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 "ף, תשסיון א' , ראשוןיום  תל אביב,

 2020, במאי 24

 
 מנהלים, רכזים ומורים לכבוד: 

 

 שלום רב,

 

 שיעורים מעשיים בתחום המחול  שגרתהנחיות להמשך הנדון: 

 בעת "וירוס הקורונה"
 

 מנהל אגף היערכות לשעת חירום.ובאישור  בהלימה לצו בריאות העםהנחיות אילו הן 

ולא חל שינוי במתווה החזרה לשגרה  בתוקף כל עוד משרד הבריאות מתיר את הפעילות ההנחיות

 .הרצ"ב

 מידע  כללי והנחיות:

 כאן  - אורחות החיים במוסד החינוכי בתקופת הקורונה ראו  .א

 אןכ -ראו  חזרה לשגרה בזמן מגיפת הקורונהיסודי ועל יסודי מתווה  .ב

 כאן -הנחיות לצוותי חינוך בנושא נגיף הקורונה ראו  .ג

 

 כללי

בהתאם לפי המתווה ובקבוצה  שיעורי המחול יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות .1

 .לגודל הסטודיו ובהלימה לגיל

 .עבודה אישיתגם המורה יתכנן שיעורים בהם תתבצע  .2

  .חלפת ציוד בין התלמידיםהיש להימנע מפעילות הדורשת קרבה בין התלמידים ומ .3

 בזמן פעילות המחול התלמידים פטורים מחבישת מסכה .4

 

 

 

  

mailto:dance_educ@education.gov.il
mailto:hilap@education.gov.il
http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-rules-of-conduct.pdf
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/safety-emergency/back-to-school
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/aktuali-ahshav/guidance-corona-virus/
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 בתחילה ובסיום כל שיעור

ובכללן ידיות,  -הבריאותד יש לדאוג לניקיון של כלל חדר הסטודיו בהתאם להנחיות משר .1

 , רצפה ועוד מקומות בהם יש אפשרות לגעת עם יד חשופה.חלונות, בר עץ

: יש לדאוג לניקיון ע"י כגון באר בשימוש בציוד או בשימוש במתקנים נייחים .2

 .וג'ל/מגבונים או אמצעי אחר, בתחילת השיעורכאל

  יצטיידו באלכוג'ל, מגבונים תלבושת מחול ומגבת.התלמידים  .3

 בתחילה ובסיום כל שיעור. סבוןמים והתלמידים ישטפו ידיים עם  .4

  רצוי לסמן עבור התלמידים את מקומות העמידה ברחבי הסטודיו. .5

בסיום השיעור, מומלץ שתלבושת המחול תוחלף במלואה עם סיום לגילאי חט"ב וחט"ע  .6

 השיעור ותיארז בשקית ניילון אישית.

 

 במהלך השיעור

 ומגבת אישית בקרבת התלמיד.  יש לדאוג לאלכוג'ל .1

אחד  מטרים שנישל ברדיוס על מרחק ככל שאפשר לכך שהתלמידים ישמרו יש לדאוג  .2

 מומלץ לסמן מיקומים באמצעות מדבקות. מהשני

 מרחקעל ככל שאפשר קפיד יש לה לפינה פינה:עבודה מ כגוןבתחנות בפעילות המתבצעת  .3

רחוק זו מזו )הפינות( ת שמיקום התחנובין התלמידים ולהקפיד ני מטרים ששל ברדיוס 

 לפחות ארבעה מטרים. מומלץ לסמן מיקומים באמצעות מדבקות.

 .במהלך השיעורבין התלמידים ציוד מהעברת  יש להימנע .4

של ברדיוס על מרחק ככל שניתן תוך שמירה  אביזרניתן לקיים למידה ותרגול אישי עם  .5

 .שני מטרים

 

 

 חוללו בהנאה,

 פנחסי-הילה קובריגרו

 

 מפמ"ר מחול

 

 העתקים:

 מנהל אגף היערכות לשעת חירום  –מר שאלתיאל רם 

 מנהלת תחום קידום בריאות במוסדות חינוך –הגב' אפרת לאופר 

 יו"ר המזה"פ –ד"ר מירי שליסל 

 מנהלת אגף א' אמנויות –הגב' מיקי בנאי 

 מנהלת אגף א' על יסודי –הגב' דסי בארי 

 מנהלת אגף א' יסודי –הגב' אתי סאסי 
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