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 מנהלי מחוזותאל: 

 
 

 שלום רב,  
 
 

 שנה״ל תשפ״א -שגרת קורונה  -פעילות במרכזי פסג״ההנדון: 
 

כל עובדי ההוראה  שמטרתו לנהל ולפתח את למידת ,בעל סמל מוסד של משרד החינוך מרכז פסג"ה הינו מוסד חינוכי

 מוסד זה מוגדר כחיוני וחייב להיות מופעל בימים אלה. באזור ההזנה.

במרכזי הפסג"ה )מנהל / סגן / צוות פדגוגי העובד על שעות הוראה וימי הדרכה(, המועסקים על ידי  צוותי ההוראה

המרכזים עצמם יפעלו בהתאם אי לכך  בלמידה מרחוק של עובדי ההוראה ומורי מורים. םתומכימשרד החינוך, 

 ם, כמו גם קיום פגישות בתיאום מראש.לתקנות שהוצאו לשעת חירו

להפעיל את מגוון מסגרות על מנת מחויבת בתקופה זו להמשיך להתנהל בשגרות הרגילות,  מזכירות מרכז הפסג״ה

 עלייה בדרגה של עו"ה.לא לעכב הפיתוח  המקצועי ו
 

ההנחיות שלהלן גובשו, על מנת לאפשר קיומה של פעילות חינוכית חיונית במרכז הפסג״ה, תוך שמירה על אורחות 

 .חיים

  ות במרחב הציבורי להתנה .א
 

 מעת לעת באתר משרד הבריאות   המתעדכנות ע"פ ההנחיות         

 .הכוללות את הכללים לעטיית מסיכה, שימוש בתחבורה ציבורית, התקהלויות והתכנסויות              
 

 המרכזי הפסג"להתנהלות בלהלן הנחיות כלליות  .ב
 
 .ת משרד הבריאותהמרכז בתיאום עם הרשות המקומית בכפוף להנחיומנהל מרכז הפסג"ה יפעיל את  .1

 ממונה קורונה מוסדי אשר תפקידיו:על מנהל הפסג"ה לקבוע  .2

 עקוב ולהתעדכן בכל שינוי בהנחיות משרד הבריאותל 

 ביישום ההנחיות מרכז פסג״ה  ת/לסייע למנהל 

 להסביר, להנחות ולהדריך את העובדים מעת לעת 

  לוודא כי העובדים מקיימים את ההנחיות 

 על כל חריגה מההנחיות  ת/לדווח למנהל 

 )'לוודא שיש אמצעי מיגון מספקים )ג'ל, מסיכות, כפפות וכו 

 .לוודא שניקיון וחיטוי מתבצעים בהתאם לכללים ולזמנים שיקבעו 
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 הנחיות להפעלת מרכז הפסג"הג.  
 

 : יש לפרסם לעובדים/הורים  - הצהרת בריאות .1

   בערבית או בעברית התלמיד יציג בכניסתו הצהרה –במקרה של הגעת תלמידים  .א

   בערבית | בעברית :16הצגת הצהרת בריאות בגירים מעל גיל  .ב

, אין להכניס המפורטים בהוראות משרד הבריאות בהתאם לכללים  חובת עטיית מסיכה - עטיית מסיכה .2

למרכז הפסג"ה אדם, שאינו עוטה מסיכה, אלא אם כן הוא פטור מחבישת מסיכה בהתאם להנחיית 

 משרד הבריאות.

 . למקום העבודה בכניסהולבאי המקום מדידת חום לעובדים  .3

  .מעלות צלזיוס ומעלה 38עם חום גוף  או אחר לא תותר כניסת עובד .4

 .דםמטרים בין אדם לא 2 שמירה על מרחק .5

 מעת לעת באתר משרד הבריאותבמבנה/שטח פתוח המתעדכנת  תהגבלת התקהלויות/התכנסויו .6

  קישור רשויות אדומותבסעיף התקהלויות : בדגש על 

ר בהתאם צת עובדים באותה משמרת, ככל האפשקבו , יש לדאוג לשיבוץקבועות עבודה בקפסולות .7

 .להגבלת התקהלות/התכנסות שלעיל. 

אוורור ו ככל הניתן שימוש בציוד אישי, חיטוי ידיות ודלתות, ידיים שטיפות :הקפדה על היגיינה .8

 של המבנה. מקסימלי

 .אנשים תוך שמירת מרחק 2עד בה בו זמנית רק יש להשתמש  - מעלית .9

לא תותר אכילה משותפת של קבוצת אנשים, אכילה ושתייה תתבצע ככל האפשר בחדרו הקבוע של  .10

 העובד.
 

 נא להפיץ את ההנחיות למפקחי פיתוח מקצועי, למנהלי מרכזי פסג"ה ולרשויות המקומיות.

 תחולה: מפרסום מסמך זה.

 נא היערכותכם בהתאם.

 

  

 עינת רום                                           
 מנהלת אגף פיתוח מקצועי                              

 מנהל עובדי הוראה                                  
 

 העתק:  הנהלת המשרד
 מטה חירום משרד החינוך

 מטה אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית
 מנהלי תחום ביטחון, בטיחות ושעת חירום מחוזיים

 מפקחי פיתוח מקצועי במחוזות 
 חינוך ברשויות המקומיותמר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי המחלקות ל

 גברת מיכל מנקס, ראש מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי בישראל
 מר יוחאי וג'ימה, ראש מינהל ביטחון וחירום, מרכז השלטון המקומי בישראל

http://www.education.gov.il/bitachon
http://www.edu.gov.il/
https://meyda.education.gov.il/files/Prh/Parents/HealthyLifeStyle/health-statement-for-students.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Prh/Parents/HealthyLifeStyle/health-statement-for-students.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/health-statement-for-students-arab.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/health-statement-for-students-arab.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Prh/Parents/HealthyLifeStyle/health-statement-for-students-16.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Prh/Parents/HealthyLifeStyle/health-statement-for-students-16.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Prh/Parents/HealthyLifeStyle/health-statement-for-students-16-arab.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Prh/Parents/HealthyLifeStyle/health-statement-for-students-16-arab.pdf
https://govextra.gov.il/media/26953/mmk-372905820.pdf
https://govextra.gov.il/media/26953/mmk-372905820.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=2
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=2

