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 כ"ה באייר תש"פ

 2000-1023-2020-0073812מס' סימוכין:     

 לכבוד

 מנהלי מחוזות
 שלום רב 

 

 בתקופת הקורונהבמיתווה צהרונים  להפעלת תוכנית מיל"תהנחיות הנדון: 

 

    24.5.2020 החל מיום תחל לפעול במסגרות הגנים ובתי הספר בהתאם להחלטת משרד החינוך תוכנית מיל"ת .1

 בכל שכבות הגילמשרד הבריאות  הנחיותתתבצע ע"פ )מסגרות יום לימודית תוספתית( תכנית מיל"ת  .2

  אורחות חיים במוסד החינוכיומסמך  מתווה צהרוניםובהתאם ובכפוף ל

 "צהרוניםשאושר להמודל "ארגון קבוצות הלימוד בתום יום הלימודים יתבסס על  .3

 .קבוצות/כיתות 3 ניתן לאחד תלמידים מו            

     ובכפוף להוראות מנהל משרד הבריאות  יש לפעול ולמלא אחר סעיף הזנה במתווה צהרונים –הזנה  .4

 בהתאם למסמך זה.בכל מסגרות מיל"ת  והטמעת ההנחיותבאחריות הרשות המקומית לוודא קיום  .5

 דגשים לצוותי מיל"ת בגני הילדים ובבתי הספר

 גננת מיל"ת בגני ילדים .6

 .חפיפה עם צוות הבוקר והתעדכנות במידע רלוונטי והנחיות הבריאות להמשך פעילות עם התלמידים. .א

 נוכחות תלמידים מידי יום. בדיקת .ב

 עבודה שבועית. התוכנית תיתלה במקום בולט במרחב. על גננת מיל"ת להכין תוכנית .ג

 תוכנית העבודה תתייחס לשני ממדים: מרחבי הפעילות נפרדים ואופי הפעילות שיתקיים במרחבים.

 גננת מיל"ת תערך לתת מענה מותאם לילדים הן בתחום הרגשי ובן בתחום הלימודי. .ד

 ת תעשה גננת מיל"ת.קיום האמצעים הנדרשים ופעילות עפ"י הנחיות משרד הבריאו .ה

 רכזת מיל"ת בית ספרי .7

על הרכז הבית ספרי להכין תוכנית עבודה שבועית, בשיתוף ובתיאום עם הצוות החינוכי: התכנית תיתלה  .א

במקום בולט במרחב. תוכנית העבודה תתייחס לשני ממדים: מרחבי הפעילות נפרדים ואופי הפעילות 

 שיתקיים במרחבים.

 על פי הנהלים יעשה ע"י הרכז. שאינו מצוות הבוקר של ביה"סצוות מיל"ת  איסוף הצהרות הבריאות של .ב

 הרכז יוודא שכל התלמידים המשתתפים בתוכנית יהיו נוכחים. .ג

http://www.education.gov.il/bitachon
http://www.edu.gov.il/
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/after_school_outline.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/after_school_outline.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
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 תעשה ע"י הרכז.קיום האמצעים הנדרשים ופעילות עפ"י הנחיות משרד הבריאות  .ד

ידע את הצוות ולהפעיל את יל, חובה על רכז מיל"ת להתעדכן בהנחיות שגרת קורונה המשתנות מעת לעת .ה

 התוכנית בהתאם.

 מורה בבתי הספר .8

 עם צוות הבוקר והתעדכנות במידע רלוונטי להמשך פעילות עם התלמידים. חפיפה .א

 המורה תדווח לרכז.בדיקת נוכחות תלמידים מידי יום. במידה ותלמיד לא הגיע לשיעור מיל"ת,  .ב

 רגשי והן בתחום הלימודי.מורה מיל"ת יערך לתת מענה מותאם לילדים הן בתחום ה .ג

 קיום האמצעים הנדרשים ופעילות עפ"י הנחיות משרד הבריאות תעשה ע"י מורה מיל"ת. .ד

 

 נא הפיצו את ההנחיות למנהלי בתי הספר ומנהלות הגנים. .9

 היערכותכם בהתאם. .10

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עותק:
 תפוצת מנהלי מחוזות

 תפוצת מטה המינהל הפדגוגי
 לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתיתתפוצת מטה אגף בכיר 

 תפוצת מנהלי תחום ביטחון, בטיחות ושעת חירום מחוזיים
 יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות אבי קמינסקי,מר 

 ראש מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי בישראל מיכל מנקס,גברת 
 ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי בישראלראש מינהל ביטחון, חירום  יוחאי וג'ימה,מר 
 מנהל תוכנית העמותה לתפנית בחינוך יחיעם כהן,מר 
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