
 מדינת ישראל 
 משרד החינוך 
  

 

1 

 "ד חשון תשפ"בי

 2021אוקטובר  20

 

 רשימת סדר פעולות "כיתה ירוקה"
 

 מנהלים ומנהלות יקרים,

 פועל מלא בבתי הספר היסודיים ברשויות ירוקות וצהובות בכל הארץ. "הכיתה הירוקה" מתווה 

 פעולות ומשימות שחשוב לבצע לאורך התהליך.לרשותכם רשימת 

  .הטבלה שלפניכם מאגדת סדר פעולות אופרטיביות, המאפשרות לכם ניהול נכון ומקצועי של אירוע מאומת

אנו סמוכים ובטוחים בהובלה שלכם את תהליך המחוזות עומדים לרשותכם בכל שלב, צוותי המטה וצוותי 

 מאחלים לכם הצלחה רבה!   המתווה.

 

 צוותי הוראה – עולות היערכות מקדימותפ

פעולות המתווה. הגדרת משימות על כלל   -לי וסגל החינוך לתהליךהכנת הצוות הניהו: תדרוך מנהל את הצוות
 ולנאמן הקורונה והובלה להצלחת התהליך.ופעולות לסגל החינוכי 

 מחלונות ואור שמש.. בחדר פנימי מוצל ורחוק הבדיקההגדרת שטח בית ספרי לאפסנת ערכות 

כזמין למידע וללא תקלות. רצוי לעשות טסט ולבדוק  –בדיקת 'הדשבורד' )מסך מנהל( וכלל המערכות המקוונות 
 אנטיגן הוריםדשבורד למנהל לניהול כיתה ירוקה, כולל אישורי : תקינות 'הדשבורד'

 

 כיתה ירוקה –נוהל מאומת 

במקרה של קבלת הודעה על חולה מאומת, מנהל/ת בית הספר יודיע על כך למחנך/ת הכיתה  וידווח  .1

 בדשבורד על האירוע. 

ההתייחסות היא לאירוע ולכיתה הספציפית בה התגלה חולה מאומת, ולא לכלל כיתות בית הספר ) לצורך  .2

 יש בה מאומת, רק עליה יחול מודל כיתה ירוקה( 1ד'העניין, במקרה שבכיתה 

כי החלו בתהליך נוהל כיתה ירוקה ומנהל /ת ביה"ס יודיע על האירוע להורי הכיתה בה התגלה מאומת  .3

 בסדר הפעולות הבא:

 בקהילה. )במתחמים של פיקוד העורף או בקופות החולים(. PCRתלמידי הכיתה יעשו בדיקת  .4

 בדיקת אנטיגן להורי הכיתה הרלוונטית וידווח על כך בפורטל הורים.מנהל ביה"ס יחלק ערכות  .5

על . 08:00 – 06:00בדיקת אנטיגן בין השעות  יבצעו, התלמידים PCRעם קבלת תשובה שלילית של  .6

  PCR.האנטיגן, והן על בדיקת ה תוצאת בדיקת לדווח בפורטל הורים הן על  ההורים

 ל המנהל/ת לשמור את האישורים הידניים.אישור ידני. עמההורים גם לקבל  ניתן  .7

 יבדקו את תוצאות תשובות בדיקות האנטיגן בדרשבורד. ומי מטעמוהמנהל/ת  .8

 ככל שהבדיקות שליליות, התלמיד יכול לחזור ללמידה בבית הספר. .9

, על התלמיד להישאר בבית בבידוד על פי הנחיות משרד PCRבמקרה של קבלת תשובה חיובית של  .10

 וח על כך למנהל/ת בית הספר ולמחנך/ת הכיתה.הבריאות. ולדו

את הוראת הבידוד עבור התלמיד בתום יום הלימודים במוסד  אינה מבטלתהחזרה לספסל הלימודים,  .11

 החינוכי. בהגיעו לביתו ישוב להיות בבידוד.

https://mosdot.education.gov.il/homepage/corona/antigen-tests
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 כיתה ירוקה –נוהל מאומת 

 .יופסק מודל כיתה ירוקה –מאומתים באותו היום  4במידה וישנם  .12

 את כלל הפעילויות המתוכננות לרבות הסעות וצהרון.במהלך יום הלימודים ניתן לקיים  .13

נוספת. את  PCRמתבקשים התלמידים להיבדק בבדיקת  לתלמיד המאומת הראשוןביום השביעי לחשיפה  .14

 תוצאות הבדיקה ידווחו ההורים בפורטל, למנהל/ת ולמחנך/ת הכיתה.

שלילית. במקרה שהתקבלה לאחד  PCRסיום המתווה יהיה לאחר שכלל התלמידים קיבלו תשובת  .15

   נוספת שלישית. PCRימים נוספים ותבוצע בסיומם בדיקת  7התלמידים תשובה חיובית, ימשיך המתווה 

 במקרה כזה נדרשת השלמת ערכות אנטיגן להמשך הבדיקות. .16

 
 

 תלמידים – מקדימות  פעולות היערכות

 – הכנת התלמידים והירתמותם למהלך

 עקרונות כלליים:

 ום יום בהתייחסות להקפדה על כללי אורחות החיים בקורונה ודגשים לפעילות כיתה ירוקה.פתיחת וסי 

  דגשים חברתיים, רגשיים ולימודיים –הסבר על נוהל חולה מאומת בכיתה ירוקה 

 
 

 הורים – פעולות היערכות מקדימות

 קיום אסיפת הורים מקוונת של כלל המחנכות לכלל ההורים בביה"ס 

  הסברה להורים על התהליך על כל המשתמע ממנו, לרבות בדיקת הPCR בדיקת אנטיגן והדיווח ,

 בפורטל הורים.

 קישור לסרטון הדרכה לביצוע בדיקת האנטיגן.להורים +  איגרת הסברה שליחת 

  ידני ומתוקשב קישור אישורי הורים –קבלת אישור הורים באופן פרטני להשתתפות בפיילוט כיתה ירוקה 

 .תלמיד שהוריו מסרבים להשתתף בתכנית, הנוהל לגביו הינו בידוד בהתאם להנחיות 

  תלמידים מחוסנים ו/או מחלימים/ פטורי בידוד אינם נדרשים להשתתף בתכנית ולהיבדק, הם חוזרים

 לשגרת לימודים רגילה.

 

 

 קבלת ערכות האנטיגן ואופן החלוקה

 חברת המשלוח ייצרו עם המנהלים קשר לאספקת הערכות.

 מחלונות ואור שמש.קבלת ערכות האנטיגן לבית הספר, אחסון בחדר פנימי מוצל ורחוק 

 לשנות תאריך – אגרת להורים+  ערכות בלבד 14 לכל תלמידי בית הספרעם קבלת ערכות האנטיגן יש לחלק 

אינן לשימוש, אלא למקרה של מאומת בכיתה של ילדם ועל פי הנחיות בית ההערכות חשוב להדגיש להורים כי 

 כמפורט מטה. הספר בלבד

 

https://www.youtube.com/watch?v=mM8qWsyvSEc
https://www.youtube.com/watch?v=mM8qWsyvSEc
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/green-class
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/green-class
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/Parent-Fee-Green-Class-Pilot-Model1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/Parent-Fee-Green-Class-Pilot-Model1.pdf

