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 הקדמה

בימים אלה מערכת החינוך נערכת לפתיחת שנה"ל תשפ"א, אחר תקופה ארוכה בה שהו הילדים והצוותים בביתם 
תקופה זו הצריכה התמודדות עם מגפת הקורונה והביאה עמה אתגרים רבים בתחומי  לחופשת קיץ "אחרת".

 זו או אחרת.הבריאות, הכלכלה אשר השפיעו על כל בית אב בישראל בדרך 

פתיחת שנת הלימודים היא מעבר חד מהחופשה ומהשהות בבית, למסגרת חינוכית שבה נהלים, דרישות וסדר 
יום שונים במהותם מהמסגרת הביתית. בשנה זו במיוחד חשוב לקיים הדרגתיות בשעות הפעילות בגן ובדרישות 

 המופנות לילדים. 

מערבת חרום לצד שגרה מלאה או חלקית, המביאה עמה עם החזרה לשנת הלימודים נדרשת שגרה חדשה, ה
 צורך בגמישות, התאמת השגרות הקבועות לנהלי משרד הבריאות ויצירת מבנים חדשים טרם הכרנו.

ישנה חשיבות רבה ליצירת תשתית עבור ילדי הגן שתאפשר קליטתם בצורה המיטבית הן הרמה הרגשית והן 
 ברמה הפדגוגית. 

 ההסתגלות של הילדים לגן חשוב להתייחס למספר דברים: על מנת לקדם את תהליך

 דרכי התקשרות ויצירת שיח מכין עם הורי הגן •
 ןודרכי הוראה מותאמים למצב גיבוש סדר יום •
 גיבוש צוות גן מקצועי תומך  •
 עיבוד החוויות הרגשיות וחיזוק תחושת המסוגלות של הצוותים  •
 קוקים לכך באופן מיוחדהזוהורים אנשי צוות ילדים  לשליווי ותמיכה   •

על הצוותים החינוכיים מוטלת משימה של יצירת שגרה נורמטיבית ככל הניתן, בתוך האתגרים הרבים ומתן מרחב 
 מוגן ובטוח עבור ילדי הגן החוזרים למסגרת לאחר קיץ שונה או הנכנסים לשערי הגן בפעם הראשונה.

למסגרת לשם הכרות אישית בהיבט הרגשי והחברתי, קיימת בקליטת ילדי הגן, חשוב להקדיש את זמן הכניסה 
חשיבות לקבלת כל מידע רלוונטי מהורי הילדים שיוכל לקדם הסתגלות טובה ולפתח את החוסן האישי. רצוי לבצע 

 כניסה רכה ככל האפשר תוך הכרות עם חוזקות הילדים ויצירת חיבורי שייכות לגן.

י גני וללמוד על הצרכים של ילדי הגן בהיבטים השונים על מנת לבנות חשוב לייצר מיפו,בתקופת ההסתגלות לגן
תוכנית מותאמת שתתמקד ביצירת קשרים חברתיים בין ילדי הגן, תחושה של שייכות וחיזוק הפן הרגשי ובניית 

התפתחות. בימים אלה במיוחד נדרשת סבלנות, רגישות, הקשבה לנאמר ולמה שאינו נאמר תואמי הרגלים 
 מצוקותיהם. וערנות ל

 תפקידכם החינוכי חשוב וחיוני עוד יותר מתמיד. 

 עומדים לרשותכם לחשיבה ולהיוועצות בכל דבר ועניין.וצוות החינוך המיוחד שפ"י  אנשי המקצוע של

ובא לסייע לכם  באתר משרד הבריאות  מזמן לזמןהמתעדכנות כפוף להנחיות משרד הבריאות מסמך זה, 
 להיערך נכון לקראת פתיחת שנת הלימודים ולנהל שגרה מותאמת בתקופת הקורונה במוסד החינוכי. 

 
 דם יסודי זמינים עבורכם לכל שאלה באמצעות דואר אלקטרוני: אנו, באגף לחינוך ק

corkdamyesodi@education.gov.il 
 

 בהצלחה ובריאות איתנה
 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22
mailto:corkdamyesodi@education.gov.il
mailto:corkdamyesodi@education.gov.il


 אגף הפיקוח על הבריאות, 
  מנהל פדגוגי

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 אגף בכיר לביטחון, 
 שעת חירום ובטיחות

 

4 
 

 
 

 קווים מנחים לאורחות החיים בגן הילדים 
המנהלות גן להיערך נכון לקראת החזרה המלאה ללימודים ולנהל שגרה מותאמת בתקופת הקורונה  בא לסייע לכן מסמך זה

 בגן. 

המסמך בנוי באופן שייתן לכם כלים להתארגנות ולקביעת כללים ואורחות חיים בתוך הגן. המסמך הוא כללי, גנרי. בתחילתו 
האופי השונה ביניהם  ,גרת הקורונה. מגוון גני הילדיםקווים מנחים ולאחריהם פירוט נושאים בעלי ייחוד עבור ניהול ש

מחייב התאמת ההנחיות למציאות בפועל של הגן. מומלץ לעשות זאת בשיתוף הבעלות או והצרכים השונים של הילדים 
 הרשות המקומית.

 

 עקרונות וקווים מנחים לאורחות החיים במוסד החינוכי
  א."הפעלת מערכת החינוך בשנת הלימודים תשפמתווה להלמידה בגן תתקיים בהתאם  -פעילות ע"פ מתווים  .1

תתבצע הקפדה מלאה על היגיינה בהתאם להנחיות משרד הבריאות אשר תכלול, בין היתר,  - הקפדה על היגיינה .2
 שטיפת ידיים והפרדה מיטבית בשירותים כמפורט במסמך זה. 

 .ככל שניתן ,הוא עקרון חשוב ויש להקפיד עליו שמירת מרחק -שמירת מרחק  .3

. זו פעולת מרכזית ועיקרית למניעת הדבקות. עטיית המסכה בגן הילדים היא לצוות החינוכי ולהורים -עטיית מסכה .4
 דגשים בנושא זה מפורטים בהמשך.

היא תנאי הכרחי להבטיח את שלומם של התלמידים  בריאות ההורים על בריאותו של ילדם הצהרת -הצהרת בריאות  .5
למדוד חום מידי יום ולבדוק תסמינים בטרם יחתמו על והמורים מפני הידבקות והתפשטות המגפה. הורים מחויבים 

 הצהרה בהתאם להנחיות המפורטות בהמשך.

שיש לתת עליה את הדעת בתכנון וחשיבה מקדימה. דירוג וויסות הנכנסים,  ההכניסה לגן היא נקוד -לגן  כללי כניסה .6
רת הקורונה. הנחיות בנושא תיאום, בקרה, שמירת מרחק בין הנכנסים, כל אלו הם תנאי לכניסה מסודרת בשג

 מפורטים בהמשך.

בתיאום עם משרד הבריאות, משרד החינוך קבע סדר פעולות סדור  - גילוי חולה מאומת במוסד חינוכי סדר פעולות .7
ושיטת פעולה בעת גילוי חולה מאומת קורונה במוסד החינוכי. פעולה זו מחייבת תגובה מהירה מצד מנהלת הגן 

 והפיקוח במחוז. הנחיות מפורטות בהמשך. בתיאום גורמי הבריאות

שיתוף ההורים במכלול ההנחיות ושגרת הקורונה הוא הכרחי והוא תנאי להצלחת הפעולה החינוכית  -שיתוף הורים  .8
בשגרה קשה ומגבילה זו. לפיכך יש לעשות כל מאמץ לשתף את ההורים, לעדכן אותם וליצור דרכי תקשורת ותיאום 

 טובים ככל האפשר.

לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף "אזור מוגבל" הוא אזור שהכריזה עליו ועדת השרים  - ר מוגבל""אזו .9
 ."אזור מוגבלכ" אזורעל הוכרז או נקבע ובה  2020-הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף

הסברה והטמעת ההנחיות בגן הילדים היא עקרון מרכזי בהצלחת ניהול שגרת הקורונה.  -הסברה והטמעת ההנחיות  .10
בהליך חינוכי אל מול ילדי הגן, ומומלץ להסתייע בנציגות ההורים של  ,הגן במשימה זו על מנהלת הגן להסתייע בצוות

 הגן.
 

 הכנה ותחזוקת הניקיון של גן הילדים

. פעילות זו תכלול את ניקוי המרחבים פעילות הגן בשגרהותשתיות הגן לוודא מוכנות המבנה הרשות המקומית/הבעלות ת .1
ית ובכלל זה המשותפים השירותים, הידיות וכל מתקן או אביזר שהילדים נוהגים לגעת בהם בשגרת הפעילות היום יומ

 מעת לעת.מתקנים ומשחקים בחצר 

שירותים, בחדר המטבח, במשחקים ובמתקני חצר ולאחר כל מעבר של עמים במהלך היום בחדרי פמספר יש לבצע ניקיון  .2
 בין המרחבים. קבוצות

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/EduSystemUnderCorona.pdf
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  במרחבי גן הילדים יונחו פחי אשפה במידה מספקת. .3

  בחדרי השירותים יוצבו מתקני סבונים/בקבוקי סבון נוזלי ונייר ניגוב. .4

תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות, במהלכה ובסיומה. אנשי הצוות והתלמידים יקפידו על  .5
 שטיפת ידיים עם מים וסבון או חומרי ניקוי. 

 יש להקפיד במהלך היום על אוורור חדר כיתת הגן בו מתקיימת הפעילות. .6

 הכפפות לפח סגור מיד לאחר הסרתן ולשטוף ידיים במים וסבון.  ולזרוק את להחליף לילד ונדרשה יש לעטות כפפות במיד .7

משחקים ומתקני חצר ולאחר כל שימוש במקלדות  בחדרי שירותים, חדר מטבח, יש לבצע ניקיון מספר פעמים במהלך היום .8
 .ומסכי מגע

 .בסוף כל יום פעילות הגןיש לבצע ניקיון יסודי וחיטוי בכל שטח  .9

 עדכון ושיתוף ההורים
בחצר  ובפעילויות אחר הצהריים בביתכללי היגיינה להקפיד על  להמליץ להורים, לשוחח עם הילדים .1

 ובמגרשי המשחקים, ללמד אותם כיצד לשטוף ידיים אחרי כל פעילות וכו'. 

  הצהרת בריאות .2

 הצהרת הבריאות היומית היא התחייבות מצד ההורה כי ילדיו עומדים בתנאי הבריאות הנדרשים •

לא יורשו להיכנס לגן ללא הצהרת הבריאות, בחתימת ההורים, לגבי כל אחד מהם (ראה נספח  תלמידים •

 הצהרת בריאות).

צהרה ניתן למלא ה .לאחר בדיקת חומו של הילד וקיומם של תסמינים אחרים יש למלא הצהרה זו על בסיס יומי  •

  מקוונת באמצעות פורטל הורים או באופן ידני.

 .לא יורשו לעלות לרכב ההסעה ללא הצהרת הבריאות, בחתימת ההורים ,באמצעות הסעהתלמידים המגיעים  •

ההורים מתבקשים לדווח, בהקדם האפשרי, אם מחמת אי עמידה בתנאי הבריאות או כל סיבה  - דיווחי ההורים •

לאחר  נוספותשעות  48שאר בבית ליילד שהיה לו חום נדרש לה אחרת, קיימת מניעה להגעה של ילדיהם לגן.

  .ירידת החום

  עטיית מסיכת פה ואף
יש צורך בעטיית מסיכה לצוות ובשחרורם  בעת קבלת הילדים. ילדי הגן אינם נדרשים בעטיית מסכה •

  הגן.
  (מפעיל/ בעל מקצוע/ מדריך/ הורה) צוות הגן יעטה מסכה בעת כניסת כל גורם חיצוני לגן. •

 חינוכית עם ילדי הגן.מסיכה בפעילות נדרש לעטות לא צוות הגן  •
 

  כללי התנהגות בתחבורה
באתר משרד הבריאות  מזמן לזמןהגעה בתחבורה פרטית וציבורית בהתאם להנחיות המתעדכנות  .1

  סעיף תחבורה ציבורית ופרטית -לאתר משרד הבריאות קישור 
בפורטל משרד החינוך  זמן לזמןהסעות תלמידים בהתאם להנחיות משרד החינוך המתעדכנות  .2

 תוך דגש על: הקורונה בתקופת - מאורגנות בהסעות תלמידים הסעת אופןקישור: 

 הקפדה על מקומות קבועים •
 העלייה לרכב  הקפדה על הצהרת בריאות לפני •
 .עטיית מסיכה במהלך כל הנסיעה של המלווים ונהגים •

 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
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 כללי כניסה לגן
 הגן יהיה פתוח כבשגרה. .1

השער של הגן יהיה סגור בהתאם להנחיות הביטחון תוך הזדהות של ההורים בהגיעם לפתח  .2

 הגן. 

את פני הילד, ייקח את הצהרת  יקבל איש צוות .ההורים יכניסו את ילדיהם עד פתח מבנה הגן .3

 הבריאות ויאפשר לילד להיכנס למבנה הגן. ההורים ייצאו מיד משטח הגן.

  באחריות ההורים לשמור מרחק בין הנוכחים בזמן הבאת ולקיחת הילדים מהגן ולהקפיד על עטיית מסכה. .4

 .מנהלת הגן, אלא במקרה חריג ובאישור לגןדם אחר לא יורשו להיכנס ככלל, הורה או כל א .5

 כניסת אנשי מקצוע לגנים: .6

יגיעו לגן למתן מענה לתלמידים  -עובדי הוראה וטיפול, סייעות, גננות שילוב ומומחי תחום מהחינוך המיוחד  .א

ידי עובדי הוראה  התלמיד עליינתן על פי התכנית האישית של  עם צרכים מיוחדים הזכאים לשירות זה. המענה

ובתנאי שינתן באופן קבוע על ידי אותו העובד לאותו  ,וטיפול, גננות שילוב ומומחי תחום מהחינוך המיוחד

 תלמיד/קבוצת תלמידים.

כיתות  6 -ובתנאי שהם פועלים בלא יותר מ מותרת - חלק מצוות הגןהמהווה תוספתי חינוכי כניסת צוות  .ב

  ת קבועות.קבוצו 6וב  גן/בית ספר

 4) תוגבל עד  6כניסת מבקר זמני לשטח הגן שאינו תלמיד או איש סגל ואינו עונה להגדרות שלעיל ( בסעיף  .ג

מבקרים ביום כגון: שירותי בריאות התלמיד, מפקחות, קב"ט מוס"ח, שפ"ח, מתי"א, מנהלת אגף חינוך 

תותר כניסתם בתיאום מראש  -חשמל וכדומה)  ,הצפת מים-ובמקרים של אירוע חירום (ו/ או "אחזקת שבר" 

 על פי הכללים הבאים:

 אישור מנהלת הגן. )1

 הצגת הצהרת בריאות בכניסה. )2

 חובת עטיית מסיכה בגן לאורך כל הביקור/הפעילות. )3

 הקפדה על שמירת מרחק וההיגיינה האישיים. )4

 ותלמידים) הורים חל איסור על הגעת אדם חולה לגן (אנשי צוות, מבקרים, .7

לאחר ירידת שעות  48בבית  להישארומעלה  צלזיוס מעלות 38אנשים (אנשי צוות ותלמידים) עם חום של  על .8

 החום. 

  דגשים להצהרת בריאות 
 .ללא הצהרת הבריאות חתומה מדי יוםלגן  לא יורשו להיכנסילדים ואנשי צוות  .1

דוח , הגננת תקבל הצהרה מקוונת - בפורטל הוריםהצהרת בריאות בטופס מקוון תהיה זמינה עבור ההורים   .2
  )ב'פורטל מוסדות'יומי 

 שעות מרגע הכניסה. 24-הצהרת הבריאות תימחק ולא יאוחר מ .3

  הצהרת בריאות לתלמיד ולעובד במוסד החינוכי. 2ו  1ראה נספח  .4

https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/rights-obligations-regulations/health-statement-kindergarden?utm_source=sms&utm_medium=txmsg_healthstatementkindergarden&utm_campaign=portalhorim_general
https://mosdot.education.gov.il/homepage
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 כללי התנהגות בשגרת היום בגן
צרות, חכולל חדר ספח/מקלט, מרחבי משחק, ספרייה וכדומה,) ( זמנית: פנים הגןבו  בכל מרחבי הגן הילדים יפעלו .1

 בהשגחת אנשי הצוות.

חל איסור על הכנסת ציוד לשימוש בפעילות עם הילדים וחל איסור להעביר ציוד חיצוני בין הילדים,  .2
(או כל אביזר אחר)  ציוד ספורטו/ או  ילוב כלי נגינהמורים המתכננים פעילות של תזמור ו/או ש

אין להעביר כלי נגינה / אביזרים בין הילדים באביזרים הנמצאים בגן זה בלבד. חובה להשתמש 
והחיטוי המפורטים  ההיגיינה(אלא אם כן עמדו בתנאי ו /או בין גן לגן.  במהלך השיעור עצמו

 . בהנחיות משרד הבריאות)

 

 מסיבות ואירועים

בהתאם לחוזר מנכל  במסגרת הגן, ללא הורים, בדגש על כיבוד בריא במנות אישיות ולא בתפזורת. - ימי הולדת .1
  נכונה במוסדות החינוך הזנה וחינוך לתזונה

 ללא הורים יתת הגןימי שיא אך ורק במסגרת כ טקסים .2

(מסיכה, מרחק,  ש"תלמיד מותר בתוך המוסד החינוכי באופן מדורג תוך הקפדה על ממ - הורה - תמפגש גננ .3
הורים לשיחה אישית פנים מול פנים ביום,  4 -לא ניתן לפגוש יותר מ ועל פי הנחיות משרד הבריאות. שטיפת ידיים)

 ים. יניתן להיפגש בחדרים וירטואל

, הורה שאין באפשרותו להשתתף באופן מקוון יקבל את סיכום המפגש מקוון יתקיימו באופןאסיפת הורים כללית   .4
  בקצרה, מהגננת תוך הסבר על אורחות החיים.

 

  תכנית ניצנים / צהרונים
הנחיות להפעלת תכנית ההפעלה ומסמך  למתווה בהלימה פ אורחות חיים של הגן"הפעלת המסגרת ע •

 ניצנים/צהרונים (קישור).

 .להתעדכנות במידע רלוונטי להמשך פעילות עם כולל נהלי בריאות בין הצוותים צוות הבוקר וצוות הצהריים החפיפ •

המתווה/מודל שנקבע  ע"פ בגן הלימודים יום במהלך משתייכים הם קבועה אליה קבוצה באותה יישארו תלמידים •

  .להם

 24-תימחק ולא יאוחר מהצהרת הבריאות  ,) 2 בנספח כמופיע( חתומה בריאות הצהרת עם יגיע תכנית ניצנים,צוות •

 שעות מרגע הכניסה; 

 ולקבל לוודא יש בבוקר הלימודים ביום שהשתתף בלא לצהרון מצטרף בגן הקבועה מהקבוצה ותלמיד במקרה •

 ).1 בנספח כמופיע( הקטין על אחראי/מההורה חתומה בריאות הצהרת

 
 

 

 

 

 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=70
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=70
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=70
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/after_school_outline.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/after_school_outline.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/after_school_outline.pdf


 אגף הפיקוח על הבריאות, 
  מנהל פדגוגי

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 אגף בכיר לביטחון, 
 שעת חירום ובטיחות

 

8 
 

 בגןות ארוח
 ארוחת בוקר

 יש להתנהל כדלקמן:ארוחת הבוקר בגן בזמן  .1

 שתכלול: כריך בריא, ירק ופרי חתוך.  . מומלץאישית של ארוחתו הכל ילד יגיע עם קופס •

את ארוחת  להכיןתתאפשר המשך הזנה ובלבד שיהיה ניתן הזנה משותפת, הייתה  בהם גני הילדיםב •
הקפדה יתרה על שמירת תוך  במנה אישית לכל ילד, חתוכיםעל ידי הצוות ולהגיש עם ירקות הבוקר 

  ערכת האוכל האישית, אין להעביר מזון בין הילדים.

(גם לא על ידי  אפיית חלות, הכנת סלט וכדו.כגון  - לא תתאפשר פעילות של הכנת מזון בשיתוף הילדים •
 כשהילדים צופים) איש צוות

הורה המעוניין להביא מזון לכלל הגן יוכל לעשות זאת ובלבד שההגשה תהייה במנות אישיות ולא  •
  נכונה במוסדות החינוך בהתאם לחוזר מנכל הזנה וחינוך לתזונה . (עוגה, חלה וכדומה)בתפזורת

בקבוק מים אישי עם הילד. בעת מילוי בקבוק המים יש למנוע מגע בין פיית הבקבוק לפיית ההורים ישלחו  •
 הברז.

 ארוחות צהריים

בגנים בהם מתקיימת ארוחת צהריים, יש לפעול לפי  - הזנה -כללים לגנים שבהם מתקיימת ארוחת צהריים  .1

 ."הנחיות לצוות הגן במהלך התנהלות ארוחה"נוהל משרד הבריאות: 

יכולים לבשל כבשגרה. הגשת המזון תיעשה במנות אישיות תוך  ,בישלו בגן את ארוחת הצהרייםגני הילדים ש .2
 הקפדה יתרה על שמירת ערכת האוכל האישית, אין להעביר מזון בין הילדים.

 מזון המגיע בתפזורת יחולק אף הוא למנות אישיות לכל ילד/ה. .3

   (קישור)הוראת מנהל משרד הבריאות לתאם בה /צהרוניםזנה בתכנית ניצניםה .4
 

 ילדים אלרגיים .5

יש לעדכן את  .אלרגי בגן, יש להימנע מלהביא כריך המכיל את האלרגן אליו הילד רגישילד בגנים בהם נמצא  .א
 כי מדובר באלרגיה מסכנת חיים, ועליהם להקפיד לשלוח מזון ללא האלרגן.  הכיתההורי 

 .צוות הגן הזנה משותפת ניתן להכין כריכים במרוכז על ידייש  בגנים בהם נמצאים ילדים אלרגיים ובהם .ב

 -הממרחים בכריך בהתאם לחוזר מנכ"ל הכנת הכריכים תתבצע תוך הקפדה על כל כללי ההיגיינה.  .ג
 ים לשם הבטחת בריאותם של תלמידים.התנהלות מוסדות החינוך והצהרונ

 יש להקפיד על הכללים גם כאשר הילד האלרגי לא נוכח בגן.  .ד

 ד.ילד אלרגי הזכאי לסיוע מלווה אישי יקבל את הסיוע בזמן הלימודים בגן בלב .ה

 

 הנחיות לפעילות חוץ גנית
 יש לוודא כי מתקיימים הנחיות משרד הבריאות והבטיחות הרלוונטיות, בטרם ביצוע פעילות חוץ כגון סיור בסביבת הגן,

  ובהלימה לחוזר מנכ"ל.

 
 

 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=70
https://govextra.gov.il/media/18052/nutd-kindergarten-feed-regulations.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221551420.pdf
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=51
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 הנחיות בעת התגלות תחלואה של תלמיד או עובד הוראה במוסד
על אותו משאר חבריו, ולדווח מיד להוריו להרחיק במקרה שילד בגן חש ברע, על הצוות החינוכי  .1

 מנת שיגיעו מידית לאסוף אותו.

, לדווח למפקחת ולעזוב את הגן לאחר ששובץ מבוגר אחר מיד אם איש צוות חש ברע, עליו לסיים את עבודתו .2

 לצורך החלפתו.

(יפורסם  יבמוסד חינוכ נוהל גילוי חולה מאומתיש לפעול ע"פ  בגן הילדיםבעת קבלת המידע על חולה מאומת  .3

  תוך דגש על סדר הפעולות הבאות:בהמשך) 

 כת הבריאות המחוזית.אימות המידע מול לש .א

 ".מורה נבוכים לתחלואה בקורונה במסגרת החינוכיתלפעול בהתאם למסמך משרד הבריאות,  .ב

 :סדר פעולות מחייב של מנהלת הגן .ג

 בנושא הפעולות הנדרשות להמשך טיפול./אחות אפידמיולוגית קבלת הנחיות מהרופא המחוזי  •

ת/אחות קבלת הנחיות מפורטות ומענה על החקירה האפידמיולוגית אשר תתנהל על ידי הרופא המחוזי •

 .אפידמיולוגית

 ישירה עם החולה.מיפוי כלל הילדים וצוות הגן אשר נמצאו בחשיפה  •

 .המפקחת גני הילדים הישירה / רפרנטית בריאותעדכון  •

 אשר נחשפו לחולה.והצוות החינוכי  הגןדיווח ועדכון הורי ילדי  •

 .פורטל מוסדות חינוךבמערכת  ובמערכת בגןעדכון תאריכי הבידוד הביתי של התלמיד  •

 גן והמרחבים בהם שהה החולה המאומת.ניקוי וחיטוי כיתת ה •

חזרה לשגרת לימודים במוסד החינוכי לאחר שנסגר בעקבות  לנוהל חזרת לשגרת לימודים בגן תהיה בהתאם .4

  (יפורסם בהמשך).גילוי חולה מאומת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CoronaFAQ-MOH.pdf
https://mosdot.education.gov.il/content/health/corona-report
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 הצהרת בריאות לתלמיד - 1נספח 
 

  לתלמידהצהרת בריאות 
 י ההורה)"(ימולא ע

 

 _________________שם התלמיד/ה: 

 __________________מספר תעודת זהות: 

 אני מצהיר כדלהלן:

 מעלות צלזיוס. 38-מדדתי חום לילדי/ילדתי ונמצא כי חום גופו/ה מתחת ל .1

 .1ילדי/ילדתי לא משתעל/ת ואין לו/לה קשיים בנשימה .2

 ילדי/ילדתי לא היה/היתה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.למיטב ידיעתי  .3

 ___________________שם ההורה: 

 __________________תעודת זהות: 

 _______________________תאריך: 

 חתימה: _____________________

 
 
 
 

  

                                                             
 .למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת 1
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 הצהרת בריאות לעובד - א'1נספח 
 

  החינוכיהצהרת בריאות לעובד במוסד 
 

קישור ע"פ הנחיות משרד הבריאות,  הצהרת בריאות של עובד במוסד חינוכי (עובד הוראה ומינהלה וכד') ימולא
  להצהרת הבריאות באתר משרד הבריאות 

 

  ת"ז:________________ ____________שם העובד/ה: _
 

  שם המסגרת החינוכית בה עובד/ת בשגרה: _______________
 

 טלפון: _______________
 

  אני מצהיר כי:
 מעלות צלזיוס38מדדתי חום בבוקר, ולא לי היה חום מעל  .1
 אין לי תסמיני קורונה (שיעול, קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר). .2
 ידיעתי לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.למיטב  .3

 

  
________________ ________________  _______________ ________________   

   חתימה ת"ז שם העובד תאריך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/bz-173305620.pdf
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/bz-173305620.pdf
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/bz-173305620.pdf
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  2 נספח

  (לשימוש מנהלת הגן)אגרת קורונה להורים 
 הורים יקרים,

החינוך פותחת שעריה לשנת הלימודים תשפ"א, אחרי תקופה ארוכה בה שהו הילדים בביתם לחופשת בימים אלה מערכת 
תקופה זו הצריכה התמודדות עם מגפת הקורונה מביאה עמה אתגרים רבים בתחומי הבריאות, הכלכלה אשר  קיץ "אחרת".

 משפיעים על כל בית אב בישראל בדרך זו או אחרת.

בר חד מהחופשה ומהשהות בבית אל מסגרת חינוכית שבה נהלים, דרישות וסדר יום שונים פתיחת שנת הלימודים היא מע
 במהותם מהמסגרת הביתית לעיתים לראשונה בחיי הילד. 

 בשל נגיף הקורונה השנה תהליכי הפרידה וההסתגלות דורשים היערכות אחרת המחייבת גמישות, הדרגתיות ושיח מרגיע
אנו ממליצים על הכנת הילדים מראש למעבר (טקס פרידה קצר, משפט מרגיע שנחזור  של המבוגרים המשמעותיים לילד.

לאסוף בסוף הפעילות וכו). עלינו לקיים שגרת הסתגלות אשר תסייע לנו להכיר את ילדיכם, צרכיהם, רצונותיהם 
  :תהליכי הקליטה וההסתגלות יכללו .וחוזקותיהם, על מנת לתת מענים מותאמים

אישי להכרות עם הילד לפני תחילת השנה על מנת לשמוע מכם על התקופה האחרונה שעברתם מענה על שאלון  •
 וללמוד על דגשים מיוחדים עם ילדכם.

 קיים שיח אישי במהלך השבועות הראשונים •
  _____נערוך אסיפת הורים מקוונת בתאריך:______ •

הסתגלות מיטבית בהתאם לנהלי הגיל(מומלץ  תהליכי קליטה הדרגתיים בקליטת הילדים בקבוצות קטנות על מנת לאפשר
 לפרט בהתאם לגיל ממסמך ההנחיות).

 על מנת לקיים את שגרת הפעילות בגן יש להקפיד על התנאים הבאים: 

או תסמיני מחלת קורונה,  צלזיוס מעלות 38עליכם לחתום על מסמך "הצהרת בריאות", על פיה לילדכם אין חום מעל  •
יתם במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. יש להביא את הצהרת הבריאות וכי למיטב ידיעתכם לא הי

. הורה שיגיע ללא לאחר שמדדתם חום לילד ובדקתם כי אינו סובל מתסמינים כאמור לעיל מידי בוקר חתומה לצוות הגן
 טופס חתום ילדו לא יוכל להיכנס לגן.

   הצהרה מקוונת בפורטל הוריםקיימת אפשרות למלא  •

ים נקפיד ללמד את הילדים כללי התנהגות התואמים את ההנחיות כגון: שמירה על היגיינה, רחצת ידיים בימים הראשונ •
 עם מים וסבון, הקפדה על שמירת מרחק ככל הניתן.

הקפדה על חבישת מסכה לכל  הכניסה והיציאה של הילדים מהגן יעשו באופן מבוקר על ידי הגננת או הסייעת, תוך •
 והקפדה על מניעת התקהלות. הנמצאים במרחב הציבורי

 .בדגש על המבוגרים יש צורך לשמור על מרחק בין הנוכחים •

 לא נוכל לאפשר את כניסתכם או שהותכם בגן. •

פועל מתוך תחושת אחריות לשמור על בריאותם של ילדיכם תוך פיתוח תחושת שייכות והכרות עם אנשי הצוות  צוות הגן
  .עמכםוהילדים וידאג לשמירה על קשר רציף 

במידה ויש לכם שאלות נוספות, צוות הגן עומד ישמח להתייחס בכובד ראש לכל עניין, לטובת רווחתם הנפשית והפיסית 
 דף קורונה -בפורטל הורים  כל המידע עבורכם ההורים מתעדכן מעת לעת של ילדיכם.

 תודה על שיתוף הפעולה, בתקווה לימים בריאים במהרה.

 ________________ חתימת מנהלת הגן

https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/rights-obligations-regulations/health-statement-kindergarden?utm_source=sms&utm_medium=txmsg_healthstatementkindergarden&utm_campaign=portalhorim_general
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/healthy-lifestyle/korona
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