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 ב"תשפ בניסן כ''ג ירושלים

 2022      אפרילב       24
 

 החינוך משרד חוץ פעילותו יםטיולל בריאות הנחיות

 פורמאלי ובלתי פורמאלי
 )מסמך זה מחליף את מתווה הטיולים(

 כללי

החל  הנחיות הבריאות למערכת החינוךטיולים וכל פעילות חוץ יתקיימו ע"פ תכנית הלימודים הרגילה תוך הקפדה על 

 : ל וכן בכפוף משלב ההתארגנות במהלכו ועד לסיומו

היבטים פדגוגיים,  –ספריות במערכת החינוך -בית-"טיולים ופעילויות 0208קבע מס' הוראת  -חוזר מנכ"ל טיולים"" .1

  ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים".

הבטחת הבטיחות  –"ספריות במערכת החינוך-בית-"טיולים ופעילויות 0218הוראת קבע מס'   -חוזר מנכ"ל טיולים"" .2

  בפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד החינוכי: סיורים, פעילויות שדה ושטח ופעילויות מים".

 הניתן ע"י הלשכה לתיאום טיולים.לאישור הבטחוני בהתאם  ם בטחוני,תיאו המחייב טיולפעילות חוץ בית ספרית/ב .3

  מוס"ח.הנחיות קב"ט מחייב תיאום בטחוני, בהתאם לעדכון ושאינו  טיולפעילות חוץ בית ספרית/ב .4

 חוץ פעילותו טיולל הבריאות הנחיות

   .הדרישה להצגת "תו ירוק" בוטלה - פעילות ב"תו ירוק" .1

חובת עטיית המסכה בחללים סגורים ובכיתות למעט במקומות בעלי פוטנציאל הדבקה גבוה בוטלה  -עטיית מסיכה  .2

 .)בתי חולים, מוסדות מגן אבות ואימהות, טיסות ואדם הנמצא בדרכו לבידוד(

  בטיול מאומת חולה על בהיוודע פעולות סדר

כן במיידי את מנהל המוסד החינוכי אחראי הטיול יעד  ,איש צוות במהלך הטיול/תלמידעם קבלת הודעה על חולה מאומת  .1

 .ואת חדר מצב טיולים

 .ט''הנחיות מנהל המוסד החינוכי והמשלעל פי  יפעלאת החולה המאומת ו, ככל הניתן, פרידאחראי הטיול י .2

ט קורונה משרד ''משלסתייע בוי סדר הפעולות של גילוי חולה מאומת במוסד החינוכיהמוסד החינוכי יבצע את מנהל  .3

 .03-6906666החינוך בטלפון 

והמשל"ט  ת/המחוזי הבריאות ית/רפרנטבתיאום עם המוסד החינוכי הל י מנ''תיקבע ע הפעילותהמשך קבלת החלטה על  .4

 .המחוזי

https://mosdot.education.gov.il/homepage/corona/back-to-school
https://mosdot.education.gov.il/homepage/corona/back-to-school
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=244#_Toc256000454
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=244#_Toc256000454
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=244#_Toc256000454
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=255
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=255
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=255
https://mosdot.education.gov.il/homepage/corona/sick_order
https://mosdot.education.gov.il/homepage/corona/sick_order
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 .מיידיאופן החינוך באירוע ב דמצב טיולים יעדכן את מנהל אגף טיולים במשרחדר  .5

 הלימודים לשעות מחוץ פורמאלית בלתי בפעילות מאומת חולה על בהיוודע פעולות סדר

 סעיף בלתי פורמאלי – ראה בקישור –מחוץ לשעות הלימודים  בפעילות בלתי פורמאליתנוהל גילוי 

 

 בברכה, טיול נעים

 חדר מצב משרד החינוך
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https://mosdot.education.gov.il/homepage/corona/sick_order

