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  הדרכת חירום לכיתות ד' –פתיחת שנת הלימודים תשפ"א   הנדון:

 עצירת שרשרת ההדבקה בנגיף הקורונה ומוכנות לחירום             

 כללי: .1

קורונה. לאור זאת, הלמידה  ה  לצד אירועבשנת הלימודים הקרובה, תשפ"א, תמשיך מערכת החינוך לפעול 

משולבת בכיתה ובבית, תוך כדי התאמתה לצרכים של האוכלוסיות המגוונות הבאות  תתבצע במתכונת 

 בשעריה. שנה זו מציבה למערכת אתגרים גדולים, אך בד בבד גם הזדמנויות ליצור שינויים והתאמות נדרשות. 

וך  שיעורי החינ ל גם   לתת מקום מגיפת הקורונה וההגבלות המגיעות איתה, חשוב העיסוק המוגבר ב למרות  

לחירום. מדינת ישראל היא מדינה המתמודדת עם איומים רבים והאוכלוסייה צריכה להיות מוכנה להתמודד  

 עם איומים שונים בכל עת.  

מערך ההדרכה  , הכוונה של משרד החינוךבבתיאום ונעשה לכן, מערך הדרכת האוכלוסייה של פיקוד העורף 

  יכללו למציאות נגיף הקורונה, מותאמותירום חההדרכות    בעת הנוכחית. לשינויים הנדרשים  בשנה זו מותאם

חינוך  ל תכנים גםו לדרכי התמודדות ועצירת שרשרת ההדבקה והתפשטות נגיף הקורונה תכנים הנוגעים 

 .  ירי רקטות ורעידת אדמהבעת והנחיות מצילות חיים   התנהגות   –לחירום 

בקרב   ״תוכנית הרמזור״ת להטמעת יופעילות הסברתית וסיוע לרשו מערך הדרכת אוכלוסייה יבצע כמו כן, 

 . וסייההאוכל 

 מטרת המסמך:  .2

,  לצד הקורונה ובמגבלות הגעת התלמידים לביה"ס שנת הלימודים תשפ"אב  אופן החינוך לחירוםהגדרת 

 בכפוף למתווה משרד החינוך. 

 

 הנחות יסוד:  .3

, הלימודים מתקיימים בקפסולות בהתאם לשכבות  שנת הלימודים תשפ"א  נפתחה 1.9בתאריך ה .א

 הגיל הן בלמידה בכיתה והן בלמידה מרחוק. 

עברו לכיתות ד' ויעסקו  והאמור, הוחלט לצמצם את פעולת ההדרכה לחירום לשני שיעורים שי לאור   .ב

 הקורונה. נגיף התמודדות עם  ב בהנחיות לחירום ו

אחד מהמחוזות ללמידה של המערך המותאם ואופן העברתו בבית הספר על  יתקיים יום מקצועי בכל  .ג

  .  קית הצפ"ה״ידי מש
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  מתכונת ההדרכה: .4

ההדרכה   עם התפשטות נגיף הקורונה תשיערו התמודדו -לתלמידי כיתות ד' פרונטליים שני שעורים 

( המותאמת לכיתות ד' )יש לאפשר שימוש בסמראטפונים(  Kahootתהיה באמצעות הפעלה אקטיבית )

 במהלכה יוחלקו מדבקות ייעודיות להתנהגות נכונה בתקופת הקורונה. 

לתלמידים בנושא מצבי   ״משחקים ומוכנים״לוו בחוברת י  םיהשעור  - חינוך לחירום  שיעור  מערךו

ירי רקטות וטילים והנחיות התנהגות בעת  להחירום, הערכות והנחיות התגוננות בעת קבלת התרעה 

 רעידת אדמה. 

 

 

  תוכנית חינוך לחירום .5

  בימים, בשבוע ימים 5 לפחות , תלמידים 18 עד של קבועות  בקבוצות  תקייםמ' דהלמידה בכיתות  מתווה 

 (.שבועיות שעות 25 לפחות) החינוך במוסדות' ה-'א

  במסגרת ההדרכה של תוכנית חינוך לחירום המחוזות יבצעו:

 ותיאומה אל מול מחוז משרד החינוך.   בוצותבהתאם לק  תבניה של תוכנית הדרכות בית ספרי .א

 המוס''ח ובשיתוף מנהלי בתי הספר.  רכז ביטחון ההדרכות עם    יאוםת .ב

 שיעורים רצופים.ני משך ההדרכה הינו ש   לוודא כייש  .ג

 ההדרכה תהיה בנוכחות המורה של הכיתה.  .ד

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות תוך הקפדה ע"פ כללי אורחות חיים.  תתקיימנה ההדרכות  .ה

נרשמת ביומן מבקרים   (החיילתהמדריכה )יש לוודא כי בהגעת המדריכה לבית הספר,  .ו

לוודא כי במקרה של   . ישםמנהל בית הספר, כחלק מכללי אורחות החיי   מציגה עצמה בפניו

התגלות חולה מאומת בכיתה בה הדריכה, יעבור דיווח על ידי קב"ט המוס"ח למחוז פיקוד  

 או חיילי המחוז. \הדבקה של כיתות נוספות ו בכך תמנע  .העורף והכנסת החיילת לבידוד

 : עקרונות לתכנון .6

יש לשאוף להגיע לכל בית ספר עם כמות גדולה יותר של מדריכות ולסיים ביום    –הגעה חד פעמית לביה"ס  .1

 אחד את ההדרכות הכיתתיות. 

 צריך לתכנן כמות כפולה של הדרכות בביה"ס לכיתות בהתאם למתווה הקפסולות.  .2

צהוב   יישובים בצבעבדגש על    –על המחוז להגדיר סדרי עדיפויות להדרכה בהתאם לסיווג צבע היישובים  .3

 בתיאום עם קב"ט המוס"ח.  -ום  וכת

 )ראה נספח א'(.  שבועות ההדרכה למסמך מצורפת טבלה המפרטת את תכנון  .4
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 דגשים לביצוע המשימה:  .7

 

פעילות המדריכות תהיה בהתאם לכללי בריאות: היגיינה, הצהרת בריאות, עטיית מסיכה בכל   .א

 מהלך השיעורים, שמירת מרחק וכו'. 

יש להגיע עם הצהרת בריאות לבתי ספר ולהקפיד על עטיית מסיכה במשך כל זמן השהייה בבית   .ב

 הספר. 

  תשאולאצל מנהל המוסד /מי מטעמו  לצרכי  רישום הפרטים האישיים ותאריךיש לוודא  .ג

 במידה ויידרש. אפידמיולוגי 

לכל תלמיד, מדבקות   ״משחקים מוכנים״אמצעים לביצוע ההדרכה: שיעור קהוט, חוברות  .ד

 .2020המחוז נדרש לתכנן את ההדרכות עד לסוף שנת  אחראי ממ״ש לכל תלמיד. 

 מדריכה. יש להשתמש בציוד אישי בלבד וללא העברתו ממדריכה ל  .ה

לתשומת ליבכם, בהדרכה בה התלמידים ואיש הסגל לא יעטו מסכה על פי ההנחיות. ההדרכה   .ו

 תיעצר ולא תתקיים. 

 בתי הספר.  והירתמותמשרד החינוך מאשר את הפעילות ומבקש את היענות  .ז

 .ביום  קבוצות 6 עד הדריך ל''פ מסמך "אורחות חיים משרד החינוך" עהחירום רשאית   מדריכת .ח

 

 

 :   דצמבר  -לחודשים ספטמבר  גאנט  .8
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  חגים ומועדים  

ראשון עד חמישי   חודש 
סה"כ שבועות   חגים מוסלמים  חגים יהודים  לפי תאריכים 

 הדרכה יהודי 
סה"כ שבועות  

 הדרכה מגזר 

 ספטמבר 

6-9   

3 4 
 ראש השנה 13-17

18-20.9 
 

20-24  

 כיפורים  27-30
27-28.9 

 

 אוקטובר 

 סוכות 4-8
2-11.10  

3 4 11-15   
18-22   

ראש השנה    25-29
 29.10המוסלמי 

 נובמבר 

1-5   

4 4 
8-12   

15-19   
22-26   

 דצמבר 

29-3   

3 3 

6-10   

 חנוכה  13-17
13-18.12  

20-24  
  27-31 20-8.1חופשת חורף 

 ינואר 

3-7  

4 3 
10-14   
17-21   
  28טו בשבט  24-28

 פברואר

1-4   

4 4 
7-11   

14-18   

 פורים  21-25
25-28.2  

 מרץ 

28-4   

3 4 
7-11  

לילת אלאיסרא לאל  
 מיעראג'
10-11.3 

14-18   
 פסח 21-25

19.3-4.4 
 

 אפריל 

28-1 

 חופשת אביב
 30-17.4 

3 2 

 8.4יום השואה  4-8

11-15 
 14.4יום הזיכרון 

יום העצמאות 
15.4 

18-22   
25-29   

 מאי

2-6   

3 3 
 חופשת עיד אל פיטר  10.5יום ירושלים  9-13

 16-18.5שבועות  16-20 10-17.5
23-27   

 יוני 

30-3   4 

4 
6-10   

13-17   
20-24   
27-30   

סה״כ שבועות   
 35 34 הדרכה


