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 1להוריםדף הסבר  –"כיתה ירוקה" 

 כללי .1

קיום חשיבות  המורכבות הנובעת מתקופה זו מחדדת את .האחרונות אנו חווים את מגפת הקורונה השנה וחציבמהלך 

 שגרת לימודים רציפה,לשמור על בכדי מניעת התפשטות שרשרת ההדבקה. לצורך אורחות החיים במוסדות חינוך 

וזאת כדי לאפשר לתלמידים ועובדי  מאומתים איתור לצורךתדירות נדרש לנהל בבתי הספר בדיקות ש מתגבשת התפיסה

 . יםבידודקיום בצורך תוך צמצום ההוראה להמשיך בשגרת לימודים 

פן שמטרתו לצמצם באו ,"הכיתה הירוקה"מתווה מימוש פועלים יחד ל ,משרד החינוךומשרד הבריאות : כללית מטרה

 ניהול שגרת לימודים מלאה.המשך  לבית הספר משמעותי את הבידודים ולאפשר

 ירוקה כיתהקווים מנחים להפעלת  .2

 .ערכות אנטיגן )בדיקה מהירה( 20קופסא קטנה של כל תלמיד יקבל בבית הספר : היערכות מקדימה .א

 מודל כיתה ירוקה עובד באופן הבא: ימים:  7 –מודל כיתה ירוקה כללי:  .ב

 על תלמיד מאומתקבלת הודעה  (1

 בקהילה והמתנה לתשובה שלילית PCRבדיקת  (2

 .לאחר קבלת תשובה שליליתבדיקת אנטיגן בבוקר היציאה לבית ספר  (3

 לימוד רצופים בבית הספר.ימי  7כל המהלך הוא  ימי לימוד רצופים:  7 (4

בקהילה וחזרה לבית ספר לאחר קבלת תשובה  PCRבדיקת ימים:  7נוספת )שניה( בתום  PCR1בדיקת  (5

 שלילית.

 4 אותרו)אם  ואישור בית הספר לתחילת המתווה  קבלת הודעה על מאומתלאחר לאחר קבלת הודעה:  .ג

תלמיד יוכל , (ויחולו ההנחיות הכלליות לעניין בידודים המתווה לא יתחילם מאומתים ומעלה בכיתה באותו יו

-06:00בין השעה ביצוע בדיקת אנטיגן ,  תוצאה שליליתוקבלת  PCRלאחר ביצוע בדיקת  לחזור לבית הספר

   .)ראה קישור בהמשך( בפורטל הוריםתוצאות שליליות ודיווח על , לפני היציאה לבית הספר 08:00

                                                           
()תיקון שעה()הוראת שונות והוראות בית()בידוד החדש הקורונה)נגיף  העם בריאות צו לאישור כפופים המתווה מפרטי חלק 1
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לבצע בדיקת נדרש ו אינו רשאי לחזור לבית הספר, במהלך המתווהבבדיקת אנטיגן כחיובי תלמיד שהתגלה  .ד

PCR יתר עבור  ימים 7-המתווה יוארך בהוא יוגדר כמאומת ו תצא חיובית . ככל שתוצאת הבדיקהבקהילה

  ערכות אנטיגן נוספות בהתאם.יקבלו הכיתה יתר תלמידי  .חשיפה אחרונה(מועד הימים מ 7. )הכיתהתלמידי 

 .PCR בדיקת נדרשים לבצעשלוקחים חלק במתווה  כל התלמידים, הראשוןלמאומת לחשיפה  7ביום ה  .ה

-יקת השהם דיווחו על ביצוע בדפני קבלת תוצאה שלילית ובתנאי עוד לימשיכו להגיע לבית הספר התלמידים 

PCR אנטיגן בבוקר.בדיקת ו 

) אם היו תלמידים  חשיפה האחרונהל 7 יום הב)השנייה(,  PCRנדגיש כי בנוסף לבדיקת ה :  סיום המתווה .ו

וביצוע )בדיקה שלישית( בקהילה  PCRבדיקת כל התלמידים נדרשים לבצע מאומתים נוספים במהלך השבוע( 

 .PCRהתוצאה השלילית ב שתתקבל אנטיגן עד בדיקות 

 בדק י: תלמידים שהינם פטורי בידוד מגיעים לבית הספר ולא נדרשים לההערה

 תלמידהורה ודגשים ל .3

  המחייבות אותו  מהוראות צו בריאות העםתלמיד שנחשף למאומת, ומשתתף במתווה "כיתה ירוקה". מוחרג

, הקבצות, , כולל הסעה, תחבורה ציבוריתרק לטובת יציאה לבית הספר וחזרה לביתו . ההחרגה הינהבבידוד

תלמיד נדרש לשהות בביתו ולא יוכל לצאת שפועל בתוך המוסד החינוכי. מעבר לאלה, ה וצהרון שיעורים מעורבים

 לכל פעילות אחרת. 

  השתתפותו במתווה מחייבת בנוסף, בדיקותPCR פטורי בידוד אינם נדרשים  ואנטיגן בהתאם לדרישות המתווה(

 . לבדיקות(

 בהתאם ליכולתם – תלמידי חנ"מ נדרשים לביצוע בדיקה 

 ובמהלך השבוע צבע הרשות משתנה, בית הספר ימשיך במתווה עד סיום התהליך במידה 

 סדר פעולות להורה  .4

 תהליך הכניסה ל'כיתה ירוקה' הכולל ביצוע בדיקות בכל בוקר. הסבר לילד על .א

  שבו  אישור כיתה ירוקה - לפורטל הורים קישור 'טופס אישור הורה להשתתפות בפיילוט' מילוי

 , בערבית ובעברית.קיים: אישור מקוון, אישור ידני

 –עד להנחיה לביצוע.  כיתה ירוקה. אין להשתמש בהןיילוט ערכות אנטיגן מבית הספר למוכנות לפ 14קבל  .ב

 qWsyvSEc8https://youtu.be/mM :קישור לסרטון בדיקת אנטיגן

 :את הפעולות הבאות עליך לבצע "כיתה ירוקה"מודל עם קבלת ההודעה על כניסה ל .ג

  בדיקתPCR בבית להמתין עד קבלת תשובה בקהילה: 

  נשאר בבידוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות –תשובה חיובית 

 נכנס למודל כיתה ירוקה – תשובה שלילית 

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/green-class
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/green-class
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/green-class
https://youtu.be/mM8qWsyvSEc
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 מודל כיתה ירוקה .5

 ימים. 7 –וודא כי קיבלת מבית הספר ערכות בדיקת אנטיגן שיספיקו לבדיקה במהלך השבוע  .א

 לילדך כל יום לפני היציאה לבית הספר: בדיקת אנטיגןבצע  .ב

  נשאר בבידוד, מדווח למנהל והולך לבצע בדיקת  –תשובה חיוביתPCR .בקהילה 

  רשאי לצאת לבית הספר. –תשובה שלילית 

 ודווח על התוצאה בקישור הבא:  .ג

 מילוי תוצאות הבדיקה -טופס מקוון 

 מילוי תוצאות הבדיקה -טופס ידני 

https://apps.education.gov.il/NmmNetAnt/Antigen
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/Parent-reporting-home-antigen-test.pdf

