
 

 

 

 לכבוד: הורי בית הספר

 הנחיות משרד הבריאות ושמירה על היגיינה: תחילת שנת הלימודים תשפ"א

 שלום רב, 

לאחר חופשת הקיץ, אנו מתחילים את שנת הלימודים תשפ"א בהתאם להנחיות "התו הסגול" של 

השגרה החדשה מחייבת אותנו להיצמדות להנחיות  עם זאת,. הבריאות ומשרד החינוךמשרד 

סדר היום למען שמירה על בריאותם של תלמידי ואנשי הצוות בבית הספר.  - היגיינההבטיחות וה

שיש בכוחה לתת בטחון  –בבית הספר יסייע לתלמידים להציב תשתית למסגרת קבועה ורציפה 

 –מורים, תלמידים והורים  –ולהגביר תחושת מוגנות, שליטה ומסוגלות. עם זאת, נדרשת מאיתנו 

גמישות מחשבתית והתנהגותית שתסייע בהסתכלות מעט אחרת גם על מושגים מוכרים ושגורים 

 להנחיות משרד הבריאותכגון כיתה, הפסקה, משחק בחצר ושיעורים. מסמך זה נכתב ונערך בכפוף 

 המתעדכנות מעת לעת באתר משרד הבריאות.

 הצהרת בריאות

ידי ההורים, בה הם -חתומה על במילוי הצהרת בריאות אישיתכלל תלמידי בית הספר מחויבים 

מעלות והוא אינו סובל מתסמיני קורונה )שיעול,  38.0מצהירים כי לתלמיד אין חום גוף העולה על 

קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר(. את ההצהרה יש למסור למחנכת הכיתה מדי יום, במהלך 

מת אי עמידה בתנאי ההורים מתבקשים לדווח, בהקדם האפשרי, אם מחהשיעור הראשון. 

אנו מבקשים להקפיד הבריאות או כל סיבה אחרת, קיימת מניעה להגעה של ילדיהם לבית הספר. 

  ההגעה לבית הספר. לפניעל מילוי הצהרת הבריאות האישית מדי יום, 

 ויציאה לבית הספר כניסה 

 הלימודים.באחריות ההורים להביא את התלמידים לבית הספר ולאסוף אותם בתום יום  .1

-בסיום יום הלימודים ייקראו התלמידים להגעה לשער בית הספר באופן מדורג לאיסוף על .2

להימנע מהתקהלויות של הורים בעת הפיזור והאיסוף מבית אנו מבקשים ידי ההורים. 

ונוס ולקבוע עם הילדים נקודת מפגש הספר. ניתן, לחילופין, להתפזר לאורך רחוב אנטיג

בעת הבאת ואיסוף התלמידים  מבקשים להקפיד על עטיית מסיכהאנו רחוקה מהשער. 

 לבית הספר. 

הכניסה לבית הספר תותר אך ורק לצוותים החינוכיים ולתלמידים, בהתאם לתכנית  .3

בכל מקרה של כניסת הורה תתאפשר באישור מיוחד מטעם מנהל בית הספר. שנקבעה. 

מעיד על היעדר חום גוף העולה יש למלא טופס הצהרה חתום הכניסת הורים לבית הספר, 

 מעלות והיעדר תסמיני קורונה )שיעול, קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר(.  38.0על 

 לא תתאפשר כניסת מבקרים לבית הספר.  .4

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://1a756e0a-01a8-41f4-8410-1555a8ddc2e1.filesusr.com/ugd/ca983e_1229901d9d224d82ae07edd641462d4e.pdf
https://1a756e0a-01a8-41f4-8410-1555a8ddc2e1.filesusr.com/ugd/ca983e_1229901d9d224d82ae07edd641462d4e.pdf


 

 

 

באופן מידי  כי יפריד אותו משאר חבריו וידווחבמקרה שתלמיד חש ברע, הצוות החינו .5

מנת שיגיעו לאסוף אותו. באחריות ההורה לעדכן את המחנכת או את מנהל -על –להוריו 

 בית הספר במידה שמדובר בתסמינים של נגיף קורונה והמשך הטיפול בילד. 

 בכניסה לבית הספר יוצב הורה, במסגרת תורנות יומית, שתפקידו: .6

 2-ל כקיום בקרה באופן בו לא תיווצר התגודדות בפתחי הכניסה ויישמר מרחק ש .א

 וצוות בית הספר בכל עת. מטר לפחות בין תלמיד ותלמיד

 הנחיית התלמידים לכיתות שנקבעו להם במסגרת מתווה הפעילות החינוכית.  .ב

 שמירה על הנחיות משרד הבריאות והיגיינה אישית

פה ואף בכל יום לימודים. מסיכות פה  יש להקפיד על הצטיידות במסיכת מסיכת פה ואף: .1

השימוש  ואף בעלות פילטרים אינן יעילות ועל כן אנו מבקשים להימנע משימוש בהן.

)מסדרונות בית הספר, תאי השירותים, פעילות  במרחב הציבורי פה ואףבמסיכות 

התלמידים מתבקשים להגיע לבית הספר עם מסיכת  ומעלה. 7הינו חובה מגיל  בהפסקה(

ג' אינם מחויבים בעטיית מסיכה בשיעורים, אלא רק בהפסקות -'אתלמידי כיתות ואף. פה 

ו' מחויבים -תלמידי כיתות ד'נכון לשעה זו, ובשהייה במרחבים הציבוריים בבית הספר. 

בכל מקרה, הנחיה זו תיושם . בעטיית מסיכות בכל שטחי בית הספר )כולל בשיעורים(

  בהתאם ליכולת התלמידים ליישמה.

התלמידים יאכלו בכיתת הלימוד הקבועה, כל אחד ליד שולחנו, תוך הנחת מפית על  מזון: .2

השולחן. ככל שאין מדובר במפית חד פעמית הנזרקת בתום הארוחה, אלא במפית רב 

 להביא מפית נקייה מדי יום.  \פעמית, יש להקפיד ולכבסה מדי יום 

)כלי כתיבה, ציוד לימודי, מזון או שתייה( לא תתאפשר העברת ציוד אישי  ציוד אישי: .3

 יש להקפיד על הגעה עם כלל הציוד האישי הנדרש, מדי יום.מתלמיד אחד לשני. 

לאופן שטיפת הצוות החינוכי בבית הספר יתדרך את התלמידים ביחס  שטיפת הידיים: .4

 , כפי שהתפרסם באתר משרד הבריאות. הידיים המיטבי

 בהתאם לכללי הבטיחות, חלונות הכיתות יישארו פתוחים במהלך יום הלימודים.  .5

ככלל, אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם בהסברת הנחיות משרד הבריאות וכללי ההיגיינה 

 האישיים לתלמידים בבית, טרם ההגעה לבית הספר. 

 סדר יום הלימודים וההפסקות

 כיתה תלמד בכיתת האם שלה בלבד / בכיתת הקפסולה הייעודית. כל  .1

מתווה ההפסקות יהיה מדורג, כך שהמגע בין התלמידים במהלך ההפסקות יצומצם  .2

 . ינימום האפשרילמ

  נבקש להימנע מהבאת כדורים מכל סוג לבית הספר.בכדור במגרש.  ימשחק ולא יתאפשר .3

 

https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/two_drops/Pages/washing_hands.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/two_drops/Pages/washing_hands.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/two_drops/Pages/washing_hands.aspx


 

 

 

 

 –, חבישת המסיכות לכלל הצוות ולתלמידים במהלך ההפסקה יישמרו כללי המרחק .4

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 

 נקיון בית הספר

והחיטוי, ובפרט המשטחים, הכיתות  בתום יום הלימודים יתבצעו פעולות הנקיון .1

 והמרחבים הציבוריים בבית הספר. 

 יבוצע באופן שוטף במשך כל שעות הפעילות. נקיון השירותים  .2

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה וסמוכים כי קיום הנחיות הבטיחות והבריאות יאפשר חזרה 

 החדשה. תמיטבית והסתגלות מהירה לשגר

 ,                                                                              בן מזרחי,סוקולובראיתי           

 ספרי-רכז בטיחות, בטחון ושעת חירום בית                                                      מנהל בית הספר          

 


