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 שלום רב,

 

 בהתאם למסמך "אורחות חיים"  בתחום התיאטרוןשיעורים ל משלימותהנחיות דגשים והנדון: 

 

 כללי

לקיים שיעורי תיאטרון פנים אל פנים תוך שמירה על הנחיות משרד ישנה חשיבות במתן האפשרות  .1

ת וכמו גם לאפשר לתלמידי יב' במגמ. מתוך הרצון לחזק את חוסנם האישי ואת ביטחונם ,הבריאות

 בגרות בהפקה. הבחינת התכונן לקראת התיאטרון ל

 הרלוונטי למתווהבהתאם  בקבוצה קבועה "אורחות חיים"למסמך כפוף יתקיימו ב תיאטרוןשיעורי ה .2

 .גילשכבת הל

 .וקבוצתית המורה יתכנן שיעורים בהם תתבצע עבודה אישית .3

  .חלפת ציוד בין התלמידיםההתלמידים ומיש להימנע מפעילות הדורשת קרבה בין  .4

 

  ת מסיכהיכללים לעטי

 

 מקרים בהם אין צורך בעטיית ככלל, יש לעטות מסיכה בכל זמן הפעילות למעט             

   )קישור(    הבריאותבכפוף להוראות המנהל, משרד  מסיכה             

 "בעת חזרות )למעט שירה( או הופעות תיאטרון או מוזיקה, לא תחול חובת עטיית מסיכה,              

 בכפוף לכך שישמר מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, ככל האפשר".              

  

 בתחילה ובסיום כל שיעור

 יש לדאוג לניקיון ע"י אלכוג'ל/מגבונים או אמצעי אחר, בתחילת השיעור. אביזריםבשימוש בציוד או  .1

 יצטיידו באלכוג'ל, מגבונים. התלמידים  .2

 סבון בתחילה ובסיום כל שיעור.מים והתלמידים ישטפו ידיים עם  .3

  .מרחבי העבודה בחללרצוי לסמן עבור התלמידים את  .4

 

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
https://govextra.gov.il/media/28194/mmk-372905820.pdf
https://govextra.gov.il/media/28194/mmk-372905820.pdf
https://govextra.gov.il/media/28194/mmk-372905820.pdf
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 במהלך השיעור

 .מטרים אחד מהשני שנייש לדאוג לכך שהתלמידים ישמרו על מרחק  .1

 .תוך שמירה על מרחק שני מטרים ביצועות מיומנוישל ניתן לקיים למידה ותרגול  .2

. מומלץ לסמן בין התלמידיםני מטרים ששל  מרחקקפיד על יש לה באולםבפעילות המתבצעת  .3

 באמצעות מדבקות.לתחנות מיקומים 

 .יש להימנע מהעברת ציוד בין התלמידים במהלך השיעור .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתקים:

 מנהלת תחום קידום בריאות במוסדות חינוך –הגב' אפרת לאופר 

 מנהלת אגף א' אמנויות –הגב' מיקי בנאי 


