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 2020 אפריל ב  20
 בניסן, תש''ף  וכ''

 2000-1023-2020-0072283מס' סימוכין: 

 

 

 תפוצת מנהלי מחוזות 

 

 נגיף קורונה –מהבית למידה מרחוק לטובת ציוד וחומר לימוד אישור חד פעמי לקחת הנדון:                      

 

 עד להודעה חדשה. לסגור את בתי הספרמשרד הבריאות הנחה במסגרת צו בריאות )מוסדות חינוך(,  .1

לאסוף חומר לימודי מבית הספר  הוריםו עובדי הוראה, מנהליםל ,אפשר באופן חד פעמימבקש ל משרד החינוך .2

  .טובת למידה מרחוק מהביתלו בגרויותהתלמידים הנבחנים לעבור 

 האישור יהיה תקף בחלוקת זמן הבאה:  .3

  19:00 – 14:00בין השעות   22.4.2020'  דבתאריך יום  .א

 19:00 – 14:00בין השעות  23.4.2020בתאריך יום ה'   .ב

 חינוך מיוחד(ים מפעיל בהםמוסדות חינוך  ,מעטל) 12:00- 08:00השעות   בין  24.4.2020בתאריך יום ו'   .ג

 השיקולים לקביעת העיתוי: .4

   יום השואה – 4.202012.' גיום  .א

 בכדי למנוע בעיות הידבקות. העיתוי לשעות : לאחר סיום פעילות החינוך המיוחד במוסדות החינוך .ב

  .16:00 –  08:00במוס''ח ניתן להקדים לשעות הבוקר,  פעילות חינוך מיוחדבמידה ולא מתקיימת  .ג

 להלן הכללים וההנחיות:   .5

פקח על כל התהליך הסדיר וללאת העיתוי בהתאם לשיקולים שלעיל, קבוע ל  מנהל ביה''סבאחריות ככלל,  .א

 מרגע פתיחת ביה''ס ועד לסגירתו .

, תלמידי תיכון/ההורים, עובדי ההוראהאת הגעת ולדרג , לקבוע חלונות/שעות זמן לתזמןבאחריות המנהל  .ב

 2ק על מרח ושמירה אנשים 2עד התקהלות של  שלא תהיה תוך הקפדה ,וחומר הלימודהציוד לקחת את 

 מטר אחד מהשני.

 חומר/הציוד שייך להם תלמיד תיכון/הורהל ורק אך תותר הספר לבית הגעה - יסודיים על ספר בבתי .ג

 !מלווים ללא ,הלמידה

 ( התלמיד ולא)  הציוד את לקחת יבוא  מבוגר /שהורה חובה חלה - וחט''ב היסודיים הספר בבתי .ד

  הדברים. את לקחת להגיע בידודלצאת מ אף אחד אינו רשאי אופן בשום מקרה בכל .ה
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 . באתר משרד הבריאותמעת לעת שמתפרסמות יש להקפיד על כל הנחיות ההיגיינה כפי  .ו

 מומלצת מסיכת בד ביתית או . חובה לחבוש מסיכת פה ואףמוסד החינוכי  / בעת יציאה למרחב הציבורי (1

  .ףמסיכה רגילה ויש לחבוש אותה כך שתהיה צמודה לפה ולא

 .יש לשטוף ידיים לאחר נגיעה במסכה (2

 .היד כף באמצעות לא דלתות, לפתוח יש (3

 .בפנים בנגיעה האפשר ככל להמעיט יש (4

 קרובות לעיתים ידיים לרחוץ יש (5

 בהנחיות הנ''ל. הורים יש לעדכן את עובדי ההוראה ו .6

 כאזורים מוגבלים בתקנות שע''ח/אתר משרד הבריאותאישור זה, אינו תקף למקומות אשר הוגדרו  .7

 למנהלי בתי הספר.הפיצו את ההנחיות נא  .8

 היערכותכם בהתאם. .9

 

 

 . אלו נהלים על יתרה הקפדה שתקפידו אמון בכם נותנים ואנו,  אמון בנו נתן הבריאות משרד, יקרים מנהלים

 , לכך דאגו אנא

 

 

 

 

 

 

 

 :עותק

 תפוצת מטה מינהל פדגוגי

 תפוצת מטה אגף הביטחון  

 תפוצת מנהלי תחם ביטחון מחוזיים

 יו''ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך  –מר אבי קמינסקי 

 סמנכ''ל חינוך במש''מ –גב' מיכל מנקס 

 מנהל מינהל ביטחון במש''מ –מר יוחאי ואג'ימה 
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