
 
 

 
 

מוד
ע

1
 

07.05.2020 
 י"ג אייר תש"פ

 חזרת ילדי גני משרד החינוך -שגרת קורונה

 הורים יקרים שלום וברכה, 

בהתאם להחלטת ממשלת ישראל ומשרד החינוך, ילדיכם חוזרים למסגרות החינוכיות לאחר זמן ארוך של שהייה 
ההורים, ילדים וצוותים חינוכיים. אנו   -לכולנובבית. החזרה, איננה לשגרה הקודמת המוכרת והיא שונה ומאתגרת 

למעשה חוזרים על פי המתווה של משרד החינוך לחזרה לפעילות, תוך ניסיון מירבי ליצור סביבה חינוכית מוגנת וזאת 
 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

 להלן מתווה הפעילות: 

 לאורך כל השבוע.הילדים יגיעו לגן כקבוצה )קפסולה( אחת  -ילדים 18בגנים בהם עד  •

ילדים, הגננות בתיאום הפיקוח חילקו את הקבוצה לשתי קבוצות )קפסולות( בהתאם  18-בגנים בהם יותר מ •
 לשיקולים משפחתיים ופדגוגיים.

 )כרגע אין אישור לקיום צהרון(. 07:55-14:00שעות פעילות הגנים  •

 + סייעת הגן/ סייעת משלימה. צוות הגן: גננת הגן/גננת משלימה •

 הלים בסיסיים: נ

אינם מחוייבים בחבישת מסכת פה ואף. אנו מבקשים מהורים  7ילדים מתחת לגיל   -מסיכת פה ואף •
 המביאים או אוספים את ילדיהם להקפיד להגיע עם מסכה.

מעלות )מצ"ב   38הצהרת בריאות היא מסמך חתום המעיד על כך שלילד/ה אין חום מעל  -הצהרת בריאות •
פיס את הקובץ והביאו חתום על ידי ההורה מדי יום ביומו. לתשומת ליבם, חלה חובה להדהמסמך(. 

. נכון לעת הזו, אין אישור להחתמה דיגיטלית של  ללא מסמך חתום זה לא מאושרת כניסת ילדים לגן
 מסמך זה, ועל כן עליכם להביא אותו מדי יום מודפס וחתום )אם וכאשר יתאפשר, נייצר טופס דיגיטלי(. 

המבוגרים היחידים המורשים להיכנס בתקופת 'שגרת הקורונה'  -ף הילד/ה בשער הגן בלבדפרידה ואיסו  •
את ילדי הגן בשער הגן. אנא היו הגן בכל בוקר תקבל סייעת בשל כך, לשטח הגן הם אנשי הצוות החינוכי. 

ניסת לא תתאפשר כ סבלניים בבואכם ושמרו מרחק ביניכם לבין הורים וילדים אחרים המגיעים במקביל.
 הורים למרחב החינוכי. 

על הילדים להקפיד במהלך היום על שטיפת הידיים במים וסבון, לשמירה  -שמירת היגיינה ושטיפת ידיים •
יערוך עם הילדים שיחות בנושא חשיבות השמירה על ההיגיינה, נשמח   על ההיגיינה האישית. הצוות החינוכי

 שגם אתם תדברו על חשיבות הנושא בבית.

כל ילד/ה יביא איתו ארוחת בוקר אישית כשהיא ארוזה בקופסא )מומלץ להביא כריך בריא עם ירק  -מזון  •
הילד ומפית אישית )עדיף חתוך ומוכן לאכילה בתוספת פרי(. בנוסף, יש להביא בקבוק שתיה מסומן בשם 

מפית נייר חד פעמית( לפרוס עם שולחן האוכל. אנא הדגישו לילדכם שיש להקפיד שלא להעביר מזון מהאחד 
 לשני.  

במידה והילד/ה יחוש ברע במהלך יום הלימודים, הצוות ידווח מיד להורים, על מנת שיגיעו   -תנאי בריאות •
 ם לא הגיע לגן משום שלא חש בטוב, אנא הודיעו לגננת הגן. במיידית לאסוף אותו. כמו כן, במידה וילדכ

כאמור מעלה, טרם אושר מתווה פעילות הצהרונים, אולם אנו כבר הנחנו את מפעילי הצהרונים  -צהרונים  •
השונים ברחבי הרשות על כך שעליהם לפעול על פי הנחיות משרד החינוך בכל ההיבטים המובאים מעלה 

 ו אליכם עם קבלת אישור הפעלת הצהרונים ע"י משרד החינוך ועוד. פרטים נוספים יובא

 מאחלים לכולנו, בריאות איתנה וחזרה הדרגתית ובטוחה לשגרה

 ניב בר גיא             חלי זלינגר                          

 ראש מינהל החינוך            מנהלת מחלקת הגיל הרך         

 

 העתקים:

 המועצהראש  -ניב ויזל

 מנכ"לית המועצה -יעל אברמן
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 פיקוח גנ"י ממלכתיים -אילת קציר

 פיקוח גני"י ממ"ד -ג'ולי מלמד

 פורום הורים יישובי

 צוותים חינוכיים

 




