על מנת  ,יהיה נוכח מורה תורן שיכווין את התלמידים למקומות הלימוד הנכונים השכלה

האולפן / מוסד לדווח על כך מיד להנהלת על התלמיד  -במידה ותלמיד יחוש ברע במהלך יום הלימודים  -תנאי בריאות 

 .שתפעל בהתאם לנהלי משרד הבריאותהשכלה 

יפעל לקדם תחושה של מוגנות לצד תחושה של חוויה לימודית מהנה באמצעות  מוסד השכלה / האולפןצוות 

 קשר רציף עם התלמידים ועוד.הזדמנות למפגש חברתי, 

 ,תודה על שיתוף הפעולה

 ת ____________/חתימת המנהל


