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 לכבוד

       מנהלי מחוזות   

  

 עדכון הנחיות הבריאות ואורחות החיים במערכת החינוך                                  

 פעילות הגבלת(  החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות תקנות של תוקפן פקעו 14/4/2021 ה בתאריך

 משרד החינוך עדכן את הנחיות הבריאות במערכת החינוך בכפוף בהתאם לזאת, (חינוך פעילות המקיימים מוסדות של

 .ותשגרת הקורונה המתעדכנות מעת לעת באתר משרד הבריאלהנחיות  ובהתאמה

 עדכון ההנחיות בצירוף המסמכים המפורטים )בקישורים(

  תלמידים מאורגנות הסעות .1

 .ללא שינוי -חינוך מיוחד (א

)ישיבה במקומות קבועים, עטיית מסיכה  הנחיות הבריאות בהסעות המאורגנות ע"פ -הסעות חינוך רגיל (ב

  בהנחיות הבריאות להסעות מאורגנות במערכת החינוך.כמפורט  בזמן הנסיעה

 לינה בטיולים .2

 )חניוני לילה וכו'(. תתאפשר לכל שכבות הגיל לינה בשטח פתוח   (ג

  בכפוף להנחיות תו ירוק של משרד הבריאות.אכסניות/בתי הארחה ומלון /נה סגורבבמלינה  (ד

 החינוךמתווה טיולים במערכת יש לפעול ע"פ  (ה

  .במסמך אורחות חיים בפנימייהכמפורט על הנחיות הבריאות שמירה והקפדה המשך  -  פנימיות .3

 ייבחנו ע"פ תכנית הבחינות הרגילה בתנאים הבאים: - בגרויות .4

 מסיכה בזמן הבחינה. עטיית (א

 לכל תלמיד יוקצה שולחן נפרד. –שמירת מרחק בין תלמיד לתלמיד  (ב

שעות )לפני הבחינה(  48משגיחי בחינות יוכלו להשגיח עם הצגת "תו ירוק"/בדיקת קורונה שלילת עד  (ג

 אחראי בחינות המוסדי.  בפני 

 

 

 

https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=1
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=1#7
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=1#7
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CoronaDailyTrips.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/BoardingSchoolcoronarulesofconduct.pdf
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 :חוגים .5

)יש  בשטח פתוח 100במבנה סגור/ 20עד  -המתעדכנות מעת לעת  להנחיות משרד הבריאותבהתאם 

 לעקוב אחר עדכוני משרד הבריאות בנושא ולפעול בהתאם(

 :אורחות חיים .6

 כללי כניסה למוסד החינוכי )גן/בהי''ס(: (א

בפני מנהל  "תו ירוקעם הצגת " תותר, וכל מי שאינו נמנה עם הצוות החינוכי כניסת הורים (1

 שטח הפתוח של בית הספר. המוסד החינוכי לרבות ל

 מקרים בהם אין צורך בהצגת תו ירוק:  (2

  כפי שהונהג  -דקות  15עד כ של שהות ליווי ואיסוף ילדי גן/גיל רך עד פתח המבנה וממנו תוך

 עד כה. 

 או  כגון תלמיד החווה קשיים רגשיים, נסיבות המצדיקותבמקרים דחופים ובמצבי חירום וב

מגבלות בריאותיות או מגבלות אחרות שבשלהן נדרש ליווי של התלמיד אל ביה"ס או 

 .מחוצה לו

  (.בכיתות ובזמן הנסיעה )ככלל, החובה בעת הזו בתוך במבנה  סגור עטיית מסיכה (ב

 הקפדה על אוורור הכיתות ומרחבי הלמידה בכל זמן הפעילות. –אוורור  (ג

של מבקרים/מפעילים חיצוניים שאינם חלק אינטגראלי מהצוות  למוסד החינוכירישום בכניסה  (ד

 החינוכי והתלמידים )לצרכי חקירת מגעים במקרה של גילוי מאומת קורונה במוסד(.  

 במסמך אורחות חיים במוסד החינוכי.יש לפעול כמפורט  (ה

 

 :אירועי סוף שנה .7

מסיבת סיום/אסיפת הורים בתנאי /טקסבבאירוע/ משתתפים חיצוניים לרבות הורים שלבניתן ל (א

 . בפני מנהל המוסד החינוכי אחרונותהשעות ה 48בדיקה שלילית ב /"תו ירוק"שהציגו 

ע"פ הנחיות תו ירוק יתקיימו  בשטח פתוח 100במבנה/ 20 עד מסיבות ואירועים בהיקף משתתפים (ב

 )יש לעקוב אחר עדכוני משרד הבריאות בנושא( של משרד הבריאות

 במסמך הנחיות לאירועי סוף שנה תשפ''איש לפעול כמפורט  (ג

 

 בברכת המשך שנת לימודים פורייה ובריאה,

 משרד החינוך

https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=1#green-event
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=1#green-event
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=1#green-event
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/Health-guidelines-for-end-of-school-year-events.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/Health-guidelines-for-end-of-school-year-events.pdf

