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 2021 יוני  30, תשפ"אבתמוז   כ'

 

 החופש הגדול ברשויות המקומיות הגנים ובתי הספר של רכזי  

 ,שלום רב 

  

   הגדול"מלמדים בחופש הספר הגנים ובתי " בתוכניתהנחיות הבריאות 

בהיקףלאור   בריא חשוב    ,ברחבי הארץ  תחלואהה  העלייה  דגשים לאורח חיים  על מס'  במהלך    להקפיד 

על בריאות התלמידים    לשמור . זאת, כדי  מלמדים בחופש הגדול"ה תוכנית "הגנים ובתי הספר  הפעילות של  

 הפעילות החינוכית.  רציפותעל  צוותי החינוך וו

   בתוכנית דגשים לחובת עטיית מסיכה 

החינוכיות יתקיימו כרגיל וללא הגבלות למעט חובת עטיית מסיכה לצוותי  הלימודים וכלל הפעילות   .א

הספר בבתי  התלמידים  ולכל  חלה החינוך  מסכה  עטיית  חובת  סגורים    .  ובאזורים  הלימוד  בכיתות 

המוסד   תלמידיםברחבי  בהסעות  בית,  החינוכי,  חוץ  ובפעילות    ת מתקיימ  השאינספרית  -בטיולים 

 . באתר משרד הבריאותת לעת בהנחיות שמע  להתעדכן . חשובבשטח הפתוח

  :חובת עטיית מסיכה אינה חלה במקרים הבאים .ב

 .7תלמידים מתחת לגיל  (1

תלמיד/איש צוות חינוכי שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי   (2

 .האפשרות לעטות מסכה  או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותולעטות מסיכה 

 .תלמיד/איש צוות חינוכי השוהה במקום סגור או מופרד בלא אדם נוסף (3

 .אחד שני אנשי צוות חינוכי העובדים במוסד החינוכי בקביעות בחדר (4

 ספורט.  פעילותבעת  (5

תותר על פי הנחיות הכניסה השגרתיות למוסדות   - וכל מי שאינו נמנה עם הצוות החינוכי  כניסת הורים .ג

 .תוך הקפדה על עטיית מסיכות בחללים ובמבנים סגורים )באישור הרכז/ת המוסדי( חינוך

בחללים    סיום  מסיבות ום  אירועי .ד מסיכות  עטיית  על  הקפדה  למעט  הגבלות  וללא  כרגיל  יתקיימו 

 .ובמבנים סגורים

 דגשים לאורח חיים בריא במוסדות החינוך ובפעילות החינוכית 

לא  להגיע  שלהקפיד   (    וכו'  ולהנחות את כל השותפים  בתכנית )הורים, צוותים ותלמידים  יש להסביר  .א

תסמינים,   עם  הגדול  החופש  של  ביה''ס  בלפעילות  מדובר  תקופת  אם  את  סיימו  שטרם  מבודדים 

 או אם מדובר על שבים מחו"ל, בהתאם להנחיות משרד הבריאות:  הבידוד 

 .כמפורט בדף זה באתר משרד הבריאות :למי שאובחנו מאומתים לקורונה  (1

 .כמפורט בדף זה באתר משרד הבריאות :למי שיש תסמינים חשודים לקורונה  (2

 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=1
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=1
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=2
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=2
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=2
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 .כמפורט בדף זה באתר משרד הבריאות :'ללחוזרים ולנכנסים לישראל מחו'  (3

 .ואנשי הצוות  המוסד החינוכי והיגיינה אישית של התלמידים הקפדה על ניקיון .ב

 .הלמידה בכל זמן הפעילות מומלץ לאוורר את הכיתות ומרחבי  :אוורור  .ג

 

 גילוי ואבחון מאומת בנגיף הקורונה בביה''ס/גן של החופש הגדול:  

והכול בסיוע משל''ט   החינוכיהנוהל מאומת במוסד   בעת גילוי מאומת במוסד החינוכי: לפי סדר הפעולות 

קורונה, והרשות המקומית, בתיאום עם גורמי הבריאות, הפיקוח במחוז וההורים )לרבות ביצוע בדיקות  

 .דיגום במוסד החינוכי בעת התפרצות ובהתאם להחלטת משרד הבריאות(

ול"  עם קבלת הודעה על אבחון מאומת בקרב תלמיד או איש צוות של "ביה''ס/גן של החופש הגד  .א

יש לוודא כי התלמיד/איש הצוות המאומת אינו נוכח במוסד החינוכי, וכי הוא פועל על פי הנחיות  

 למאומת במוסד חינוכי . משרד הבריאות 

 וח באופן מיידי לפי הסדר הבא:  רכז המוסדי "ביה''ס/גן של החופש הגדול" יעדכן וידו .ב

הרשותי   (1 הגדול"  החופש  של  "ביה''ס/גן  המקומית/אחראי  ברשות  החינוך  מחלקת  מנהל  את 

ויסייע באיתור מיפוי    03-6906666ובמקביל יעדכן את משל''ט קורונה משרד החינוך בטלפון  

 המגעים. 

של    אות המחוזיתרפרנטית הברי את האחראי על "ביה''ס/גן של החופש הגדול" במחוז ואת   (2

    משרד החינוך.

 את ההורים של התלמיד/ה  ולשתף אותו בתוצאות האירוע.  (3

יפעל ע"פ נוהל מאומת במוסד   – במקרה בו המשל''ט יקבל ראשון את האבחון ממשרד הבריאות   .ג

האחראי על "ביה''ס/גן  את וזאת תשתף למיפוי   ברפרנטית הבריאות המחוזיתהחינוכי ויסתייע  

 .של החופש הגדול" במחוז

התלמיד/ה    רכז המוסדי של "ביה''ס/גן של החופש הגדול" יסייע למשל''ט לאיתור המגעים של  .ד

 להשלמת חקירת המגעים במהלך הפעילות. 

 המוסד החינוכי   המשך פעילותלת החלטה על קב .ה

ה (1 הגדול"המשך  החופש  של  "ביה''ס/גן  חלקי,  פעלת  הרשות    ,סגירתו/באופן  ע''י  תיקבע 

בכפוף    בתיאום ועדכון המחוז  המקומית / הרכז הרשותי על "ביה''ס/גן של החופש הגדול"

 להנחיות לשכת הבריאות המחוזית הרלוונטית.  

   ה לתעד את מועד ההחלטיש    ,בהינתן החלטה על סגירת המוסד החינוכי והפסקת פעילותו (2

המסמכים  ו כל  את  ולצרףהתכתבויות/םהרלוונטיילשמור  לדו   ,  בסיום  '' אותם  הביצוע  ח 

 באחריות הרכז הרשותי.  – התוכנית 

הרשות המקומית תהיה מעורבת בקבלת החלטות הנוגעות בצעדי החמרה שיש  ככלל,  (3

   .ל שינוי במצבכלנקוט ב

בשיתוף   .ו המחוזית  הבריאות  המוסד הלשכת  הגדול"רכז  החופש  של  "ביה''ס/גן  של  הרשות  /י 

הפעולות   ועל  כמקובל  החקירה  ממצאי  האירוע,  על  להורים  הודעה  ותפרסם  תכין  המקומית, 

 הנדרשות )מי לבידוד/ומי לא לבידוד(.  

https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=4
https://pob.education.gov.il/corona/Pages/corona-sick-person.aspx
https://pob.education.gov.il/corona/Pages/corona-sick-person.aspx
https://pob.education.gov.il/corona/Pages/corona-sick-person.aspx
https://pob.education.gov.il/corona/Pages/corona-sick-person.aspx
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נטית, תוך שמירה על  וולנהל את האירוע ברגישות ולעדכן את כל המעורבים בקבוצה הרל  חשוב .ז

 חסיון רפואי מחד ועל בריאות כלל הקהילה מאידך. 

הרשותיהבאחריות   .ח הגדול"    רכז  החופש  של  "ביה''ס/גן  על  לאחראי  ולדווח  על  במחוז  לעדכן 

הממונה הארצי על התכנית בהתאם לאגפי  יעדכן את   והאחרון הטיפול וממצאי תוצאות האירוע  

 הגיל )קדם יסודי, יסודי ועל יסודי( 

לדווח על כך במערכת הבקשות  שינוי בתוכנית הפעילות, בשל אירועי תחלואה, יש  חל  ובמידה   .ט

 .החריגות בפורטל רשויות ובעלויות ולקבל אישור על השינוי

 

 ביצוע בדיקות דיגום במוסד החינוכי: עם קבלת החלטה של משרד הבריאות ל -דיגום 

-לעבמקרים של אירוע חריג/מורכב )התפרצות( במוסד חינוכי ישנה אפשרות כי תתקבל החלטה   .א

משרד הבריאות על ביצוע בדיקות דיגום לצוותי החינוך    י לשכת הבריאות ו/או דסק חינוך שליד

 .והתלמידים באופן מידי על מנת לעצור את שרשרת ההדבקה 

בדיק  .ב לעבור  איש  לחייב  ניתן  לא  כי  בזה  מדובר  מובהר  אם  ובין  צוות  באיש  מדובר  אם  )בין  ה 

 בתלמיד(. 

 הבדיקה מותנית במילוי טופסי הסכמה:   .ג

 טופס הסכמת הורים/אחראי על הקטין  -לתלמידים  (1

 טופס הסכמה של בגיר/עובד הוראה/איש צוות חינוכי  -( 18לבגירים) מעל גיל  (2

 

 סדר הפעולות מרגע קבלת החלטה של משרד הבריאות לבצע דיגום:  .ד

 . משל''ט משרד החינוךתתואם עם נציג/ת הבקשה לדיגום ממשרד הבריאות  (1

את הרכז המוסדי  ונוך יעדכן את רכז התכנית הרשותי  נציג/ת משל''ט קורונה משרד החי (2

בתיאום  משרד החינוך פועל  משל''ט  )  גום ע"פ דרישות משרד הבריאותלהיערך לביצוע הדי

 . (מפקדת אלון -ופקע''ר  דסק חינוך – עם גורמי הבריאות ושוטף מלא 

 

 : תפקיד רכז התכנית של הרשות המקומית (3

 ואת הקב''ט הרשותי. מנהל מחלקת חינוך הרשותיעדכן את י •

נציג המשל"ט  לפעול ע"פ הנחיות    את הרכז המוסדי "ביה''ס/גן של החופש הגדול"  ינחה •

   .כאמור לעיל  הסכמת הוריםבדגש על ריכוז טופסי של משרד החינוך 

 . משרד החינוך במחוזהגדול של החופש  עדכן את הרפרנטית של ביה''ס י •

 

 : הרשות המקומית  של קב''ט/קורונה משל''טתפקיד  (4

 . המקומית רשותיעדכן את כל הנוגעים בדבר ב   רשותיהקב"ט ההמשל''ט/ •

ל • וליסייע  הבריאות  ומיקום  משרד  שעה  לתאם  הקורונה  משל"ט  הדוגם  נציג  לגורם 

 מטעם משרד הבריאות ככל שיידרש. 

   יהיה שותף בכל תהליך קבלת ההחלטות לגבי הדיגום וכו'. •

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/corona-sampling-addendum-b-pdf.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/corona-sampling-addendum-a-pdf.pdf
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 : תפקיד רפרנטית ביה''ס חופש גדול של המחוז (5

משרד החינוך  ואלו יעדכנו את חמ''ל    המחוזיים   יאות קב''ט ורפרנטית הברעדכן את  ל •

 בקבוצות הווצאפ( ראשוני חות ועדכון "ארצי ואגף הביטחון ע"פ הנוהל הקבוע )דו

)קדם יסודי, יסודי    את הממונה הארצי על התכנית בהתאם לאגפי הגילבמקביל,  עדכן  ל •

 ועל יסודי( 

 

 תפקיד הרכז המוסדי "ביה''ס/גן של החופש הגדול" עם קבלת הודעת הדיגום:  (6

להנחיות    יפעל • הבריאות בהתאם  משרד  הרשותי,  של  בסיוע    הקב''ט  נציגת  מקצועי 

   משל''ט משרד החינוך.

    , של הנבדקים/אחראי על קטין כאמור לעילירכז את טופסי הסכמה של ההורים  יפיץ ו •

 . בסיוע מנהל אגף חינוך ורכז ביה''ס החופש הגדול הרשותי

ובמקביל את מנהל אגף החינוך ברשות המקומית  נציג משל"ט משרד החינוך את יעדכן  •

 ורים שנאספו. הבכמות אישורי ה 

דיגום משרד החינוך  נציג משלט הקורונה   (7 העורף לתאם  פיקוד  ידווח  ובמקביל    יעדכן את 

 למשרד הבריאות ולרכז הרשותי תאריך ושעת דיגום. 

במספר   )מאומתים סמויה לתחלואה חשש וקיים   פתוח נותר החינוכי המוסד בו במקרה (8

הציבור   בריאות  ראש שירותי  החינוכי(  במוסד  דיגום נרחב  הספר, לא בוצע  בבית  שכבות 

במשרד הבריאות או רופא מחוזי כהגדרתו בפקודת בריאות העם, רשאי להמליץ על סגירת  

 המוסד החינוכי.  

משרד    -מנכ"ל    הבריאות,  במקרים בהם ההמלצה אינה מתקבלת ישקלו הגורמים במשרד

בריאות או ראש שירותי בריאות הציבור, על הוצאת צו סגירה. ההחלטה על סגירת מוסד  ה

 (: לא בסדר עדיפות)חינוכי תתקבל על פי הקריטריונים הבאים 

 וריאנט  להמצאות סביר  חשד (א

 החינוכי  במוסד  המאומתים של הקליני המצב חומרת  (ב

 לדיגום היענות  חוסר של במקרה למשל ,סמויה לתחלואה  חשש (ג

 המוסד  באי לשאר  המאומתים בין המגע סוג (ד

פתיחת בית הספר תתבצע לאחר שניתן אישור של הרופא המחוזי כי הושגה שליטה על   (ה

 התחלואה במוסד החינוכי 

 משרד הבריאות/דסק חינוך יבחן את כלל הממצאים ויתאם דיגום במוסד החינוכי   (9

 

עלינו לטובה,   ולהורים  יימסר  שהמידע  חשוב מאוד במהלך החופשה הבאה  ,  לצוותי החינוך, לתלמידים 

 .בפרט בכל הנוגע להוראות הבידוד בחזרה מחו"ל

 וחופשה נעימה!  בריאות איתנה

 


