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הקדמה
בתקופה זו אנו מתמודדים עם מגפת הקורונה המביאה עמה אתגרים רבים בתחומי הבריאות והכלכלה המשפיעים על כל
בית בישראל.
תקופה זו מביאה עמה צורך בגמישות ,התאמת השגרות הקבועות לנהלי משרד הבריאות ויצירת מבנים חדשים שטרם
הכרנו .השגרה שברירית ועשויה להשתנות מרגע לרגע .אנו צריכים להיות ערוכים לכל תרחיש בשינוי בפעילות הגן
ולהתאמתו למציאות הבריאותית המשתנה .ישנה חשיבות רבה ליצירת אקלים חינוכי שייתן מענה מיטבי ברמה הרגשית
והפדגוגית.
על הצוותים החינוכיים מוטלת משימה של יצירת שגרה נורמטיבית ככל הניתן ,בתוך האתגרים הרבים ומתן מרחב מוגן
ובטוח עבור ילדי הגן .יש לייצר שגרות עבודה בנושאים הבאים:






דרכי התקשרות עם הורי הגן
גיבוש סדר יום ודרכי הוראה מותאמים למצב
גיבוש צוות גן מקצועי תומך
חיזור תחושת המסוגלות של הצוותים החינוכיים
ליווי ותמיכה של ילדים ,צוותים והורים הזקוקים לכך באופן מיוחד

חשוב לייצר מיפוי גני וללמוד על הצרכים של ילדי הגן בהיבטים השונים על מנת לבנות תכנית מותאמת .בימים אלה במיוחד
נדרשת סבלנות ,רגישות ,הקשבה לנאמר ולמה שאינו נאמר וערנות למצוקותיהם .תפקידכם החינוכי חשוב וחיוני עוד יותר
מתמיד.
אנשי המקצוע של שפ"י עומדים לרשותכם לחשיבה ולהיוועצות בכל דבר ועניין.
מסמך זה ,כפוף להנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מזמן לזמן באתר משרד הבריאות ובא לסייע לכם להיערך נכון
לקראת פתיחת שנת הלימודים ולנהל שגרה מותאמת בתקופת הקורונה בגן הילדים.
אנו ,באגף לחינוך קדם יסודי זמינים עבורכם לכל שאלה באמצעות דואר אלקטרוני:
corkdamyesodi@education.gov.il

בהצלחה ובריאות איתנה
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קווים מנחים לאורחות החיים בגן הילדים
מסמך זה בא לסייע לכן מנהלות הגן לנהל שגרה מותאמת בתקופת הקורונה בגן עם החזרה לשגרה מהסגר.
המסמך בנוי באופן שייתן לכן כלים להתארגנות ולקביעת כללים ואורחות חיים בתוך הגן .המסמך הוא כללי ,גנרי .בתחילתו קווים
מנחים ולאחריהם פירוט נושאים בעלי ייחוד עבור ניהול שגרת הקורונה .מגוון גני הילדים ,האופי השונה ביניהם והצרכים השונים של
הילדים מחייב התאמת ההנחיות למציאות בפועל של הגן .מומלץ לעשות זאת בשיתוף הבעלות או הרשות המקומית.

עקרונות וקווים מנחים לאורחות החיים בגן הילדים
.1

פעילות ע"פ מתווים  -הלמידה בגן תתקיים בהתאם למתווה הפעלת מערכת החינוך בשנת הלימודים תשפ"א.

.2

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

.3

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

.4

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

.5

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

.6

כללי כניסה לגן  -הכניסה לגן היא נקודה שיש לתת עליה את הדעת בתכנון וחשיבה מקדימה .דירוג וויסות הנכנסים ,תיאום,
בקרה ,שמירת מרחק בין הנכנסים ,כל אלו הם תנאי לכניסה מסודרת בשגרת הקורונה .הנחיות בנושא מפורטות בהמשך.

.7

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

.8

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

.9

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

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

הכנה ותחזוקת הניקיון של גן הילדים
 .1הרשות המקומית/הבעלות תוודא מוכנות המבנה ותשתיות הגן לפעילות הגן בשגרה .פעילות זו תכלול את ניקוי המרחבים
המשותפים השירותים ,הידיות וכל מתקן או אביזר שהילדים נוהגים לגעת בהם בשגרת הפעילות היום יומית ובכלל זה מתקנים
ומשחקים בחצר מעת לעת.
 .2יש לבצע ניקיון מספר פעמים במהלך היום בחדרי שירותים ,בחדר המטבח ,במשחקים ובמתקני חצר .במרחבי גן הילדים יונחו פחי
אשפה במידה מספקת וירוקנו בטרם התמלאו.
 .3במרחבי גן הילדים יונחו פחי אשפה במידה מספקת וירוקנו בטרם התמלאו.
 .4בחדרי השירותים יוצבו מתקני סבונים/בקבוקי סבון נוזלי ונייר ניגוב במידה מספקת.
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 .5תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות ,במהלכה ובסיומה .אנשי הצוות והתלמידים יקפידו על שטיפת ידיים
עם מים וסבון או חומרי ניקוי.
 .6יש לעטות כפפות במידה ונדרש להחליף לילד ולזרוק את הכפפות לפח סגור מיד לאחר הסרתן ולשטוף ידיים במים וסבון.
 .7יש לבצע ניקיון מספר פעמים במהלך היום בחדרי שירותים ,חדר מטבח ,משחקים ומתקני חצר ולאחר כל שימוש במקלדות ומסכי
מגע.
 .8יש לבצע ניקיון יסודי וחיטוי בכל שטח הגן בסוף כל יום פעילות.
 .9יתבצע ניקוי וחיטוי של מקום הפעילות לפי ההוראות שבתוספת השלישית; הפעולות לניקוי ולחיטוי מקום הפעילות יבוצעו כך
שתימנע ,ככל האפשר ,הפרעה לשימוש בהתאמות נגישות בגן.
 .10צוות הגן יקפיד על אוורור מקום הפעילות ,ובכלל זה באמצעות פתיחת חלונות בשני כיווני אוויר שונים ,ככל האפשר.

היגיינה
 .1מנהלת הגן תנחה את צוות הגן להקפיד ככל האפשר על שטיפת ידיים של כלל השוהים במקום הפעילות באופן תכוף ,וכן לפני
ואחרי ארוחה ,פעילות בחצר או עבודה עם ציוד משותף.
 .2צוות הגן ימנע ,ככל האפשר ,העברת מזון וציוד אישי בין התלמידים ,ובכלל זה כלי כתיבה ,ציוד לימודי ומשחקים.
 .3בסיום כל יום פעילות ידאג צוות הגן ,לניקוי ולחיטוי הציוד והאבזרים לפי ההוראות לניקוי משטחים.
 .4במקרה שבו עובדת הגן נדרשת למגע עם הפרשות גוף ,תעטה כפפות שיסופקו בידי בעל הגן ,תשליך אותן לפח סגור בתום
השימוש ותשטוף או תחטא את ידיה מיד לאחר מכן.
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עדכון ושיתוף ההורים
 .1יש להמליץ להורים ,לשוחח עם הילדים להקפיד על כללי היגיינה בבית ובפעילויות אחר הצהריים בחצר ובמגרשי
המשחקים ,ללמד אותם כיצד לשטוף ידיים אחרי כל פעילות וכו'.
 .2הצהרת בריאות




הצהרת הבריאות היומית היא התחייבות מצד ההורה כי ילדיו עומדים בתנאי הבריאות הנדרשים
תלמידים לא יורשו להיכנס לגן ללא הצהרת הבריאות ,בחתימת ההורים ,לגבי כל אחד מהם (ראה נספח הצהרת בריאות).
יש למלא הצהרה זו על בסיס יומי לאחר בדיקת חומו של הילד וקיומם של תסמינים אחרים .ניתן למלא הצהרה מקוונת
באמצעות פורטל הורים או באופן ידני.
תלמידים המגיעים באמצעות הסעה ,לא יורשו לעלות לרכב ההסעה ללא הצהרת הבריאות ,בחתימת ההורים.
דיווחי ההורים  -ההורים מתבקשים לדווח ,בהקדם האפשרי ,אם מחמת אי עמידה בתנאי הבריאות או כל סיבה אחרת,
קיימת מניעה להגעה של ילדיהם לגן .ילד שהיה לו חום נדרש להישאר בבית ל 48שעות נוספות לאחר ירידת החום.




 .3מנהלת הגן תדאג ליידוע עובדים ,ספקים וכל השוהים בגן ,ובכלל זה התלמידים שבו ,ולעניין קטין ואדם שמונה לו אפוטרופוס – לרבות
האחראי על הקטין או האפוטרופוס ,בדבר ההוראות שניתנו לפי תקנות אלה לשם הגנה מפני התפשטות נגיף הקורונה בקשר לשהותם
במקום הפעילות; יידוע תלמיד בגן ייעשה בהתאמה לרמת הבנתו ,ואם התלמיד או האחראי על הקטין אדם עם מוגבלות – ייעשה היידוע
באופן נגיש ומותאם לצרכיו.

עטיית מסיכת פה ואף


ילדי הגן אינם נדרשים לעטיית מסכה.



צוות הגן יעטה מסיכה/משקף מגן בכל זמן הפעילות.



הורה /בעל מקצוע /כל גורם מורשה אחר הנכנס לגן ,יעטה מסיכה בכל זמן הפעילות

כללי התנהגות בתחבורה
.1

הגעה בתחבורה פרטית וציבורית בהתאם להנחיות המתעדכנות מזמן לזמן באתר משרד הבריאות קישור לאתר
משרד הבריאות  -סעיף תחבורה ציבורית ופרטית

.2

הסעות תלמידים בהתאם להנחיות משרד החינוך המתעדכנות זמן לזמן בפורטל משרד החינוך קישור :אופן
הסעת תלמידים בהסעות מאורגנות  -בתקופת הקורונה תוך דגש על:







הנוסעים ישבו בצמדים קבועים ,במקומות קבועים ,ותלמידים הגרים באותו יישוב ישבו זה ליד זה ,ככל האפשר;
הקפדה על הצהרת בריאות לפני העלייה לרכב
הנוסעים המחויבים בעטיית מסכה למעט אלו שפטורים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
אין לשבת בשורת המושבים שמאחורי הנהג או לצדו של הנהג;
הנוסעים יחטאו ידיים עם כניסתם לרכב ההסעה;
ברכב שבו ניתן לפתוח חלונות ,הנסיעה תהיה בחלונות פתוחים ככל האפשר;
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כללי כניסה לגן
 .1הגן יהיה פתוח כבשגרה.
 .2השער של הגן יהיה סגור בהתאם להנחיות הביטחון תוך הזדהות של ההורים בהגיעם לפתח הגן.
 .3ההורים יכניסו את ילדיהם עד פתח מבנה הגן .איש צוות יקבל את פני הילד ,ייקח את הצהרת הבריאות ויאפשר לילד להיכנס למבנה
הגן .ההורים ייצאו מיד משטח הגן.
 .4באחריות ההורים לשמור מרחק בין הנוכחים בזמן הבאת ולקיחת הילדים מהגן ולהקפיד על עטיית מסכה.
 .5ככלל ,הורה או כל אדם אחר לא יורשו להיכנס לגן ,אלא במקרה חריג ובאישור מנהלת הגן.
 .6כניסת אנשי מקצוע לגנים:
א.

עובדי הוראה וטיפול ,סייעות ,גננות שילוב ומומחי תחום מהחינוך המיוחד  -יגיעו לגן למתן מענה לתלמידים עם צרכים
מיוחדים הזכאים לשירות זה .המענה יינתן על פי התכנית האישית של התלמיד על ידי עובדי הוראה וטיפול ,גננות
שילוב ומומחי תחום מהחינוך המיוחד ,ובתנאי שינתן באופן קבוע על ידי אותו העובד לאותו תלמיד/קבוצת תלמידים.

ב .לא תתקיים פעילות של מפעיל חיצוני בגן (תל"ן ,תכניות תוספתיות).
ג.

מנהלת הגן לא תאפשר כניסת מפעיל חיצוני לגן.

ד .גננות וסייעות משלימות  -אלו תוכלנה לעבוד ב 3 -גנים לכל היותר.
ה .מילוי מקום יינתן ככלל על ידי גננות משלימות.
ו.
ז.

סטודנטים להוראה/בנות שירות לאומי יכנסו לגן קבוע אחד בלבד.
כניסת מבקר זמני לשטח הגן שאינו תלמיד או איש סגל ואינו עונה להגדרות שלעיל ( בסעיף  ) 6לצורך חיוני בלבד תוגבל
עד  4מבקרים ביום כגון :מפקחות ,שירותי בריאות התלמיד ,קב"ט מוס"ח ,שפ"ח ,שפ"י ,מתי"א ,מנהלת אגף חינוך
ובמקרים של אירוע חירום (ו /או "אחזקת שבר" -הצפת מים ,חשמל וכדומה)  -תותר כניסתם בתיאום מראש על פי
הכללים הבאים:
)1

אישור מנהלת הגן.

)2

הצגת הצהרת בריאות בכניסה לפי הנוסח של נספח 1א'.

)3

חובת עטיית מסיכה בגן לאורך כל הביקור/הפעילות.

)4

הקפדה על שמירת מרחק וההיגיינה האישיים.

 .7חל איסור על הגעת אדם חולה לגן (אנשי צוות ,מבקרים ,הורים ותלמידים)
 .8מנהלת הגן תאשר באופן פרטני כניסה של עובד בגן שאינו נמנה עם צוות הגן ,לצורך ביצוע תפקידו או של מי שאחראי על קטין בשל
נסיבות המצדיקות זאת ,כגון תלמיד החווה קשיים רגשיים או נפשיים או מגבלות בריאותיות או מגבלות אחרות שבשלהן נדרש ליווי של
התלמיד אל כיתת הגן או מחוצה לה ,או נסיבות הקשורות בהליך פדגוגי שלו שותף האחראי על הקטין ,שלא ניתן לקיימו מרחוק; ובלבד
שלא יימצא בחדר עם התלמידים יותר מאחראי אחד על קטין ועובד אחד כאמור בכל זמן;
 .9מנהלת הגן תאשר באופן פרטני כניסת הורים בתקופת הסתגלות למסגרת חדשה – ובלבד שלא ימצא בשטח הסגור בכיתת הגן ,יותר
מאחראי אחד על פעוט בכל זמן ,וכל אחראי לא יותר מאשר  10דקות ,לענין זה' ,תקופת הסתגלות למסגרת חדשה' – שבעת ימיו
הראשונים של תלמיד בכיתה בגן.
 .10שיבה לגן של ילד לאחר מחלה – על ילד עם חום של  38מעלות צלזיוס ומעלה להישאר בבית  48שעות לאחר ירידת החום.
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דגשים להצהרת בריאות
.1

כל מי שנמנה עם צוות הגן יגיש בתחילת יום עבודה את ההצהרה לפי הנוסח שבנספח 1א'.

.2

בתחילת כל יום פעילות ,תתקבל הצהרת בריאות לפי הנוסח בנספח  ,1חתומה בידי אחראי על הקטין או האפוטרופוס;

.3

ילדים ואנשי צוות לא יורשו להיכנס לגן ללא הצהרת הבריאות חתומה מדי יום.

.4

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

.5

מנהלת הגן תוודא כי המידע שהתקבל באמצעות הצהרות בריאות יימחק לא יאוחר מתום  24שעות ממועד קבלתו;

.6

הצהרה לפי תקנה זו יכול שתוגש באמצעים דיגיטליים ייעודיים;

.7

במקרה שלא התקבלה הצהרת בריאות ,צוות הגן ייצור קשר בהקדם עם האחראי על הקטין או עם האפוטרופוס ויתשאל אותו
בהתאם לנוסח ההצהרה שבתוספת הראשונה;
 .3.1במקרה שבו אין אפשרות ליצירת קשר עם ההורים או אם האחראי על הקטין או האפוטרופוס לא ביצע מדידת חום
לקטין ,יבצע צוות הגן מדידת חום או יערוך עימו תשאול ,לפי הצורך ,בהתאם לנוסח הצהרת הבריאות שבתוספת
הראשונה ,בהתאמה לרמת הבנתו ולמצבו הרגשי ,ואם התלמיד או ההורה אדם עם מוגבלות – באופן נגיש
ומותאם לצרכיו;
 .3.2מדידת חום תיעשה באמצעות אמצעי לא פולשני ,שאינו אוגר מידע ביומטרי.

כללי התנהגות בשגרת היום בגן
.1

הילדים יפעלו בכל מרחבי הגן בו זמנית :פנים הגן ( מרחבי משחק ,ספרייה /כולל חדר ספח/מקלט וכדומה) וחצרות ,בהשגחת
אנשי הצוות.

.2

חל איסור על הכנסת ציוד שאינו של הגן לשימוש בפעילות עם הילדים וחל איסור להעביר ציוד חיצוני בין הילדים,
צוות הגן המתכנן פעילות של תזמור ו/או שילוב כלי נגינה ו /או ציוד ספורט (או כל אביזר אחר) חובה להשתמש
באביזרים הנמצאים בגן זה בלבד .אין להעביר כלי נגינה  /אביזרים בין הילדים במהלך השיעור עצמו ו /או בין גן
לגן.

.3

תדרוך צוות הגן וחפיפה לגננות וסייעות משלימות בדגש על נהלי הבריאות.

זמן הסתגלות בימים הראשונים/לאחר תקופת סגר בתנאים הבאים:
(א) ככל שנדרשת הסתגלות ,ניתנה אפשרות להורה/אחראי על הילד ,לשהות עד  10דקות עם הילד/ה בחצר הגן/שטח הפתוח.
ככל שנדרש להכניס הורה/אחראי לכיתת הגן ,לא תותר כניסה של יותר מהורה/אחראי אחד לכיתת הגן בכל זמן ,ולשהות עד
 10דקות לכל היותר.
(ב) ההורה יהיה עם מסיכה בכל זמן שהותו בגן.
(ג) ההורה/אחראי יהיה רשאי להיכנס לשטח הגן לאחר תשאול על פי נוסח ההצהרה ומדידת חום ע''י צוות הגן.
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מסיבות ואירועים
.1

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

.2

טקסים ימי שיא אך ורק במסגרת כיתת הגן ללא הורים

.3

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

.4

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

צהרונים (ניצנים/מיל''ת)
.1

הפעלת המסגרת ע"פ אורחות חיים של הגן בהלימה למתווה ההפעלה ומסמך הנחיות להפעלת תכנית ניצנים/צהרונים (קישור).
למעט השינויים הבאים:
(א) צוות הצהרון יעטה מסיכה/משקף מגן בכל זמן הפעילות.
(ב) לא תתקיים פעילות של מפעיל חיצוני בצהרון.
מנהלת הצהרון לא תאפשר כניסת מפעיל חיצוני לצהרון.
(ג)

.5

תלמידים המשתתפים בצהרון ,ישהו באותה כיתה אורגנית שעמה שהו בשעות הלימודים.

.6

ניתן לצרף יחד תלמידים לקבוצת צהרון קבועה משתי כיתות אורגניות ככל הניתן ,ולכל היותר משלוש כתות אורגניות ובלבד
שמספר התלמידים בקבוצה זו לא יעלה על  28תלמידים.

.7

תדרוך וחפיפה בין הצוותים צוות הבוקר וצוות הצהריים להתעדכנות במידע רלוונטי להמשך פעילות בדגש על נהלי בריאות.

.8

צוות תכנית הצהרון ימלא הצהרת בריאות חתומה בהגיעו לפעילות ויציגה בפני מנהלת הצהרון.

.9

במקרה ותלמיד מהקבוצה הקבועה בגן מצטרף לצהרון בלא שהשתתף ביום הלימודים בבוקר יש לוודא ולקבל הצהרת בריאות
חתומה מההורה/אחראי על הקטין .צוות הצהרון יגיע עם הצהרת בריאות חתומה )כמופיע בנספח  , (2הצהרת הבריאות
תימחק ולא יאוחר מ 24 -שעות מרגע הכניסה.

ארוחות בגן
ארוחת בוקר
בזמן ארוחת הבוקר בגן יש להתנהל כדלקמן:
 כל ילד יגיע עם קופסה אישית של ארוחתו .מומלץ שתכלול :כריך בריא ,ירק ופרי חתוך.
 צוות הגן יבטיח ככל האפשר כי תלמידים האוכלים בשטח סגור במקום הפעילות יאכלו את
ארוחותיהם כשהם ישובים במקום הקבוע שלהם ,בשמירת מרחק זה מזה.
 לא תתאפשר פעילות של הכנת מזון בשיתוף הילדים  -כגון אפיית חלות ,הכנת סלט וכדו( .גם לא על ידי איש
צוות כשהילדים צופים)
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 הורה המעוניין להביא מזון לכלל הגן יוכל לעשות זאת ובלבד שההגשה תהייה במנות אישיות ולא בתפזורת.
(עוגה ,חלה וכדומה) בהתאם לחוזר מנכל הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך
 ההורים ישלחו בקבוק מים אישי עם הילד .בעת מילוי בקבוק המים יש למנוע מגע בין פיית הבקבוק לפיית הברז.

ארוחות צהריים
.1

כללים לגנים שבהם מתקיימת ארוחת צהריים  -הזנה  -בגנים בהם מתקיימת ארוחת צהריים ,יש לפעול לפי נוהל משרד
הבריאות" :הנחיות לצוות הגן במהלך התנהלות ארוחה".

.2

גני הילדים שבישלו בגן את ארוחת הצהריים ,יכולים לבשל כבשגרה .הגשת המזון תיעשה במנות אישיות תוך הקפדה יתרה
על שמירת ערכת האוכל האישית ,אין להעביר מזון בין הילדים.

.3

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

.4

הזנה בתכנית ניצנים/צהרונים בהתאם להוראת מנהל משרד הבריאות (קישור)

.5

ילדים אלרגיים (תקף לארוחות בוקר וצהריים)
א.

בגנים בהם נמצא ילד אלרגי בגן ,יש להימנע מלהביא מזון המכיל את האלרגן אליו הילד רגיש .יש לעדכן את הורי הגן
כי מדובר באלרגיה מסכנת חיים ,ועליהם להקפיד לשלוח מזון ללא האלרגן.

ב.

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

ג.

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

ד.

ילד אלרגי הזכאי לסיוע מלווה אישי יקבל את הסיוע בזמן הלימודים בגן בלבד.

הנחיות לפעילות חוץ גנית
בטרם ביצוע פעילות חוץ כגון סיור בסביבת הגן ,יש לוודא כי מתקיימים הנחיות משרד הבריאות והבטיחות הרלוונטיות ,ובהלימה
לחוזר מנכ"ל.

הנחיות בעת התגלות תחלואה של תלמיד או עובד הוראה בגן
.1

מטרת נוהל זה ,להנחות את מנהלת הגן כיצד לפעול עם קבלת הודעה על חולה קורונה מאומת במוסד אותו הוא
מנהל.

.2

עקרון מוביל :שמירה על בריאות התלמידים תוך ניסיון לקטוע מהר ככל הניתן את שרשרת ההדבקה ולמזער את
היקף הפגיעה ברצף הלימודי.

.3

עם קבלת הודעה ע''י לשכת הבריאות/משל''ט קורונה/הורה/גורם אחר על חולה מאומת בקרב תלמידי או אנשי
צוות הגן ,יש לפעול ע''פ סדר הפעולות הבא:

א.

לוודא כי החולה אינו נוכח בגן ופועל על פי הנחיות משרד הבריאות לחולה מאומת.

ב.

לדווח את פרטי החולה המאומת בטופס דיווח חולים ומבודדים בפורטל מוסדות חינוך ובמקביל לדווח
למפקחת על הגן ולמנהלת מחלקת חינוך הרשותי.

ג.

לסייע למשל''ט קורונה משרד החינוך וללשכת הבריאות בתהליך חקירת המגעים והאפידמיולוגית כפי
שיפורט בהמשך.
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ד.

בגני הילדים/חט''צ – הגן ייסגר עד להגעת מסקנות החקירה האפידמיולוגית ,הערכת המצב וההנחיות
שיוחלטו בה .התלמידים וצוות הגן ,למעט החולה המאומת ,יישארו בגן עד תום יום הלימודים או עד אשר
יאספו על ידי הוריהם.

ה.

פינוי תלמיד מאומת אשר נמצא בגן או תלמידים הנדרשים לבידוד ייעשה בתיאום עם ההורים והרשות
המקומית ע"פ הוראות "נוהל פינוי מוסד חינוכי" תוך רישום מעקב ושליטה.

ו.

במקרה שבו תלמיד קטין או תלמיד שמונה לו אפוטרופוס או שמצבו הבריאותי ,הנפשי או השכלי לא מאפשרים
לו לדווח על כך בעצמו ,חש בתסמינים ,צוות המוסד ירחיק אותו משאר התלמידים ככל האפשר ,ומנהל המוסד
או מי מטעמו ידווח לאחראי על הקטין בהקדם לצורך פינויו.

ז.

במקרה שבו איש צוות הגן חש בתסמינים ,ידווח על כך למנהלת הגן בהקדם ,לצורך תיאום עזיבתו.

איתור ומיפוי המגעים בסיוע משל"ט קורונה

.4

א.

עם קבלת ההודעה על חולה מאומת ,משל"ט קורונה של משרד החינוך יסייע למנהלת הגן באיתור ומיפוי
המגעים.

ב.

במקרה של קבלת הודעה על חולה מאומת שלא דרך משל''ט קורונה ,על מנהלת הגן ליצור קשר עם משל"ט
קורונה בטלפון  03-6906666ולוודא כי קיים ברשותו המידע הנדרש לצורך השיחה:


באלו ימים נכח בגן בשבוע שקדם ליום קבלת התוצאה החיובית?



באיזו קבוצה נמצא? (במידה והגן פועל לפי קבוצות)

תהליך האיתור והמיפוי של המגעים יכלול את סוגי המפגשים ,כמו:

ג.

ד.



האם לתלמיד או לאיש צוות הגן היו תסמינים?

)1

תלמידים ואנשי צוות ששהו עם החולה בגן בכל סוגי הפעילות לרבות בצהרון.

)2

מידע אודות כל מי שנסע עם החולה בהסעה מאורגנת(בדגש על ילדי חינוך מיוחד/שילוב).

)3

זמן השהיה של החולה המאומת עם תלמידים ואנשי צוות במהלך פעילות בגן.

)4

מידע אודות כל מי ששהה בקרבה פיזית עם החולה בהפסקה ,בצהרון ,או בכל פעילות מוסדית אחרת.

המגעים יוגדרו בשלב ראשון 7 ,ימים אחורה ממועד לקיחת הבדיקה מהחולה המאומת ,אלא אם ניתנה
הנחיה אחרת ממשרד הבריאות.

ה.

בתום חקירת המגעים  -פרטי הקשר של המגעים הרלוונטיים יועברו באופן ממוחשב ע''י המשל''ט לידיעת
לשכת הבריאות המחוזית המתאימה ,וכי קיים חשש שהם נמצאו במגע עם חולה מאומת.

.5

החלטה על בידוד

א.

יש לציין ,כי הסמכות והאחריות להחליט על בידוד לאור תוצאות חקירת המגעים והחקירה האפידמיולוגית היא
בידי משרד הבריאות ובהתאם לכך יש לפעול.

ב.

לשכת הבריאות המחוזית/הרופא המחוזי יגדירו מיהם הנדרשים לבידוד ביתי ואלו שאינם נדרשים לבידוד
ביתי למשל''ט קורונה ובהתאם לכך יש להנחות את התלמידים וצוות הגן.

ג.

שיתוף ועדכון הורים בדבר ההחלטה על התלמידים המחויבים בבידוד בהתאם למכתב מלשכת הבריאות
המחוזית ונפנה להנחיות לבידוד באתר משרד הבריאות.

ד.

מומלץ להסתייע ב"מורה נבוכים לתחלואה בקורונה במסגרת החינוכית" ובו שאלות ותשובות וקישורים
לנהלי הבידוד של משרד הבריאות.
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פתיחה מחודשת של הגן:
א.

תבוצע הערכת מצב עם סיום החקירה האפידמיולוגית בה יוחלט על פתיחת /המשך סגירת הגן.

ב.

בהערכת המצב ישתתפו מנהלת הגן ,המפקחת על הגנים ,נציג הרופא המחוז או אחות אפידמיולוגית ,מנהל אגף
החינוך/מח' גני הילדים הרשותי או מי מטעמם.

ג.

ההחלטה לפתוח מחדש את הגן ,בהתאם להנחיות נציגי משרד הבריאות היא בסמכות מנהל המחוז במשרד החינוך.

.7

מצ''ב סדר פעולות חולה מאומת  -למנהלת הגן (קישור)

.8

מצ''ב דיווח על חולה מאומת  -מדריך למשתמש בטלפון נייד (קישור)

.9

מצ''ב דיווח על חולה מאומת  -מדריך למשתמש במחשב (קישור)

.10

מצ''ב נוהל פעולה עם היוודע על תלמיד/מורה חולה מאומת במוסד החינוכי המפרט את סדר הפעולות בכל הרמות
(לרבות סדר פעולות ברמת המחוז והרשות המקומית)
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נספח  - 1הצהרת בריאות לתלמיד
קישור להצהרה בריאות לתלמיד :

בערבית.

פורטל הורים  -הצהרה מקוונת

הצהרת בריאות – הורה/אחראי על הקטין*
שם התלמיד/ה________________________________ :
מס' זהות:

________________________________

אני מצהיר כלהלן:
.1

מדדתי חום לילדי/ילדתי בסמוך ליציאתו למוסד החינוכי ונמצא כי חום גופו/ה מתחת ל38-
מעלות צלזיוס.

.2

ילדי/ילדתי לא משתעל/ת ואין לו/לה קשיים בנשימה ,למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע
ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה .לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין.

.3

למיטב ידיעתי אין לילדי שינוי בחוש הטעם או בחוש הריח.

.4

למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה/הייתה במגע הדוק עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.

.5

למיטב ידיעתי לילדי/ילדתי לא היה חום גוף מעל  38מעלות צלזיוס ב 48-השעות האחרונות.

.6

ילדי/ילדתי לא היה/הייתה ב 14-הימים האחרונים במדינה שהחוזרים ממנה מחויבים בבידוד.

שם ההורה______________________ :
מס' זהות______________________ :
תאריך:

______________________

חתימה________________ :

*בכפוף תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
(הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה) ,תש"ף2020-
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נספח 1א'  -הצהרת בריאות לעובד במוסד חינוכי
קישור להצהרת בריאות בשפה :בערבית.

הצהרת בריאות בגיר מעל גיל *16

שם המצהיר/ה________________________________ :
________________________________

מס' זהות:

אני מצהיר כלהלן:
.1

מדדתי חום בסמוך ליציאתי למוסד החינוכי ונמצא כי חום גופי מתחת ל 38-מעלות צלזיוס.

.2

איני משתעל/ת ואין לי קשיים בנשימה ,למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון
אסטמה או אלרגיה .לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין;

.3

אין לי שינוי בחוש הטעם או בחוש הריח.

.4

למיטב ידיעתי לא הייתי במגע הדוק עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.

.5

למיטב ידיעתי חום גופי לא עלה על  38מעלות צלזיוס ב 48-השעות האחרונות.

.6

לא הייתי ב 14-הימים האחרונים במדינה שהחוזרים ממנה מחויבים בבידוד.

תאריך:

______________________

חתימה:

______________________

*בכפוף תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
(הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה) ,תש"ף2020-

נספח  - 2אגרת קורונה להורים (לשימוש מנהלת הגן)
הורים יקרים,
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בימים אלה מערכת החינוך פותחת מחדש את גני הילדים ,לאחר תקופת הסגר הממושכת של חגי תשרי .תקופה זו הצריכה אתכם
ההורים להתמודדות עם מגפת הקורונה ועם אתגרים רבים בתחומי הבריאות ,הכלכלה והקשרים החברתיים והמשפחתיים.
לאתגרים אשר משפיעים על כל בית בישראל במידה זו או אחרת ,נוספה ההתמודדות שלכם ההורים עם השהות הממושכת של
הילדים בבית ,מחוץ לשגרת הגן המבורכת.
על אף שילדכם שהו בגן לתקופה קצרה בין חופשת הקיץ לסגר חגי תשרי ,הרי שמבחינת רבים מהילדים ,מדובר למעשה בכניסה
מחודשת למסגרת חינוכית לא מוכרת 1,שבה נהלים ,דרישות וסדר יום שונים במהותם מהמסגרת הביתית .כניסה זו מצריכה תהליכי
הסתגלות מחודשים הדומים מאוד לתהליכי ההסתגלות של פתיחת שנת לימודים.
השיבה לשגרה לאחר תקופה ממושכת בבית בשל נגיף הקורונה מצריכה תהליכי הפרידה וההסתגלות .תהלכים אלו דורשים מכם
ההורים היערכות אחרת המחייבת גמישות ,הדרגתיות ושיח מרגיע עם הילד\ה .אנו ממליצים על הכנת הילדים מראש לשיבה
המחודשת לגן (טקס פרידה קצר ,משפט מרגיע שנחזור לאסוף בסוף הפעילות וכו') .עלינו לקיים שגרת הסתגלות אשר תסייע לנו
להכיר את ילדיכם ,צרכיהם ,רצונותיהם וחוזקותיהם ,על מנת לתת מענים מותאמים .תהליכי הקליטה וההסתגלות יכללו:




מענה על שאלון אישי שיסייע לצוות הגן להכיר את הקורות אתכם ואת ילדכם במהלך השהות בבית וללמוד על הצרכים
הייחודיים לילד\ה שלכם עם הכניסה המחודשת לגן.
שיח אישי במהלך השבועות הראשונים של הסתיו והשיבה לשגרה.
אסיפת הורים מקוונת בתאריך___________:

בנוסף יכללו תהליכי הקליטה ,חלוקת הילדים לקבוצות קטנות על מנת לאפשר הסתגלות מיטבית בהתאם לנהלי הגיל (מומלץ לפרט
בהתאם לגיל ממסמך ההנחיות).
על מנת לקיים את שגרת הפעילות בגן יש להקפיד על התנאים הבאים:


עליכם לחתום בכל בוקר על מסמך "הצהרת בריאות" ,על פיה לילדכם אין חום מעל  38מעלות צלזיוס או תסמיני מחלת
קורונה ,וכי למיטב ידיעתכם לא הייתם במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים .יש להביא את הצהרת הבריאות
מידי בוקר חתומה לצוות הגן לאחר שמדדתם חום לילד ובדקתם כי אינו סובל מתסמינים כאמור לעיל .הורה שיגיע ללא
טופס חתום ילדו לא יוכל להיכנס לגן.



קיימת אפשרות למלא הצהרה מקוונת בפורטל הורים



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



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



יש צורך לשמור על מרחק בין הנוכחים בדגש על המבוגרים.



לא נוכל לאפשר את כניסתכם או שהותכם בגן.

צוות הגן פועל מתוך תחושת אחריות לשמור על בריאותם של ילדיכם תוך פיתוח תחושת שייכות והכרות עם אנשי הצוות והילדים
וידאג לשמירה על קשר רציף עמכם.
במידה ויש לכם שאלות נוספות ,צוות הגן עומד ישמח להתייחס בכובד ראש לכל עניין ,לטובת רווחתם הנפשית והפיסית של
ילדיכם .כל המידע עבורכם ההורים מתעדכן מעת לעת בפורטל הורים  -דף קורונה
תודה על שיתוף הפעולה ,בתקווה לימים בריאים במהרה .חתימת מנהלת הגן _______________
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