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 11.2.2021מתווה חזרה ללמידה משולבת פיזית ומרחוק בתאריך הנדון: 

 פעילות בשטח פתוח

  ראשון לציון – "1כתום" ו"אדוםאו באזור "  ביישוב

 באתר לומדים ביטחון לא יחזרו ללמוד וימשיכו ללמוד ע"פ מתווה "שומרים על קשר"גני הילדים  .א

 לא יחזרו לפעול. –צהרוני ניצנים  .ב

 .באתר לומדים ביטחוןבהתאם לדגשים הפדגוגיים  ילמדו מהבית/מרחוק - י''ב  –כיתות א'  .ג

ימשיכו לתת מענה עבור ילדי צוותי החינוך בחינוך המיוחד ובמסגרות של נוער בסיכון  –מרכזי יום חינוכיים  .ד

 ונושר. 

 .לטובת למידה מרחוקפסג''ה(  המשך שימוש במוסדות החינוך/מתקני הרשות )כגון: – למידה מרחוק .ה

עובדי המוסד יכולים להגיע גם למוסדות החינוך ככל שנדרש לאחזקתם )בעלי חיים,  -ות החינוך שימוש במוסד .ו

יבולים וכו'( או תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות המוסד, לצורך קיום היכולת ללמד 

לקיחת ציוד מרחוק ולקיים הוראה מקוונת או לשם קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית, לשם 

וחלוקת אמצעי קצה )מחשבים/טלפונים ניידים(, לשם שמירה על המוסד, לשם חלוקת תשלומי שכר לעובדי 

 המוסד, או להמשך הפעילות התפקודית של המוסד.

. תלמידים לכל היותר 9עם חינוכי אחד איש צוות מותרת בתנאי שמדובר בהפעלה של  – פעילות בשטח פתוח .ז

היסודיים או העל יסודיים, בכל האזורים/יישובי הרמזור,  ספרה יבתגנים, תלמידי  הפעילות תתאפשר לילדי

 באותם התנאים המפורטים לעיל. ללא לינה

 שפעילותם מותרת חבמוס'' "אורחות חיים"ענון הנחיות ודגשים ליר

 כת החינוך תפעלמער .א

 אורחות החיים בגני הילדים 

 אורחות החיים במוסד החינוכי בתקופת הקורונה 

    מפעיל חיצוני .ב

 של מפעיל חיצוני בבית ספר יסודי או במוסד לחינוך מיוחד, בהתאם לאלה: ניתן לקיים פעילות            

 .הפעילות תתקיים בקבוצות הקבועות (1

 'ד-בכיתות ג'קבוצות  4ב' או על -קבוצות בכיתות א' 3מספר הקבוצות שהמפעיל החיצוני יפגוש לא יעלה על  (2

 אלא אם כן מדובר במוסד לחינוך מיוחד. 

 .ש מפעיל חיצוני אחד בלבדכל קבוצה קבועה תוכל לפגו (3

 מפעיל חיצוני יפעל אך ורק במוסד חינוכי קבוע אחד. (4

מותרת כניסת סטודנטים בהתנסות מעשית רק ככל שהם חלק מהצוות  - כניסת סטודנט בהתנסות מעשית .ג

משתלבים במוסד החינוכי באופן קבוע ולהם קשר רציף עם התלמידים וממלאים תפקיד של טיפול  - הקבוע קרי

                                                           
 ה כמפורט בנספח א'.למעט רשימת הרשויות שהוחרגו ללמיד בתקנותיישוב ואזור כתום  1

https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/PreschoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
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)דהיינו לא סטודנטים שנכנסים למוסדות חינוך לצורך  צפייה בלבד או טיפול מידים או הוראה שלהם בתל

 ספורדי(. 

קבוצות קבועות של  4-יוכל ללמד יותר מ - איש צוות של חווה חקלאית ומרכז לחינוך ימימורה של''ח,  .ד

כה ושנשמר מרחק של שני תלמידים, ובלבד שהשיעורים מתקיימים במרחב הפתוח ושבכל עת הוא עוטה מס

 מטרים לפחות בינו לבין התלמידים.

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

עוטה מסכה ושנשמר מרחק של שני מטרים לפחות בינו לבין התלמידים. ככל שבשל מזג האוויר לא ניתן לקיים 

לא תתקיים  וך הגופני בחוץ או בתוך אולם גדול דיו על מנת לאפשר שמירה על מרחקים כאמור,את שיעורי החינ

  פעילות.

  בכל האזורים/יישובי הרמזורבמוס''ח  "אורחות חיים"והנחיות 

למתווה יפעלו בהתאם  –בחינות בגרות, מתכונת, הסמכה )תיכוני ועל תיכוני( ומיון למוסדות חינוך )סמינרים(  .א

  ויתקיימו בכל היישובים/צבעי הרמזור. בחינות

  –פנימיות  .ב

פנימיות לתלמידים עד גיל תיכון בלא עורף משפחתי, לרבות תלמידים שהופנו על ידי המחלקות לשירותים  (1

תלמידים.  18משפט או תלמידי נעל"ה. בקבוצות של עד -יים ברשויות המקומיות או בצווי ביתחברת

מותרת יציאה מהפנימייה לפעילויות שמותרות בתקופת ההגבלות בהתאם לתקנות הגבלת פעילות 

 והתנאים הקבועים בהם. 

 פנימייה תלמיד יצאמידים. תל 50בקבוצות של עד  – לתלמידים עד גיל תיכון פנימיות תיכוניות אחרות (2

 הצטרף כן אם אלא הפנימייה לשטח לחזור יוכל לא, הפנימייה לשטח מחוץ זו משנה בפסקת כאמור

 .הפנימייה תלמידי כל של מחדש וכינוס פיזור לאחר או, תלמידים 50 עד של חדשה לקבוצה

ובבית ספר על יסודי לנוער מותרת יציאה מפנימייה ללימודים במוסד לחינוך מיוחד  -לימודים בבית ספר  (3

 נושר ובסיכון.

בבית ספר שסמוך לפנימייה וכל התלמידים שלומדים בבית הספר במשך כל השנה הם תלמידי הפנימיה  (4

 בלבד, תותר יציאה ברגל לבית הספר ותותר למידה. 

ככל שאין מדובר בבית ספר סמוך או ככל שהתלמידים שלומדים בבית הספר הם גם תלמידים  (5

 .בית הספר לא יפתח לתלמידים -ים""אקסטרנ

 – מסגרות חינוך מיוחדהלומדים ב תלמידים .ג

 ימים חמישה ילמדו, ברגיל מיוחד חינוך ובכיתות מיוחד לחינוך ספר בבתי,  מיוחד חינוך בגני תלמידים (1

 .14:00 מהשעה יאוחר לא בשבוע

   :שלהלןות וייוכלו לקיים את הפעיל (2

 מודים "איכות חיים הכנה לחיים"()במסגרת תכנית הליהתנסות בעבודה  (א)

 בחוות חקלאיות  פעילות (ב)

 במרכז ספורט ימי  פעילות (ג)

https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/OutlineForMatriculationExamsInClosure.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/OutlineForMatriculationExamsInClosure.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/OutlineForMatriculationExamsInClosure.pdf


 מדינת ישראל 
 משרד החינוך 

 
 

3 
 

  073-3931067פקס  073-3931065טל'   9510402, ירושלים; 2רח' דבורה הנביאה 

 לאתר משרד החינוך|  730-3931067فاكس  730-6539310هاتف  9510402القدس, -, اورشليم2شارع دبورا هنبيئة 

 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות 

 

 

 

 טיפולים מחוץ למוסד החינוכי:  (ד)

 טיפול באמצעות בעלי חיים (1)

 בריכה טיפולית (2)

 רכיבה טיפולית (3)

 .כאמור לעיל כניסת מפעיל חיצוני וסטודנט בהתנסות מעשית (3

. לכל היותרתלמידים  9 עם אחדחינוכי איש צוות של מותרת בתנאי שמדובר בהפעלה  – פעילות בשטח פתוח .ד

בכל האזורים/יישובי הרמזור, היסודיים או העל יסודיים,  ספרה יבתתלמידי , גנים לילדיתתאפשר  הפעילות

 באותם התנאים המפורטים לעיל. ללא לינה

 . הקורונה בנוהל הסעות לתלמידים בתקופת ללא שינוי -הסעות  .ה

יש לתת דגש להיערכות והכנת מוסדות החינוך לאחר תקופה ארוכה של סגר  - הכנת מוסדות החינוך .ו

לקראת קבלת התלמידים בסיוע  ניקיון, סדר וארגון מרחבי הלמידה - ירוקים וצהובים יםאזורים/יישובב

 ת המקומיות. הרשויו

תלמידים וצוותי חינוך בין האזורים/יישובי של ומעבר יציאה כניסה,  – הרמזור ימעבר בין אזורים/יישוב .ז

 .)כדי להגיע למוסדות שמותרת הפעלתם( ללא מגבלההרמזור השונים, 

 

 דגשים פדגוגיים, רגשיים וחברתיים 

בהתאם לאגפי הגיל ובאגף  באתר "לומדים בביטחון"  הדגשים הפדגוגיים, הרגשיים והחברתיים מפורסמים  .א

 שפ''י.

  ימים( לאחר תקופת הסגר: 7זמן הסתגלות בימים הראשונים )עד   .ב

עם הילד/ה בחצר דקות  10עד שהות ככל שנדרשת הסתגלות, ניתנה אפשרות להורה/אחראי על התלמיד, ל (1

 המוסד החינוכי/שטח הפתוח. 

ככל שנדרש להכניס הורה/אחראי לכיתה, לא תותר כניסה של יותר מהורה/אחראי אחד לכיתת התלמיד  (2

 .דקות לכל היותר 10עד בכל זמן, ולשהות 

 מנהל ביה''ס יאשר באופן פרטני את כניסת ההורים.   - בבית הספר (3

 סיכה בכל זמן ההסתגלות.ההורה יהיה עם מ (4

על פי נוסח הצהרת הבריאות :  לאחר תשאולההורה/אחראי יהיה רשאי להיכנס לשטח המוסד החינוכי  (5

 ומדידת חום ע''י צוות המוסד החינוכי.  ערבית עברית

 

 

 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/mosdot/students_transportation_corona.pdf
https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://meyda.education.gov.il/files/Prh/Parents/HealthyLifeStyle/health-statement-for-students-16.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Prh/Parents/HealthyLifeStyle/health-statement-for-students-16-arab.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Prh/Parents/HealthyLifeStyle/health-statement-for-students-16-arab.pdf

