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 2021  מרץב        18
 תשפ"א  בניסן  '  ה  

 2000-1023-2020-0078044מס' סימוכין: 

 לכבוד 

 מנהלי מחוזות

    שלום רב, 

  עדכון – בשטח הפתוח פעילותמפגשים ולהנחיות משרד החינוך הנדון:      

 מבוא  .1
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של  עדכון .א

בשטח מפגשים לפעילות מאפשר לקיים  - (, התשפ"א29מוסדות המקיימים פעילות חינוך( )תיקון מס' 

   כמפורט במסמך זה. 2021 במרץ 21מיום החל הפתוח במוסד החינוכי/במרחב הציבורי 

 

 .21.3.2021בתאריך המערכת החינוך מתווה עדכון ב פתוח שטחאת סעיף פעילות במפרט  מסמך זה, .ב

 

לענות על הצורך של התלמידים במפגש עם  יםבאוויר הפתוח מבקשוהפעילות  יםהקבוצתי יםהמפגש .ג

לתלמידים  ועניקי ים. כחלק מהתהליך ההדרגתי והמושכל של החזרה לשגרה, המפגש"קבוצת השווים"

ויכולת לשתף בחוויות אישיות בהתאם לשלב ההתפתחותי ומצבי החיים וכל זאת חברתי -מענה רגשי

. התלמידים יקבלו הזדמנות לשתף, להיתמך ולתמוך כמו גם הזדמנות בתנאים של שמירה על הבריאות

בלתי אמצעי  יחוו התלמידים קשר יםבאמצעות המפגש הצוות החינוכי. להיות יחד עם חבריהם לכיתה ו

ויכולת להעמקת ההיכרות ביניהם. השיח הרגשי יאפשר למורה לשאול לשלומם של  עם המורה

התלמידים ולאתר קושי, מצוקה וסיכון. במפגשים אלו יתאפשר להציע עזרה, תמיכה והפנייה לאנשי 

 לוגים(. . ניתן להפנות לשיחה אישית אנשי המקצוע של שפ"י )יועצים ופסיכומקצוע במקרים הנדרשים

 

   :מאפשרים המפגשים .ד

  למידה  (1

 בתחושות, מחשבות וחוויות בתקופה הנוכחיתשיתוף  –שיח רגשי  (2

 סיכון קושי, מצוקה או ואיתור תלמידים בזיהוי  (3

  הקשרים ביניהם וחיזוק  פעילות חווייתית עם קבוצת השווים –מפגש חברתי  (4

 חיזוק החוסן האישי והקבוצתי, תוך רכישת כלי חוסן (5

 פעילות הפגתית בתנועה המקדמת בריאות פיסית ונפשית  (6

 לעולמם של הילדים ובני הנוער  םהרלוונטייואקטואליים דיון בנושאים חברתיים  (7
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 הכרות האישית בין התלמידים למורההעמקת ה –ביסוס קשר מורה תלמיד  (8

 .יה ללמידה והעמקת תחושת המסוגלותיצירת מוטיבצ (9

  , באתר "לומדים בביטחון"והחברתיים  הרגשיים, םבהיבטים הפדגוגיי וחומר מקצועי המפגשים מתכונת .ה

 :הפעילות בשטח הפתוחהנחיות הבריאות לקיום  .2
 

בכל הארץ  ים תיכוני –ועל  העל יסודיים, ים, תלמידי בתי הספר היסודייםהפעילות תתאפשר לילדי גנ .א

  צבעי הרמזור( לפי הכללים הבאים:בכל )

 משתתפים לכל היותר, כולל אנשי צוות  50בקבוצה של  (א)

  .במתחמי המוסד החינוכי/במרחב הציבורי בשטח הפתוח בלבדהמפגשים יתקיימו  (ב)

 .בכל המפגשים יםצוות קבוע אנשיקבועה תיפגש עם הקבוצת התלמידים  (ג)

  .קבועותהתלמידים הקבוצות  4לעבור בין  ויוכלחינוכי הקבועים הצוות  אנשי (ד)

 יוכל לעבור בין הכיתות/קבוצות ללא הגבלה. "תו ירוק"איש צוות/מפעיל חיצוני בעל  (ה)

 המפגשים בשטח הפתוח בתוך מתחם המוסד החינוכי יהיו בכפוף למסמך "אורחות חיים" המוסדי .ב

המתעדכנות  הבריאות  להנחיותיהיו בכפוף של היישוב/הרשות המקומית ס(, ובמרחב הציבורי ")גן/ביה

 3ו  2תוך הקפדה על קיום התנאים והכללים המפורטים בסעיפים  באתר משרד הבריאות מזמן לזמן

 להלן.  

 ניתן לקיים פגישה פרטנית של תלמיד אחד עם יועץ חינוכי שאינו איש הצוות הקבוע הנפגש עם  .ג

 .הקבוצה שאליה משתייך אותו תלמיד

של תלמיד, נוסף על איש הצוות הקבוע הנפגש עם הקבוצה, ויראו  ת/השתתפות סייעניתנת האפשרות ל .ד

 זו. אותו כתלמיד לעניין מניין המשתתפים בפעילות

 סיכה:עטיית מ .ה

 כל המשתתפים יעטו מסיכה בכל מהלך הפעילות. (1

 בכל מהלך הפעילות. משקף מגן/יעטו מסיכה צוותי החינוך רק -בפעילות עם ילדי גנים  (2

 .המשתתפים יאכלו את ארוחותיהם בנפרד כל .ו

  –שמירת מרחק  .ז

יישמר מרחק של שני מטרים בין משתתף אחד לאחר בכל עת, והפעילות לא תכלול מגע בין  (א)

 .המשתתפים

 .מטרים 50-לא יפחת מהמרחק בין קבוצה אחת לאחרת  (ב)

                בערבית | בעבריתהתלמידים וצוותי החינוך יציגו הצהרת בריאות יומית  - הצהרת בריאות .ח

 .בערבית | בעברית 16 גילמעל 
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 ארגוניים לקיום המפגשים:כללים  .3

באחריות מנהל המוסד  –ומעקב ניהול כתיבת תכנית מפגשים בית ספרית, חלוקה לקבוצות קבועות,  .א

 ובהתאם להנחיות המפקח הכולל. יהחינוכ

תוך במתחם שייקבע ע''י הרשות המקומית  בתוך היישובככלל, המפגשים מחוץ למוסד החינוכי, יתקיימו  .ב

)ללא צורך בתיאום מול חדר מצב הקפדה על כללי בטיחות בדרכים וזהירות מפני מפגעים בטיחותיים וכד' 

 טיולים(. 

תית וקב''ט מוסדות החינוך עם מנהל מחלקת החינוך הרשו תתואםתכנית המפגשים במרחב הציבורי  .ג

 .הרשותי

 ביטוחסוגיית ה .ד

 העובדיםגם על פעילות  יחול ,של משרד החינוך כלפי עובדים המועסקים על ידו לחבותוכתב הכיסוי  (1

 .החינוך משרדהנחיות דרישות הדין וככל שפעילות זו עומדת ב ,בית הספר לכתלימחוץ 

ככל  מחוץ לכתלי בית הספריחול גם בגין פעילות  ,צד שלישיכתב הכיסוי לחבותו של משרד החינוך כלפי  (2

הביטוחי המופיעים לתנאי הכיסוי  ובכפוףשפעילות זו עומדת בדרישות הדין והנחיות משרד החינוך 

 .בכתב הכיסוי לאחריות משרד החינוך כלפי צד שלישי

ו להרחיב את הכיסויים אשר ברשותן גם לפעילות זו ידאג ובעלויות,רשויות החינוך המקומיות  (3

  וביטוח רכוש. מעבידים חבות ביטוחשלישי,  ביטוח צד הםיובינ מתאימים  ביטוחיםב

 

 רשויות המקומיות. למנהלי מח' החינוך בנא הפיצו את ההנחיות למנהלי מוסדות החינוך ו .4

 תחולה: מפרסום מסמך זה. .5

 היערכותכם בהתאם. .6

 
 בברכה ,

 חדר מצב משרד החינוך
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