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 , לכבוד

 , רפרנטיות בריאות מחוזיות, קב"טי מחוזותמנהלי מחוזות

      

     ריענון  -חווהזנתם במערכת הדיו - ת סוכותלאחר חופש איסוף נתוני תחלואה הנדון:

 
 כללי : .1

 .ותקופת ה"סגר"סוכות ערכת לחזרה ללימודים לאחר חופשת מערכת החינוך נ .א

רוב מוסדות  האשר במהלכ 14.10.2020 תמשיך תקופת הסגר עד ה 8.10.20עפ"י החלטת הממשלה מיום  .ב

 החינוך יהיו סגורים, למעט החינוך המיוחד, נוער בסיכון והחרגות ייחודיות נוספות.  

ויישמר הקשר עם התלמידים למידה מרחוק  מוסדות החינוך ימשיכו לקיים , פרט לימי חופשהתקופת הסגרבמהלך  .ג

 קדם יסודי, יסודי ועל יסודי. במסגרות ה

ההחלטות מערכת החינוך וקבלת של נתוני התחלואה ממשיכה לשמש כלי עיקרי בגיבוש תמונת מצב הזנת מערכת  .ד

 .םומדויקבות של קיום נתונים מעודכנים ומכאן החשילגבי פעילותם של המוסדות 

לקראת החזרה של מערכת החינוך לתפקוד תוך איסוף נתוני התחלואה  שיטתאת  לרענן ולדייקמטרת מסמך זה  .ה

 כדי הסגר או בלעדיו

 :)ראו תרשים(טרם החזרה ללימודים  להלן סדר הפעולות הנדרש .2

, את נתוני התחלואה של ת גן(/ל)מנהל/ת בי"ס ומנהיש לוודא אל מול מנהלי מוס"ח12/10/2020ביום ב' ה  .א

המעודכן ' החולים והמבודדים להזין את מסוכן  )כולל מבודדים( ועובדי ההוראה שבאחריותםהתלמידים 

 ולשלוח אותו למפקח/ת הכוללבטופס הדיווח/ דו"ח מרכז כפי שבוצע עד כה 

 .לרפרנטית הבריאות המחוזיתולחדר מצב המחוזי רשימות באחריות המפקחים הכוללים להעביר  .ב

באיסוף נתוני  לחדר המצב המחוזיסייע ימשיך למשל"ט איסוף נתוני קורונה, בניהולו של איציק לייבוביץ',  .ג

 התחלואה לקראת פתיחת הלימודים.

 התחלואה המעודכנים במערכתהמחוזות להציג את נתוני  לאחר החופשה, עלשתתקיים הערכת מצב  .ד

 בתיאום עם הדסק המחוזי יבצעו טיוב של הנתונים אל מול המערכת המזוהה. המשל"ט .ה

 :עדכון נתוני מוס"ח פעילים במערכת .3

ובהתאם  מוס"ח הפעילים בהתאם להחלטות שיתקבלו בממשלה אחרי הסגר אלועל כל מחוז לעדכן במערכת  .א

 וכד'( "ערים אדומות")אזור "מוגבל", להנחיות המטה בנדון

 פעילים יתבצע עפ"י שלושת האפשרויות: עדכון מוס"ח .ב

 עפ"י יישוב (1

 עפ"י שלב חינוך)קדם יסודי, יסודי, על יסודי( (2

 עפ"י סוג חינוך)חנ"מ( (3

 המחוז לעדכן את הנתונים האלה באחריות  -הערה
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  :תרשים זרימת איסוף הנתונים  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         , ה כ ר ב  ב

 

 

 

 אפרת לאופר

 מנהלת תחום בריאות במערכת החינוך

 

  

 

 

 , מירב -איל פרידמן

 קב''ט ארצי ומנהל חמ''ל מרכזי

 ביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

 

 

 

 

 

 מחנך כיתה )בי"ס/גנ"י(  /  המוסד החינוכי ת/מנהל

או  חוליםכ אשר דווחו שיחה טלפונית לכל תלמיד/ה ועובד הוראה, 

 החופשה.בתום מבודדים 

קבלת רשימות מכלל מוודא מפקח/ת מחוזי/ת      

 פורמט הוהעברתן ע"פ  המוסדות בגזרתו

 פורמטהעל פי מבודדים /העברת רשימות חולים

 , בסיוע מוקד משל"ט הקורונה חדר מצב מחוזי

 עדכון מערכת נתוני תחלואהיבצע 
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 דוג' לפורמט. –נספח א' 

 

 :מוסד חינוכידוג' פורמט דיווח  .1

סמל  רשות
 מוסד

כמות תלמידים  כיתה/שכבה שם מוסד
 חולים

כמות עו"ה 
 חולים

כמות תלמידים 
 בבידוד

כמות עו"ה 
 בבידוד

 0 0 0 0 א' בי"ס היסודי ע"ש רבין 123456 

 0 3 0 1 ב'   

 1 0 0 0 ג'   

 0 0 0 0 ד'   

 0 0 0 0 ה'   

 0 5 0 0 ו'   

 1 8 0 1  סה"כ  

 

 

 :ת להערכת המצבמחוזי דוג' פורמט טבלה מסכמת .2

 מחוז
רשות  
 מקומית 

 סמל מוסד  שם מוסד 

 סה"כ עובדי הוראה סה"כ תלמידים

חולים 
 מאומתים

נדרשים 
 לבידוד

חולים 
 מאומתים

 נדרשים לבידוד

        

        

        

        

        

     סה''כ 
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