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תוכן עניינים

תשובות  , שאלות

כללי כניסה למוסד החינוכי  •

משמעויות-בדיקות אנטיגן ביתיות •

גילוי מאומת בגן הילדים  •

"צמצום מגעים"מתכונת למידה ו–רשות אדומה וכתומה –רמזור •
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כללי כניסה למוסד החינוכי
החינוכיבמוסדהקבועיםוהעובדיםהחינוכיהצוותאנשי

מזההתעודהבצירוףהבאיםמהאישוריםאחדאתת/למנהליציגו?גן/ס''לביהקבועיםעובדים/חינוכיצוותכניסתלגביהכלליםמה.

ירוקתו"אישור".

שעות84כלשליליתבדיקהלהציגיידרש?לפעולעליוכיצד,שלוהירוקהתותוקףפגאשרחינוכיצוותאיש/עובד.

לפחותאחרונותשעות84לתקפה.(ביתיתלא)א''מדבתחנתמיידיתקורונהבבדיקתשליליתתוצאהעלאישור

נגדשלישיתחיסוןמנתשקיבלכךעלהמעידהמחסןהגורםמאתאישורnCoVאישורשיציגלמיגםכניסהתתאפשר17.10.21ליוםעד,התקנותלפי)או

(השלישימהחיסוןימיםשבועשעברמבליגםהמחסןמהגורםשלישיחיסוןביצועעל

בשיטתשבוצעהקורונהבבדיקתשליליתתוצאהעלאישורPCRחינוךמגן"תכניתבמסגרת".

ח''מוסבפורטלייעודיבדשבורדמקווןדיווחלראותיוכלוהמנהל,ה''עובפורטל,כן?מקווןבאופןלדווחאפשרותישהאם.

ההוראהעובדשלחשבונועל?א''במדהמיידיתהבדיקהעלהתשלוםאתמממןמי

בחינםהבדיקהאתיבצעחיסוןמנועשהואאישורהצגתעם.לא?הבדיקהאתלממןנדרשהאם,חיסוןמנועהוראהעובד

מהאישוריםאחדאתלהציגמסרבההוראהעובדאם?

החינוךבמוסדלעבודתוכחלופהמרחוקהוראהלקייםלויתאפשרולאייכנסלא.

עבודהשכרבקבלתמזכהשאינהוככזומוצדקתשאינהכהיעדרותתחשבהיעדרותו.
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כללי כניסה למוסד החינוכי
(הורים ושאינם תלמידים, ה''עו)

להיכנסיוכללא(קטיןעלאחראי/הורהלרבות)תלמידשאינואדםכל?תלמידיםשאינםאנשיםאותםלגביהכניסהכללימהם

מידיתקורונהבבדיקתשליליתתוצאהעלאישוראו"ירוקתו"אישורבגןת/לסייעאות/למאבטחהציגכןאםאלאהחינוכילמוסד

.מזההתעודהבצירוף,להצגתהשקדמושעות24במהלךשבוצעהומזוהה

הגןחצר/לפתחעדבלבדילדיהםליווילטובתהגןלמתחםלהיכנסיורשו?צ''חט/גןילדיעלאחראים/להוריםהכניסהכללימהם

.(סגורחלל/מבנהלתוךכניסהאיסורחל)שליליתבדיקה/ירוקתוהצגתחובתללא

אונפשי,רגשיקושידוגמת)מיוחדקושיהחווהתלמידעלאחראים/הורים?מיוחדקושיהחוויםלתלמידיםהוריםלגבימה

במקרהגםמטעמומיאוהמוסדת/מנהלאישורקבלתלאחרהחינוכילמוסדלהיכנסיורשו,(מרחוקבולטפלניתןשלאבריאותי

ת/אחראי/מהורהיותרהתלמידיםבחדריימצאשלאלוודאיש.'שע24תוךשליליתבדיקה/ירוקתואחראי/ההורהברשותשאין

.אחד
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משמעויות -תוצאות בדיקת אנטיגן ביתית לתלמיד 

הנבדקעלמגבלותכלחלותלאאנטיגןבבדיקתשליליתתוצאהשלבמקרה.

קורונהבדיקתולבצעלגשתנדרש,א''מדשלבדיקהתחנת/ביתיתאנטיגןבבדיקתחיוביתתוצאהשלבמקרה

.הבדיקהתוצאתלקבלתעדבביתולהמתיןPCRמסוגומשלימהנוספת

לבידודנדרשיםאינם–אנטיגןבבדיקתחיוביתתוצאהשקיבלהתלמידכיתת.

בבדיקתשליליתתשובההתקבלהאםPCR–הלימודיםלספסללשוביוכלהתלמיד

הבבדיקתחיוביתתשובההתקבלהאםPCR:

הבריאותמשרדהנחיותפ"עבבידודישהההמאומת.

הרופאשלבאישורורקאךתהיהמהבידודיציאתו.

בידודלקיצורויפעלובבידודישהוכיתתובני/הלימודיםבזמןבוצעהוהבדיקהבמידה.

החופשהבמהלךעמםבמגעהיהשלאמשוםכרגילללימודיםיחזרוכיתתובני-חופשהבמהלך.
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המשך הפעלה –גילוי מאומת בגן הילדים 

יישארהגן?הגןאתלהפעילישילדיםמספרמאיזה?כסדרולהיפתחהגןעלהאם,בידודפטוריהגןמילדיוחלקהגןצוות

.המחוזמנהלשלאחרתבהחלטהאלאפתוח

יחדהגןמפקחת.גילבכלוסייעתבגננתצורךישגןלפתיחת.כן?בלבדצוותנשותשתיעם3-4לגילאיגןלפתוחניתןהאם

.פדגוגית\אישיתסייעתלניידאין.בשטחלצורךבהתאםשניהסייעתלניידיכולותהמקומיתהרשותעם

ביןלדוןצריכהוהיאפדגוגיתשאלהזו,בריאותיתשאלהלאזו?ירוקתובעליהילדיםאתולשלבגניםביןלחברניתןהאם

.במחוזילדיםגניעלהפיקוחלביןברשותהחינוךאגף

ההחלטותוקבלתהפעולותסדר,בצהרוןמאומתגילוישלבמקרה,ככלל?ההנחיותמהן-בצהרוןמאומתוהתגלהבמידה

ורפרנטיתהבריאותמשרדעםבתיאוםהצהרוןמפעיל/המקומיתהרשותבהובלתייעשההפעלתוהמשך/הצהרוןסגירתלגבי

.החינוכיבמוסדמאומתגילוישלבמקרההפעולהבנוהלכמפורטהמחוזיתצהרון

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Corona-Verified-Patient-Instructions.pdf
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ילמדו מרחוק או בהוראה  , פטורי בידוד בכיתה70%-פחות משבהם אדומהברשות מקומית ב''י–' בכיתות ח

-(.במערכתס''ביההנתונים משוקפים לכל מנהל )או בשטח פתוח מקוונת 

צמצום המגעים יעשה לפי אחת או יותר  . "צמצום מגעים"תוך ילמדו כתומה ברשות מקומית'ב''י–' בכיתות ח

:לפי בחירת מנהל המוסד, מהאפשרויות הבאות

מסמך הנחיות משרד החינוךפ "פעילות במרחב הפתוח בבית הספר ומחוצה לו ע.

 מרחוקהמשלבת למידה פנים אל פנים עם למידה למידה.

 ובתיאום עם –מעבר של כלל הכיתה ללמידה מרחוק תיעשה כמוצא אחרון. והוראה מקוונתמרחוק למידה

.הפיקוח

 בשטח  מחוצה לו או, בתוך שטח בית הספר, בדרך אחרת שיש בה צמצום מגעים בין תלמידי הכיתהלמידה

בהתאם  כאשר פעילות במרחבי למידה נוספים בבית הספר ומחוצה לו תבוצע .כפי שיחליט מנהל המוסד ,פתוח

.לנוהל המשרדי

?ברמזור" צמצום מגעים"מהי מתכונת הלמידה ו

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CoronaOutdoorMeetingsGuidelines.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CoronaGuidelines4AdditionalLearningSpaces.pdf
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צמצום המגעים יעשה לפי אחת  . "צמצום מגעים"תוך ביצוע ילמדו כתומה ואדומהברשות מקומית 'ז–' בכיתות ה

:  לפי בחירת מנהל המוסד, או יותר מהאפשרויות הבאות

 (לכלליםככל שניתן בהתאם )עבודה בקבוצות קטנות בשעות רוחב ובשעות פרטניות

 המעבר של כלל הכיתה ללמידה מרחוק (. תוך מתן עדיפות ללמידה פיזית)משולבת פיזית ומרחוק למידה

.הפיקוחובתיאום עם –תיעשה כמוצא אחרון

 מסמך הנחיות משרד החינוךפ "במרחב הפתוח בבית הספר ומחוצה לו עפעילות.

 בהתאם לנוהל המשרדיבמרחבי למידה נוספים בבית הספר ומחוצה לו פעילות.

 ן"גפ; יסודי-ן"גפ)וחטיבות הביניים בהתאם להנחיות שבמסמך ארגון הלמידה ' מרחוק לתלמידי כיתות ולמידה-

(.  ב"חט

?ברמזור" צמצום מגעים"מהי מתכונת הלמידה ו

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CoronaOutdoorMeetingsGuidelines.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CoronaGuidelines4AdditionalLearningSpaces.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/studying-planning-elementary-schools.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/studying-planning-middle-school.pdf
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?ברמזור" צמצום מגעים"מהי מתכונת הלמידה ו

עם מענה מותאם, ילמדו כפי יתר תלמידי הכיתה:תלמידים בשילוב אישי בחינוך הרגיל.

 במסגרותימשיכו ללמוד כרגיל , חינוך מיוחד ונוער נושר ובסיכוןמסגרות.

 כרגילימשיכו ללמוד , של תלמידים עולים ללימוד השפה העבריתכיתות.

 במסגרותימשיכו ללמוד כרגיל :ובצהרונים' ד-בכיתות א, בגני ילדיםכיתות.

ובלבד שכל המשתתפים  ,ניתן לקיים במבנה. פתוחיתקיימו  בשטח וכתומה אדומה בלתי פורמאלי ברשותפעילות , ככלל

"   מגן חינוך"שנעשה תוך שבוע בPCR/ מיידיתשלילית בבדיקת קורונה תוצאה "/ירוקתו "יציגו לאחראי על הפעילות אישור 

דגשים נוספים להתנהלות ברמזור:

לעיללא רלוונטי למערכת החינוך ולא משנה את כללי הלמידה כפי שפורטו –שינוי צבע רמזור במהלך השבוע האמור.

 במועצהולא לפי צבעי הישובים , סיווג הצבע ייקבע לפי צבע הרמזור של המועצה האזורית-אזוריתמועצה.

 אין מגבלת מעבר –בין צבעי הרמזורמעבר.


