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 רשויות ירוקות וצהובות – האגף לחינוך יסודי "כיתה ירוקה"

  שאלות ותשובות

 

 תשובה שאלה

 ירשותהיבט 

 ותגם מצטרפ האם רשויות שלא היו בפיילוט .1

  ?כיתה ירוקהלמתווה 

  מצטרפות והצהובות כן, כל הרשויות הירוקות

 לפיילוט

האם הרשויות הצהובות ממשיכות בנהלים  .2

 הרגילים?

  מצטרפות למודל הכיתה הרשויות הצהובות

 הירוקה

מה קורה אם במהלך השבוע הרשות שינתה  .3

 צבע תוך כדי כיתה ירוקה?

  עד לסיומו גם הכיתה ממשיכה במודל כיתה ירוקה

 השבוע הרשות משנה את צבעהכאשר במהלך 

 יבית ספרהיבט 

יגיעו לבתי הספר, קיים מערך הבדיקה ערכות   מנהלים מקבלים את הערכות?האיך  .4

 שדואג להביא את הערכות לבתי הספר.לוגיסטי 

  חידוש המלאי יבוצע ע''י הרשות המקומית לאור

 .דרישה וניהול מלאי בבית הספר ע''י נאמן קורונה

כה פעלו בבתי הספר  האם המתווים שעד .5

 במסגרת כיתה ירוקה ממשיכים?

  בתי הספר היסודיים ברשויות הירוקות כל

 והצהובות עוברים למודל כיתה ירוקה.

מערכות משרד הבריאות מסונכרנת למערכות   מי מזין את פטורי הבידוד במערכת? .6

פטורי את     ONLINE   משרד החינוך  ומעדכנת

המנהל יכול לראות זאת במסך נתוני  הבידוד.

 "דשבורד מנהל". –קורונה 

 מתווה כיתה ירוקהבכיתות ז', ח' אינן משתתפות   שנתיים? 8מה המדיניות לגבי בתי ספר  .7

 בניהול הגננתמתווה כיתת גן ירוקה משתתפים ב  מה המדיניות לגבי חט"צ? .8

  בסיוע נאמן הקורונה הבית ספרי.

 100משתתפים במקום סגור,  50עדיין תקפות.    מה הנוהל לגבי כללי ההתקהלות?  .9

 משתתפים במקום פתוח
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 תשובה שאלה

 תיכיתהיבט 

האם מתווה כיתה ירוקה מתקיים במקביל  .10

 למגן חינוך?

 כן 

ממשיכות במתכונת הרגילה, רק כיתה אשר    מה קורה עם הכיתות המקבילות? .11

התגלה בה חולה מאומת נכנסת למתווה כיתה 

 ירוקה

 

 

מה קורה כאשר יש ריבוי מאומתים בשל  .12

 הבדיקות?

במהלך המתווה )ובכלל זה  מאומתים שלושהמעל 

והכיתה הכיתה הירוקה מפסיקה  ,המאומת הראשון(

  . נכנסת לבידוד וללמידה מרחוק

 

בשילוב אישי תלמידים עם מוגבלות הלומדים    חינוך מיוחד?בהמדיניות מה   .13

במסגרות חינוך מיוחד )גן חינוך מיוחד, כיתת חינוך ו

, מיוחד בבית ספר רגיל, בית ספר חינוך מיוחד(

בהתאם לשיקול דעת מנהל המסגרת ובהתאם 

ניתן ליישם את מתווה הכיתה  ,למאפייני התלמידים

  .הירוקה במסגרת זו

האם תלמידי החנ''מ פטורים מבדיקות  .14

 אנטיגן?
לא. במידה ולא ניתן לבצע להם בדיקות מסיבה 

כלשהיא, לא ישתתפו במתווה כיתה ירוקה וישהו 

 בבידוד ע"פ הנחיות הבריאות.

כיתות  3 -ב  מאומתים 3מה קורה אם התגלו   .15

 שונות?

  כל הכיתות שבהן התגלה חולה מאומת נכנסות

. כלומר, הולכות לבדיקות "מודל כיתה ירוקה"ל

PCR  בקהילה, ממתינות לתשובות, ויוצאות כל

 אחרי בדיקות אנטיגן לבית הספר.בוקר 

האם תלמידים אשר בפיילוט כיתה ירוקה   .16

 יכולים להשתתף בתכניות צהרונים? 

 בצהרון של אותו מוסד חינוכי בו מופעל מתווה כן  .

 כיתה ירוקה

 יםתלמיד

במודל גם מחלימים ובעלי תו ירוק משתתפים  .17

 ?ה הירוקהתהכי

  לא, פטורי בידוד אינם צריכים להיבדק ואינם

 בכיתה הירוקה.משתתפים 

מה קורה אם מתגלה מאומת חדש במהלך  .18

 ?השבוע של הכיתה הירוקה

  7ככל שיש תלמיד מאומת "חדש" הספירה של 

, כלומר בדיקות אנטיגן מתחילה מהתחלה

 האחרונה לתלמיד הנוסף.מהחשיפה 
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 תשובה שאלה

מה קורה כאשר יש חולים מאומתים   .19

 במשפחה?

  המשפחה פועלת  .מתווהלמקרה כזה אינו קשור

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

האם התלמידים נשארים בביתם עד קבלת  .20

 pcr -בדיקת ה 

 כן, חד משמעית 

האם תלמיד שנחשף לחולה מאומת ממשיך  .21

 ללמוד כרגיל בצהרונים?

 כן 

מה אם התגלה חולה מאומת בתכניות   .22

 המתקיימות אחה"צ?

  פועלים ע''פ הנחיות משרד הבריאות ובהתאם

  לתוצאות החקירה האפידמיולוגית ייכנסו לבידוד   

מרופא ר ועל ההורים להמציא אישהצגת תו ירוק/   כיצד יודעים אם ילד הוא פטור בידוד?  .23

 משפחה

בחזקת פטור  12.3מתחת לגיל  כמה זמן ילד  .24

 בידוד?

זכאים לתו  - חודשים שהחלימו 3-ו 12ילדים וילדות עד גיל 

 12או עד שיגיעו לגיל  31.3.2022ירוק שיהיה בתוקף עד 

 חודשים, המאוחר מבין שניהם 3-ו

 הורים

להסכמת הורים  מינימאליאחוז  נדרשהאם  .25

  ?במתווה כיתה ירוקה

  .אחוזי הסכמת הורים, הורה ב צורך איןלא

שמאשר את הפיילוט ילדו נכנס לתכנית וממשיך 

בהנחה , כמובן בבית הספראת שגרת הלמידה 

שהוא יוצא שלילי בבדיקות האנטיגן היומיות. הורה 

שאינו מאשר לילדו להשתתף בתכנית, ילדו נכנס 

 בבית ואינו יכול להגיע לבית הספר. לבידוד מלא

 

 צוות

כנס יהאם ניתן לאפשר לנאמן הקורונה לה  .26

 ?לדשבורד

 ,מנהל בית הספר צריך להגדיר אותו כנאמן  כן

 קורונה בית ספרי במנבסנ"ט.

האם מורה בעל תו ירוק משתתף בתכנית  .27

 בהיוודע חולה מאומת?

 לא 

 

יקבלו ללא תו ירוק האם גם צוותי החינוך  .28

במקרה של חולה אנטיגן מביהס/גן בדיקות 

 מאומת ?

  .כן 

במתווה כיתה מה בנוגע למורה ללא תו ירוק  .29

 ירוקה?

  יבצע את כלל הבדיקות יחד עם התלמידים בכיתה

והן בדיקות בקהילה  PCRהירוקה, הן בדיקות 
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 תשובה שאלה

עם סגירת הכיתה במערכת/הפסקת . בבית אנטיגן

 שע' 84המתווה יחזור לבצע את הבדיקות כל 

מה המדיניות לגבי מורה שאינו מחוסן או  .30

 מחלים והתגלה חיובי?

 כיתה לפיילוט כיתה ירוקה המורה מכניס את ה

 או צהובה. רשות ירוקהב

 מערך הבדיקות

 לא, הבדיקות ניתנות בחינם על ידי בתי הספר  האם הבדיקות בתשלום? .31

מחלקים אנטיגן כמה ערכות בדיקה  .32

 לתלמידים?

 ות בדיקותבבית הספר קיים מאגר של ערכ ,

יחולקו לכלל ובמקרה של כניסה לכיתה ירוקה 

התלמידים ערכות בדיקה שיספיקו לכלל ימי המודל 

חידוש המלאי יהיה בהתאם להתפתחות הנדרש. 

 תווה באותה כיתה/ביה''סהמ

 הבדיקות צריכות להיות במקום מוצל וקריר   האם הבדיקות אמורות להישמר בקירור? .33

 מיום חשיפה אחרונה לתלמיד המאומת.  אנטיגן?ממתי נספרים שבעה ימים לבדיקות  .34

 


