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 2021באפריל  08
 בניסן תשפ"א וכ" 

 2000-1023-2021-0001189מס' סימוכין: 
 

 לכבוד

                מנהלי מחוזות   

 
 11.4.2021 מתווה עקרוני ללמידה משולבת פיזית ומרחוק עדכון להנדון: 

  

 כללי 

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה  להלן עיקר ההקלות אשר צפויות להתאפשר במסגרת עדכון  

, הצפויות  2021-התשפ"א  (, 31  )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך()תיקון מס' החדש )הוראת שעה(  

 .2021 באפריל 11"א, התשפ  בניסן  ט"כלהיכנס לתוקף ביום  

תאריך  ו' אייר  יוכלו להיערך לקראת הפעילות המפורטת במתווה זה עד ללזמן התארגנות,  מוסדות חינוך שיזדקקו  

 .2021באפריל  18, התשפ"א

 להלן עיקרי השינויים: 

 ילמדו בכיתות מלאות.  –  כיתות ד' .1

  ניתן ללמוד   ,שכבה   לאותה  65%  הוא לפחותי"ב שבהן שיעור התלמידים בעלי אישור "תו ירוק"  -י"א ו  שכבותב .2

  .בכיתות מלאות וללא הגבלה במעבר בין קבוצות של תלמידים

 מעקב ושליטה על נתוני תלמידים בעלי "תו ירוק":  .3

  תלמידים"אחוז    : בעמודה  , החינוך  משרד   של  התחלואה  נתוני   במערכת   מוצג "  ירוק"תו    בעלי  התלמידים  אחוז (א)

 ". במוסדות  בידודפטורי /פעילים מאומתים "נתוני  :בגיליון ,"בידוד פטורי

  רשאים  הם  הנתונים  פי  על  כיהשינוי בנתונים, לעדכן ולהנחות את מנהלי המוסדות    אחרלעקוב    המחוז  על (ב)

 . מלאות בכיתות   ללמידה לעבור

,  מחול,  מעבדות,  כגון: מוסיקה  י"ב-לקראת בחינות בגרות של כיתות י"א ולמידה מעשית    הבחירה/  מקצועות .4

 עיצוב ופרויקטים וכד', יתקיימו באחד מהמקרים הבאים: /ופיסול  ציור –  אומנות, תיאטרון

לאותה שכבה )כאמור לעיל(, קבוצות הלימוד   65%מס' התלמידים בעלי "תו ירוק" הוא לפחות  ןבשכבות בה  (1

 יוכלו ללמוד במבנה סגור/קונסרבטוריון, סטודיו וכד'.  

כאשר    .בשטח פתוח בלבד  מידה תתאפשרבשכבות בהם אין מספר תלמידים בעלי תו ירוק בהיקף כאמור, הל (2

 קיימת אפשרות לערבוב בין קבוצות. 

הסרת המגבלה על ערבוב קבוצות של כיתות א' עד ג' בצהרונים,   - 'ג-צהרוני ניצנים/ מיל''ת בכיתות א' ו .5

 ילדים.  28קבוצות קבועות לכל היותר, ועד   3כך שתחול עליהם ההוראה הכללית לפיה ניתן לערבב 

 בלבד(.   2כיתות/קבוצות קבועות )ולא  4התלמידים יוכלו לעבור בין עד  -י בכלל-כיתות ז .6
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 י':   -תכנית "מגן חינוך" בכיתות ז'  .7

  למידה  , תתאפשרויתקיימו התנאים והכללים לכך יבדקו בתכנית "מגן חינוך"' י –' ז  ספר בהם כיתות בבתי (1

   כקבוצה קבועה ונפרדת  תיחשב כל כיתה מלאות ו בכיתות

 . י'( – )ז'  גם יחד של הכיתות האמורות  הורי התלמידיםהסכמות מ  75%ניתן להסתפק בסך  (2

 (. ט''ז, סעיף  5לביצוע התכנית כמפורט בהמשך )עמוד  והכללים התנאים  (3

 תפורסם בנפרד ע"י המשרד למנהלי המחוזות.   –תכנית לקביעת סדר עדיפות לתכנית  (4

 ניתן לקיים למידה של תלמידים מחוננים בשטח פתוח בלבד.  – תלמידים מחוננים  .8

   : גופניחינוך  .9

לתלמידים בכיתות א' עד י"ב שפעילותם הותרה, ועל פי הוראות    ניתן לקיים שיעור שחייה  –   לימוד שחייה  (1

בבריכת שחייה המצויה במבנה, ובלבד שבריכת השחייה והמבנה שבו היא מצויה    החלות על פעילות הכיתות, 

 משמשים באותן שעות לשיעורי שחייה לתלמידים כאמור בלבד, ואינם פתוחים לציבור בשעות אלה.  

בפיקוח משרד    ספרי -ביתספרית או מועדון ספורט  -ביתשל תלמידים ספורטאים בנבחרת ספורט    פעילות (2

בישראל   החינוך המשתתפים במפעלים או בתחרויות של משרד החינוך או של התאחדות הספורט לבתי ספר

 בהרכב של תלמידים מקבוצות קבועות שונות.   במבנים סגורים/בשטח פתוחיוכלו להתקיים  

ובלבד שיתקיימו    תמקבוצות קבועות שונוניתן לשתף תלמידים בשיעורי חינוך גופני    -שיעורי חינוך גופני   (3

 בשטח פתוח בלבד. 

 .חינוך גופני ע''י מפמ''ר מסמך הנחיות משלים יפורסם בנפרד  (4

 יומית בכניסה למוסד החינוכי.הצהרת בריאות ביטול חובת מילוי  .10

 להלן פירוט המתווה  

)הרשימה תפורסם בנפרד מזמן לזמן בהתאם לתקנות משרד הבריאות  ו"כתום"    "צהוב",  או באזור "ירוק"  ביישוב

       –כאמור לעיל( 

 ימים בשבוע לפי מערכת השעות הרגילה.  6 -  )ושלב גן הילדים בחט"צ( גני ילדים .א

 בגני הילדים:  ניצנים צהרוני .ב

 ימים בשבוע, בקבוצות קבועות ובצוותים קבועים. 5לפעול כבשגרה  ימשיכו (1

ניתן לצרף יחד תלמידים לקבוצת צהרון קבועה משתי כיתות אורגניות ככל הניתן, ולכל היותר משלוש כיתות   (2

 תלמידים.  28אורגניות, ובלבד שמספר התלמידים בקבוצה זו לא יעלה על 

 ביישובים ירוק, צהוב וכתום ע"פ הרשימה   מותרת םפעילות – ריותמועצות אזויישובי בגני ילדים וצהרונים   . ג

 שתפורסם בנפרד מזמן לזמן ע''י משרד הבריאות.  

  -'ד-בכיתות א' .ד

 6שעות ביום. בתי הספר יהיו פתוחים    5  ולפחות  ימים בשבוע  5  לפחותבבית הספר    למידה בכיתות מלאות (1

 בשבוע.   ימים

 קבוצות אורגניות קבועות, לכל היותר.  3מורה יוכל ללמד תוך מעבר בין  (2

 . בור בין הכיתות/קבוצות ללא הגבלה''ס יוכל לעביהשהציג אישור "תו ירוק" למנהל   מורה  (3
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 ': ג - ''ת בכיתות א'מילצהרוני ניצנים/  .ה

 ימים בשבוע, בקבוצות קבועות ובצוותים קבועים.    5כבשגרה  יפעלו (1

ל (2 קבועה ערבב  ניתן  צהרון  לקבוצת  היותר  3  מ   תלמידים  לכל  התלמידים    קבוצות קבועות  שמספר  ובלבד 

 תלמידים. 28בקבוצה זו לא יעלה על 

 ':  ו-'הבכיתות  . ו

.  שעות ביום  5לפחות  בשבוע וימים    4  לפחות תלמידים בקבוצה,    *20בקבוצות קבועות של עד  פיזית  ילמדו   (1

    בשבוע.  ימים 6בתי הספר יהיו פתוחים 

 . היותר לכל,  קבועות  אורגניות קבוצות  4 בין  מעבר תוך  ללמד  יוכל מורה  (2

   יוכל לעבור בין הכיתות/קבוצות ללא הגבלה.  למנהל ביה''ס  מורה שהציג אישור "תו ירוק"  (3

 י': -ז'בכיתות  .ז

לרבות בבתי  לפחות יומיים בשבוע, ככל שניתן,  תלמידים בקבוצה, *20בקבוצות קבועות של עד פיזית ילמדו  (1

  בשבוע.  ימים 6בתי הספר יהיו פתוחים ם.  שנתיי 8-היסודיים ההספר 

לשלושה   ישובצו כאמור לעיל()ב לומדים בכיתות מלאות ''א י ''שנתיים בהם כיתות י 6י בבתי ספר -' כיתות ז (2

 ככל שניתן., פיזית בבית הספרללמידה ימים 

 . היותר לכל,  קבועות  אורגניות קבוצות  4 בין  מעבר תוך  ללמד  יוכל מורה  (3

 בלבד(.  2כיתות/קבוצות קבועות )ולא  4התלמידים יוכלו לעבור בין עד  (4

 מורה שהציג אישור "תו ירוק" למנהל ביה''ס יוכל לעבור בין הכיתות/קבוצות ללא הגבלה.  (5

יפעלו בתנאים המפורטים כמפורט    –   בכיתות ז' עד י' בבית ספר אשר ביקש להצטרף אל תכנית "מגן חינוך"  (6

 .סעיף ט''ז( 5בהמשך )עמוד 

     י''ב:  – י''א ותתכי .ח

ו  שכבותב (1 ירוק"  -י"א  "תו  בעלי אישור  התלמידים    יוכלו שכבה,    לאותה   65%  הוא לפחות י"ב שבהן שיעור 

במקרה כזה, לא תחול הגבלת מעבר    ללמוד בכיתות מלאות  וללא הגבלה במעבר בין קבוצות של תלמידים.

 . האמורות לעיל י"ב  מלמד אך ורק את שכבה י"א או הוא של מורה בין קבוצות קבועות אם 

 . לעיל כאמור, המחוז באחריותיעשה  מעקב ושליטה בנתוני תלמידים בעלי "תו ירוק"  (2

 : שלהלן להנחיות  בהתאם  תתקיים הלמידה, המקרים  יתר בכל (3

בתי הספר יהיו  לפחות יומיים בשבוע, ככל שניתן.  תלמידים בקבוצה,  *20ילמדו בקבוצות קבועות של עד  (א)

  בשבוע. ימים 6פתוחים 

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

 יוכל לעבור בין הכיתות/קבוצות ללא הגבלה.  מורה שהציג אישור "תו ירוק" למנהל ביה''ס  (ג)

   כיתות אורגניות/קבוצות/מגמות.    2תלמיד יוכל לעבור בין  (ד)
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תלמידים במקרים חריגים    20-תתאפשר הגדלת מספר התלמידים בקבוצה מעבר ל  – *הגדלת קבוצות קבועות   . ט

הכולל שמספרן  מ  ובלבד  יותר  יכלול  לא  המוגדלות  הקבוצות  על    10%-של  ההחלטה  טרם  הקיימות  מהכיתות 

 הגדלה. וכאמור להלן: 

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

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

 

משלים  מסמך הנחיות  .בשטח פתוח בלבדניתן לקיים למידה של תלמידים מחוננים   – תלמידים מחוננים  .י

 .  אגף תלמידים מחוננים ומצטיינים – המינהל הפדגוגי   ע''יבנפרד יפורסם  

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

 .יםילצרכים העכשוו  תלמיד עם מוגבלות תעודכן ותותאםתכנית הלימודים האישית של  (1

ההוראה   (2 מעובדי  השילוב  ממורת  המענה  את  לקבל  ימשיכו  השילוב  מסל  לתמיכה  זכאות  עם  תלמידים 

 ממקצועות הבריאות והטיפול.

    של התלמיד. מערכת השבועיתבהתאם להסייעת האישית תשובץ  (3

מיוחד  (4 חינוך  לשירותי  זכאות  עם  תלמידים  בהשתתפות  הלומדים  ומשולבים  גן/ ים  מיוחד,  חינוך  כיתת 

 .כיתה רגילה, תתקיים בימים המתוכננים על פי התכנית הכיתתית, הקבוצתית והאישיתגן/ב

י''ג .יב החינוך,  ני  –  י''ד–כיתות  מוכרת שבפיקוח משרד  וי"ד במכללה טכנולוגית  י"ג  בכיתות  לימודים  תן לקיים 

 .  תלמידים 20בקבוצות קבועות של עד ,  באזורים ירוק, צהוב וכתוםהפועלת 

  משתתפים  50של עד    קבועותניתן לקיים פעילות חוגים במוסד החינוכי או במתקני הרשות בקבוצות    –חוגים   . יג

      נשי הצוות. בשטח הפתוח  כולל א

  –ים טיול .יד

באותן הקבוצות הקבועות שבהן לומדים   ,, בכל שכבות הגיל למעט בגני הילדיםניתן לקיים טיול, ללא לינה (1

התלמידים בשגרה במסגרת הפעילות, עם אנשי צוות קבועים, בלא תחלופה של אנשי הצוות או של תלמידים  

ניתן   . מדריך טיולים וכן מאבטח ומלווה רפואי ככל הנדרשבין הקבוצות; לפעילות יהיו רשאים להתלוות 

לשלב בטיול פעילות במרחבים סגורים/אתרים מורשים לפי כללי התו הסגול/תו ירוק של משרד הבריאות.  

כל קבוצה קבועה תשב בנפרד    בכל אוטובוס ייסעו שתי קבוצות קבועות לכל היותר לכל אורך יום הטיול;

ארת שתי שורות מושבים ריקות לפחות בין החלק הקדמי של ההסעה לבין  ותתבצע הפרדה באמצעות הש

 . חלקה האחורי

 , תתאפשר לינה בטיול: על אף האמור לעיל (2

י''א   (א) כתום    באזורי"ב  – לכיתות  צהוב,  סך    -ירוק,  המתחסנים/מחלימים מתוך  בהם שיעור התלמידים 

הוא   אלה  בכיתות    90%כיתות  לטייל  יוכלו  הללו  התלמידים  של  ומעלה.  מעבר  הגבלת  ללא  מלאות 

במקרה כזה, לא תחול הגבלת מעבר של מורה בין קבוצות קבועות אם מלמד אך  תלמידים בין הכיתות.  

 בעלי תו ירוק. 65%ורק את שכבה י"א או י"ב שבה יש לפחות 

 לפחות.  90%לתלמידי פנימייה שבה שיעור התלמידים בעלי אישור "תו ירוק" הוא  (ב)
 

   הנחיות משרד החינוך )קישור(     –יש לפעול ע"פ מתווה טיול חד יומי    -יתר ההנחיות  (3

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


 מדינת ישראל   
 משרד החינוך 

 
 

 

  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 

 

 

הכולל פעילות של  מתווה טיול חד יומי בשטח פתוח ללא לינה כאמור לעיל,  במסגרת תתאפשר  – הכנה לצה"ל  . טו

צה"ל למיועדים לשירות ביטחון לצורך הגברת הנכונות והמוכנות לשירות קרבי ומשמעותי  היכרות עם יחידות ב 

בצה"ל, יתאפשר מפגש עם נציגי צה"ל בכפוף להוראות תקנה זו, ובכפוף לכך שהנציגים שומרים על מרחק של  

הנחיות משרד    –יש לפעול ע"פ מתווה הכנה לצה''ל  שני מטרים לפחות מהתלמידים ועוטים מסכה בכל עת.

 החינוך )קישור( 

 :  הבאים ע"פ הכללים  תכנית "מגן חינוך" .טז

    בכיתות ז' עד י'.  התכנית תתבצע אך ורק (1

יפעלו כלל הכיתות באותה השכבה  – תכנית "מגן חינוך" בכיתות ז' עד י' בבית ספר אשר ביקש להצטרף אל  (2

וכל כיתה בה תיחשב כקבוצה קבועה ונפרדת, לאחר שהמנהל הכללי של משרד החינוך אישר כי התקיימו  

   הבאים:התנאים  לגבי אותה השכבה

של   (א) הסכמות  אחת    75%התקבלו  המוסד  לתלמידי  קורונה  בדיקות  לבצע  במוסד  התלמידים  מהורי 

הסכמות    75%ניתן להסתפק בסך  ניתנה גם הסכמתם לכך;   -ומעלה  14בי תלמידים בגילאי  לשבוע, ולג

 . י'( -)ז'  גם יחד של הכיתות האמורות  הורי התלמידיםמ

 אחת לשבוע מתקיים במוסד דיגום בקרב כל התלמידים שהוריהם נתנו את הסכמתם לכך;  (ב)

 ;   מהתלמידים לפחות 60%-לבוצעו בדיקות קורונה במוסד ע''י המשרד  בשבוע שבו ניתן אישור  (ג)

החינוכ  (3 במוסד  התכנית  ביצוע  בנוהל  –  יהמשך  המפורטות  המשרד  להנחיות  חינוך    בהתאם  מגן    –תכנית 

 . חינוך פורטל מוסדות  –מגן חינוך וב  בדיקות דיגום במוסד החינוכי 

 תפורסם בנפרד ע"י המשרד למנהלי המחוזות.   –תכנית לקביעת סדר עדיפות לתכנית  (4

אישית .יז "התפתחות  חברתית ,  תכנית  י'  "והתנדבותית  מעורבות  ופעילות    –  י''ב-בכיתות  למידה  לקיים  ניתן 

ובהתאם להנחיות משרד הבריאות במרחב הציבורי בדגש על שמירת    משתתפים  10עד    בקבוצות    במסגרת התכנית

 מסמך הנחיות משלים יפורסם בנפרד ע''י מנהל חברה ונוער.  אישית.  המרחק, עטיית מסיכה והקפדה על היגיינ 

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

מערכת החינוך תפעל תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות בדגש על עטיית מסכות, הקפדה על היגיינה אישית,   .א

הפעילות   ובמרחבי  המורים  בחדרי  השיעורים,  בזמן  בהפסקות,  האפשר,  ככל  מרחק,  שמירת  כיתות,  אוורור 

 המשותפים במוסד החינוכי ובפעילויות חוץ.  

הפעילות הלימודית הפיזית במוסדות החינוך ובמסגרות משלימות תתקיים לפי מסמכי "אורחות חיים" הכוללים   .ב

, כללי התנהגות בהסעות, כללי היגיינה אישית וכיתתית  החינוכיהנחיות משרד הבריאות )כללי כניסה למוסד את 

ינוכי, השגרה במוסד החינוכי בכיתה  ותחזוקת המוסד החינוכי, סדר פעולות בעת גילוי חולה מאומת במוסד הח

 . (וכו'  ובעת ההפסקה, ארוחות ותזונה, מיגון לצוות החינוך המיוחד, צהרונים

)יעודכן בפורטלים    בכניסה למוסד החינוכיביטול חובת מילוי הצהרת בריאות יומית  -הצהרת בריאות יומית  . ג

 השונים ובמסמכי אורחות החיים השונים(. 

ניתן לקיים סיור רגלי קצר בשטח הפתוח במסגרת הקבוצה    – סיור רגלי בשטח פתוח סמוך למוסד החינוכי .ד

מטר לפחות בין   50הקבועה, ללא משתתפים ומלווים חיצוניים, ללא ערבוב בין הקבוצות ושמירת מרחקים של 

הקבוצות, תוך הקפדה על כללי הבטיחות וזהירות בדרכים. הסיור מחוץ למוסד החינוכי יתואם ויאושר ע''י  

 מחלקת החינוך ברשות המקומית וקב''ט מוס''ח. 

https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/OutlineOfPreparationForTheArmy.PDF
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/OutlineOfPreparationForTheArmy.PDF
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/covid19-tests-instructions.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/covid19-tests-instructions.pdf
https://mosdot.education.gov.il/homepage/corona/education-shield-covid19-tests
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י''ב, כיתות עולים, צהרונים, חינוך  -לתלמידי גני ילדים, א'ניתן לקיים פעילות של מפעיל חיצוני    -   מפעיל חיצוני .ה

 בתנאים האלה: מיוחד ונוער בסיכון  

 במוסדות חינוך מיוחד שיכולה להתקיים גם בפנים.למעט בפעילות  הפעילות תתקיים בשטח פתוח בלבד,  (1

 לכל היותר.  ,קבוצות קבועות שונות  בשבוע 6המפעיל החיצוני יפגוש  (2

 . המפעיל ישמור על מרחק של שני מטרים לפחות מהתלמידים ויעטה מסכה בכל עת (3

 .הפעילות לא תכלול מגע בין התלמידים למפעיל (4

התלמ (5 לשימוש  ציוד  להעביר  בתום  יניתן  הציוד  את  יחטא  שהמפעיל  לכך  בכפוף  הפעילות  במסגרת  דים 

 .שעות 24השימוש, וישתמש בציוד עבור קבוצה אחרת רק בחלוף 

 : מפעיל חיצוני בעל אישור "תו ירוק" (6

 יוכל לעבור בכל שכבות הגיל ללא הגבלה בין קבוצות/כיתות ובין מוסדות חינוך.   ( א)

 גם במבנה סגור.   פעולל יוכל (ב)

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

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

שלהם   הוראה  או  טיפול  בתלמידים  או  בלבד  צפייה  לצורך   חינוך  למוסדות  שנכנסים  סטודנטים  לא  )דהיינו 

 ספורדי(.  

קבוצות קבועות של תלמידים,    4-יוכל ללמד יותר מ  -  איש צוות של חווה חקלאית ומרכז לחינוך ימי מורה של''ח,   .ז

הפתוח ושבכל עת הוא עוטה מסכה ושנשמר מרחק של שני מטרים לפחות  בשטח  ובלבד שהשיעורים מתקיימים  

   בינו לבין התלמידים.

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

לבין התלמידים  מסכה  עוטה בינו  זאת,.  ושנשמר מרחק של שני מטרים לפחות  עם  ניתן לשתף תלמידים    יחד 

 בשטח פתוח בלבד. בשיעורי חינוך גופני מקבוצות קבועות שונות ובלבד שיתקיימו 

  מוסד  במבנה תתבצע ככלל במבנים למידה  – חינוך מוסד הפעלת  מותרת בו  יישוב או באזור מרחבי למידה נוספים . ט

 שאינם במבנים ללמוד ניתן הבריאות, הנחיות לפי פיסית ללמידה מענה לתת ובכדי בביה"ס מקום בהיעדר החינוך.

מנחים    המשרד  להנחיות  ובכפוף  המקומית  הרשות  עם  בתיאום  הפיקוח,  באישור  הספר,  בית  ממבנה  חלק קווים 

 .  לרשות המקומית לבחירה ואישור מרחבי למידה נוספים בתקופת הקורונה

 

יפעלו בהתאם    –רים, מחוננים(  בחינות בגרות, מתכונת, הסמכה )תיכוני ועל תיכוני( ומיון למוסדות חינוך )סמינ .י

  ויתקיימו בכל היישובים/צבעי הרמזור.  למתווה בחינות

 

   –פנימיות  .יא

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

תלמידים. מותרת   18משפט או תלמידי נעל"ה. בקבוצות של עד -חברתיים ברשויות המקומיות או בצווי בית

 תקנות הגבלת פעילות.  הוראות פנימייה  בהתאם לחוץ ליציאה מ כניסה ו

https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CoronaGuidelines4AdditionalLearningSpaces.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CoronaGuidelines4AdditionalLearningSpaces.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/OutlineForMatriculationExamsInClosure.pdf
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  כאמור  פנימייה   תלמיד  יצא תלמידים.    50בקבוצות של עד    – לתלמידים עד גיל תיכון    יכוניות אחרות פנימיות ת  (2

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

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

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

 נושר ובסיכון. 

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

 תותר יציאה ברגל לבית הספר ותותר למידה.  

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

 רק לתלמידים שפעילותם מותרת ע"פ התקנות. חייפת בית הספר 

התלמידים    פנימיות (6 שיעור  ירוק"  י''ב    – י''א  שבהן  "תו  אישור  לפעול   ,לפחות  90%הוא  בעלי  יהיה  ניתן 

עד   של  מהפנימייה500בקבוצות  ויציאה  כניסה  על  הגבלות  ללא  עליהם    . ,  יחולו  בפנימייה,  הכיתות  שאר 

 ההגבלות שלעיל.  

בעלי אישור "תו ירוק"  בפנימייה שיעור התלמידים  יוכלו לצאת לטיול כולל לינה ובתנאי שתלמידי פנימייה  (7

 כאמור לעיל. לפחות 90%הוא 

עולים ותלמידים בתכנית    –  עולים  כיתות .יב פיזית של השפה העברית לתלמידים  ניתנת האפשרות לקיים למידה 

 . הנחיות ללימודי השפה העברית לתלמידים עולים בתקופת הקורונה לפי  נעל''ה

  .הקורונה בנוהל הסעות לתלמידים בתקופת ללא שינוי  –הסעות  . יג

  

 

 

 בברכת המשך שנת לימודים פורייה ובריאה, 

 משרד החינוך 

https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CoronaOlimHebrewLessons.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
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