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  2021פברואר    17
 באדר תשפ''א   ' ה

 2000-1023-2020-0074354מס' סימוכין: 
 

   לכבוד

 מנהלי המחוזות

 

  הקורונהא במערכת החינוך בתקופת "תשפ ל"שנה פוריםאירועי להנחיות הנדון:                              

 

היערכות נדרשת , 21.2.21החל מהא, שבוע הבהבמהלך במערכת החינוך  תשפ"אשנה''ל פורים אירועי  לקראת .1

מתווים העדכניים באותה תקנות, ללארגון ועריכת האירועים במוסדות החינוך ובשטח הפתוח בכפוף ל מותאמת

    משרד הבריאותשגרת הקורונה באתר  הנחיותלועת 

הקבוצה לאור נתוני התחלואה והנחיות הבריאות, השנה נקיים את האירועים במסגרת  -העיקרון המוביל   .2

לפי רשימת הישובים  העדכני לאותו יישובו הרלוונטי הקבועה במוסד החינוכי או בשטח הפתוח ע"פ המתווה

  .שקבועה בתקנות

 ככל שיהיו שינויים, המשרד יעדכן בהתאם. .3

 העקרונות והכללים:להלן  .4

ע"פ ובקבוצות קבועות  העדכני הרלוונטי המתווהע"פ  מויתקייבמתחם המוסד החינוכי  םאירועיה .א

 בגני ילדים אורחות חיים, אורחות חיים בבית הספר מסמך 

 ,היותר לכל משתתפים 20של קבועות בקבוצות  בכל מסגרות החינוך בשטח הפתוח יתקיימו האירועים .ב

קבוצת התלמידים הקבועה תיפגש עם איש צוות קבוע אחד בכל המפגשים. איש הצוות , צוות אנשי כולל

 קבוצות התלמידים הקבועות. 4החינוכי יוכל לעבור בין 

לפי המתווה  במסגרת הקבוצה הקבועהניתן לקיים מפגשים  –באזור/יישוב ירוק, צהוב וכתום מוחרג 

  .כולל אנשי הצוות הקבועים - י''ב-ו', י''א -א'גנ''י,  -המותר לפי שכבות הגיל 

 :חל איסור .ג

 ., דוכניםמצעדים", תהלוכות, עדלידע"נג, י, הפנמסיבות נשף וריקודים לקיים (1

יישוב ירוק, צהוב וכתום /באזור  ספר. בבית פתוח שטחבקבוצת /חינוכי במוסד חיצוני מפעיל לשתף (2

 שנת למהלך הקבוע חיצוני מפעיל אותו של פעילות מותרת מיוחד לחינוך ספר ובביתמוחרג 

 .חיים אורחות מתווה פי על, הלימודים

 .במוסד החינוכי/במפגשי השטח הפתוחבאופן פיזי השתתפות הורים לאפשר  (3
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 םתתקיי )כגון: פנימיות/ישיבות וכד'( מוסדות חינוךהקיימים ב בבתי כנסת/מדרשקריאת מגילה  .ד

 .להנחיות משרד הבריאותבהתאם 

 .שיחולקו בסוף יום הלימודים סגוריםאפשרי במארזים  ,משלוח מנות איש לרעהו – משלוח מנות .ה

במקום ממתקים הכנת מאפים אפויים, דגש על אריזה מקורית,  – בריא מנות משלוחמומלץ להעניק  .ו

תשומת לב לילדים אלרגים/עם  יש לתת מתנה יצירתית, משלוח מנות וירטואלי למתכונים וברכות.

    רגישויות רפואיות.

בהתאם למסמך אורחות החיים, בכל פעילות הכוללת מגע  הההיגייניש להקפיד הקפדה יתרה על כללי  .ז

 כגון ריקוד, איפור וכיוצא בזה

   עטיית מסיכה .ח

תחפושת יש להדגיש כי לבישת במוסד החינוכי.  בהתאם להנחיות משרד הבריאות ואורחות חיים (1

   עטיית המסכה על הפה ואף.מרת טאינה פו

 ,יש להקפיד במשנה זהירות בעטיית המסיכה מתחת לתחפושת -  זהירות ובטיחות בעטיית המסיכה (2

על מנת למנוע ונוח מהפנים באופן בטוח  המסכהלאפשר לילדים הסרת ו בחינוך קדם יסודיבדגש על 

  מחנק וכו' 

  : המלצות .5

בשטח בחצר ביה"ס/ קבוצות/לאפשר פעילות מירבית של מס' כיתות במטרה, הרחבת זמן ההפסקות .א

 תוך הקפדה על פעילות בקבוצות קבועות ובמרחבים נפרדים ע"פ כללי אורחות חיים בהפסקה. הפתוח

במרחב יקיימו את אירועי הפורים יישובים ירוקים וצהובים/כתום מוחרג ו ב-מומלץ לשקול, שכיתות ה .ב

על מנת למנוע התקהלות והתגודדות במרחבים , במסגרת הקבוצה הקבועה יינוכמחוץ למוסד החהפתוח 

 ., והכל בהתאם לתנאי מזג האווירבית הספרשבתוך הפתוחים 

 .מומלץ לקיים כניסה ויציאה מדורגת בתחילת ובסיום היום .ג

   

 .ך למנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות יש להפיץ הנחיות אלו למנהלי מוסדות חינו .6

 

 פורים שמחבברכת 

 מצב משרד החינוך רחד
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