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 2020 מאיב  17
 , תש''ףאיירב ג'כ

 2000-1023-2020-0072286מס' סימוכין: 

 תפוצת מנהלי מחוזות

                                 

 2020 מאי 17 -" אדומים באזורים"ו המדינה ברחבי למידה למתכונת הנחיות הנדון:                   

                                                                             

 כללי .1
צו בריאות העם )נגיף לפי  לשגרת לימודים  מדורגמערכת החינוך חוזרת באופן  ,2020מאי  17החל מהיום  .א

 .15.5.20 2020-הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( )הוראת שעה(, תש"ף

 ."באזורים האדומים"מסמך זה יפרט, את מתכונת הלמידה ברחבי בארץ ו .ב

 הגדרות .ג
עקב התפשטות מחלת הקורונה בהיקף נרחב באזור או מקום מסוים בישראל,  – "אזור מוגבל" (1

ת שעת חירום כאזור מוגבל לכל תנועה וכל פעילות ובתקנבשעתו הכריזה עליו ועדת השרים 
  .איסור כניסה לאזור יציאה מחוץ לאזור המוגבל למעט מקרים חריגיםוכן הנחיות  אזרחית

ההכרזה האחרונה  ותקופת ותחלואה גבוהה כאזור מוגבלבעבר  שהוכרזאזור  -אזור "אדום"  (2
 .המשךכמפורט בבמתווה מצומצם תתקיים פעילות במוסדות חינוך באזור זה,  .לגביו הסתיימה

 .  הנחיות שגרה המתעדכן מעת לעת –באתר משרד הבריאות האזורים המוגבלים ו"האדומים"  (3
 
  יאות )קישור(בכפוף למסמך הנחיות משרד הברה"אדומים" האזורים  .2
 

 ירושלים מחוז .א
 שכונות נחלה ומנוחה ורמת בית שמש ב'. - בית שמש (1

  :ירושלים (2
  ועוטף  לא כולל עוטף ירושלים כפר עקב, אזור התעשייה עטרות, בית חנינא, פסגת זאב :1רובע     

 ירושלים שכונת השלום.             
  ק מטרופוליני עמק הארזים ופארפארק לא כולל אזור תעשייה הר החוצבים,  :2רובע  

 מטרופוליני עמק מוצא.             

  לא כולל אזור תעשייה גבעת שאול, בית הכרם, מינהל מוסדי הר הרצל,  :3רובע  
 גנים, רמת דניה ובית החולים הדסה עין כרם., יובלים                         

  וד.לא כולל מינהל מוסדי קריית הלאום ובית ד :5רובע 
  טור, מנהל מוסדי הר הצופים, עיסאוויה והגבעה הצרפתית.-לא כולל א :7רובע 

               
 מוגבלים כאזוריםבעבר  שהוכרזו בירושלים הרובעים מפת 'א מצ''ב קישור נספח                

 
 בני ברק -מחוז תל אביב  .ב

 מחוז צפון .ג

 בענה (1

 אסד-דיר אל (2

 מחוז דרום .ד

 .10-)קוואעין( ו 9שכונות  - חורה (1
 שכונות נטעים ושלום בונייך וכן הרחובות חזני, צבאן, הצאלה, ברוש, ביל"ו וגרשונוביץ. - נתיבות (2

 
 
 

https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_250.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_250.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_250.doc
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/media/18559/mmk-233582920.pdf
https://govextra.gov.il/media/18559/mmk-233582920.pdf
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 תכנית הלימודים  מתכונת להנחיות  .3

 
 : מצ''ב –הבאות בכפוף להנחיות  מלאה תכנית לימודיםלשגרת לימודים ו חזרה - בכלל רחבי המדינה .א

 .2020 מאי 17אורחות חיים בגני ילדים בתקופת הקורונה  (1

 .2020מאי  17אורחות חיים במוסד החינוכי בתקופת הקורונה  (2

 .וגנ''י( 'ג-')רלוונטי ליסודי א מתווה להפעלת הצהרונים (3

 .)רלוונטי לכל השכבות( ורי חינוך גופניהנחיות לקיום שיע (4

 
 :הבאים על פי המתווים המצומצמים תתבצע הפעלת תכנית הלימודים – ב"אזורים אדומים" .ב

 
 חינוך מיוחד 

 מתווה חינוך מיוחד
 

 ילדיםגני 
 מתווה גני ילדים

 יסודי                    
 'ג-א' החינוך היסודימתווה  (1

 'ו-החינוך היסודי ד'  מתווה (2
 חטיבת ביניים                   

 'ט-מתווה חטיבות ביניים ז'
   על יסודי                    

 י"ב-י' חטיבה עליונהמתווה 
    

 
 דגשים .4

 .בהתאם באחריות המחוז להנחות את הרשויות המקומיות/מנהלי אגפי החינוך ומנהלי מוסדות החינוך .א

 הרשות המקומית מתבקשת לוודא קיום הנחיות משרד הבריאות באזורים האדומים כמפורט לעיל. .ב

 בהתאם למיקומו הגיאוגרפי.  המוסד החינוכיההגבלות באזור האדום חלות אך ורק על  .ג
 

    
 היערכותכם בהתאם .5

                                          

 בהצלחה ובריאות איתנה

 

 

 

 :עותק

 הנהלת המשרד תפוצת 

 מטה חירום משרד החינוךתפוצת 

 תפוצת מטה אגף הביטחון  

 תפוצת מנהלי תחם ביטחון מחוזיים

 יו''ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך  –מר אבי קמינסקי 

 סמנכ''ל חינוך במש''מ –גב' מיכל מנקס 

 מנהל מינהל ביטחון במש''מ –מר יוחאי ואג'ימה 

 נספח הנחיות משרד הבריאות 

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/PreschoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/after_school_outline.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Gymbacktoschool.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SpecialNeedsbacktoschool.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Preschoolbacktoschool.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Elementarybacktoschool.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/FourtoSixbacktoschool.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Middlebacktoschool.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/TenTo12backtoschool.pdf

