
:מחוז חיפה מציג
התנהלות מיטבית בזמן קורונה

אורחות החיים במוסד החינוכי
משרד החינוך

מחוז חיפה



מה השתנה 
?ב"ל תשפ"בשנה



גיבוש סדר יום  



 חתוךירק ופרי , כריך בריא: מומלץ שיכלול. של ארוחתו( קופסה)כל ילד יגיע עם מארז

 ביתיתהורה המעוניין להביא מזון ליום ההולדת יוכל לעשות זאת ואין מניעה בהכנת עוגה

בעת מילוי בקבוק המים יש למנוע מגע בין פיית  . מומלץ לשלוח בקבוק מים אישי עם הילד
הברזהבקבוק לפיית 

 הברזיש להקפיד לשתות ללא מגע בפיית ( קולרים)בעת השימוש במתקני שתיה למים קרים



 הארוחהמומלץ בהפסקת אוכל להקצות זמן מוגדר בו התלמידים ישובים במקומותיהם עד תום

 לשניאין להעביר מזון אחד

שולחנועל כל תלמיד לנקות את , בסיום הארוחה

 האשפהיש לזרוק את שאריות המזון בפחי

בתחילת ובתום הארוחה יש לרחוץ ידיים במים וסבון



גיוס הצוות החינוכי כשותף פעיל 



פיתוח תרבות של
אחריות משותפת  



היגיינה



מערכת החינוך תפעל במתכונת מלאה תוך הקפדה על הנחיות משרד  
:הבריאות בדגש על

 מסכות  עטית

  היגיינה אישית

הכנת מוסד נקי

אוורור כיתות

 שמירת מרחק

  בהפסקות

בזמן השיעורים

  בחדרי המורים ובמרחבי חוץ



יתקיים באותן הקבוצות הקבועות  , יסודי-טיול הכולל לינה לתלמידים בבית ספר יסודי או על

בשגרהשבהן לומדים התלמידים 

 זמןהמרחק בין קבוצה לקבוצה לא יפחת מחמישים מטרים לפחות בכל

:על הפעלת רכב הסעה יחולו הוראת אלה

 הטיולבכל אוטובוס ייסעו שתי קבוצות קבועות לכל היותר במשך כל

  כל קבוצה קבועה תשב בנפרד ותתבצע הפרדה באמצעות השארת שתי שורות מושבים ריקות

האחורילפחות בין החלק הקדמי של ההסעה לבין חלקה 



שאינם )מפעילים חיצוניים /רישום בכניסה למוסד החינוכי של מבקרים

חלק אינטגראלי מהצוות החינוכי והתלמידים לצרכי חקירת מגעים 

(במקרה של גילוי מאומת קורונה במוסד



שעות שקדמו  84הצגת בדיקה שלילית שבוצעה במהלך /הצגת תו ירוק

(שאינם תלמידים)י כל באי המוסד "להצגתה בכניסה למוסד החינוכי ע

ברקוד של משרד  /בדיקת אנטיגן שבוצעה בתחנת בדיקה ויש לה אישור אימות

הבריאות



 ביצוע סדר פעולות מידי על פי הנוהל גילוי -גילוי ואבחון מאומת במוסד החינוכי

הרשות המקומית  , הבית ספריח"הצל, ט קורונה"בסיוע משל, מאומת במוסד החינוכי

הפיקוח במחוז וההורים, בתיאום גורמי הבריאות



עתהמתקנים והחצר יהיו נקיים בכל , הציוד, מבנה המוסד

 התמלאיונחו במקום הפעילות פחי אשפה במידה מספקת וירוקנו בטרם

מספקתבקבוקי סבון נוזלי ונייר ניגוב במידה /בחדרי השירותים יוצבו מתקני סבונים

 נגישים ונראים במקומות ( 'וכדמגבונים לחים , ל'אלכוג, כגון)ניתן להציב אמצעים לחיטוי ידיים
המוסדלעין ברחבי 

 בין  , שלטי הסבר הכוללים, במקומות בולטים, במרחבי המוסד החינוכי יוצבו-הדרכה והסברה
ועודמסכות עטית , ידייםכיצד לשטוף תרשימים המנחים , השאר

 פעילותיסודי של המוסד החינוכי בסוף כל יום ניקיון



פורטל  -מידע נגיש וזמין 



בידוד



מגן חינוך 

https://mosdot.education.gov.il/homepage/corona/sampling-tests


אורחות החיים  

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf


ניידת חיסון

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/vaccinations


ת"שו

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/school-year


לכל שאלה ניתן לפנות לצוות מדריכות הבריאות 
חלי חכמה  –ל לרפרנטית המחוזית "ובדוא

helihoc@education.gov.il


