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 ' בסיון תש"ףד, רביעייום 

 2020במאי  27

 סל תרבות ארצי לפעילות בגני הילדיםמשלימה : החזרת תכנית 

  תנאים מחייבים להפעלת התוכנית – ובבתי הספר

יולי ובמידת הצורך גם -הרשותי לחודשים יונייש לפעול ע"פ המתווה שסוכם ואין לחרוג מהתקציב  .1

 בחודש אוגוסט, כפי שנקבע בתוכנית העבודה.

 התוכנית תפעל בגני הילדים ובבתי הספר.  .2

 :הפעילות תתקיים .3

 .מטר אחד בין השני ועטיית מסיכה 2במרחק של  ,תלמידים 50עד  בקבוצה של  - בתוך מבנה .א

מטר  2תלמידים, במרחק של  50קבוצה של עד   -נכון למועד פרסום מסמך זה  -  במקום פתוח .ב

"התקהלות פורסם באתר משרד הבריאות יאשר שינוי ועדכון ייתכן )אחד בין השני ועטיית מסיכה 

 .( ר משרד הבריאותבשטח פתוח" באת

האמנים והיוצרים הינם אנשי מקצוע בתחומם המגיעים למוסד החינוכי כחלק בלתי נפרד מתוכנית  .4

 .של הסלהמאושר  הלימודים היומית ולכן ניתן לשבץ רק מההיצע האמנותי

הנחיות הבריאות יש להנחות ולתדרך את האמנים והיוצרים ובעלי התפקידים המתלווים אליהם ב .5

 חיים של משרד החינוך כמפורט בסעיף הבא. ואורחות 

 מאושרת, בתנאים הבאים: האמנים והיוצריםכניסת  .6

 אישור מנהל המוסד החינוכי. .א

 , כמפורט בנספח אורחות החיים.הצגת הצהרת בריאות בכניסה .ב

 חובת עטיית מסיכה במוסד החינוכי בהתאם לכללים המפורטים בהמשך. .ג

 האישיים.הקפדה על כללי הריחוק והיגיינה  .ד

 מניעת מגע וקרבה לתלמידים. .ה

 אורחות החיים בגני הילדים בבית ספראורחות החיים התנהגות בהתאם לכללי  .ו

כנית. הועדה צריכה לאשר את ופועלת הת וועדת ההיגוי הבית ספרית בכל מוסד שב לעדכן אתיש  .7

כנית ואת השינוי בהיקף הקהל, בהתאם למתווה ולאורחות החיים שצוינו והמתווה העדכני של הת

 בסעיף קודם.

 .1נספח ביש לעדכן את הורי בית הספר במתווה לאחר קבלת אישור ועדת ההיגוי באמצעות מכתב  .8

 .להפיץ את המכתב המצורף כלשונו יש .9

 שגם בשלב זה, זכות ההורים להחליט שילדם לא ישתתף בפעילות. ש להבהיר למנהלי מוסדות החינוך,י .10

 

                             בברכה,                                             

  מנהל אגף חירום ארצי שאלתיאל רם,

 ממונה על תכנית סל תרבות ארצי, מנהל היחידה לתוכניות משלימות למידה ,חיים הלפרין

 

 העתקים:

 דר' שוש נחום, סמנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי

 גב' אינה זלצמן, סגנית מנהלת המינהל הפדגוגי

 ל החברה למתנ"סיםמר רז פרויליך, מנכ"

 מר רונן קובלסקי, סמנכ"ל קהילה וחברה

 

 

 

 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/PreschoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/PreschoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
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 מכתב להורים – 1נספח 

 

 לכבוד 

 הורי התלמיד/ה

 

עם חזרת הלימודים בגנים ובבתי הספר, אנו שמחים להודיע כי נוכל להמשיך ולקיים את תכנית סל 

מגוונת, מועילה תרבות ארצי כחלק ממערכת השעות הבית ספרית, מתוך כוונה ליצור מערכת 

 ומעשירה.

ועדת ההיגוי הבית ספרית אישרה את מתווה התוכנית העדכני שיחול בבית הספר עם החזרת הלימודים 

 לכלל הכיתות, להלן העדכון  להורים.

העשרה במסגרת סל תרבות ארצי תינתן לאור המגבלות הקיימות בהפעלת מערכת החינוך ותתקיים 

 מידים ותוך עדכון המופעים והמפגשים המוצגים בפני התלמידים.תל 50תוך עבודה בקבוצות של עד 

ביום _________ בכיתה __________ יופיע האמן ______________ מתחום התיאטרון/ מוזיקה/ 

 )יש להקיף( מחול/ קולנוע/ ספרות/ אמנות פלסטית.

תוך ההעשרה במערכת השעות נעשתה מתוך הכרה בחשיבות התוכנית ומ תשילובה של תוכני

 התחשבות במגבלות הפעלת בית הספר בעקבות משבר הקורונה.

אם ברצונכם שבנכם/בתכם לא ישתתפו במתווה התוכנית העדכני, אנא עדכנו על כך באופן מיידי את 

 מחנכ/ת הכיתה.


