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 2021מאי  ב  23
 תשפ"א סיווןב י''ב 

 2000-1023-2021-0001190מס' סימוכין: 
 

 לכבוד

                מנהלי מחוזות   

 
 עדכון- 24.5.2021 - נגיף הקורונה במערכת החינוךהתמודדות עם הנדון: 

  

ובזמן  סגורבכיתות/במבנה  1עטיית מסיכההחובה ב למעט חינוכיתבכל פעילות הוסרו גבלות הקורונה הככלל,  .1

 .(העם בריאות פקודת מכוח) הנסיעה

אוורור הכיתות ומרחבי והיגיינה אישית  על דגשתוך בזמן הלימודים אורח חיים בריא  לנהל מומלץ ,יחד עם זאת .2

 .הלמידה בכל זמן הפעילות

 ועדכון בנושאים הבאים: מס' הבהרות .3

 למוסדות שגרתיותכניסת הורים וכל מי שאינו נמנה עם הצוות החינוכי, תותר על פי הנחיות הכניסה ה .א

 .עטיית מסיכה במבנה על תוך הקפדה חינוך

דיקות דיגום במוסד לרבות ביצוע ב) ע"פ הנוהל חינוכי במוסד מאומת ואבחון גילויהמשך התמודדות בעת  .ב

 .החלטת משרד הבריאות(החינוכי בכפוף ל

 הסעות תלמידים מאורגנות .ג

 .ללא שינוי - חינוך מיוחד (1

עטיית תוך הקפדה על  על כלל הציבור החלותתחבורה הנחיות הבריאות לל בהתאם –הסעות חינוך רגיל  (2

 .מסיכה בזמן הנסיעה

   טיולים .ד

   .לינה לכל שכבות הגילהגבלות על ללא  יתקיימו כרגילהטיולים במסגרת מוסדות החינוך  (1

  לטיול. שגרתיותניתן לצרף הורים מלווים לטיולים, על פי ההנחיות ה (2

 הלינה תתאפשר בהם בהתאם -  אכסניות, בתי הארחה ומלון מקומות לינה המחייבים תו ירוק כגון  (3

   להנחיות משרד הבריאות.

 (.סגול תו/ירוק תו) מתקן/אתר אותו על החלות הבריאות להנחיות תפעל בהתאםחוץ בית ספרית  פעילות .ה

  – בגרויות .ו

 .עטיית מסיכה בזמן הבחינה (1

  משגיחי בחינות.מהצגת תו ירוק אין לדרוש תנאי של  (2

 

 .קפדה על עטיית מסיכות במבנה סגוררגיל תוך הכיתקיימו  –חוגים  .ז

                                                           
 למעט אלו הפטורים ע"פ הנחיות משרד הבריאות 1
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 הורים ואספותאירועי סוף שנה  .ח

   תוך הקפדה על עטיית יתקיימו כרגיל שונים ין שכבות גיל ממוסדות חינוך תוכנית מעברים", מפגש ב" (1

 מסיכה במבנה סגור.  

  במוסד החינוכי אסיפת הורים כיתתית או יום הורים (2

מומלץ לקיים את האסיפה )תוך הקפדה על עטיית מסיכה במבנה סגור  לקיים באופן פרונטלי/פיזיניתן  (א)

  . (בשטח פתוח 500במבנה, עד  50עד  –במגבלות ההתקהלות שבתוקף 

 .אסיפת ההורים תתקיים לאחר שעות הלימודיםמומלץ ש (ב)

 .זמן בין המפגשיםתוך שמירה על מרווח יעשה במוסד החינוכי  מפגש מורה, הורה ותלמיד/ה"" (ג)

  – מסיבות ואירועים (3

עם משתתפים  בכלל שכבות הגיל ניתן לקיים מסיבות ואירועים - בתוך מתחם המוסד החינוכי (ד)

מומלץ לקיים את האירוע/מסיבה ) תוך הקפדה על עטיית מסיכה במבנה סגור לעיל חיצונים/הורים

  . (בשטח פתוח 500במבנה, עד  50עד  –במגבלות ההתקהלות שבתוקף 

תפעל בהתאם להנחיות הבריאות החלות על אותו אתר/מתקן  פעילות המתקיימת מחוץ למוסד החינוכי, (א)

 )תו ירוק/תו סגול(.

 

 ככל שיהיו שינויים בהנחיות , נעדכן בהתאם. .4

 ולמנהלי מחלקות/אגפי חינוך ברשויות המקומיות.ך נא הפיצו מסמך זה למנהלי מוסדות חינו .5

 

 

 פורייה ובריאה, בברכת המשך שנת לימודים

 משרד החינוך
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