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 مقّدمة 

 املديرين األعّزاء،

واستمرارّيتها خطوة ذات بداية سنة دراسّية جديدة. االستعداد الفتتاحّية الّسنة    - كّل سنة، الفاتح من أيلول هو يوم احتفالّي ومثير

 أكثر أهّمّية من أّي وقت مض ى.  2021/  2020أهّمّية، وفي سنة  

تحّدٍّ وألزم جميعنا  عة، وأحياًنا غير مفهومة. وضعنا الواقع أمام 
ّ
الّسنة األخيرة اختبرنا تحّديات، اضطرابات وتغييرات غير متوق في 

خص ّي، مّرة
ّ
ربية والّتعليم.   بالّتكّيف املستمّر في الجانب املنهّي والش

ّ
رة في األداء العاّم لجهاز الت

ّ
وتكراًرا. هذه الفترة أحدثت تغييرات مؤث

الّتعليمّية القادمة، مراعين الخصائص الفريدة لسنة  إلى االستعداد    بالحاجةومن هنا نحن على دراية   ، والخصائص 2020للّسنة 

تعليمّية  
ّ
عة للّسنة ال

ّ
 . 2020/2021املتوق

لى افتتاحّية هذه الّسنة مع مخاوف نموذجّية لبداية سنة جديدة، باإلضافة إلى مخاوف نابعة عن هذه الفترة الخاّصة  يصل الّتالميذ إ

تي نحياها. قسم منهم اختبر أزمات مختلفة مثل: فقدان إنسان قريب، خسارة اقتصادّية، صّحّية وعائلّية، حدثت إثر الوضع الخاّص.  
ّ
ال

  
ً

 وأصال
ً

وزادت من الّصعوبات والّضيقات. هذه أوضاع تستلزم في وضع نفس ّي حّساس، والفترة األخيرة ضّخمت  قسم منهم كان قبال

خص ّي وعلى املستوى قنوات تواصل متعّددةحساسّية خاّصة، صبًرا، إصغاء ملا يقال وما ال يقال، وباألساس بناء 
ّ
، على املستوى الش

 - ات الّنفسّية، وإقصاء حاالت الخطر والّصعوبة. هذا الكالم ينطبق على كّل الّدوائرما يسمح برؤية الّضائق املجموعاتّي، على حّد سواء،  

اقم اإلدارّي.
ّ
ربوّي والط

ّ
اقم الت

ّ
شديد بشكل خاص على    خاّصة في هذه األّيام.  الّتالميذ، األهل، الط

ّ
عاضد االجتماعّي  كذلك، يجب الت

ّ
الت

مين، األهل...  -في كّل الّدوائر 
ّ
عور باالنتماء الّصّفّي، املدرس ّي واالجتماعّي الّتالميذ، املعل

ّ
كون الّتعليم عن بعد قد يقّوض ويضعف الش

 عموًما.

 يتاح الوصول الفعلّي إلى املدرسة. في هذه الحالة، يجب االستعداد للّتع
ّ

م عن من املمكن في افتتاحّية الّسنة الّدراسّية، أو خاللها، أال
ّ
ل

ريقة، وتعزيز جوانبها املمّيزة، وعدم رؤيتها كأمر مفروغ منه. بعد بكّل املعاني. من املهّم بذل  
ّ
م بهذه الط

ّ
 تفكير بإبراز إيجابّيات الّتعل

أجل  من  بتفّهم.  تتقّبلوها  أن  ونأمل  إضافّية،  تغييرات  فيه  تكون  قد  وجديد،  معّقد  واقع  حول  يدور  الحديث  أّن  إلى  واعون  نحن 

ر 
ّ
الت جهاز  مرساة  على  والحفاظ  لنشّجعاالستمرارّية  لندعم،  لنطّور،  لنساعد،  لنعّزز،  لنرافق،  م، 

ّ
لنعل لنرّبي،  والّتعليم:  فإّن   ، بية 
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متخّصصو الخدمة الّنفسّية االستشارّية سيكونون في خدمتكم، في الّتفكير   .1  השנייה  מהמעלה  باهتمام مختلف  يلزمنا  االستعداد  

 واالستشارة في كّل أمر وموضوع، وفي كّل وقت. 

جاح والّصّحة الّسليمة لكم  
ّ
  الن

 
 יצירת בעיות ופתירתן" של ויקלנד וצלביק ופיש. -על פי הפרק: "שינוי 1
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ربوّية 
ّ
 خطوط موّجهة لنمط الحياة في املؤّسسة الت

بيل العودة الكاملة إلى الّتعليم، وإدارة نمط مالَءم في زمن الكورونا هذه الوثيقة  
ُ
جاءت لتساعدكم أنتم املديرين في االستعداد الجّيد ق

ربوّية. 
ّ
  في املؤّسسة الت

ها خطوط شمولّية. في بدايت الوثيقة مبنّية بشكل يتيح لكم آلّيات لالستعداد وتحديد قواعد ونمط حياة في املدرسة. الوثيقة عاّمة،  

بيعة املختلفة فيما بينها
ّ
ربوّية، والط

ّ
، موّجهة، من بعدها تفصيل مواضيع خاّصة إلدارة نمط الحياة زمن الكورونا. تعّدد املؤّسسات الت

يّ 
ّ
ربوّية. من املوص ى به عمل ذلك بالّتنسيق مع املالك أو الّسلطة املحل

ّ
 ة.يستلزم مالَءمة توجيهات للواقع العملّي في املؤّسسة الت

ق بنمط الحياة في املدرسة يكون 
ّ
وارئ في املدرسةاليد اليمين ملدير املدرسة، في كّل ما يتعل

ّ
ز األمن واألمان والط

ّ
. عليه االحتفاظ مرك

 
ّ
مين، بكّل الّتعليمات والحتلنات املهنّية في املوضوع، املساعدة، اإلرشاد، إيعاب ونشر الّتعليمات وأنماط الّسلوك الجديدة امللزمة للمعل

 للّتالميذ واألهل.  

 

ربوّية 
ّ
 مبادئ وخطوط موّجهة لنمط الحياة في املؤّسسة الت

م في املدرسة، وكّل نشاط تربوّي) مثل دفيئات زراعّية، مراكز رياضة يومّية... إلخ(      - العمل وفق الخطوط العريضة  .1
ّ
سيتم الّتعل

ربّية للّسنة الّدراسّية  وفًقا  
ّ
ربية والّتعليم الت

ّ
 . 2020/2021للخطوط العريضة لتفعيل جهاز الت

ظافة .2
ّ
شديد على الن

ّ
تي ستشمل من بين األمور األخرى: سيتّم الحرص الكامل على الّنظافة وفًقا إلرشادات وزار   - الت

ّ
ة الّصّحة، وال

 غسل اليدين وفصل املراحيض على أمثل وجه، كما هو محّدد في هذا امللف.

ا يجب مراعاته، قدر اإلمكان.   -املحافظة على مسافة ُبعد .3  ُيعّد الحفاظ على مسافة تباعد مبدأ مهمًّ

سنوات في املجال العاّم. وضع الكمامة هو عمل مركزّي ومبدئّي ملنع    7كقاعدة، وضع الكمامة ملزم من جيل   -وضع الكمامة .4

 يأتي تفصيلها الحًقا.   انتشار العدوى. تشديدات خاّصة للمدسة وللّتالميذ ذووي االحتياجات الخاّصة خصوًصا،

صريح الّصّحيّ  .5
ّ
مين من   صّحة طفلهمايعتبر الّتصريح الّصّحّي من الوالدين بشأن    - الت

ّ
ب واملعل

ّ
ال
ّ
ا ُملزًما لضمان سالمة الط

ً
شرط

 اإلصابة وانتشار العدوى. األهل ملزمون بالّتصريح، وفًقا لإلرشادات املوّضحة أدناه. 

رب  .6
ّ
: إّن الّدخول إلى الّروضة هو نقطة يجب مراعاتها بتخطيط وتفكير ُمسَبق. تنظيم وتيرة وّيةقواعد الّدخول إلى املؤّسسة الت

م  
ّ
م، املحافظة على مسافة ُبعد بين الّداخلين. كّل هذه األمور هي شروط الّدخول املنظ

ّ
داخلين، الّتنسيق، املراقبة والّتحك

ّ
ال

 املوضوع مفّصلة أدناه. الّتعليمات حول هذا    لنمط الحياة في فترة الكورونا. 

ًبا،    -قواعد في االستراحات .7
َ
شاط في االستراحات يكون مبرَمًجا ومراق

ّ
، الخروج إلى االستراحة بين الحصص قدر املستطاعالن

مفّصلة  تعليمات  املستطاع.  قدر  طة، 
ّ
ومخط منّسقة  تكون  شاط 

ّ
والن عب 

ّ
الل مناطق  املستطاع،  قدر  جغرافّي،  بفصل  يكون 

 املستند. ستظهر الحًقا في  
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د في مؤّسسة تربوّية .8
َّ
بالّتنسيق مع وزارة الّصّحة، وضعت وزارة التربّية والّتعليم سلسلة   - ترتيب إجراءات اكتشاف مريض مؤك

مة، وطريقة عمل عند الكشف عن مريض كورونا تّم التحقق من إصابته، في املؤّسّسة الّتعليمّية. وهذا اإلجراء  
ّ
إجراءات منظ

ب استجابة سري
ّ
واء. التعليمات مفّصلة الحًقا. يتطل

ّ
 عة من مدير املدرسة، بالّتنسيق مع الجهات الّصّحّية والّتفتيش في الل

إشراك األهل في مجمل اإلرشادات ونمط حياة الكورونا ضرورّي، وهو شرط لنجاح العملّية الّتعليمّية في نمط   - إشراك األهل .9

شراك األهل ومشاركتهم بالّتحديثات والّتبليغات، وإنشاء وسائل تواصل حياة صعب ومقّيد كهذا. وعليه، يجب بذل كّل جهد إل 

 وتنسيق جّيدة قدر املستطاع. 

جنة الوزارّية حسب قانون الّسلطات الخاّصة، ملواجهة فيروس كورونا املستجّد   -"منطقة مقّيدة"  .10
ّ
هي منطقة أعلنت عنها الل

ت(، سنة  
ّ
تي بموجبه تّم اإل 2020)تشريع قانون مؤق

ّ
 ". منطقة مقّيدةعالن واإلقرار عن املنطقة كـ" ، وال

عليمات .11
ّ
فسير وإيعاب الت

ّ
ي لنجاح إدارة نمط    -الت الكورونا. في زمن    حياة  التفسير الّتعليمات وإيعابها في املدرسة هو مبدأ أساس ّ

ز األمن واألمان في  
ّ
ربوّية االستعانة بمرك

ّ
مين،   املدرسة،هذه املهّمة، على مديري املؤّسسة الت

ّ
بالّتنسيق الكامل مع كّل طاقم املعل

 . في املدرسةمور  األ أولياء   بقيادّييومن املفّضل االستعانة    وبعملّية تربوّية إزاء الّتالميذ.  

 

 

ربوّية 
ّ
 صيانة نظافة املؤّسسة الت

الّتحتّية للمؤّسس  .1 ّية/الجهة املالكة ستتحّقق من جاهزّية املبنى والبنى 
ّ
إلى  الّسلطة املحل الّتالميذ  ربوّية، من أجل عودة 

ّ
الت ة 

م األولوّيات الّتالي: املراحيض، الّصفوف، األروقة،  
ّ
، املقابض وكّل الّساللم الّتعليم.  هذا اإلجراء يشمل الّتنظيف وفق سل

 مرفق أو غرض يلمسه األوالد بالعادة، في نمط نشاطهم الّتعليمّي. 

 املرافق والّساحة تكون نظيفة كّل الوقت. مبنى املؤّسسة، املعّدات،   .2

ربوّية. .3
ّ
 سيتّم وضع حاويات قمامة بشكل كافٍّ في كّل املساحات في املؤّسسة الت

 سيتّم وضع أجهزة صابون/علب صابون سائل ومناديل ورقّية في الحّمامات. .4

ربوّية .5
ّ
تشمل، فيما تشمل، رسوم إيضاحّية لكيفّية غسل سيتّم وضع الفتات إيضاح    -وفي مكان بارز   - في مساحات املؤّسسة الت

 اليدين ووضع الكمامة وغير ذلك. 

ربوّية،   .6
ّ
 في نهاية كّل يوم نشاط. يجب القيام بتنظيف أساس ّي وتعقيم كّل مساحة املؤّسسة الت

كّل استخدام للوحات يجب أن يتّم التنظيف عّدة مّرات خالل اليوم في غرف الحّمامات، املطبخ، األلعاب ومرافق الّساحة، وبعد   .7

مس. 
ّ
 املفاتيح وشاشات الل

تي إلى جانبها:  .8
ّ
 يجب تعقيم كّل املفّصل أدناه، بالوتيرة ال
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ربوّية، نهاية كّل يوم. .أ
ّ
 كّل مساحة املؤّسسة الت

املقابض،  .ب مثل:  مرتفعة،  بوتيرة  ملسها  يتّم  ذلك(،  إلى  ما  القاعات وكّل  الّصفوف،  مغلقة)  أماكن  في  املوجودة  حات 
ّ
املسط

األزرار واملفاتيح،   املساعدة ملعالجة  العمل، الوسائل  حات 
ّ
اوالت، مسط

ّ
الط الّساللم،  مس، 

ّ
الل املفاتيح، شاشات  لوحات 

شاط. األلعاب ومرافق الّساحة) منزلقات، أرا
ّ
 جيح، أسوار(، بوتيرة مرتفعة خالل يوم الن

 

 يتّم الّتعقيم وفق الّتفصيل الّتالي:  .9

:  70يتّم الّتعقيم بواسطة ماّدة تعقيم على أساس كحولّي، بتركيز   .أ
ً

 sodium  %0.1% على األقّل، أو بواسطة محلول كلور) مثال

hypochlorite    ب من
ّ
ل مبّيض، ول   40(. يمكن تحضير محلول مرك

ّ
 تر ماء. مل

ح املعّد للّتعقيم. يتّم الّتنظيف بواسطة املاء والّصابون، مع مسح وفرك املنطقة     .ب
ّ
قبل إجراء الّتعقيم يجب تنظيف املسط

تي يجب تنظيفها.
ّ
 ال

بيعّي. ال يسمح بإجراء الّتعقيم من خالل الّرّش في  .ت
ّ
حات بماّدة الّتعقيم والّتنشيف الط

ّ
يتّم الّتعقيم من خالل مسح املسط

اش(.ا
ّ
اذ) الّرش

ّ
 لفضاء أو استخدام الّرذ

 يجب وضع وسائل لتعقيم اليدين في أماكن متاحة ومرئّية للعين.  .10
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 حتلنة وإشراك األهل

ز قائمة تعليمات  .1
ّ
ربوّية يرسل إلى الّتالميذ وأهلهم مرسوم تعليمات الكورونا، بحيث ترك

ّ
مدير املؤّسسة الت

 وما شابه.   ZOOM،  أيًضا الّتفكير بتقديم إرشاد بواسطة اإلنترنّت وشروحات، مفّصلة وواضحة. يوص ى  

رح لألوالد.  .2
ّ
 إشراك األهل باالستعداد والش

"، تفصيل وشرح ZOOM  من املفّضل ملديرات املراحل الّدنيا الّتحّدث إلى األهل بواسطة" تشديدات للمراحل الّدنيا) الّروضة(:  

شديد على  
ّ
ظافةكيفّية الّسلوك الجديد، الت

ّ
، وعلى سلوك وقائّي آمن، وفق قواعد الحفاظ على بعد جسدّي، وعلى قواعد الن

هرتعليمات وزارة الّصّحة،  
ّ
  .  في أوقات فراغهم وفي األنشطة بعد الظ

 - الّتصريح الّصّحي 

روط الّصّحّية املطلوبة.الّتقرير الّصّحّي هو التزام من جانب ولّي األمر ب  •
ّ
 أّن أوالده يستوفون الش

 يجب تعبئة هذا الّتصريح بشكل يومّي. يمكن تعبئة الّتصريح عبر اإلنترنت من خالل بّوابة األهل )البورتال(، أو يدوًيا •

 . وفق الّنّص في امللحق 

ذين يصلون عن طريق املواصالت بركوب الحافلة دون   •
ّ
ًعا من األهل. لن يسمح للّتالميذ ال

ّ
 الّتصريح الّصّحّي، موق

األهل • إبالغات  عدم   -تقريرات/  بسبب  سواء  املدرسة،  إلى  أبنائهم  حضور  يتمّنع  ذين 
ّ
ال األمور  أولياء  من  ُيطلب 

روط الّصّحّية أو ألّي سبب آخر، اإلبالغ، في أسرع وقت ممكن. ُيطلب من الطفل املصاب بالحّمى البقاء في 
ّ
استيفاءالش

 ساعة إضافّية بعد انحسار الحّمى.   48ّدة  املنزل مل

 

خصّية •
ّ
ظافة الش

ّ
 قواعد الن

ربوّية، وتوجيههم إلى الّدخول  .1
ّ
د من أّن الّتالميذ قد غسلوا أيديهم، مباشرة بعد دخولهم إلى املؤّسسة الت

ّ
يجب الّتأك

 املحّدد لهم مسبًقا، من أجل منع تجمهر الّتالميذ في األروقة، وما شابه. 
ّ
 مباشرة إلى الّصف

شديد على غسل   .2
ّ
اقم الت

ّ
شديد أكثر من متقاربة خالل اليوم الّدراس ّي،  اليدين، في أوقات  على الّتالميذ والط

ّ
مع الت

 ، وقبل العودة إلى املساحة العمومّية.  بعد استخدام املرحاض

 استراجة أكل/ وجبات  .3

 يوص ى في استراحة األكل بتخصيص قت محّدد، يجلس فيه الّتالميذ في أماكنهم حّتى إتمامهم الوجبة. .أ

شديد على البعد بين تلميذ وآخر،   .ب
ّ
 . قدر املستطاعفي حال تناول الّتالميذ وجباتهم وقت االستراحة، فيجب الت

شديد على غسل اليدين قبل األكل وبعده،   .ت
ّ
 الّتعليم، كّل واحد منهم جانب طاولته، مع الت

ّ
عام في صف

ّ
على الّتالميذ تناول الط

اولةة من املحّبذ  وبعد جمع القمامة) في املدارس االبتدائيّ 
ّ
 (.وضع منديل على الط
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ا/     .ث شديد على غسل املنديل يوميًّ
ّ
الت إّنما متعّدد االستخدام، فيجب  يكن الحديث عن منديل أحادّي االستخدام،  طاملا لم 

ا.  إحضار منديل نظيف يوميًّ

 عند انهاء الوجبة، على كّل تلميذ تنظيف طاولته. .ج

عام في سالل   .ح
ّ
.يجب رمي بقايا الط

ّ
عام خارج غرفة الّصف

ّ
 املهمالت. ال يسمح بالّتجّول مع الط

 عند االنتهاء من الوجبة يجب غسل اليدين باملاء والّصابون.  .خ

 

 ال يجوز نقل أغراض شخصّية بين تلميذ وآخر.  .4

خصّية.الميذ االهتمام بالّنظافة العامّ على التّ  .5
ّ
اولة الش

ّ
 ة في مكان الجلوس، والط

 وتعزيز الّدافعّية لدى الّتالميذ على إظهار املسؤولّية والحفاظ على الّتعليمات.تقوية اإلدراك   .6

  وفق تعليمات املديرّية، وزارة الّصّحة   وضع كمامة الفم واألنف 

اني فما فوق، عدا األشخاص بشكل عاّم، استخدام   -في املساحات العاّمة .أ
ّ
 الث

ّ
الكمامات ملزم من الّصف

 ذوي حدودّيات نفسّية، عقلّية أو صّحّية، أثناء الّسفر في املركبة.

ربية أعضاء اإلدارة مطالبون  .ب
ّ
فو الت

ّ
ربوّية مع كمامة فم وأنف.   بالوصول الّتالميذ، موظ

ّ
 إلى املؤّسسة الت

 قي املرحلة الّدنيا) روضة األطفال(:  .ت

الميذ داخل مبنى الّروضة  أثناء •
ّ
شاط مع الت

ّ
 ال حاجة إلى كمامة لطاقم الّروضة.  - الن

 هنالك حاجة إلى كمامة لطاقم الّروضة.  - أثناء نشاط في الّساحة، أو استقبال األوالد •

 في مساحة املدرسة: .ث

 أثناء الّدرس •
ّ
ابع فما فوق   - في الّصف  الّر

ّ
 . 5يجب وضع كمامة، عدا في الحاالت املفّصلة في بند    من الّصف

 وأثناء االستراحة •
ّ
اني فما فوق هنالك حاجة لكمامة،    -خارج الّصف

ّ
 الث

ّ
 .بدًءا من الّصف

م إزالة الكمامة، شرط الحفاظ كّل  •
ّ
عليمّية في املدرسة، يمكن للمعل

ّ
أثناء الّدرس في الّصفوف الت

الميذ. الوقت على بعد مترين فما فوق بينه  
ّ
 وبين الت

 حاالت ما من حاجة فيها إلى وضع الكمامة:  .ج

 أثناء نشاط منوط بجهد جسدّي، مثل: درس تربية بدنّية، العمل في مزرعة زراعّية... إلخ. •

https://govextra.gov.il/media/19799/mmk-243953320.pdf
https://govextra.gov.il/media/19799/mmk-243953320.pdf
https://govextra.gov.il/media/19799/mmk-243953320.pdf
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املؤّدون مثل املغّنيين/ املنشدين في فرقة/ املرشدون املطالبون بالّتحّدث بوجوه مكشوفة، يسمح لهم بإزالة الكمامة  •

 األمامّي للمشاركين في الحدث.   أثناء وقت 
ّ
شديد على الحفاظ على بعد مترين، من الّصف

ّ
شاط فقط، مع الت

ّ
 الن

ذي بطبيعته ال يمكن إجراؤه مع كمامة، يمكن إجراء أثناء تقديم عالج ط •
ّ
ّبي، بما في ذلك عالج نفس ّي لشخص، وال

ج. هذا الحاالت تشمل:   العالج دون وضع الكمامة، شرط الحفاظ على بعد مترين على األقّل بين
َ
 املعاِلج واملعال

ا مع  (1
ً
ب احتكاك

ّ
بيعّي، في حاالت ال تتطل

ّ
العالج الط الّتواصل واختصاص ّي  ذي يقّدمه املالج الوظيفّي، معالج 

ّ
ال العالج 

ج. مع ذلك، معالجة قاصر أو عاجز يمكن أن يتّم دون وضع الكمامة والحفاظ على بعد، شرط أّن الحديث  
َ
يدور املعال

ج.
َ
ب في طبيعته أن يتّم عبر تقارب أكبر بين املعاِلج واملعال

ّ
انظر املعلومات في الّرابط: تعليمات حماية   حول عالج يتطل

ربوّي والعالجّي، أثناء تقديم استجابة لتالميذ ذوي احتياجات خاّصة   
ّ
اقم الت

ّ
 الّرابط للط

عالج نفس ّي عن طريق تشخيص تقييم، استشارة، عالج، إعادة تأهيل، أو إجراء محادثات عن طريق لقاء وجًها لوجه،  (2

ج. مع ذلك، معالجة قاصر أو عاجز يمكن أن يتّم دون وضع الكمامة والحفاظ على بعد، شرط 
َ
دون االحتكاك باملعال

ج.   أّن 
َ
ب في طبيعته أن يتّم عبر تقارب أكبر بين املعاِلج واملعال

ّ
 الحديث يدور حول عالج يتطل

  

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SpecialNeedsStaffProtectionCorona.pdf
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الميذ: 
ّ
 قواعد الّسلوك في املواصالت ونقلّيات الت

 

تي يجرى تحديثها من وقت آلخر في موقع وزارة الّصّحة .   .1
ّ
الّرابط الوصول بوسائل الّنقل العاّمة والخاّصة يتّم وفًقا لإلرشادات ال

   بند املواصالت العاّمة والخاّصة.    -ملوقع وزارة الّصّحة في 

تي يتّم تحديثها .2
ّ
ربية والّتعليم، وال

ّ
ربية والّتعليم   نقل الّتالميذ يجري حسب توجيهات وزارة الت

ّ
من حين إلى آخر في بّوابة وزارة الت

مة في فترة الكورونا  (.  بورتال)
ّ
ب بمواصالت منظ

ّ
ال
ّ
شديد على: الّرابط لكيفّية نقل الط

ّ
 مع الت

 

 االلتزام بأماكن ثابتة.  •

شديد على الّتقرير الّصّحّي قبل الّصعود إلى املركبة.  •
ّ
 الت

ريق، للمرافقين والّسائقين. وضع الكمامة أثناء كّل   •
ّ
 الط

 

ربوّية:
ّ
 قواعد الّدخول إلى املؤّسسة الت

ربوّية   .1
ّ
، وفق تعايمات منشور املدير العاّم لقسم كما في الحياة االعتيادّيةتوقيت فتح بّوابات املؤّسسة الت

 األمن.  

الّتجمهر   .2 تقليص  أجل  من  الّدخول،  بّوابات  كّل  فتح  املسموح  بحضور من  املدرسة،  مداخل  في  واالزدحام 

 ومسؤولّية عذو طاقم مناوب. 

 كقاعدة، تكون البّوابات مراقَبة وفق تعليمات األمن، مع توجيع الّتالميذ إلى الّتعريف عن أنفسهم عند الّدخول. .3

ربوّية   .4
ّ
م مناوبعند كّل بّوابة دخول إلى املؤّسسة الت

ّ
مّية يحّددها املدير،  في إطار مناوبة يو   -ُيعّين عضو طاقم، معل

وأساس وظيفته، إجراء مراقبة بحيث ال ينتج  تجمهر على بّوابات الّدخول، ويتّم الحفاظ على بعد مترين بين 

ربوّية.
ّ
 األشخاص خالل دخولهم إلى املؤّسسة الت

، ملنع الّتجمهر على مدخل املدرسة.  .5
ّ
 هنالك إمكانّية لتقديم الّتصريح الّصّحّي اليومّي في الّصف

 في حالة استثنائّية، وبموافقة املدير/ ة.  .6
ّ

 بشكل عاّم، لن ُيسمح لألهل أو أّي شخص آخر بدخول املدرسة إال

ًما لكّل الّداخلين والخارجين.  .7
ّ
 منظ

ً
ربوّية تسجيال

ّ
 تدير املؤّسسة الت
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عطى اإلمكانّية لألهل بإدخال أبنائه .8
ُ
م حّتى مدخل  تشديدات للمرحلة الّدنيا) الّروضة( داخل محيط املدرسة: ت

 املبنى، مع الحفاظ على البعد ووضع الكمامة. ويخرج األهل مباشرة من محيط املؤّسسة.

اقم املدرس يّ دخول طاقم تربوّي إضافّي   .9
ّ
ل جزًءا من الط

ّ
، مسموح حسب قواعد الخطوط العريضة لتفعيل يشك

ربية والّتعليم
ّ
الت الّدراسّية  جهاز  الّسنة  ربوّي، قسم االبتدائّي    -2021/  2020، 

ّ
الت اقم 

ّ
 وفوق االبتدائّي، بند الط

     الّرابط

ربية والعالج، املساعدات، حاضنات الّدمج اختصاصّيو مجال من    - الّتالميذ ذوي االحتياجات الخاّصة .10
ّ
فو الت

ّ
موظ

ربية  
ّ
ذين يستحّقون ذلك.   -الخاّصةالت

ّ
 يستمّرون في تقديم االستجابات للّتالميذ ال

ا مّمن ال ينطبق عليهم ما ورد أعاله )في البند  .11 اقم أو أيًّ
ّ
ت إلى محيط املدسة، ليس طالًبا أو فرًدا من الط

ّ
يقتصر دخول زائر مؤق

شات، ضابط  6
ّ
 الّتالميذ، املفت

ّ
(، مؤّسسة تعليمّية، خدمات نفسّية وتربوّية ט" קב األمان )( على أربعة زائرين، مثل: خدمات صّحة

ّي )
ّ
وارئ )مثل/ أو صيانة مياه فائضة، كهرباء وما إلى א" מתיمركز الّدعم املحل

ّ
ربية والّتعليم. وفي حاالت الط

ّ
(، مديرة قسم الت

 ذلك(، يسمح للمهنّيين الّدخول بتنسيق مسبق، حسب القواعد الّتالية:

 

 املدرسة.موافقة مدير   .أ

 عرض الّتصريح الّصّحي عند الّدخول.  .ب

شاط.  .ت
ّ
 ضرورة وضع الكمامة في املدرسة، طيلة كّل الّزيارة/ الن

شديد على الحفا  .ث
ّ
خصّية. الت

ّ
 ظ على الّتباعد والّنظافة الش

 

اقم، زّوار، أولياء أمور وتالميذ(. .12
ّ
 يمنع وصول شخص مريض إلى الّروضة )أفراد الط

ذين تبلغ درجة حرارتهم  يجب على األشخاص   .13
ّ
فين والّتالميذ( ال

ّ
ساعة   48درجة مئوّية وما فوق، البقاء في املنزل ملدة    38)املوظ

  بعد انخفاض الحرارة.

صريح الّصّحيّ 
ّ
 تشديدات على الت

الميذ .1
ّ
اقم والّزّوار بدخول املدرسة  لن ُيسمح للت

ّ
ا.، أعضاء الط ع، يوميًّ

ّ
 دون تصريح صّحّي موق

املدرسة يستطيعون الّتوقيع على تصريح صّحّي يومّي محوسب، في املنظومة اإلدارية للمدرسة) ويبتوب، تغذّية  أهالي تالميذ  .2

 مرتّدة... إلخ(.

ا.  .3 روط املبّينة في الّتصريح الّصّحّي، ومن ضمنها قياس درجة الحرارة يوميًّ
ّ
شديد على ملء الش

ّ
 على األهل الت

 ساعة )ال أكثر( من لحظة الّدخول.  24سيتّم حذف الّتصريح الّصّحّي خالل   .4

ربوّية/ بالغ  .5
ّ
ف املؤّسسة الت

ّ
عاًما، يكون وفق الّنّص الّدقيق في  18فوق  من الجدير باإلشارة، الّتصريح الّصّحي للّتلميذ وملوظ

 ملحق الّتصيح الّصّحي. 

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/EduSystemUnderCorona.pdf
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ا، شرط أن يكون الّتصريح وفق الّنّص في امللحق بشكل دقيق.  .6 يًّ
ّ
ريح خط

ّ
 يمكن الت

عليم: قواعد  
ّ
 الّسلوك  في نمط الحياة في الت

في  .1 الّتبديل  حاالت  في  عدا  ثابتة،  تربية  طواقم  مع  ثابتة  مجموعات  في صفوف/  شاط 
ّ
الن يتّم  كقاعدة، 

 الّتقسيم، الّتخّصصات... إلخ. 

ة. أثناء الّتعليم يجب إجالس   .2
ّ
 الّتالميذ بعيدين الواحد عن اآلخر، وقدر املستطاع يجلس كّل تلميذ وراء طاولة مستقل

ربوّية) املكتبة، املختبر، األستوديو، املنطقة اآلمنة وغيرها( شرط   -غرف املالحق .3
ّ
يمكن استخدام غرف املالحق في املؤّسسات الت

  إلى أخرى يتّم إجراء تنظيف كما ورد أعاله. أعاله.  وجود نوافذ للّتهوئة في الغرفة، وبين النتقال من مجموعة

 زمن االستراحة:  .4

/ مجموعة   .أ
ّ
إلى االستراحة يكون بشكل تدريجّي، في مرافق وساحات ألعاب ثابتة قدر املستطاع، لكّل صف بشكل الخروج 

 مالئم، ومحدودّية كبر محيط املدرسة. 

شديد على أن يتيح املحيط الحفاظ على تباعد بين شخص  .ب
ّ
شاطات الّرياضّية، وما شابه، يجب الت

ّ
إثناء ألعاب الّساحة والن

 وآخر.

.  .ت
ّ
شديد على غسل األيدي قبل الّدخول إلى الّصف

ّ
 عند العودة من االستراحة، على الّتالميذ الت

 

العمل  .5 أو  الّساحة،  نشاط  وبعد  قبل  املدرسة،  في  املقيمين  لكّل  األيدي،  غسل  على  شديد 
ّ
الت املؤّسسة  طاقم  مسؤولّية  من 

 بالحاسوب، وقبل وبعد كل وجبة، وما شابه. 

 (: املبّردات  )املياه الباردة:  استخدام أجهزة .6

رب دون مالمسة فّوهة الّصنبور.  .أ
ّ
شديد على الش

ّ
 عند استخدام أجهزة شرب املياه الباردة) املبّردات(، يجب الت

 .   الّرابط ملء القناني دون مالمسة فّوهة الّصنبور، قدر املستطاع. انظر وثيقة مفّصلة الستخدام أجهزة املياه الباردة:   .ب

ال .7 في  املكّيفات  افذة  :  ّصفوف والغرفتشغيل 
ّ
الن ترك  بشكل كامل، ويحّبذ  ربوّية 

ّ
الت املؤّسسات  في  املكّيفات  تشغيل  يمكن 

ن من  
ّ
مك

ّ
افذة،  مفتوحة للّتهوئة عند الحاجة، في حال عدم الت

ّ
 . يمكن للمكّيف أن يعمل مع نافذة مغلقةفتح الن

مين أوقات االستراحات وبين الّدروس: .8
ّ
مين/ أماكن عمل املعل

ّ
 غرف املعل

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/WaterfountainsCorona.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/WaterfountainsCorona.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/WaterfountainsCorona.pdf
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مين .أ
ّ
ذين يمكثون في غرف املعل

ّ
مون ال

ّ
مين في املدرسة، يشّددون على قواعد الّصّحة املطلوبة، بما املعل

ّ
، أو أثناء اجتماع املعل

شديد على تنظيف أسطح ي ذلك الحفاظ  
ّ
على الّتباعد بين الواحد واآلخر، وضع الكمامة، الّنظافة وتهوئة الغرفة، ويجب الت

 العمل) وحة املفاتيح والفأرة... إلخ(، قبل وبعد االستخدام.

مين، من أجل منع الّتجمهر، وإتاحة االمتث .ب
ّ
ال للّتعليمات من املحّبذ تحديد أماكن إضافّية وثابتة، في محيط املدرسة، للمعل

 الّصّحّية. 

 دروس وأنشطة خاّصة .9

ربوّية:   -مزارع زراعّية .أ
ّ
ش الّزراعة، املنشورة في بّوبة املّسسات الت

ّ
 .   رابطتعمل وفق تعليمات مفت

رق  .ب
ّ
شديد على تعليمات وزارة الّصّحة في املحيط العامّ   -مناوبات األمان على الط

ّ
الحفاظ على   -تعمل كاملعتاد، مع الت

شاط
ّ
باعد، وضع الكمامة وغسل اليدين ُبعيد الن

ّ
 .الت

شديد على تعليمات وزارة الّصّحة في املحيط العامّ   –"  וסע  נשק  תכנית"  .ت
ّ
وضع الكمامة، الحفاظ على   -تعمل كاملعتاد، مع الت

ذي ليسوا من الّنواة العائلّية. 
ّ
 البعد، ومنع الحتكاك بين البالغين/ املتطّوعين وبين األوالد ال

ربية البدنّية .ث
ّ
  دروس الت

 ال لزم وضع كمامة خالل الّدرس. (1

 كّل نشاط رياض ّي شرط أن يكون هنالك تشديد على غسل اليدين، بعد كل درس. يمكن القيام ب (2

ا، كلعبة الكرة، ألعاب حركّية، يجب الحرص على املحافظة على بعد بين  (3
ً
ب احتكاك

ّ
أثناء نشاط رياض ّي وتربية بدنّية تتطل

خص واآلخر. 
ّ
 الش

الميذُيجرى في    في نشاط الّنادي الّرياض ّي املدرس ّي ومنتخبات املدرسة، الّتدريب (4
ّ
بما في الّرياضّيين،    /مجموعات ثابتة للت

ربية والّرياضة اليومّيةذلك  
ّ
 ، وفق الخطوط العريضة ذات الّصلة بمرحلة الجيل. مراكز الت

 دروس املوسيقى والعزف .ج

 في دروس العزف) املزامير/ أدوات الّنفخ/ أدوات األوتار( يمكن إزالة الكمامات.  (1

 تتّم فقط في حال كانت أداة العزف خاّصة، وال تنتقل من تلميذ إلى آخر. دروس العزف يمكن أن   (2

دروس العزف يمكن أن تتّم فقط إذا كانت املعّدات املرفقة، كاألعمدة وادوات اإليقاع قد مّرت بعملّية تنظيف، بين درس   (3

 وآخر، بواسطة مناديل كحولّية.

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/AgricultureFarmsbacktoschool.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/AgricultureFarmsbacktoschool.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/AgricultureFarmsbacktoschool.pdf
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معالجة فردانّية/ جم .10 استجابات عاطفّية،  نفس ّي،  الّنفسّية تشخيص  الخدمات  تعليمات قسم  وفق  تتّم  بيتّية،  وزيارات  اعّية 

ربوّية في املدرسة.
ّ
 االجتماعّية، إدارة املدرسة واملستشارة الت

ذي سينشر بين وقت وآخر.امتحانات البجروت   .11
ّ
ربية ال

ّ
  تتّم وفق تعليمات القسم فوق االبتدائّي، وقسم الت

 

 خارجّيةتعليمات لنشاطات مدرسّية   .12

بيعّية،   .أ
ّ
الط املحمّيات  املسارح،  متاحف،  مواقع،  زيارة  مثل:  الخارجّي،  شاط 

ّ
الن تنفيذ  قبل  ربوّية، 

ّ
الت املؤّسسة  تعليم  مدير 

بعد  الّسباحة البنفسجّي(،   
ّ
الخط العالقة)  ذات  الّصّحة  وزاة  بتعليمات  وااللتزام  عمل،  ترخيص  وجود  من  د 

ّ
الّتأك عليه   ،

شاط. 
ّ
 الن

ربية  -الّرحالت .13
ّ
  ووفق مصادقة غرفة الّرحالت.  ،  الّرابط  :  وفق الخطوط العريضة املنشورة في بّوابة مؤّسسات الت

 مناسبات في املدرسة  .14

 الّضيافة كما هو مفّصل في بند الّتغذية) مناسب للمراحل الّدنيا االبتدائّية(. في اإلطار الّصفّي/  جموعة و   -أعياد امليالد .أ

روة/ الّتخرّج في إطار صّفّي دون األهل.  .ب
ّ
هادات، طقوس... إلخ: احتفاالت ليلة الّسبت، أّيام الذ

ّ
 توزيع الش

م .ت
ّ
ربوّية بشكل تدّرجّي مع    -تلميذ  -ولّي أمر  -لقاء معل

ّ
الّتديد على الّتباعد، الكمامة والّنظافة، مع  مسموح داخل املؤّسسة الت

 طلب مسبق وفي حاالت استثنائّية فقط. 

 أنترنيتّي. بشكل    يتمّ   رالعامّ األمور   اجتماع أولياء .ث

 استجابات للحفاظ على استمرارّية تربوّية عالجّية، مثل: .15

 العالج بواسطة الحيوانات   .أ

 بركة عالجّية   .ب

 رياضة مثيرة للّتحّدي .ت

شديد على قواعد الّنظافة والّتعليمات الّصّحّية.تعمل  
ّ
 كاملعتاد، مع الت

ا في منطقة الوجه
ً
ب احتكاك

ّ
ج أن يكون دون    -عالج صّحّي أو غير صّحي في جسد شخص يتطل

ّ
كمامة، ويجب العمل وفق يمكن للمعال

ربوّي العالجّي، أثناء تقديم استجابات لتالميذ ذوي احت
ّ
اقم الت

ّ
  الّرابط  ياجات خاّصة:   تعليمات حماية الط

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/TripsandOutsideActivbacktoschool.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SpecialNeedsStaffProtectionCorona.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SpecialNeedsStaffProtectionCorona.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SpecialNeedsStaffProtectionCorona.pdf
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ّية 
ّ
ظافة الّصف

ّ
 قواعد الن

قافة للّتنظيف) من املحّبذ أن يأخذ كّل الّتالميذ   .1
ّ
ربية والث

ّ
، من باب الت

ّ
تعيين مناوبي تنظيف للّصف

 املناوبة(.دوًرا في  

بابيك.  .2
ّ
اوالت والكراس ي، تنظيف الّساللم ومقابض األبواب والش

ّ
 يجب االهتمام بتنظيف أسطح الط

اقم.  .3
ّ
 على الّتالميذ االمتناع عن االحتكاك الجسدّي فيما بينهم، وبين أعضاء الط

 يجب االمتناع عن نقل وسائل تعليمّية، أدوات قرطاسّية، طعام أو مشروب من تلميذ آلخر.  .4

، قدر املستطاع، وترك الّنوافذ مفتوحة.ي .5
ّ
 جب تهوئة الّصف
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رح
ّ
ربية للّصّحة وتعليمات الكورونا   -إليعاب والش

ّ
 الت

 

ربوّية، بواسطة الّرقمّية  
ّ
شديد على املّسسات الت

ّ
نشر تعليمات الّصّحة وقواعد الّسلوك، في زمن الكورونا، بالت

 الّتلفزيونّية والّصحافّية، وكذا بواسطة: 

ربوّية، من املحّبذ إشراك األهل في الوسيلة الّرقمّية)   .1
ّ
رة تعليمات الكورونا مدير/ ة املؤّسسة الت

ّ
 ( وما شابه... ZOOMمذك

ربوّية، مثل: الّصفوف، الّساحات، األروقة، املراحيض... إلخ.  .2
ّ
 دعايات والفتات متاحة وبارزة، في محيط املؤّسسة الت

ربية.  - الّصّحة، للحفاظ على الّنظافة والّصّحةتمرير دروس إنترّتّية حول   .3
ّ
في الت

ّ
 موجودة في بّوابة موظ

ربوّية،  .4
ّ
الت يد مدير املؤّسسة  ذي ُيحّدد على 

ّ
ال في الوقت  الّسليم في نمط الحياة املدرسّية،  تنشيط وشرح بسيط للّسلوك 

شديد على األمور الّتالية:
ّ
 بالت

شديد على كّل ما هو فيهما، بما في لك فحص الحرارة. ما هو وجوب الّتصريح الّصّحّي، وأهّمّية ا .أ
ّ
 لت

 قواعد وضع الكمامة، كما هو موّضح أعاله) مت ذلك ملزم؟ ومتى يمكن اإلزالة(.  .ب

 الحفاظ على الّتباعد، واملتناع عن االحتكاك الجسدّي. .ت

 واالزدحام.الّتجمهر  تشديدات وتعليمات الخروج إلى االستراحات، منع    -االستراحة .ث

 عاّمة، وبخاّصة في زمن الكورونا. قواعد وأهّمّية الّنظافة   .ج

ف تربية في املؤّسسة 
ّ
 تعليمات في حال اكتشاف انتشار مرض لتلميذ أو موظ

اقم الّتعليمّي إبعاده عن بقّية أقرانه، وإبالغ أهله   .1
ّ
في حالة شعور طفل في الّروضة بتوّعك، يجب على الط

 كي يحضروا الصطحابه على ا
ً
 لفور. مباشرة

شة ومغادرة الّروضة، بعد توكيل شخص بالغ  .2
ّ
اقم بتوّعك، يجب عليه إنهاء دوامه فوًرا، إبالغ املفت

ّ
في حالة شعور أحد أفراد الط

 مكانه. 
ً

 آخر ليحّل بديال

د ف .3
ّ
ي مؤّسسة عند تلّقي معلومات حول مريض تّم الّتحّقق من إصابته في الّروضة، يجب اّتباع اإلجراء الخاّص باكتشاف مريض مؤك

 تعليمّية )سيتّم نشرها الحًقا(، مع التركيز على الخطوات الّتالية:

o  .مة الّصّحة في املنطقة
ّ
 الّتحقق من املعلومات مع مكتب/منظ

o   :وزارة الّصحة 
ّ
ابط اّتباع اإلجراءات وفًقا مللف  الّر

o  :سلسلة اإلجراءات امللزمة ملدير/ ة املدرسة 
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وائي/املمرضة املختّصة باألوبئة بخصوص اإلجراءات املطلوبة ملتابعة الحصول على تعليمات من   ▪
ّ
بيب الل

ّ
الط

 العالج.

وائي أو املمّرضة املختّصة  ▪
ّ
بيب الل

ّ
ذي يجريه الط

ّ
الحصول على تعليمات مفّصلة، والّتجاوب مع الّتحقيق الوبائّي ال

 بعلم األوبئة. 

ذين كانوا ▪
ّ
 بمقربة وتواصل مباشر مع املريض.   مسح لجميع األوالد وأفراد طاقم املدرسة ال

لة مكتب الّصّحة ▪
ّ
شة املباشرة عن/ ممث

ّ
 تبليغ املفت

وا باملريض وتواصلوا معه.  ▪
ّ
ذين احتك

ّ
ربوّي ال

ّ
اقم الت

ّ
 تبليغ أولياء األمور وأفراد الط

ّية/ الجهة املسؤولة عن أصحاب   ▪
ّ
ربية والّتعليم في الّسلطة املحل

ّ
 املدرسة. حتلنة قسم مدير الت

 حتلنة تآريخ الحجر املنزلّي للّتلميذ والهيئة الّتدريسّية في الّروضة في منظومة بواّبة املؤّسّسات الّتعليمّية. ▪

ذي تّم الّتحّقق من إصابته. ▪
ّ
تي مكث فيها املريض ال

ّ
، واألماكن ال

ّ
 تنظيف وتعقيم غرفة الّصف

 

تي تّم تكون العودة إلى طبيعة نمط الحياة الّتعليمّية في امل .4
ّ
درسة بناًء على إجراءات العودة إلى الّدراسة في املؤسسة الّتعليمّية ال

د )سيتّم نشره الحًقا(. 
ّ
 إغالقها بعد اكتشاف مريض مؤك

 

غذية 
ّ
 الت

غذية 
ّ
 قواعد الت

ل الوجبة: شطيرة صّحّية، شرائح   .أ
ّ
 خضار وفاكهة.كّل طفل يأتي إلى الّروضة مع علبة شخصّية لوجبته. من املفّضل أن تتخل

 في وجبات فردّية  .ب
ً

عام مفصوال
ّ
بإمكان ولّي أمر طفل يرغب في إحضار طعام إلى عيد امليلد أن يقوم بذلك، بشرط أن يكون الط

حسب تعليمات منشور املدير العاّم حول الّتغذية الّصحيحة في مؤّسسات وشخصّية لكّل ولد، وليس في كمّية كبيرة ومجّمعة

  الّتعليم.

ينة وفّوهة الّصنبور. ل قّنينة ماء شخصّية مع الطفل.   يرسل األه .ت
ّ
ب تالُمس فّوهة القن

ّ
ينة املاء، يجب تجن

ّ
 عند ملء قن

ربية   .ث
ّ
ربية الخاّصة، صفوف الت

ّ
يمكن تفعيل خدمات تغذية للّتالميذ ، في اطر) رياض األطفال للّتعليم الخاّص، مدارس الت

تي تحصل على خدمات تغذية في الحياة االعتيادّية. 
ّ
 الخاّصة في املدارس العادّية(، وال

  .ج
ّ
ذين في أطر الت

ّ
 ربية الخاّصة.استمرارّية خدمات الّتغذية كاملعتاد، للّتالميذ ال

هيرة  وفق تعليمات مديرّية وزارة الّصّحة:   .ح
ّ
    الّرابط الّتغذية في برنامج براعم/ روضات الظ

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221551420.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221551420.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221551420.pdf
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 أوالد ذوو حساسّية 

، يجب االمتناع عن إحضار شطيرة تحتوي على  .أ
ّ
مع وجود طفل مصاب بالحساسّية في الّصف

 بخطورة الحساسّية على حياة 
ّ
مسبّبات حساسّيته. لذلك، يجب إعالم أولياء أمور الّصف

فل، ليكونوا حريصين على إرسال طعام بدون مسبّبات الحساسّية.  
ّ
 الط

ربوّية وفق   .ب
ّ
ربوّية ورياض   -منشور املدير العامّ الّسيرورة في املؤّسسة الت

ّ
سيرورة املؤّسسات الت

هيرة، بضمان صّحة الّتالميذ،  
ّ
  الّرابط.الظ

ذي يحّق له مساعدة من مرافق شخص ّي، على  .ت
ّ
سيحصل اّتلميذ املصاب بالحساسّية، وال

 املساعدة أثناء دوام الّتعليم في املدرسة فقط. 

 

 تفعيل مرفق املدرسة) الكيوسك( وفق تعليمات وزارة الّصّحة: 

ذي تّم وفقه الّسماح بفتح املصالح  .1
ّ
وارق، وال

ّ
تفعيل املرافق املدرسّية الكيوسكات(، تكون وفق أجراءات تعديل ساعات الط

  .على يد وزارة الّصّحة في زمن الكورونا

ل املرفق) الكيوسك( وفق الّتعليمات الّتالية: يُ  .2  فعَّ

رية والّتعليم:  .أ
ّ
 منشور مدير عاّم وزارة الت

ربية والّتعليم:   (1
ّ
  رابط  إجراءات وزارة الّصّحة، بيع غذاء صّحّي في جهاز الت

ربية والّتعليم:   (2
ّ
 الّرابط تعليمات وتشديدات على تفعيل املرفق) الكيوسك( وفق منشور مدير عاّم وزارة الت

 

 تشديدات وزارة الّصّحة:  .ب

روط الّتالية (1
ّ
هاب"، وفق الش

ّ
 يمكن أن يعمل املرفق وفق شروط" األخذ والذ

 ال يتاح الجلوس في املكان.  (2

شديد على بعد مترين بين األشخاص   (3
ّ
 الواقفين املنتظرين.يجب الت

 ال يمكث قبالة آلة الّدفع أكثر من شخصين، على بعد مترين.  (4

https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=51
http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/food-sale-regulations.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/food-sale-regulations.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/food-sale-regulations.pdf
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=70&REFF_GUID=%7b0774D22C-EC3F-45C1-84A7-3C236C500A51%7d#_Toc256000116
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 فاصل بين املنتظرين، وأوالئك الواقفين جانب املنضدة.  (5
ّ
 يجب تعليم األرضّية بخط

 يوضع في مكان بارز الفتة توّجه وتشرح الحفاظ على البعد، وعدد األشخاص املسموح به جانب املنضدة.  (6

 ملرفق) الكيوسك( يضعون قّفازات وكمامات طيلة الوقت. العاملون في ا (7

 على منضدة املرفق) الكيوسك( يوجد فاصل شّفاف، يمنع انتقال الّرذاذ بين البائع والّزبون.  (8

فون على قواعد الّنظافة والّتعقيم، بوتيرة متكّررة في "البوفيه". (9
ّ
 يحافظ املوظ

 

هيرة 
ّ
 برنامج براعم وروضات الظ

ة العمل و تفعيل   •
ّ
 الّتعليمات لتفعيل برنامج  اإلطار يتّم وفًقا لنمط املدرسة ويومّياتها، بما يتوافق مع خط

ّ
 "براعم " ملف

هيرة. 
ّ
 وروضات الظ

شاط، بما في ذلك اإلجراءات   •
ّ
زّود بمعطيات ذات صلة بمتابعة الن

ّ
هيرة من أجل الت

ّ
تنسيق بين طاقمي الّصباح والظ

 الوقائّية.

ذي حّدد لهم. يبقى الّتالميذ ف •
ّ
ط ال

ّ
تي ينتمون إليها خالل اليوم الّتعليمّي في املدرسة، وفًقا للمخط

ّ
ابتة ال

ّ
 ي نفس املجموعة الث

ع )موجود في امللحق   •
ّ
(، سيتّم حذف هذا الّتصريح خالل وقت ال يتجاوز 2طاقم برنامج "براعم" يصل مع تصريح صّحّي موق

 ساعة منذ لحظة الّدخول.  24

هيرة، دون حضوره لليوم الّتعليمّي صباًحا، في حالة انضمام   •
ّ
ابتة في املدرسة إلى مجموعة روضة الظ

ّ
تلميذ من املجموعة الث

خص املشرف/ الوص ّي على القاصر )انظر امللحق  
ّ
ع من األهل/ أو الش

ّ
د من استالم تصريح صّحّي موق

ّ
 (.1يجب الّتأك
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لميذ  -ملحق أ
ّ
 تصريح صّحي للت

لميذ 
ّ
 تصريح صّحي للت

 )تتّم تعبئته على يّد ولّي أمر الّتلميذ(

 

 الّتلميذ/ة: __________________ اسم  

 رقم الهوّية: ____________________ 

 

 أصرّح ما يلي: 

 درجة مئوّية.   38قمت بقياس درجة حرارة ابني/ابنتي ووجدت أّن درجة حرارة جسمه/ا كانت أقّل من   .1

 . 2ابني/ابنتي ال يسعل/تسعل وال يعاني/تعاني من صعوبات في الّتنّفس  .2

 تكن ابني/ابنتي على اّتصال وثيق بمريض كورونا في األسبوعين املاضيين. /على حّد درايتي، لم يكن .3

 

 

 اسم ولّي األمر: _____________________ 

 رقم الهوية: _______________________ 

 الّتاريخ: __________________________ 

 الّتوقيع: _________________________ 

 

 

 

 

 

 
 بسبب حالة مزمنة مثل الّربو أو حساسّية أخرى.  ،نّفستّ في الاستثناء سعال أو صعوبة ب 2
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ف تربية في مؤّسسة تربوّية/ بالغ فوق    -ملحق ب
ّ
 عاًما    18تصريح صّحي ملوظ

عليم()  
ّ
ربية والت

ّ
 يمكن تعبئته بشكل إنترنيتّي، وفق تعليمات وزارة الت

ف تربية في مؤّسسة تربوّية/ بالغ فوق  
ّ
 عاًما    18تصريح صّحي ملوظ

  .وزارة الّصّحةرابط لتصريح صّحّي في موقع  حسب إرشادات وزارة الّصّحة،  

   

 

ف: _______________________ 
ّ
 رقم الهوّية: _________________________   اسم املوظ

تي أعمل بها بشكل منتظم: _______________________________ 
ّ
 اسم املؤّسسة الّتعليمّية ال

 هاتف: _________________________ 

 

 أنا أصرّح بأّنني: 

 درجة مئوّية.  38ًحا، ولم تكن أعلى من  قمت بقياس درجة حرارتي صبا .1

 ليست لدّي أعراض كورونا )سعال، صعوبة في الّتنّفس، أو أّي عوارض تنفّسية أخرى(. .2

 على حد درايتي، لم أكن على اّتصال وثيق بمريض كورونا في األسبوعين املاضيين. .3

 

   

 ________________  ________________  _______________  ________________   

اريخ 
ّ
ف  الت

ّ
وقيع  رقم الهوّية  اسم املظ

ّ
   الت

 

 

 

 استثناء سعال أو صعوبة في الّتنّفس، بسبب حالة مزمنة مثل الّربو أو حساسّية أخرى. ب  1
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 مرسوم كورونا لألهل  -ملحق ج

ربوّية(  مرسوم كورونا لألهل
ّ
 ) الستخدام مدير املؤّسسة الت

ا، ويعودون إلى نمط الحياة الّتعليمّية. العودة ليست مشابهة للّنمط الّسابق، وهي مختلفة، وتتحّداكم أنتم األ  عون صفًّ
ّ
هل، أوالدكم يترف

ربية والّتالميذ.  
ّ
 وكذا طواقم الت

ا كفاية في املدرة/ الحضانة؟ ها سيتدّبر أمره مع الّتعليمات نحن على دراية بأّن لكّل واحد منكم أسألة وشكوك: أسيكون اب ني محميًّ

م سيحافظ على بعد جسدّي 
ّ
امللزمة بوضع الكمامة؟ غياب االستراحات مع كّل األصدقاء؟ وكيف سكون رّد فعله على أّن الحاضنة/ املعل

 عنه؟  

وخاّصة عندما يكون الحديث عن واقع جديد إلى هذه الّدرجة.مع    ُتثار لديكم، عندما ترافقون أبناءكم، هذه األسئلة، وغيرها الكثير، 

لوزار  الّصارمة والّدقيقة  الّتعليمات  املستطاع، وفق  آمًنا قدر  مناًخا  كبيًرا كي نخلق  تفكيًرا  إّننا خّصصنا  نقول  أم  املهّم  من  ة هذا، 

الجديد للواقع  الّتعليمّية  املضامين  ا ملالَءمة   جمًّ
ً

أّنه .  الّصّحة، وبذلنا عمال ر 
ّ
تذك وإلى  بتمّحص،  الّتعليمات  قراءة  إلى  نحن ندعوكم 

لكّل أمر يصّب في  بإمكانكم دائًما مشاركتنا بشكوكم ووأسئلتكم. طاقم املدرسة/ الّروضة يسعده االهتمام بانفتاح ورحابة صدر 

 مصلحة الّرفاه الّنفس ي والجسدّي ألبنائكم 

   -كمامة األنف والفم
ّ
ربوّية) عدا من تّم    كّل تلميذ ما فوق الّصف

ّ
ت
ّ
زّود بكمامة أنف وفم، عند وصوله إلى املؤّسسة ال

ّ
األّول ملزم بالت

  استثناءهم وفق تعليمات وزارة الّصّحة(.  

صريح الّصّحيّ 
ّ
عة -الت

ّ
شهد على أّنك فحصتم درجة الحرارة في ذات اليوم، ووجدتم أّن للولد ال توجد  الّتصريح الّصّحّي هو وثيقة موق

، أو ظواهر أخرى. نحن نطلب تشديدكم على فحص درجة الحرارة، كما أوردنا، والّتوقيع على هذا الّتصريح 38درجة حرارة أعلى من 

ا  .يوميًّ

ظافة وغسل اليدين
ّ
منّصات نظافة تشمل وسائل تنظيف وتنشيف. في املدرسة توضع    في كّل مؤّسسة تربوّية توضع  - الحفاظ على الن

شديد، طوال اليوم، على نظام ثابت سليم لغسل 
ّ
طاوالت/ رفوف وعليها مناديل، صابون أو سائل لتنظيف اليدين. على الّتالميذ الت

خصّية.  
ّ
 األيدي باملاء والّصابون، والحفاظ على الّنظافة الش

غذية
ّ
شديد على عدم نقل الغذاء من    معه وجبة الفطور كّل تلميذ يحضر    - الت

ّ
دوا ألبنائكم أّنه يجب الت

ّ
والغذاء لكّل اليوم الّتعليمّي؟ أك

 تلميذ إلى آخر. 

ابة املدرسة وجيه على بّو
ّ
في زمن الكورونا يمكن أن نعمل بمنظومة صفوف مختلفة، وبناء عليه، على بّوابة كّل مدرسة سيكون    -الت

م مناوب يوّجه ا
ّ
 لّتالميذ إلى أماكن الّتعليم الّصحيحة، من أجل الحفاظ على الّنظام أثناء الّدخول إلى املدرسة. معل



 التفتيش الصحّي، اإلدارة التربوّية   قسم 

 
 

 دولة إسرائيل 

 وزارة التربية والتعليم

 قسم كبير لألمن، حالة طوارئ وأمان

 

26 

 

روط الّصّحّية 
ّ
ربوّية مباشرة، بحيث   - الش

ّ
في حال شعر الّتلميذ بتوّعك، خالل اليوم الّدراس ّي، على الّتلميذ إبالغ إدارة املؤّسسة الت

  الّصّحة، وتبلغ األهل مباشرة.تعمل وفق إجراءات وزارة  

عور بتجربة تعليمّية ممتعة، عبر لقاء اجتماعّي، تواصل دائم مع الّتال 
ّ
عور باألمان، إلى جانب الش

ّ
اقم املدرس ّي لتعزيز الش

ّ
ميذ،  يعمل الط

 وغير ذلك. 

ظافة في البيت وفي ساعات الفراغ
ّ
قواعد توص ي بها وزارة الّصّحة، أو توجبها، هدفها تقليص خطر العدوى/ اإلعداء فيروس   - الن

ربوّية 
ّ
شاطات الّتعليمّية في املؤّسسة الت

ّ
 الكورونا، خارج ساعات الن

رة ومحتلنة من وقت آلخر في بوذابة األهل
ّ
   الّرابط  صفحة الكورونا:   - كل املعلومات ألجلكم توف

عاون شكًرا  
ّ
 على الت

 توقيع املدير: _______________ 

https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/healthy-lifestyle/korona
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/healthy-lifestyle/korona
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/healthy-lifestyle/korona
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