
מנצחים את הקורונה

"הכי רחוק הכי קרוב"

קורונה-מרכז יום חינוכי ל " אורחות חיים"

הפעלת מסגרות ילדי עובדים חיוניים –להוראות משרד הבריאות בכפוף 

.למרכז החינוכילשלוח את הילד אין , מעלות38וחום גופו עולה על במידה , תו/לילדועל ההורה למדוד חום כל יום בתחילת •

.(מקווןיש אפשרות באופן )מבוגר אחראי לאחראי המסגרת /ההורהי''עבערביתאו בעבריתבריאות הצגת הצהרת •

.לאחראי מרכז החינוכיבערבית|בעברית:16מעל גיל בגירים /מדריכים /י מפעילים"הצגת הצהרת בריאות ע•

"  נוכחות יומיתרשימת בטופסרישום ומעקב .ואנשי הצוות השוהים במסגרתהילדים יש לבצע רישום יומיומי של •

.או בעיות אחרותכגון אלרגיותלעניין פרטים בריאותיים נוספים , המצורףלמלא טופס קליטהעל ההורה •

.ימחק אותן בסוף היום/בריאות וישמידמעקב ווידוא מילוי הצהרות האחראי על הפעלת המרכז החינוכי ינהל •

כתנאי כניסה למסגרת  –ורישום הצהרת בריאות 

מסגרת ההפעלה

לילדי עובדים חיונייםחינוכי לכל שאלה ומענה ניתן לפנות למוקד 
15:00–09:00בין השעות --073-393-4956

בטווח  במסגרות החינוך המיוחד ובמסגרות לנוער נושר ובסיכון העובדים החיוניים הנחיות הללו רלוונטיות לילדי •

.שנים12עד 3גילאים 

.הבעלות/המקומיתהרשות י "עשאושרבמקום המרכז החינוכי יהיה •

.07:30-14:30חינוך מיוחד מרכז יום : שעות הפעלה •

(אנשי צוות2ילדים ו :  למשל)ילדים ואנשים ואנשי צוות 10יהיו  עד בכל קבוצה •

.המרכז החינוכילתוך , אלא אנשי צוות קבועים בלבדחיצונייםאין לאפשר כניסה של מפעילים •

.בטיחותי עבור הילדים ואנשי הצוותהחינוכי לוודא כי המרכז הבעלות /באחריות הרשות המקומית•

.  מינהל חברה ונוערוהנחיות תכנית פ "את הילדים עהאחראי על המרכז החינוכי יפעיל •

ילדי גן פטורים ממסכה  •
פ תקנות משרד הבריאות"אלו פטורים ע•

עטיית–משרד הבריאות בהנחיות כמפורט 
(קישור)מסכה 

מסכהעטיית

מסכהבמחויביםממסכהפטורים

ומעלה  ' ילדים מכיתה א•
צוותים בכל זמן הפעילות•

מדינת ישראל
משרד החינוך
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https://www.gov.il/blobFolder/policy/operation-informal-children-essential-workers/he/subjects_corona_operation-informal-children-essential-workers.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Prh/Parents/HealthyLifeStyle/health-statement-for-students.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/health-statement-for-students-arab.pdf
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/rights-obligations-regulations/health-statement-kindergarden
https://meyda.education.gov.il/files/Prh/Parents/HealthyLifeStyle/health-statement-for-students-16.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Prh/Parents/HealthyLifeStyle/health-statement-for-students-16-arab.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-daily-attendance-list.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-daily-attendance-list.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-child-registration-form.pdf
https://govextra.gov.il/media/19799/mmk-243953320.pdf
https://govextra.gov.il/media/19799/mmk-243953320.pdf
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.לא יהיה מעבר של ילדים בין הקבוצות. הילדים ואנשי הצוות בקבוצה יהיו קבועים•

.לאפשר מעבר של אנשי צוות בין הקבוצותאין , בשל החשש להדבקה•

.  להפעיל קבוצה אחת בלבדלמרכז החינוכי ניתן בכל חלל נפרד וסגור המשמש •

מאותו מרכז חינוכי כולל יש לוודא כי בכל מקום ובכל רגע נתון רק קבוצה אחת , אם במבנה קיימות מספר קבוצות•

.או כל מקום אחר, חצר, במסדרון

פעילות חובה הפרדה מוחלטת ונדרש להגדיר לכל קבוצה זמנים שונים  /במידה וקיימות מספר קבוצות בזמן הפסקה•

.י קבוצה אחרת במשך כל יום הפעילות"ליציאה לחצר תוך הקפדה כי לא ייעשה שימוש באותה החצר ע

כשכל קבוצה תקבל מתחם פעילות עם שירותים  , תחולק החצר למתחמי משנה ומופרדים, הצורך והאפשרבמידת •

.  וציוד משלה

קבוצות קבועות

.להגיש לאחראי על המסגרת החינוכית הצהרת בריאות בתחילת כל יום פעילותנדרש •

או מחלה נשימתית חריפה או שינוי בחוש הטעם או הריח/במקרה של תסמינים חום ולמרכז החינוכי אין להגיע •

.  או ככל כאשר נדרש לשהות בבידוד

.רק לאחר קבלת אישור מרופא מטפללמרכז החינוכי יחזור איש הצוות , של תסמינים כאמורבמקרה •

.עזיבתו את המסגרתמיידית לצורך תיאום המרכז החינוכי איש צוות שחש בתסמינים ידווח לאחראי על •

הצוותלאנשידגשים

,בזמן הפעילות תהיה הקפדה יתרה על היגיינה אישית וסביבתית בהתאם להנחיות משרד הבריאות•

. תשתיות לניקוי וחיטוי ידיים, לרבות הנחיות בנוגע לניקיון תאי שירותים

.למסגרת החינוכית ובמהלך שעות הפעילותבהגעה נדרשת הקפדה יתרה על רחיצת ידיים של הילדים •

.  בשירותיםושימוש , הארוחהבדגש על שטיפת ידיים לפני ואחרי , להקפיד על היגיינה אישית של אנשי הצוותיש •

.על אנשי הצוות להקפיד כי לא תהיה העברת ציוד בין הילדים•

, יתרה על שטיפת ידייםהקפדה כמו גם , מפעילים להקפיד על היגיינה אישית וסביבתית/באחריות המדריכים•

.כאקט לימודי וחינוכילטובת ההיגיינה האישית והן הן 

לכל שאלה ומענה ניתן לפנות למוקד חינוכי לילדי עובדים חיוניים
15:00–09:00השעות בין , 073-393-4956

היגיינהעלהקפדה
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.ז ההפעלה היומי''לפי לו( וכושתייה , פירות, כריכים)ה יגיע עם האוכל שלו /שכל ילד, יש לוודא עם ההורים•

הארוחה יש לדאוג לאוורור של החלל המשותף על יד פתיחת חלונות בשני כיווני אוויר ככל הניתן בכל  בזמן •

.גם בעת הפעלת המזגן, העת

אוכלהפסקת/ארוחות

.  השירותים והציוד בכל עת בהתאם להוראות, וניקיון המרכז החינוכיהבעלות תדאג  להיגיינה /הרשות•

. כל יום פעילותבסוף במרכז החינוכי יש לבצע ניקיון יסודי •

הפעילותמרחבשלתחזוקה וניקיון 

לכל שאלה ומענה ניתן לפנות למוקד חינוכי לילדי עובדים חיוניים
15:00–09:00בין השעות , 073-393-4956
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תדריך למניעת התפשטות מחלות מדבקות במעונות ובמוסדות לילדים  "בכל מחלה המפורטת ב, חולהילד •

.  קבלת אישור מרופא מטפלעד למרכז החינוכי לא יגיע , "בגיל הרך

.לאחר קבלת אישור מרופא מטפלילדים עם מחלות כרוניות יוכלו להשתתף בפעילות רק •

ובמקביל ליצור  , שניתןככל , להרחיקו משאר הילדיםעל איש צוות , חש ברע במהלך הפעילותשילד במקרה •

.אין להשאירו ללא השגחה, בכל מקרה–לביתועל מנת להחזירו מבוגר אחראי /קשר עם הוריו

תחלואהשלהתנהלות במקרה

הקורונהמנצחים את 

, בברכה

החינוךחדר מצב משרד 
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