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 כללי

 ך ליציאה לסיורים ופעילויותקורונה משרד החינוך נער ה בתקופתכחלק מתהליך העירכות לחזרה לשיגר .א

   בהליכה רגלית בלבד מחוץ למוסד ובקרבתו. –חוץ חינוכיות 

, למעט טיול אין לקיים טיול מאורגן "  :כל פעילות שתתבצע תיהיה בכפוף למגבלות תיקון הצו כאמור .ב

מטרים לפחות בין  2בשטח פתוח, תוך שמירה על מרחק של  בהשתתפות  כיתת לימודכאמור 

 אדם לאדם ובכפוף להוראות תקנות הגבלת פעילות;"

יוכל לא  "אזור אדום, """אזור מוגבלמקומות אשר יוגדרו ע''י משרד הבריאות כב– "אזורים מוגבלים" .ג

 להתקיים מתווה זה.

 בתי ספר, גני ילדים.בלבד: פנימייה, ": מוסד חינוכי פורמאלי "מוסד חינוכי .ד

מהמוסד החינוכי היציאה לפעילות מאושרת   – רגלית ת בהליכההמתווה  מאשר טיול/סיור/פעילות חינוכי .ה

 ) אין אפשרות לשלב נסיעה בפעילות( לאתר בקרבתו  וחזרה למוסד החינוכי

 

 המסמך מטרת
 

בשלב  –"מוסד חינוכי" כלבמרחב הפתוח של חינוכיות  חוץ סיורים ופעילות טיולים, של  םמתן הנחיות לקיומ

, בכפוף לצו בריאות )כיתת לימוד( . הפעילות תתבצע בקבוצות קטנות וקבועותהחזרה ההדרגתית לשגרה

 העם  והנחיות משרד הבריאות.

 החוץפעילות רגלי והטיול המשתתפת באוכלוסיית היעד 

 

 כפי שאושרו לכל שכבות הגיל  והמלווים  בזמן הלימודים הקבועותהקבוצות על פי  - םומוריה תלמידים

  עקרונות

 

 :מודל לביצוע הפעילות

חוזר מנכ"ל טיולים , תהיה בכפוף לכל ההוראות חוץ חינוכיתפעילות או רגלי יציאה לטיול  צו בריאות:  .1

 מכוחו. המחייבות לפי צו בריאות העם וההנחיות ו ופעילות חוץ בית ספרית

לטיול על כל מסגרת היוצאת  –)יכול להיות אחראי טיול( בטיחות קורונהעל הנחיות מינוי אחראי  .2

 : כוללים למנות אחראי בטיחות קורונה. שתפקידיו ולפעילות חוץ

 המשתתפים את  תדרךעל האחראי להתלמידים, צוות המורים, המלווים וכל משתתפי הטיול.  תדרוך

כל העדכונים של ההנחיות והוראות משרד הבריאות כפי שיפורסמו מעת לעת, ולוודא שהם ב

 מיושמים הלכה למעשה ובאופן מידי טרם תחילת הטיול ובמהלכו. 

 בהתאמה לכיתה אורגנית, מספר המשתתפים וסיור בשטח הפתוח על פי תנאי הצו , רגלי טיול

  משתתפים. 50לא יעלה על  בטיול 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
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תסמינים להם המשתתפים בפעילות, המצהירים כי אין של כלל רת בריאות חתומה הצה קיום לוודאיש  .3

הקורונה. אחראי  משפחה מקרבה ראשונה החולים במחלתשל חום, שיעול, או קוצר נשימה וכי אין בני 

  את הצהרות אלו. ויתייק הטיול ישמור

מפורסם ב האתרים פירוט  -ומפורטים בתקנת הבריאות  לאתרים שפעילות בהם אסורהאין להגיע  .4

 "הנחיות לשגרה החדשה"

 (בהתאם להנחיות) בכל שלבי הפעילות והסיור ועטיית מסיכה , ריחוק,כללי היגיינהיש לשמור על  .5

 המשתתפים להביא אתם מסכה וציוד הגיינה אישי.באחריות הפתוחים במהלך הפעילות.  ביםבמרח

 למרות האמור לעי"ל להל"ן מצבים בהם אין צורך בעטיה של מסיכה  .6

  מטרים זה מזה. . )ילדים מכיתה ד' ומעלה מחויבים  2ילדים עד כיתה ג ובלבד שנשמר מרחק של

 בעטיית מסכה(   

 מטרים זה מזה 2 – כאשר הם ישובים בבמרחב לימודי מוצל ,במרווחים של 

  כל עוד מקפידים לשמור על מרחק של  -כאשר נמצאים בפעילות מאומצת  במהלך מסלול ההליכה 

 זה מזה.   מטרים 2

, על הצוות החינוכי להפריד אותו משאר חבריו ולדווח מיד להוריו על מנת שיגיעו במקרה שחניך חש ברע .7

במידה שמדובר  החינוכיאו את מנהל/ת המוסד  ההמור מידית לאסוף אותו. באחריות ההורה, לעדכן את

  .סמינים של נגיף הקורונה והמשך הטיפול בילדבת

 יש לחזור בדחיפות למוסד החינוכי.במקרה שתלמיד חש ברע  .8

 פעילות חוץטיול רגלי והערכות טרום יציאה ל

 אגרת הנחיותתכנית טיולים ופעילות חוץ וחניכים ולהוריהם תלמידים למנהל המוסד החינוכי ישלח ל .1

קורונה, אשר תרכז רשימת הנחיות והסברים, מפורטים וברורים. מוצע גם לשקול מתן תדריך חזותי 

 .שיתוף ההורים בהיערכות ובהסברה . (ZOOM) באמצעות האינטרנט

כל מוסד חינוכי יכין רשימות הכוללות את כל המשתתפים בפעילות )כולל גורמי חוץ( שיפעלו  .2

  הפעילות.כל הטיול /קבועות שלא תתחלפנה בינהם במהלך כיתתיות אורגנית בקבוצות 

 מדריך ומלווים קבועים . ועלכל קבוצת תלמידים יקב .3

 האחראי/ת  על הפעילות יבצע מעקב  ורשום נוכחות של כלל המשתתפים בכל פעילות חוץ. .4

שבוע  תובא לידיעתו של קב"ט מוסדות חינוךוץ למוסד החינוכי חפעילות טיול רגלי וכל יציאה ל .5

ובמידת פעילות מקום האת  בחןולפני כל יציאה לפעילות. קב"ט מוסדות חינוך ברשות ובישוב ימראש 

 הנחיות בטיחות ובטחון.ינחה הצורך 

 פעילות במרחבים הפתוחים

הפעילות המתקיימת בשטחים פתוחים תהיה תוך שמירה על כללי הבטיחות הנדרשים במרחב  .1

 הפתוח.

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
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לוודא שמירת ההנחיות במהלך כל הפעילות ו ל משתתףכמטר בין  2מרחק של  על שמירתיש להקפיד  .2

 .והתקנות המחייבות 

שתיה ומזון , אין  להעביר בקבוק התלמידיםשתיה תהיה בבקבוקים אישים בלבד אשר הובאו על ידי  .3

  שתיה.אכילה ולצורך  תלמידיםבין ה

באחריות אחראי בטיחות הקורונה לוודא מהלך המסלול, י קבוצות או יותר נפגשות באתר /תבמידה וש .4

 בטיחות בין הקבוצות.עצירת הקבוצה ושמירה על מרחק 

 סיום ופיזור

פעילות יפוזרו התלמידים בהדרגה על הקבוצות במקום שנקבע מראש וההטיול הרגלי עם תום  .1

 לפיזור.

 יש לשמור על כללי הריחוק וההיגינה גם בשלב הפיזור. .2

 

 

 

 יקרים,  םמנהלי

להם נדרשת  במציאות משתנהאתגר בקיום פעילות חוץ וסיורים ההתמודדות עם מגיפת הקורונה מזמנת לנו 

 לשלושת כללי הבטיחות החשובים בתקופה זו:תוך מתן מענה תשומת לב מיוחדת 

 הגיינה (1

 ריחוק ומניעת מגע פיזי. (2

   חבישת מסכה  (3

 .ועדכוני הצו על כך מתווה מעודכן בהתאם להתפתחויותאנו עמלים לקדם פעילויות חוץ רב יומיות  הכוללות לינה. 

 לצוותים ולחניכים.ובריאות שלמה לכם  לכם הצלחה רבה, יםמאחל אנו
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