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 לכבוד

 מחוזות מנהלי

  יסודי קדם חינוך מתאמות פקחותמ

 שיידרש. ככל ושינויים עדכונים יהיו בהמשך ראשוני, מתווה הינו זה מסמך

 כללי .2

 

ות נגיף הקורונה, אנו נערכים להפעלת המענים במוסדות בימים אלה, בהם נמשך מצב החירום שהוכרז בעקב

   החינוך לתלמידים בגני הילדים.

מתווה זה, גובש תוך הקפדה על יישום הנחיות משרד הבריאות, כדי לאפשר לתלמידים בגני הילדים קיום סדר יום, 

תוך שמירה על בריאותם . כל זאת שיהווה שגרה חדשה עבורם, עבור בני משפחותיהם ועבור הצוותים החינוכיים

  של כלל המשתתפים, תלמידים וצוותים כאחד.

על מנת להתארגן איתם.   אנו מברכים את הגננות , הסייעות ואת כל צוותי החינוך על חזרתם ומתרגשים יחד

הגננות תחזורנה לגנים לשם ארגון  6.5.20 -רביעי י"ב באייר תש"ף ה יום החל ממחר,ולהיערך לשגרה החדשה, 

מערכת  תופסק, אך  דור הגן לקראת קבלת הילדים, כך שתתאפשר הלמידה בקבוצות המשנה. הלמידה מהבית וסי

 השידורים הלאומית תמשיך לפעול כרגיל לטובת הילדים שיישהו בביתם.

בהזדמנות זאת ברצוני להביע את תודתי לכל הגננות והצוותים החינוכיים שלקחו חלק במשימה הלאומית בעת 

 תי והערכתי לכולכם.הזאת. תוד

, בכפוף להחלטת הממשלה ועדכון צו 10.5.2020  ז באייר תש״ף"מתוכננת להתחיל מיום א' ט פעילות הגנים

 בריאות העם. 

תופסק הלמידה מהבית. מערכת השידורים הלאומית תמשיך  6.5.2020 -החל מיום רביעי י"ב באייר תש"ף ה

ננות תחזורנה לגנים לשם ארגון וסידור הגן לקראת קבלת הילדים, לפעול כרגיל לטובת הילדים שישהו בביתם. הג

כך שתתאפשר הלמידה בקבוצות המשנה. בהזדמנות זאת ברצוני להביע את תודתי לכל הגננות והצוותים 

 החינוכיים שלקחו חלק במשימה הלאומית בעת הזאת. תודתי והערכתי לכולכם.

יקף נרחב באזור או מקום מסוים בישראל, הכריזה עליו עקב התפשטות מחלת הקורונה בה – "אזור מוגבל"

לכל תנועה וכל פעילות אזרחית לרבות פעילות חינוכית ולימודים  כאזור מוגבלועדת השרים בתקנת שעת חירום 

 –באתר משרד הבריאות וכן איסור כניסה לאזור יציאה מחוץ לאזור המוגבל למעט מקרים חריגים כמפורט 

  הנחיות שגרה המתעדכן מעת לעת.  

 

 יתפרסמו בהמשך. ומיל"ת(  יוח"אהארכת יום הלימודים )צהרונים הנחיות ל

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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 מטרת המסמך .3

 

התווית ניהול אורח לולהיערכות,  ניםומנהלות הג  , הבעלויותמטרת המסמך להנחות את המפקחות, הרשויות

 החיים בגן עם חזרת הפעילות באופן מקצועי ומותאם.

 המתווה כולל את כלל גני הילדים במדינת ישראל כולל גני ילדים בחינוך המוכר שאינו רשמי.

 

 

   שלושה ימי למידה בגן, שלושה ימי למידה מהבית -מודל ההפעלה   .4
 

  14:00 - 7:55הפעילות בגני הילדים תתקיים בין השעות . 

  ועות, כל קבוצה תהווה מחצית הגן.קבוצות קב 2 -ל יחולקוהתלמידים 

 תלמידים. 18  בכל קבוצה יהיו עד 

  הצוות החינוכי הקבוע בגן, יעבוד על פי מערכת השעות הרגילה שלו )מנהלת הגן, סייעת הגן, גננת משלימה

 וסייעת משלימה(.

 על פי היקף משרתןועד  בכלל ות תלמידיםקבוצ 6 -עד וסייעת משלימה יעבדו  משלימה גננת ,.  

 רחבי הגן ובחצרות.מקבוצות משנה קבועות, אשר יופרדו ויעבדו במרחבים נפרדים ב 2-כל קבוצה תחולק ל 

 בדגש על שטיפת לצוות הגן יתאפשר מעבר בין קבוצות המשנה, תוך שמירה על כללי משרד הבריאות ,

 .ידיים לפני כל מעבר

  ימים של למידה מהבית באמצעות "מערכת השידורים הלאומית 3מים רצופים בגן, ולאחריהם י 3כל קבוצה תלמד ,"

 מובהר שהגננת לא תלמד מרחוק.

 .)ניתן לעשות רוטציה בימים משבוע לשבוע )על מנת לייצר הוגנות  

 יופעל מודל החלפה של ימי הלמידה בין הקבוצות משבוע בשבוע ימים 5בה לומדים  בחברה הערבית ,

יומיים למידה יתקיימו  ויומיים של למידה מהבית. בשבוע השני ,ןלמידה בג ימי 3יתקיימו  שבוע אחד .שבועל

 ימים של למידה מהבית. 3 -בגן ו

 תותר כניסה לצוות מסייע, אשר נקבעה זכאותו של ילד לקבל על פי חוק. 
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 :דוגמה לחלוקת הגן לקבוצות

  

 קבוצה ב'
 קבוצה א

 

 ו' –ימים ד' 

 

 ג'  –ימים א' 

 

 

 למידה בגן
 1  שבוע

 

 ו' –ימים ד'  ג' –ימים א' 
 למידה מהבית

 

 למידה בגן ו' –ימים ד'  ג' –ימים א' 
 2  שבוע

 
 ו' –ימים ד' 

 
 ג' –ימים א' 

 למידה מהבית

 

דגשים פדגוגיים כללים לעבודת המפקחת והגננת בשגרת הפעילות בימי  -מתווה הפעלה  .5

 קורונה

 

 מפקחת הגןמחוז ומנהל/ת ה .1

 

, בשיתוף באזוראת יישום התכנית בכל גני הילדים  וובילית על גני הילדים והמפקחמנהל/ת המחוז ו .א

ובתיאום מלא עם מנהל אגף החינוך/מנהל מחלקת גני ילדים/מנהל אגף פרט ברשות 

 המקומית/הבעלות.

עשה על ידי הרשות יעשה ע"י המפקחת, שיבוץ עובדי הרשות ייבגנים הרשמיים  שיבוץ עו"ה   .ב

המקומית, שיבוץ עובדי בעלות יעשה ע"י הבעלות. השיבוץ יבוצע כאמור לאחר מיפוי כלל עובדי 

 ההוראה והעובדים בגן הילדים.

  שיבוץ עובדי ההוראה לעבודה במוסד החינוכי יהיה בהתאם להיקף משרתו של עובד ההוראה בשגרה. .ג

שת לידה עם החזרה להוראה בגני הילדים בהתאם ניתן לשבץ ממלאי מקום לגננות אשר יצאו לחופ .ד

 להנחיות קליטת עובדי הוראה ולנהלים בנושא.

השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים עובדים במתכונת מלאה. מומלץ להיוועץ בצוות השפ"ח ויועצות גני  .ה

רה רגשית, בתהליך החזרה וההסתגלות המחודשת לשג - הילדים, לליווי והכנת הצוות ברמה האישית

 אחרת.
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סטודנטיות המתנסות בגנים מטעם המכללות להכשרת עובדי הוראה תמשכנה את ההתנסות בימים  .ו

  ובכפוף לכל ההנחיות החלות על צוות הגן. ,ובקבוצה קבועה קבועים

 מנהלת הגן  

 קבוצות, אשר יחולקו על פי קריטריון הקבוע מראש. 2 -הלמידה בגן תתקיים ב

 ל קבוצה תגיע לגן בימים נפרדים ורצופים.הקבוצות תהיינה קבועות, וכ .א

ג' ובשבוע שאחריו תגיע -ניתן לקיים רוטציה בין הימים, באופן בו קבוצה תגיע בשבוע ראשון בימים א' .ב

 ו' )ראה דוגמה מעלה(.-בימים ד'

הקבוצות למתחמים  2ככל שלא ניתן להפריד את , קבועות קבוצות משנה 2 -כל קבוצה תחולק ל .ג

גמה: לדו ונמצאים בגן באמצעים העומדים לרשות הגננת ע הפרדה בין הקבוצות נפרדים, יש לבצ

 .פרגוד, פוליגל וכו'כיסאות, שולחנות, 

לכל קבוצה יוקצו שירותים וכיור נפרדים ככל הניתן, במידה ואין כיור ותא שירותים נוסף יש להקפיד  .ד

 על הניקיון.הקפדה יתירה 

ויקפידו על הנחיות משרד  שנה, זאת לאחר שישטפו ידייםלצוות הגן יתאפשר מעבר בין קבוצות המ .ה

  .הבריאות

על מנהלת הגן להכין תכנית עבודה שבועית, בשיתוף ובתיאום עם כל הצוות החינוכי: סייעת הגן,  .ו

 הגננת המשלימה והסייעת המשלימה. התכנית תיתלה במקום בולט.

 עילות שיתקיים במרחבים.: מרחבי הפעילות ואופי הפממדיםתכנית העבודה תתייחס לשני 

פנים הגן כולל חדר ספח/מקלט, חצרות, מרחבי : הפעילות בגן תתקיים בכל מרחבי הגן  בו זמנית .ז

 ספרייה וכו'.  משחק,

לכל קבוצה יקבע סט משחקים משלה ולא  צעצועים, אביזרים ומשחקים. רצוי להפחית עומס של ציוד, .ח

 יהיה ערבוב בין המשחקים.

 , בכל מרחבי הגן ובחצרות.קבוצות משנה קבועות 2 -יעבוד ב  צוות הגן .א

  הילדים יושבים רחוקים האחד מהשני ככל הניתן. שרהמפגשים יעשו בשתי קבוצות כא .ב

תעשה בקבוצות קטנות על מנת לתת מענה דיפרנציאלי לילדים ולקדם ידע מיומנויות  פעילותה  .ג

 וערכים במגוון תחומי הדעת.

 מתאימות לכל מרחבי הגן.ה הצוות יתכנן מגוון פעילויות .ד

משחקים על כל גווניהם, פעילויות חקר והתנסות,  ויכללו: הפעילויות בקבוצות יהיו כבשגרה .ה

 כו'.  יצירה, תנועה, עיסוק בספרים מפגשים בקבוצות

 הצוות יערך לתת מענה מותאם לילדים העולים לכיתה א' הן בתחום הרגשי והן בתחום הלימודי. .ו
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 רותי חינוך מיוחדים בגני הילדים בחינוך הרגילתלמידים הזכאים לשי  .6
  תכנית הגן והקבוצה בה הם שובצו.  תלמידים הלומדים בגן רגיל וזכאים לסל אישי ילמדו על פי .א

 בהתאם לתכנית הלימודים האישית יינתן מענה לימודי וטיפולי כבשגרה ככל הניתן. .ב

 לתמיכה זו. הסייעת האישית תלווה את התלמיד הזכאי .ג

, יש סייעת/מענה טיפולי על ידי אותו עובד הוראה  ובגן משובצים מספר תלמידים, המקבלים במידה .ד

   .להתחשב ולשבצם ככל הניתן באותה קבוצה

 ארוחת הבוקר .7

  ( לא תתקיים הזנה משותפת בארוחת הבוקרהתלמידים יביאו את ארוחת הבוקר מהבית.) 

  על כל ילד להביא ארוחת בוקר בקופסה ומפית.  

  תוך כדי הקפדהוישובים בשולחנות נפרדים זה מזה,  ם יאכלו את ארוחותיהם כשהםהילדי 

 מטר בין תלמיד לתלמיד ככל הניתן. 2שיישמר המרחק של 

  ובכל תחלופה בין הילדים.שולחן לפני תחילת הארוחה ולאחריהיש לנקות את ה , 

  לפני הארוחה ולאחריה.במים וסבון יש להקפיד על שטיפת ידיים 

   להמליץ להורים לגוון לילדים את הכריכים בממרחים בריאים כגון, גבינה, טונה, טחינה וכדומה.כדאי 

  .יש לבקש מההורים לשלוח עם התלמיד בקבוק מים אישי ולכתוב עליו שם 

 .בעת מילוי בקבוק המים יש למנוע מגע בין פיית הבקבוק לפיית הברז 

    ניהול אורחות חיים ושגרה בימי קורונה  .8
תים החינוכיים, התלמידים והוריהם, יגיעו למוסד החינוכי בתנאי שאינם נדרשים לבידוד על פי הנחיות משרד הצוו .1

או  מעלות או תסמינים הקשורים בקורונה )שיעול, קשיי נשימה או תסמין נשימתי אחר( 38הבריאות, ללא חום מעל 

 נחשפו לחולה מאומת.

ינוכיים ולתלמידים, בהתאם לתכנית שנקבעה, לאחר חתימה על תותר הכניסה לגן הילדים אך ורק לצוותים הח .2

 הצהרות בריאות כנדרש. 

טפסי ההצהרה המלאים והחתומים של צוות הגן ושל התלמידים יאספו ויתויקו לצורך תיעוד ע"י מנהלת הגן או  .3

 .אין להכניס לגן ילד ללא אישור חתום הגננת המשלימה.

ם השונים במהלך כל היום בהתאם להנחיות משרד הבריאות. צוות הגן צוות הגן ישתמש באמצעי מיגון במרחבי .4

במהלך מפגש הכולל שיח של שעת בכל שעות הפעילות. למעט ב(. שמביא מהביתמסיכה ) עטייתמחוייב ב

 .מסכהלעטות היא נדרשת אין אז   –בתוך מבנה הגן  עם הילדים הגננת 

 .הבריאותמשרד  יותהנח, זאת על פי מסיכה עטייתאין חובת   לילדי הגן .5

תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות, במהלכה ובסיומה. אנשי הצוות והתלמידים יקפידו  .6

 על שטיפת ידיים עם מים וסבון או חומרי ניקוי. 

 באופן שוטף במשך כל יום הפעילות.ניקיונם של תאי השירותים יבוצע  .7

 ר כיתת הגן בו מתקיימת הפעילות.דיש להקפיד במהלך היום על אוורור ח .8

 לה. ייעודייש לחלק את תאי השירותים בין שתי הקבוצות, כך שלכל קבוצה יהיה תא שירותים  .9
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יש לעטות כפפות, ולזרוק את הכפפות לפח סגור מיד לאחר  -במידה ואיש צוות הנדרש למגע עם הפרשות גוף  .10

 היגייני של הידיים.  הסרתן ולבצע ניקוי

 ניתן לקיים שיעורי שיעורי ריתמוסיקה וחוגים בלמידה מרחוק. .11

 מסמך מפורט - בימי הקורונה" בגני ילדים"אורחות חיים קישור למסמך  .12

 קבלה ושחרור של תלמידים .9

 ביא את ילדם לגן הילדים ולאסוף אותו בסוף יום הלימודים.באחריות ההורים לה  

 כניסה והיציאה של התלמידים מהגן ייעשו באופן מבוקר על ידי הגננת או הסייעת תוך הקפדה על ה

  חבישת מסכה לכל הנמצאים במרחב הציבורי )למעט ילדי הגן( והקפדה על מניעת התקהלות.

 ביאים ומחזירים את ילדם מהגןמניעת התקהלות תהיה באחריות ההורים המ. 

 .ההורים לא יורשו להיכנס/לשהות במוסד החינוכי 

 .יישמר מרחק של שני מטר בין הנוכחים 

 הסעות ילדים .10

  הגעה בתחבורה פרטית וציבורית בהתאם להנחיות המתעדכנות מעת לעת באתר משרד הבריאות

  סעיף תחבורה ציבורית ופרטית –לאתר משרד הבריאות קישור 

  :הסעות תלמידים בהתאם להנחיות משרד החינוך המתעדכנות מעת לעת בפורטל משרד החינוך קישור

 דגשים והנחיות להסעות תלמידים בתקופת הקורונה

 ם הורי התלמידיםשר ותיאום עק .11

 

 תהיה ערה לצרכי קהילת הגן בתקשורת עקבית עם ההורים.  הגן  מנהלת 

 ליצור קשר עם התלמידים וההורים לקראת החזרה לשגרה.  יש 

 למידה מרחוק   הוריהם, ולעדכנם לגבי ועם  לקיים קשר רציף עם התלמידים שאינם מגיעים  יש

 באמצעות האולפנים.

 

 

 בברכה ובתקוה לחזרה מהירה לשגרה 

 אורנה פז

 מנהלת אגף א' חינוך קדם יסודי

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Preschoolcoronarulesofconduct.pdf
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf


 מדינת ישראל 
 משרד החינוך 
 הִמנהל הפדגוגי 
 אגף א' לחינוך קדם יסודי 

 
 

8 
 

 העתקים .12
 שר החינוך –הרב רפי פרץ 

  מר שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך

 גב' גילה נגר, משנה למנכ"ל משרד החינוך

  אגף בכיר ביטחון, בטיחות ושע"ח מר אריה מור, סמנכ"ל ומנהל

  ד"ר שוש נחום, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי

 מר משה שגיא, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים

 גב' סוניה פרץ, סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כוח אדם בהוראה

 סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה -מר אייל רם 

 נהל חברה ונוערמנהל מי –מר חגי גרוס 

 מר איתן פלזנשטיין, ראש מטה מנכ"ל משרד החינוך

 מר עמוס שקדי, חשב המשרד

 מר ניר שקד, סמנכ"ל בכיר ניהול ההון האנושי

  עו"ד אילת מלקמן, יועצת משפטית, משרד החינוך

 מנהלי מחוזות 

 סגנית בכירה למנהלת המינהל הפדגוגי ,גב' אינה זלצמן

 וץ משפטי מכרזים ורכישות, לשכת יעוץ משפטי, משרד החינוךעו"ד אילן שי, ממונה יע

  מר דודי מזרחי, מנהל אגף בכיר )תקציבים(, מינהל כלכלה ותקציבים

  מר שאלתיאל רם, מנהל אגף בכיר ביטחון, שעת חירום ובטיחות

 י, מנהל אגף בכיר חינוך במגזר הערבמר עבדאללה ח'טיב

   מוסדות חינוך, המינהל הפדגוגי מר מנחם מזרחי, מנהל אגף בכיר ארגון

  גב' עינב לוק, מנהלת אגף בכיר שפ"י

 גב' מירי נבון, מנהלת אגף בכיר ליישום תיקון חוק החינוך, ההכלה וההשתלבות

 מר דוד פלבר, ס.מנהל מינהל ומנהל אגף א' , שירות לאומי, תיאום ובקרה

  ד"ר חוה פרידמן, מנהלת אגף פסיכולוגיה

 , מנהלת תחום קידום בריאות במוסדות חינוך, המינהל הפדגוגיגב' אפרת לאופר

  גב' יפית בוכריס, מפקחת פיתוח מקצועי לעובדי הוראה, לשכת המשנה למנכ"ל

  מנהלות אגפי הגיל במנהל הפדגוגי

 הסתדרות המורים ד, מזכ"ליתייפה בן דו

  גב' מיכל מנקס, סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, שלטון מקומי

 חכים, ראש תחום חינוך ורווחה במרכז המועצות האזוריות גב' רינת

  גב' נועה בן אריה, יועצת משפטית, מרכז השלטון המקומי

 חגית מגן, ראש מינהל כוח אדם והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי

  מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלים ואגפי חינוך ברשויות המקומיות

 ר הנהגת ההורים הארציתעו"ד איל בן יהודה באום, יו"

 מפקחות מתאמות גני ילדים

   מפקחות גני הילדים 

   מנהלות גני ילדים

 הנהלת האגף לחינוך קדם יסודי
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 נספחים .13
 

  הצהרת הורה 1-'טופס א - 1נספח 

 הצהרת בריאות לתלמיד

 )ימולא ע''י ההורה(

 

      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

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

      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 עובד - 2 נספח
 

  הצהרת בריאות לעובד במוסד החינוכי              

 

  הצהרת בריאות של עובד במוסד חינוכי )עובד הוראה ומינהלה וכד'( ימולא

  קישור להצהרת הבריאות באתר משרד הבריאות ריאות, ע"פ הנחיות משרד הב

 

  ת"ז:________________      שם העובד/ה: _____________

 

   שם המסגרת החינוכית בה עובד/ת בשגרה: _______________

 

 טלפון: _______________

 

  אני מצהיר כי:

     .38ºמדדתי חום בבוקר, ולא לי היה חום מעל  .1

 אין לי תסמיני קורונה )שיעול, קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר(. .2

 למיטב ידיעתי לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. .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
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  רשימת נוכחות תלמידים יומית - 1טופס ב' - 3נספח 

 

 תאריך:__________                                              שם המוסד החינוכי:________ סמל מוסד _________ 

 

 ___שם איש הצוות:___________

 

 מידת החום שעת יציאה שעת הגעה תעודת זהות שם התלמיד/ה מספר
       כפי שנמדדה בבקר הפעילות ונמסרה על ידי ההורה

            

 

 

 

 רשימת נוכחות יומית של אנשי צוות - 2טופס ב' - 4נספח 
 

 תאריך:__________                        שם המוסד החינוכי:________ סמל מוסד _________

 

 שם מנהל/ת המוסד:______________

 

 מידת החום שעת יציאה שעת הגעה תעודת זהות שם העובד/ת מספר

 ותכפי שנמדדה בבקר הפעיל
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 נתונים על גני הילדים - 5נספח 

 

 1טבלה מספר 

 גני ילדים על פי מספר הילדים בכל גן

 סה"כ גנים מספר ילדים בגן

 8,577 ילדים 30עד 

(49.7%) 

 5,903 ילדים 31-34

(34.2%) 

 2,412 ילדים 35

(13.9%) 

 344 ילדים ומעלה 36

(1.9%) 

 17,236 גניםסה"כ 
 

 2טבלה מספר 

 בחלוקה לרשמי ומוכש"ר -גני ילדים על פי מספר הילדים בכל גן  

 סה"כ גנים מוכש"ר רשמי כמות ילדים בגן

 5,573 ילדים 30עד 

(47.7%) 

3,004 

(53.9%) 

8,577 

(49.7%) 

 6,064 ילדים 31-36

(51.9%) 

2,497 

(44.8%) 

8,561 

(49.6) 

 28 ילדים ומעלה 37

(0.2%) 

70 

(1.2%) 

98 

*(0.5%) 

 17,236 5,571 11,665 סה"כ
 

 

 

 גודל הקבוצות בגן:
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 ילדים 15מהגנים ילמדו בקבוצות של עד  49.7% •

  ילדים 17מהגנים ילמדו בקבוצות של עד   34.2% •

 ילדים 18מהגנים ילמדו בקבוצות של  15.4% •

 או בשלש קבוצות )יומיים כל קבוצה( 18-בקבוצות גדולות מ –חריגים  –מהגנים  0.5% •

 3טבלה מספר 

 

מספר גנים בהם עובדת 

 הגננת המשלימה

 סה"כ גנים רשמיים סה"כ גננות

 3,536 2,151 גנים 2 – 1

 5,568 1,856 גנים 3

 1,332 333 גנים 4

 550 110 ומעלה 5

 10,986 4,450 סה"כ

 

 מיים:סיכום נתוני גננות בגנים רש

 ועד בכלל קבוצות 4גנים,  עד  2 – 1מהגננות עובדות ב  48.9% •

 ועד בכלל קבוצות 6גנים עד  3 –מהגננות עובדות ב  41.9% •

 ועד בכלל קבוצות 6גנים עד  4 –מהגננות עובדות ב  7.6% •

 גנים ומעלה. 5מהגננות עובדות ב  1.6% •
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  ( אגרת קורונה להורים )לשימוש מנהלת הגן - 6נספח 

 הורים יקרים,

מאז התקבלה החלטת הממשלה על סגירת הגנים, שהו ילדיכם בבתים ושיגרת הגן המוכרת והידועה הופסקה. אתם 

 ההורים הייתם אחראים על יצירת סדר יום חדש ומציאת פתרונות להפוך את הימים לשגרה חדשה ומיטבית.

בהתאם למתווה עליו החליטה ממשלת ישראל בכפוף החל משבוע הבא, יחלו גני הילדים לחזור לפעילות הדרגתית 

לתקנות ונהלי משרד הבריאות. חזרה הדרגתית זו תסייע גם לכם ההורים לחזור לעבודה באופן הדרגתי ולסייע למשק 

 זו.  הישראלי, שנקלע למשבר בעקבות תקופה מורכבת

ם בריאותיים. מומלץ להכין את הילדים החזרה ההדרגתית, מציבה בפני כולנו בנוסף לאתגרים החינוכיים, גם אתגרי

לקראת החזרה לגן, לשמוע מהם על תחושותיהם וחששותיהם, לספר להם כי בשלב הראשון לא יפגשו את כל 

  החברים, להציע להם דרכים להעביר את תחושת הגעגוע לצוות ולילדים ללא מגע ועוד.

מנת למנוע ככל האפשר את ההדבקה וההידבקות  צוות הגן ואתם ההורים, מחויבים לפעול על פי הנחיות אלו על

 בנגיף.

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

  או תסמינים של מחלה 38עליכם לחתום על מסמך "הצהרת בריאות", המעיד על כך שלילד אין חום מעל ,

 נוכחיים. יש להביא מידי בוקר טופס חתום לצוות הגן.

 ע ללא טופס חתום ילדו לא יוכל להכנס לגן.הורה שיגי 

  הילדים יביאו את ארוחת הבוקר מהבית )לא תתקיים הזנה משותפת בגן( . על כל ילד להביא ארוחת בוקר

בקופסה ומפית לפרוס על השולחן בשעת הארוחה. מומלץ להביא כריך בריא עם ירק חתוך ומוכן לאכילה 

 ותוספת פרי שאף הוא חתוך.

 ה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות, במהלכה ובסיומה. אנשי הצוות וילדי הגן תתקיים הקפד

  יקפידו על שטיפת ידיים עם מים וסבון.

 .באחריותכם להביא את ילדכם לגן ולאסוף אותו בסוף יום הלימודים 

 הקפדה   עת, תוךהכניסה והיציאה של הילדים מהמוסד החינוכי, יעשו באופן מבוקר על ידי הגננת או הסיי

 על חבישת מסכה לכל הנמצאים במרחב הציבורי והקפדה על מניעת התקהלות.

  .יש צורך לשמור על מרחק של שני מטר בין הנוכחים 

 .לא נוכל לאפשר את כניסתכם או שהותכם בגן 

 18.כל קבוצה תמנה עד   לקראת השיבה ללימודים יחולק הגן לשתיים או שלוש קבוצות, בהתאם לגודל הגן 

 ילדים וזאת ע"פ החלטת משרד הבריאות, עם צוות חינוכי קבוע.

 14.00בבוקר עד השעה . 8.00שעות הלמידה בגן יהיו מהשעה 

 במידה ויש לכם שאלות נוספות, צוות הגן עומד לרשותכם, בכל חשיבה, התלבטות או בעיה.

 תודה על שיתוף הפעולה, בתקווה לימים בריאים במהרה

 חתימת מנהלת הגן



 מדינת ישראל 
 משרד החינוך 
 הִמנהל הפדגוגי 
 אגף א' לחינוך קדם יסודי 
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 דוגמה לפעילות הגן בחלוקה לקבוצות משנה - 7ספח נ
 

 מרחב פעילות שעה
 קבוצת 

 1משנה 
 מרחב

 קבוצת 

 2משנה 

הגעה לגן  8:30 - 8:00

והפרדה 

לקבוצות 

 המשנה

חצר/חדר 

 ספח/כיתת גן 

קבלת הילדים 

בחצר הגן, רחיצת 

 ידיים

חצר/כיתת 

 גן/חדר ספח

קבלת הילדים 

במבנה הגן, 

 רחיצת ידיים

חצר/חדר  תפעילו 

 ספח/כיתת גן 

משחק חופשי 

ופעילות: באולינג, 

כדור, הפעלות 

במשחקי 

רצפה/משחקים 

 דידקטיים

חצר/חדר 

 ספח/כיתת גן 

משחקי קופסה 

בשולחנות הגן, 

משחק חופשי 

במרחבי 

 המשחק

חצר/חדר   פעילות 9:00 - 8:30

 ספח/כיתת גן 

התעמלות בוקר 

 בשילוב מוסיקה

חצר/חדר 

 ספח/כיתת גן 

גש בקבוצה: מפ

  שירי בוקר

חצר/חדר   9:30 - 9:00

 ספח/כיתת גן 

מפגש בקבוצה:  

 שירי בוקר

 חצר/חדר ספח/

 כיתת גן 

 ארוחת בוקר

החלפת מרחב  9:45 - 9:30

 משחק ולמידה

רחיצת ידיים, סידור  

המשחקים בקופסת 

המשחקים 

הקבוצתית וכניסה 

 לגן

החלפת מרחב 

 משחק ולמידה

רחיצת ידיים 

משטח וניקיון 

 הארוחה

9:45 - 

10:15 

המשך פעילות 

במרחבים 

 החדשים

חצר/חדר 

 ספח/כיתת גן 

חצר/חדר  ארוחת בוקר

 ספח/כיתת גן 

משחק חופשי 

 בחצר

10:15 - 

12:30 

חצר/חדר  

 ספח/כיתת גן 

משחקי קופסה 

במרכזי הגן. פעילות 

בקבוצה, יצירה, 

 ומשחק.

חצר/חדר 

 ספח/כיתת גן 

פעילות גופנית 

סיקה בשילוב מו

משחק חופשי 

במשחקי 

פעילות: 

באולינג, כדור, 

הפעלות 

 במשחקי רצפה

12:30 - 

12:45 

החלפת מרחב 

 משחק ולמידה

רחיצת ידיים ויציאה  

 לחצר

החלפת מרחב 

 משחק ולמידה

רחיצת ידיים, 

ארגון 

המשחקים 

בקופסת 



 מדינת ישראל 
 משרד החינוך 
 הִמנהל הפדגוגי 
 אגף א' לחינוך קדם יסודי 
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 מרחב פעילות שעה
 קבוצת 

 1משנה 
 מרחב

 קבוצת 

 2משנה 

המשחקים 

הקבוצתית 

 וכניסה לגן

12:45 - 

13:15 

חצר/חדר  

 ספח/כיתת גן 

פור / שעת סי

תאטרון/ פעילות 

 בקבוצה.

חצר/חדר 

 ספח/כיתת גן 

שעת סיפור / 

תאטרון עם 

 הגננת / סייעת

13:15 - 

13:45 

חצר/חדר  

 ספח/כיתת גן 

 משחקי מים בחצר

 משחקים בחול וכו'

חצר/חדר 

 ספח/כיתת גן 

סטודיו פתוח 

במגוון חומרים 

 בגן

13:45 - 

14:00 

שחרור הילדים 

 על פי ההנחיות

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


