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 לכבוד
 מנהלי בתי הספר
 פנירכזי החינוך הגו

 המורים לחינוך גופני
 

 שלום רב,
 

 שנה"ל תשפ"א –משבר הקורונה בצל  במסמך אורחות החיים בבית הספרחינוך הגופני משלימות לסעיף הנחיות הנדון: 
 (8.4.2021מעודכן לתאריך )                                                                          

  המונעות הדבקה ותחלואה. משרד הבריאות בשנת הלימודים תשפ"א מערכת החינוך תפעל בשגרת קורונה ואנו נדרשים לפעול תחת הנחיות

שיעורי החינוך הגופני, חינוך וספורט דגשי המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני להרצ"ב , אורחות החיים בבית הספרמסמך בכפוף להנחיות 

החינוך אושרו על ידי משרד אשר  ימי, לימודי שחייה, מועדוני ספורט בית  ספרים, אימוני נבחרות ספורט בתי ספר ותחרויות ספורט

 הבריאות:ו

 . בתקופת הקורונה בית הספרלמסמך אורחות חיים ב ני ותכניותיו יתקיימו בהתאם הגופהחינוך  .1

 במהלך השיעור, הפעילות הגופנית, האימון והתחרות. לתלמיד אין חובת עטית מסיכה .2

 ניתן לקיים כל פעילות ספורט ובלבד שתהיה הקפדה על שטיפת ידיים לאחר השיעור/הפעילות. .3

תלמיד לשמור על מרחק בין  יש להשתדלבעת פעילות חינוך גופני, ספורט ותחרות הדורשת מגע כמו משחקי כדור , משחקי תנועה וכד'  .4

 לתלמיד.

ושנשמר  שבכל עת הוא עוטה מסכה  ובלבד ללא מגבלה על מספר הקבוצות קבועות של תלמידים,קבוצות יוכל ללמד  - מורה לחנ"ג .5

 מעבר לקבוצות המותרות בנוסף לכך, ניתן לשתף תלמידים בשיעורי חינוך גופני  לפחות בינו לבין התלמידים. שני מטריםמרחק של 

 בשטח פתוח בלבד. כולל מקבוצות קבועות שונות  לשכבות הגיל השונות 

בפיקוח משרד החינוך המשתתפים במפעלים  ספרי-ספרית או מועדון ספורט בית-פעילות של תלמידים ספורטאים בנבחרת ספורט בית .6

במבנים סגורים/בשטח פתוח בהרכב של או בתחרויות של משרד החינוך או של התאחדות הספורט לבתי ספר בישראל יוכלו להתקיים 

 תלמידים מקבוצות קבועות שונות.

בנוסף, ניתן לקיים שיעורי שחייה  .פתוחותבמסגרת הקבוצות הקבועות בבריכות  לתלמידים שחייה שיעוריניתן לקיים  -לימוד שחייה  .7

ואינם  תלמידים בלבדלשיעורי שחיה ל ישמשו באותן שעות המקורות ת השחייהוובלבד שבריכמקורות הנמצאות במבנה/ בבריכות

 פתוחים לציבור בשעות אלה.

 .בתקופת הקורונה –הסעת תלמידים בהסעות מאורגנות ע''פ נוהל ת תלמידים לפעילויות החינוך הגופני הסע .8

 

 בברכה,
 
 
 
 

 גיא דגן 
 המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני         

 

 המזכירות הפדגוגית"ר מירי שליסל, יו"ר ד :העתק    
 גב' דליה פניג, ס. יו"ר המזכירות הפדגוגית 

 גב' דסי בארי, מנהלת אגף חינוך על יסודי
 גב' אתי סאסי, מנהלת אגף חינוך יסודי

 מר שאלתיאל רם, מנהל אגף חירום
 גב' אפרת לאופר, מנהלת תחום בריאות 

 נהלי המחוזותמ
 הגופני מר עפר שמעוני, מנהל המח' לפיקוח על החינוך

 החינוך הגופני במחוזותעל  םמפקחיה
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