י' חשון תשפ"א
 28אוקטובר 2020
סימוכין151110:

לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
מנכ"לים ברשויות המקומיות
מנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות
מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות

הנדון :היערכות לחזרת תלמידי כיתות א'-ד' – בדיקות סקר לצוותים
במסגרת הפעולות המתואמות בין המשרדים ופיקוד העורף בכל הקשור להפעלה
בטוחה של בתי-הספר היסודיים ,מקיים משרד הבריאות את מבצע "מגן גננות"
שיחל היום  -יום רביעי .28/10/2020
בדיקות הסקר לנגיף הקורונה מיועדות לצוותי בתי-הספר היסודיים בשכבות א'-ד'
וכוללים מורים ,מזכירות ,סייעות רפואיות ,סייעות משלבות ועוזרי חינוך .הבדיקות
מתקיימות בכל רחבי הארץ במתחמי פיקוד העורף ,מד"א וקופות החולים.
נבקשכם להביא את מכתב מנכ"לי המשרדים המצורף ,לידיעת בתי-הספר והצוותים
על-מנת שיוכלו לבצע הבדיקות מוקדם ככל הניתן.
נציין ,כי אין חובה לקיים הבדיקות ,אך קיימת חשיבות רבה לביצוען.
פרטים נוספים במכתב המצורף,

בברכת חזרה לשגרה בטוחה,
חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
יו"ר מרכז השלטון המקומי

העתק:
מר שלום בן משה – ראש עיריית ראש-העין ,יו"ר ועדת חינוך מרכז השלטון המקומי
מר משה פדלון – ראש עיריית הרצליה ,יו"ר ועדת בריאות מרכז השלטון המקומי
מר שי חג'ג' – ראש המועצה האזורית מרחבים ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות
מר שלמה דולברג – מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
מר איציק אשכנזי – מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
מר עמית אדרי – מנכ"ל משרד החינוך
פרופ' חזי לוי – מנכ"ל משרד הבריאות
אלוף אורי גורדין – מפקד פיקוד העורף
עו"ד רות דיין – מנהלת מחלקת חברה ,מרכז השלטון המקומי
גב' חגית מגן – ראש מינהל שכר והסכמי עבודה ,מרכז השלטון המקומי
גב' מיכל מנקס – סמנכ"ל חינוך רווחה וחברה  ,מרכז השלטון המקומי

ט' בחשון ,התשפ"א
 27אוקטובר 2020
סימוכין413623320 :
)במענה :ציין סימוכין(
לכבוד
צוותי החינוך וההוראה ,עובדי מנהלה – בתי-הספר היסודיים
שכבות א'-ד'
שלום רב,
על רקע שיפור מגמות התחלואה בישראל בשבועות האחרונים ,אנו נערכים להפעלת שלבי ההמשך במתווה ההגבלות ,על פי
מדרגי ההקלות שהוחלטו על ידי הממשלה .במסגרת זו ,צפוי החינוך בשכבות א'-ד' להיפתח מחדש במהלך הימים הקרובים,
ולחזור לפעילות שוטפת.
לקראת הפתיחה המחודשת של שכבות אלו בבתי-בספר היסודיים ,התקיימה עבודת תכנון ותיאום לשיפור מתווה החזרה
לפעילות ,בהובלת משרד הבריאות ,החינוך ,ומרכז השלטון המקומי .המטרה היא להבטיח חזרה בטוחה של הילדים והצוותים,
המאפשרת שגרה פדגוגית וחינוכית לצד שמירה זהירה על בריאותם.
אחד המרכיבים המרכזיים עליהם סוכם להגברת החזרה הבטוחה לפעילות בבתי-הספר הינו "מגן חינוך א'-ד'"– מבצע מהיר
לביצוע בדיקות קורונה מקיפות עבור צוותי החינוך )מורים ,סייעים ,צוותי המשרד ,עוזרי חינוך( טרם פתיחת הלימודים .מטרת
מהלך זה היא לוודא כי פתיחת בתי-הספר תעשה עם מרכיב זהירות מקסימלי ,תוך יצירת ביטחון ואמון בחזרה ללימודים
בקרב הציבור.
אנשי צוותי החינוך המעוניינים בכך ,יוכלו לבצע את הבדיקות החל מיום רביעי ה.28.10.2020 -
על מנת להיבדק ,תוכלו להגיע לקופת החולים אליה אתם שייכים בתיאום תור מראש מול מוקד הקופה .מסלול נוסף הוא
ביצוע בדיקות בסיוע פיקוד העורף באחד מאתרי הבדיקות הסמוכים למקום מגוריכם ,בתיאום תור בטלפון  * 3101פירוט
האתרים יופיע באתר משרד הבריאות בקישור.https://go.gov.il/teachers-tests :
תוצאות הבדיקה יתקבלו בטווח של  24-36שעות.
פרטים נוספים נתן למצוא באתר פיקוד העורף בקישורhttps://www.oref.org.il/ :
רצוי לגשת לבדיקה עם מכתב זה ו/או הודעה שתקבלו ,יחד עם ת.ז ותלוש משכורת או כל מסמך אחר המעיד על מקום
עבודתכם.
למען הסר ספק ,אין צורך בבידוד לאחר הבדיקה אלא אם היא חיובית.
איש צוות שחלה בעבר והחלים מקורונה ,לא צריך להבדק שוב.
ניתן יהיה לפתוח את המוסד החינוכי/הכיתה גם טרם קבלת תוצאת הבדיקה.
אנו קוראים לכם לבצע את הבדיקה ,וזאת על מנת להבטיח חזרה בטוחה ללימודים תוך שמירה על בריאותך ובריאותם של
הילדים והצוותים החינוכיים.
אנו מודים מראש על שיתוף הפעולה,
עמית אדרי
מנכ"ל
משרד החינוך

פרופ' חזי לוי
מנכ"ל
משרד הבריאות

שלמה דולברג
מנכ"ל
מרכז השלטון המקומי

