מדינת ישראל
משרד החינוך
 11מרץ 2021
כ''ז באדר תשפ"א
מס' סימוכין2000-1023-2021-0000505 :

לכבוד
מנהלי מחוזות
הנדון :עדכון למתווה עקרוני ללמידה משולבת פיזית ומרחוק החל מיום 11.3.2021
כניסתו של מתווה זה לתוקף מותנה באישור התקנות ובמועד כניסתן לתוקף של ההוראות השונות בו

כללי
לאור עדכון תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות
המקיימים פעילות חינוך)( תיקון מס'  ,)27התשפ"א 2021-הצפויות להיכנס לתוקף ב כ''ז באדר התשפ''א 11 ,מרץ 2021
(למעט הוראות שונות שמועד כניסתן לתוקף יקבע למועד מאוחר יותר) .עדכון התקנות מטיב עם מערכת החינוך
ומאפשר הגדלת מס' התלמידים שיחזרו ללמידה פיזית בכל הארץ.
להלן עיקרי השינויים העיקריים:
א.
ב.
ג.

צבע רמזור כתום מוחרג ללמידה בוטל .בהתאם ,למידה פיזית מותרת באזורים כתומים ,בהתאם למגבלות
המפורטות במתווה זה.
ככלל ,לימודים משולבים פיזיים ומרחוק יתאפשרו בכל האזורים למעט באזור/יישוב אדום ע"פ הרשימה
שתפורסם בנפרד ע''י משרד הבריאות מזמן לזמן.
כיתות י''א – י''ב במוסד שבו שיעור התלמידים המתחסנים/מחלימים מתוך סך כל תלמידי כיתות אלה:
 )1באזור/יישוב – ירוק ,צהוב וכתום –


 90%ומעלה – ילמדו בכיתות מלאות וללא הגבלת מעבר בין קבוצות של התלמידים.

 )2באזור/יישוב אדום

ד.
ה.



עד  – 75%ילמדו מרחוק (ימשיכו להיבחן בבגרות ומתכונת ע"פ מתווה בחינות.



בין  75%ל – 89%-יוכלו ללמוד בקבוצות עד  20תלמידים תוך מעבר בין  2קבוצות בלבד של תלמידים.



 90%ומעלה – ילמדו בכיתות מלאות וללא הגבלת מעבר בין קבוצות של תלמידים.

 )3אחוז המחוסנים/המחלימים לכל מוסד ,יועבר בנפרד ע''י המשרד למחוזות ולמנהלי מוסדות החינוך.
תכנית "מגן חינוך" – תתקיים ביישוב/אזור כתום כמפורט בהמשך.
חוגים – יתקיימו בשטח פתוח בלבד בכל האזורים/יישובים למעט באזור/יישוב אדום בקבוצות קבועות של עד 50
משתתפים כולל אנשי צוות.
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ו.

טיולים חד יומיים ,ללא לינה – ניתן לשלב בהם פעילות במבנים סגורים/אתרים מורשים לפעילות ע"פ כללי התו
הסגול/תו הירוק של משרד הבריאות כמפורט בהמשך.

יודגש כי כניסתו לתוקף של מתווה זה ושל שלביו מותנים באישור ועדת שרים ותיקון התקנות והתוקף שיקבע בתקנות
להוראות השונות .ייעודו של מסמך זה בשלב זה הוא לטובת היערכות מוקדמת במערכת החינוך .ככל שיהיו עדכונים
נוספים במתווה ,המשרד יעדכן בהתאם.
בשל קוצר הזמן להיערכות והתאמות השינויים המיידים ,מנהלי מוסדות החינוך רשאים ,בתיאום עם מנהלי המחוזות
והרשויות המקומיות ,לקיים חזרה מדורגת אשר תאפשר לעדכן את התלמידים וההורים ולהיערך ליישום המתווה
בדגש על כיתות י''א וי''ב.

פירוט המתווה העקרוני ללימודים משולבים
מערכת החינוך תמשיך לפעול במתווה הלימודים ואורחות החיים תוך עדכון המתווה הצפוי להיכנס לתוקף החל
מהתאריך  11.3.2021או במועד מאוחר יותר ,לפי הקבוע בתקנות:
ביישוב או באזור "ירוק"" ,צהוב" ו"כתום" (הרשימה תפורסם בנפרד מזמן לזמן בהתאם לתקנות משרד
הבריאות כאמור לעיל) –
א.
ב.

ג.
ד.

ה.

ו.

גני ילדים (ושלב גן הילדים בחט"צ)  6 -ימים בשבוע לפי מערכת השעות הרגילה.
צהרוני ניצנים בגני הילדים:
 )1ימשיכו לפעול כבשגרה  5ימים בשבוע ,בקבוצות קבועות ובצוותים קבועים.
 )2ניתן לצרף יחד תלמידים לקבוצת צהרון קבועה משתי כיתות אורגניות ככל הניתן ,ולכל היותר משלוש כיתות
אורגניות ,ובלבד שמספר התלמידים בקבוצה זו לא יעלה על  28תלמידים.
גני ילדים וצהרונים ביישובי מועצות אזוריות – פעילותם מותרת ביישובים ירוק ,צהוב וכתום ע"פ הרשימה
שתפורסם בנפרד מזמן לזמן ע''י משרד הבריאות.
בכיתות א'-ב'-
 )1למידה בכיתות מלאות 5 ,ימים בשבוע 5 ,שעות ביום .בתי הספר יהיו פתוחים  6ימים בשבוע.
 )2מורה יוכל ללמד תוך מעבר בין  3קבוצות אורגניות קבועות ,לכל היותר.
צהרוני ניצנים /מיל''ת בכיתות א' ו-ב':
 )1יפעלו כבשגרה  5ימים בשבוע ,בקבוצות קבועות ובצוותים קבועים.
 )2המשתתפים בצהרון ,ישהו באותה כיתת שבה שהו בשעות הלימודים ,ללא מעבר בין כיתות.
בכיתות ג'-ד':
 )1ילמדו בקבוצות קבועות של עד  *20תלמידים בקבוצה 5 ,ימים בשבוע 5 ,שעות ביום .בתי הספר יהיו פתוחים
 6ימים בשבוע.
 )2מורה יוכל ללמד תוך מעבר בין  4קבוצות אורגניות קבועות ,לכל היותר.
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ז.

ח.

ט.

בכיתות ה'-ו':
 )1ילמדו בקבוצות קבועות של עד  *20תלמידים בקבוצה ,לפחות  3ימים בשבוע .בתי הספר יהיו פתוחים  6ימים
בשבוע.
 )2מורה יוכל ללמד תוך מעבר בין  4קבוצות אורגניות קבועות ,לכל היותר.
בכיתות ז'-י':
 )1ילמדו בקבוצות קבועות של עד  *20תלמידים בקבוצה ,לפחות יומיים בשבוע ,ככל שניתן ,לרבות בבתי
היסודיים ה 8-שנתיים .בתי הספר יהיו פתוחים  6ימים בשבוע.
 )2מורה יוכל ללמד תוך מעבר בין  4קבוצות אורגניות קבועות ,לכל היותר.
 )3תלמיד יוכל לעבור בין  2כיתות אורגניות/קבוצות/מגמות.
כיתות י''א – י''ב:
)1

)2
)3
)4

י.

במוסד שבו שיעור התלמידים המתחסנים/מחלימים מתוך סך כיתות אלה הוא  90%ומעלה – ילמדו בכיתות
מלאות וללא הגבלה במעבר בין קבוצות של תלמידים.
ככל שמורה מלמד אך ורק את כיתות י"א-י"ב – לא תחול הגבלת מעבר בין קבוצות קבועות.
אחוז המחוסנים/המחלימים לכל מוסד ,יועבר בנפרד ע''י המשרד למחוזות ולמנהלי מוסדות החינוך.
בכל יתר המקרים ,הלמידה תתקיים בהתאם להנחיות שלהלן:


ילמדו בקבוצות קבועות של עד  *20תלמידים בקבוצה ,לפחות יומיים בשבוע ,ככל שניתן .בתי הספר יהיו
פתוחים  6ימים בשבוע.



מורה יוכל ללמד תוך מעבר בין  4קבוצות אורגניות קבועות ,לכל היותר.

 תלמיד יוכל לעבור בין  2כיתות אורגניות/קבוצות/מגמות.
*הגדלת קבוצות קבועות – תתאפשר הגדלת מספר התלמידים בקבוצה מעבר ל 20-תלמידים במקרים חריגים
ובלבד שמספרן הכולל של הקבוצות המוגדלות לא יכלול יותר מ 10%-מהכיתות הקיימות טרם ההחלטה על
הגדלה .וכאמור להלן:



חריגה מעל  20תלמידים ועד  22תלמידים תאושר על ידי המנהל הכללי של משרד החינוך



חריגה מעל  22תלמידים ועד  24תלמידים תאושר על ידי שר החינוך

יא .תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים בחינוך הרגיל בהתאמה לשכבות א'-י''ב:
)1

תכנית הלימודים האישית של תלמיד עם מוגבלות תעודכן ותותאם לצרכים העכשוויים.

)2

תלמידים עם זכאות לתמיכה מסל השילוב ימשיכו לקבל את המענה ממורת השילוב מעובדי ההוראה
ממקצועות הבריאות והטיפול.

)3

הסייעת האישית תשובץ בהתאם למערכת השבועית של התלמיד .

)4

השתתפות תלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים הלומדים בגן/כיתת חינוך מיוחד ,ומשולבים
בגן/כיתה רגילה ,תתקיים בימים המתוכננים על פי התכנית הכיתתית ,הקבוצתית והאישית.
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יב.
יג.
יד.

טו.

טז.

כיתות י''ג–י''ד– ני תן לקיים לימודים בכיתות י"ג וי"ד במכללה טכנולוגית מוכרת שבפיקוח משרד החינוך,
הפועלת באזורים ירוק ,צהוב וכתום מוחרג ,בקבוצות קבועות של עד  20תלמידים.
חוגים – ניתן לקיים פעילות חוגים במוסד החינוכי או במתקני הרשות בקבוצות קבועות של עד  50משתתפים
בשטח הפתוח כולל אנשי הצוות.
טיול חד יומי ,ללא לינה – ניתן לקיים טיול חד יומי ,ללא לינה ,בכל שכבות הגיל למעט בגני הילדים ,באותן
הקבוצות הקבועות שבהן לומדים התלמידים בשגרה במסגרת הפעילות ,עם אנשי צוות קבועים ,בלא תחלופה
של אנשי הצוות או של תלמידים בין הקבוצות; לפעילות יהיו רשאים להתלוות מדריך טיולים וכן מאבטח
ומלווה רפואי ככל הנדרש .ניתן לשלב בטיול פעילות במרחבים סגורים/אתרים מורשים לפי כללי התו הסגול/תו
ירוק של משרד הבריאות .בכל אוטובוס ייסעו שתי קבוצות קבועות לכל היותר לכל אורך יום הטיול; כל קבוצה
קבועה תשב בנפרד ותתבצע הפרדה באמצעות השארת שתי שורות מושבים ריקות לפחות בין החלק הקדמי של
ההסעה לבין חלקה האחורי .יש לפעול ע"פ מתווה טיול חד יומי – הנחיות משרד החינוך (קישור)
הכנה לצה"ל – תתאפשר במסגרת מתווה טיול חד יומי בשטח פתוח ללא לינה כאמור לעיל ,הכולל פעילות של
היכרות עם יחידות בצה"ל למיועדים לשירות ביטחון לצורך הגברת הנכונות והמוכנות לשירות קרבי ומשמעותי
בצה"ל ,יתאפשר מפגש עם נציגי צה"ל בכפוף להוראות תקנה זו ,ובכפוף לכך שהנציגים שומרים על מרחק של
שני מטרים לפחות מהתלמידים ועוטים מסכה בכל עת .יש לפעול ע"פ מתווה הכנה לצה''ל – הנחיות משרד
החינוך (קישור)
תכנית "מגן חינוך" תתקיים ביישוב/אזור כתום בלבד ע"פ הכללים והתנאים הבאים:
 )1ככלל ,ניתן לקיים לימודים במוסדות שבוצעה בהן תכנית "מגן חינוך" בשבוע הקודם אפילו אם צבע הרשות
שונה לצבע אזור/יישוב אדום.
 )2התקבלו הסכמות של  75%מהורי התלמידים במוסד לבצע בדיקות קורונה לתלמידי המוסד אחת לשבוע,
ולגבי תלמידים בגילאי  14ומעלה -ניתנה גם הסכמתם לכך;
 )3אחת לשבוע מתקיים במוסד דיגום בקרב כל התלמידים שהוריהם נתנו את הסכמתם לכך;
 )4בשבוע שבו ניתן אישור ע''י המשרד בוצעו בדיקות קורונה במוסד ל 60%-מהתלמידים לפחות;
 )5אותן כיתות שבתכנית יפעלו ע"פ המתווה הרלוונטי לאותה שכבת הגיל.
 )6המשך ביצוע התכנית במוסד החינוכי – יש לפעול ע"פ ההנחיות המשרד המפורטות בנוהל תכנית מגן חינוך
– בדיקות דיגום במוסד החינוכי וב-מגן חינוך – פורטל מוסדות חינוך

ביישוב/באזור "אדום"
א.
ב.
ג.
ד.

גני הילדים לא יחזרו ללמוד וימשיכו ללמוד ע"פ מתווה "שומרים על קשר" באתר לומדים ביטחון
צהרוני ניצנים – לא יחזרו לפעול.
כיתות א' – י'  -ילמדו מהבית/מרחוק בהתאם לדגשים הפדגוגיים באתר לומדים ביטחון.
כיתות י''א –י''ב במוסד שבו שיעור התלמידים המתחסנים/מחלימים מתוך סך כיתות אלה:
 )1עד  – 75%ילמדו מרחוק וימשיכו להיבחן בבגרות ומתכונת ע"פ מתווה בחינות.
 )2בין  75%ועד  – 89%תלמידים יוכלו ללמוד בקבוצות עד  20תלמידים ולעבור בין  2קבוצות בלבד.
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 90% )3ומעלה – ילמדו בכיתות מלאות וללא הגבלת מעבר בין קבוצות .ככל שמורה מלמד אך ורק את כיתות
י"א-י"ב – לא תחול הגבלת מעבר בין קבוצות קבועות.
 )4אחוז המחוסנים/המחלימים לכל מוסד ,יועבר בנפרד ע''י המשרד למחוזות ולמנהלי מוסדות החינוך.
ה.
ו.
ז.

ח.

ט.

מרכזי יום חינוכיים – ימשיכו לתת מענה עבור ילדי צוותי החינוך בחינוך המיוחד ובמסגרות של נוער בסיכון
ונושר.
למידה מרחוק – המשך שימוש במוסדות החינוך/מתקני הרשות (כגון :פסג''ה) לטובת למידה מרחוק.
שימוש במוסדות החינוך  -עובדי המוסד יכולים להגיע גם למוסדות החינוך ככל שנדרש לאחזקתם (בעלי חיים,
יבולים וכו') או תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות המוסד ,לצורך קיום היכולת ללמד מרחוק
ולקיים הוראה מקוונת או לשם קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית ,לשם לקיחת ציוד וחלוקת אמצעי
קצה (מחשבים/טלפונים ניידים) ,לשם שמירה על המוסד ,לשם חלוקת תשלומי שכר לעובדי המוסד ,או להמשך
הפעילות התפקודית של המוסד.
פעילות בשטח פתוח – פעילות בשטח הפתוח של גן ילדים ,בית ספר יסודי ,על-יסודי ועל תיכוני ,בקבוצה של 20
משתתפים לכל היותר ,כולל אנשי צוות ובהתאם למסמך הנחיות משרד החינוך .קבוצת התלמידים הקבועה תיפגש
עם איש צוות קבוע אחד בכל המפגשים .איש הצוות החינוכי יוכל לעבור בין  4קבוצות התלמידים הקבועות.
כיתות י''ג–י''ד נוער נושר ובסיכון – ניתן לקיים לימודים בכיתות י"ג וי"ד במכללה טכנולוגית מוכרת שבפיקוח
משרד החינוך ,הפועלת במוסד חינוכי על-יסודי לנוער נושר ובסיכון (מח"ט) או בהמשך ובסמוך למוסד חינוכי על-
יסודי לנוער נושר ובסיכון שבפיקוח משרד העבודה  .הלמידה תתקיים בקבוצות של עד  18תלמידים.
כן ניתן לקיים הכשרה מעשית או לימודים מעשיים במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים ,שבהתאם
לאופיו ולטיבו של הלימוד לא ניתן לקיים באופן מקוון ,בשל צורך בציוד או בתשתיות החיוניים ללימודים
כאמור אשר מצויים במקום הפעילות בקבוצה של עשרה משתתפים לכל היותר.

ריענון הנחיות ודגשים ל"אורחות חיים" במוס''ח שבהם מותרת פעילות פיזית
א.

ב.

מערכת החינוך תפעל תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות בדגש על עטיית מסכות ,הקפדה על היגיינה אישית,
אוורור כיתות ,שמירת מרחק ,ככל האפשר ,בהפסקות ,בזמן השיעורים ,בחדרי המורים ובמרחבי הפעילות
המשותפים במוסד החינוכי ובפעילויות חוץ.
הפעילות הלימודית הפיזית במוסדות החינוך ובמסגרות משלימות תתקיים לפי מסמכי "אורחות חיים" הכוללים
את הנחיות משרד הבריאות (כללי כניסה למוסד החינוכי ,הצהרת בריאות ,כללי התנהגות בהסעות ,כללי היגיינה
אישית וכיתתית ותחזוקת המוסד החינוכי ,סדר פעולות בעת גילוי חולה מאומת במוסד החינוכי ,השגרה במוסד
החינוכי בכיתה ובעת ההפסקה ,ארוחות ותזונה ,מיגון לצוות החינוך המיוחד ,צהרונים וכו'):


אורחות החיים בגני הילדים



אורחות החיים במוסד החינוכי בתקופת הקורונה
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ג.

סיור רגלי בשטח פתוח סמוך למוסד החינוכי – ניתן לקיים סיור רגלי קצר בשטח הפתוח במסגרת הקבוצה
הקבועה ,ללא משתתפים ומלווים חיצוניים ,ללא ערבוב בין הקבוצות ושמירת מרחקים של  100מטר לפחות בין
הקבוצות ,תוך הקפדה על כללי הבטיחות וזהירות בדרכים .הסיור מחוץ למוסד החינוכי יתואם ויאושר ע''י
מחלקת החינוך ברשות המקומית וקב''ט מוס''ח.

ד.

מפעיל חיצוני  -ניתן לקיים פעילות של מפעיל חיצוני לתלמידי גני ילדים ,א'-י''ב ,כיתות עולים ,צהרונים ,חינוך
מיוחד ונוער בסיכון בתנאים האלה:
 )1הפעילות תתקיים בשטח פתוח בלבד ,למעט בפעילות במוסדות חינוך מיוחד שיכולה להתקיים גם בפנים.
 )2המפעיל החיצוני יפגוש  6קבוצות קבועות שונות בשבוע ,לכל היותר.
 )3המפעיל ישמור על מרחק של שני מטרים לפחות מהתלמידים ויעטה מסכה בכל עת.
 )4הפעילות לא תכלול מגע בין התלמידים למפעיל.
 )5ניתן להעביר ציוד לשימוש התלמי דים במסגרת הפעילות בכפוף לכך שהמפעיל יחטא את הציוד בתום
השימוש ,וישתמש בציוד עבור קבוצה אחרת רק בחלוף  24שעות.

ה.

כניסת סטודנט בהתנסות מעשית  -מותרת כניסת סטודנטים בהתנסות מעשית רק ככל שהם חלק מהצוות הקבוע
קרי  -משתלבים במוסד החינוכי באופן קבוע ולהם קשר רציף עם התלמידים וממלאים תפקיד של טיפול
בתלמידים או הוראה שלהם (דהיינו לא סטודנטים שנכנסים למוסדות חינוך לצורך צפייה בלבד או טיפול
ספורדי).
מורה של''ח ,איש צוות של חווה חקלאית ומרכז לחינוך ימי  -יוכל ללמד יותר מ 4-קבוצות קבועות של תלמידים,
ובלבד שהשיעורים מתקיימים במרחב הפתוח ושבכל עת הוא עוטה מסכה ושנשמר מרחק של שני מטרים לפחות
בינו לבין התלמידים.
מורה לחנ"ג  -יוכל ללמד קבוצות קבועות של תלמידים ,ללא מגבלה על מספר הקבוצות ובלבד שבכל עת הוא
עוטה מסכה ושנשמר מרחק של שני מטרים לפחות בינו לבין התלמידים .ככל שבשל מזג האוויר לא ניתן לקיים
את שיעורי החינוך הגופני בחוץ או בתוך אולם גדול דיו על מנת לאפשר שמירה על מרחקים כאמור ,תוגבל פעילותו
של המורה לחינוך גופני עד  4קבוצות.
מרחבי למידה נוספים באזור או יישוב בו מותרת הפעלת מוסד חינוך – למידה במבנים ככלל תתבצע במבנה מוסד
החינוך .בהיעדר מקום בביה"ס ובכדי לתת מענה ללמידה פיסית לפי הנחיות הבריאות ,ניתן ללמוד במבנים שאינם
חלק ממבנה בית הספר ,באישור הפיקוח ,בתיאום עם הרשות המקומית ובכפוף להנחיות המשרד קווים מנחים
לרשות המקומית לבחירה ואישור מרחבי למידה נוספים בתקופת הקורונה.

ו.

ז.

ח.
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הנחיות ו"אורחות חיים" במוס''ח בכל האזורים/יישובי הרמזור
א.

כל הפעילויות החינוכיות שהותרו לפעול בתקופת הסגר (בדגש על חינוך מיוחד ונוער נושר ובסיכון) ימשיכו לפעול
וללא שינוי בכל האזורים וצבעי הרמזור.

ב.

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

ג.

ד.

ה.
ו.

למתווה בחינות ויתקיימו בכל היישובים/צבעי הרמזור.
פנימיות –
 )1פנימיות לתלמידים עד גיל תיכון בלא עורף משפחתי ,לרבות תלמידים שהופנו על ידי המחלקות לשירותים
חברתיים ברשויות המקומיות או בצווי בית-משפט או תלמידי נעל"ה .בקבוצות של עד  18תלמידים .מותרת
כניסה ויציאה מחוץ לפנימייה בהתאם להוראות תקנות הגבלת פעילות.
 )2פנימיות תיכוניות אחרות לתלמידים עד גיל תיכון – בקבוצות של עד  50תלמידים .יצא תלמיד פנימייה כאמור
בפסקת משנה זו מחוץ לשטח הפנימייה ,לא יוכל לחזור לשטח הפנימייה אלא אם כן הצטרף לקבוצה חדשה
של עד  50תלמידים ,או לאחר פיזור וכינוס מחדש של כל תלמידי הפנימייה.
 )3לימודים בבית ספר  -מותרת יציאה מפנימייה ללימודים במוסד לחינוך מיוחד ובבית ספר על יסודי לנוער
נושר ובסיכון.
 )4בבית ספר שסמוך לפנימייה וכל התלמידים שלומדים בבית הספר במשך כל השנה הם תלמידי הפנימיה בלבד,
תותר יציאה ברגל לבית הספר ותותר למידה.
 )5ככל שאין מדובר בבית ספר סמוך או ככל שהתלמידים שלומדים בבית הספר הם גם תלמידים "אקסטרנים"-
בית הספר ייפתח רק לתלמידים שפעילותם מותרת ע"פ התקנות.
תלמידים הלומדים במסגרות חינוך מיוחד –
 )1תלמידים בשילוב אישי במסגרות החינוך הרגיל ימשיכו ללמוד כתלמידי כיתתם ובהתאם לתכנית האישית
המותאמת להם.
 )2יוכלו לקיים את הפעילויות שלהלן:
(א) התנסות בעבודה (במסגרת תכנית הלימודים "איכות חיים הכנה לחיים")
(ב) פעילות בחוות חקלאיות
(ג) פעילות במרכז ספורט ימי
(ד) טיפולים מחוץ למוסד החינוכי:
( )1טיפול באמצעות בעלי חיים
( )2בריכה טיפולית
( )3רכיבה טיפולית
 )3כניסת מפעיל חיצוני וסטודנט בהתנסות מעשית כאמור לעיל.
פעילות בשטח פתוח – בהתאם למסמך הנחיות משרד החינוך כאמור לעיל.
כיתות עולים – ניתנת האפשרות לקיים למידה פיזית של השפה העברית לתלמידים עולים ותלמידים בתכנית
נעל''ה לפי הנחיות ללימודי השפה העברית לתלמידים עולים בתקופת הקורונה.
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ז.
ח.

ט.

הסעות – ללא שינוי בנוהל הסעות לתלמידים בתקופת הקורונה.
הכנת מוסדות החינוך – יש לתת דגש להיערכות והכנת מוסדות החינוך  -ניקיון ,סדר וארגון מרחבי הלמידה
לקראת קבלת התלמידים בסיוע הרשויות המקומיות.
מעבר בין אזורים/יישובי הרמזור – בהתאם לתקנות משרד הבריאות ,כניסה ,יציאה ומעבר של תלמידים וצוותי
חינוך בין האזורים/יישובי הרמזור השונים ,ללא מגבלה בכדי להגיע למוסדות שמותרת הפעלתם.
לצורך הבהרה  -למוסד חינוכי שנמצא ביישוב ירוק/צהוב/כתום ,יכולים להגיע תלמידים וצוותי חינוך מיישוב
אדום.

דגשים פדגוגיים ,רגשיים וחברתיים
א .הדגשים הפדגוגיים ,הרגשיים והחברתיים מפורסמים באתר "לומדים בביטחון" בהתאם לאגפי הגיל ובאגף שפ''י.
ב .זמן הסתגלות בימים הראשונים (עד  7ימים) לאחר תקופת ההגבלות על הלמידה הפיזית במוסד החינוכי:
 )1ככל שנדרשת הסתגלות ,ניתנה אפשרות להורה/אחראי על התלמיד ,לשהות עד  10דקות עם הילד/ה בחצר
המוסד החינוכי/שטח הפתוח.
 )2ככל שנדרש להכניס הורה/אחראי לכיתה ,לא תותר כניסה של יותר מהורה/אחראי אחד לכיתת התלמיד בכל
זמן ,ולשהות עד  10דקות לכל היותר.
 )3בבית הספר  -מנהל ביה''ס יאשר באופן פרטני את כניסת ההורים.
 )4ההורה יהיה עם מסיכה בכל זמן ההסתגלות.
 )5ההורה/אחראי יהיה רשאי להיכנס לשטח המוסד החינוכי לאחר תשאול על פי נוסח הצהרת הבריאות :
עברית ערבית ומדידת חום ע''י צוות המוסד החינוכי.

בברכת המשך שנת לימודים פורייה ובריאה,
משרד החינוך
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