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 הקדמה

 בימים אלה שבה מערכת החינוך באופן הדרגתי לשגרה, לגני הילדים. 

התקופה האחרונה הייתה שונה מכל מה שהכרנו בעבר. היא הצריכה התמודדות עם השפעות המגיפה, והפגישה את 

הציבור הרחב , את אנשי החינוך ואת כל אחד מאתנו עם דאגות אישיות למצב בריאותי, לקרובים לנו , ולמצב כלכלי. אנו 

 שמחים על השיבה לשגרה המתבצעת באופן הדרגתי.  

ם אלה, ברמה המקצועית, התמודדתם אתם וצוותי החינוך עם מציאות מורכבת שהצריכה שמירה על מערך לצד אתגרי

צוותי ההוראה, שינוי בדרכי ההוראה, ביצירת הקשר עם התלמידים וההורים, ובהתאמת מתכונת העבודה המוסדית.  

 לעבודתכם ולעבודת הצוותים החינוכיים הייתה משמעות חברתית ופדגוגית רבה. 

במציאות זו, עם החזרה ללימודים ישנה חשיבות רבה לקיום שיח עם כלל הצוות החינוכי . חשוב להקדיש זמן לעיבוד 

 החוויות הרגשיות ולחיזוק תחושת המסוגלות של הצוותים לצד ליווי ותמיכה באלה מהם הזקוקים לכך באופן מיוחד. 

ה למפגש אישי וחברתי, שיש בכוחו לחזק חוסן, לתת בעבודתכם עם התלמידים, חשוב להקדיש את זמן החזרה לשגר

ולקהילה. חשוב להקדיש באופן  הגן מקום לחוזקות של הילדים, לעודד אותם, לחזק את תחושת השייכות, לכיתה

מתמשך, זמן קבוע לשיח רגשי ולחיזוק חוסן, להבנות שגרות של פתיחת יום וסיום יום שבתוכן יהיה מקום לשיתוף, 

 י של ילדים החשים קושי ומצוקה.ולאיתור וזיהו

אין ספק כי חלק מהתלמידים חוזרים אלינו לאחר שחוו קושי רב. חשוב לשים לב לילדים המגלים קשיים רגשיים במעבר 

 . בגן הילדיםמן השהות בבית אל שגרת הלימודים 

המתעדכנות מעת בכפוף להנחיות משרד הבריאות  2020למאי  5מסמך זה הוא עדכון למסמך אורחות חיים מתאריך ה 

להיערך נכון לקראת החזרה המלאה ללימודים ולנהל שגרה  מנהלות הגןובא לסייע לכם  לעת באתר משרד הבריאות 

 ורונה במוסד החינוכי. מותאמת בתקופת הק

וייתכנו עדכונים ושינויים בהנחיות בהתאם להתפתחות  מדובר במציאות מורכבת וחדשה עבורכםאנו ערים לכך, כי 

 הקורונה בישראל, אנו מקווים שתקבלו זאת בהבנה.

 

 בהצלחה ובריאות איתנה

 
 
 

 

 

 

 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22
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גני הילדיםמושגים והנחיות כלליות לכלל   

 מלאהעקרונות לחזרה לשגרה 
 

דרו שמהווים מוקד לתחלואה, כפי שהוגמלבד אותם "אזורים מוגבלים"  מערכת החינוך תיפתח באופן מלא .1

יפתחו במתכונת שונה בהתאם למתווים מוסדות החינוך באזורים המוגבלים , ופורסמו על ידי משרד הבריאות

 לים יופץ בנפרד(מוגבהשהופעלו עד כה. )מסמך הנחיות מפורט להפעלת מוסדות חינוך באזורים 

תתבצע הקפדה מלאה על היגיינה בהתאם להנחיות של משרד הבריאות אשר תכלול, בין היתר, שטיפת ידיים  .2

 הפרדה מיטבית בשירותים כמפורט במסמך זה. 

 .לגןבהגיעו עבור ילדו יציג הצהרת בריאות  הורה כל  .3

  .על עטיית מסכה בשטחים הפתוחיםהצוות החינוכי יקפיד  .4

 הבוקר יש להקפיד על ישיבה בקבוצות קטנות כך שיישמר מרחק סביר בין התלמידים.בארוחת  .5

 במידה ותתגלה תחלואה במוסד חינוכי המוסד ייסגר לפעילות בהתאם להנחיות המשרד ומשרד הבריאות.  .6

 .הרשות/הבעלות יכינו את המוסדות לפתיחה מלאה בהתאם להנחיות ההיגיינה והניקיון הנדרשים במסמך זה .7

 .14:00ויסיימו את יום הלימודים בשעה  07:55לדים יגיעו לגן בשעה הי .8

גן אשר מופעל בו צהרון, תתקיים חפיפה בין הצוות הצהרון לצוות הגן. אין לערב ילדים מגנים שונים בצהרון.  .9

 . צהרוניםנוהל 

  למתווה יוח"איש לפעול בהתאם  –בגן בו מופעל יום לימודים ארוך )יוח"א(  .10

 .למתווה חטיבות צעירות( יפעלו הגנים בהתאם צבגני החטיבות הצעירות )חט" .11

 

 מושגים ומונחי יסוד
 

תקופת הזמן ממועד החזרה ללימודים וההפעלה של מוסד החינוכי במגבלות על פי צווים  –תקופת הקורונה  .1

והנחיות משרד והנחיות בריאותיות שבאות לצמצם הידבקות מנגיף הקורונה  ועד שמשרד החינוך, לפי הדין 

הבריאות, יודיע כי מערכת החינוך חוזרת לפעול בשגרה, כפי שפעלה, קודם שהתפרץ נגיף הקורונה בישראל 

 ומוסדות החינוך נסגרו בהתאם לצו בריאות העם.

נתוני בריאות ותסמינים העלולים להצביע על חשד שאדם מסוים חולה ו/או  -תנאי בריאות  .1
 דגש לתנאים הבאים:( (COVID19נשא של מחלת הקורונה 

  מעלות 38.0חום גוף מעל 

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/AfterSchoolbacktoschool.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/YOHAbacktoschool.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/YOHAbacktoschool.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/PreElemntarybacktoschool.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/PreElemntarybacktoschool.pdf
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 או כל   תסמינים אופייניים לנגיף הקורונה: שיעול, קשיי נשימה, או כל תסמין נשימתי אחר
 תסמין נשימתי אחר ) פרט לכזה הנובע ממחלה כרונית כגון אסטמה(

 הנחיה להישאר בבידוד ביתי 

 נמצא בביתו אדם, אשר אומת כחולה קורונה 
 

מסמך חתום המיוחס לאדם מסוים או לרשימת אנשים, לפיו אלו שמצוינים בו אינם בעלי  -הצהרת בריאות  .2
 (1אדם בוגר, הורה וכד'. )ראה נספח  –בתנאי הבריאות הנ"ל, ככל הידוע לחותם   התסמינים/המצבים המצוינים

 הגננת תקבל דוח יומי ב'פורטל מוסדות'(הורים', בפורטל ')הצהרת בריאות בטופס מקוון תהיה זמינה עבור ההורים 

בין אנשים ובין קבוצות אנשים, המבטא את המרחק המינימלי המתחייב, כפי שקבע  מצב -שמירת מרחק פיסי  .3
 2משרד הבריאות בין כל אדם לבין כל שאר האנשים שבסביבתו. בשלב הנוכחי, המרחק המינימלי שנקבע הוא 

 מטרים.

נכון של שטיפת הידיים עם מים וסבון, שנועד לשמירת ההיגיינה האישית בתקופת סדר פעולות  -שטיפת ידיים  .4
 הקורונה.

 כמחצית מילדי הגן. –קבוצה  .5

נקודות בהן יוצבו אמצעי ניקוי וניגוב. העמדות תהיינה נגישות לילדים ותוצבנה בחדרי שירותים  –עמדות היגיינה  .6
 ושלט בו הנחיות לשטיפת ידיים והיגיינה.או בסמוך אליהם ויכללו סבון ידיים וניירות ניגוב 

כלל פעולות המוסד החינוכי, בסיוע הרשות המקומית או הבעלות על המוסד, ועפ"י  - היגיינה ותברואה סביבתית .7
 הנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך, אשר נועדו להבטיח את ניקיון המוסדות החינוכיים, לסוגיהם.

כללים שמשרד הבריאות ממליץ או מחייב שמטרתם לצמצם את הסכנה של  - היגיינה בבית ובשעות הפנאי .8
 הדבקה/הידבקות בנגיף הקורונה, מחוץ לשעות הפעילות והלימודים בגן הילדים.

מסמך הנחיות, רלוונטיות וספציפיות לנתונים ולמאפיינים של המוסד החינוכי, שכל מנהלת  –אגרת הנחיות קורונה  .9
 (,כדי להסדיר את אורח החיים המותאם, הנדרש בגן הילדים שבניהולה.2) נספח   גן, נדרשת העביר להורים

עקב התפשטות מחלת הקורונה בהיקף נרחב באזור או מקום מסוים בישראל, הכריזה עליו ועדת  – "אזור מוגבל" .10
מחוץ וכן איסור כניסה לאזור יציאה לכל תנועה וכל פעילות אזרחית  כאזור מוגבלהשרים בתקנת שעת חירום 

  הנחיות שגרה המתעדכן מעת לעת.   –באתר משרד הבריאות לאזור המוגבל למעט מקרים חריגים כמפורט 
 

הקורונה, בדגש למוסדות החינוך, פרסום הנחיות בריאות וכללי התנהלות, לתקופת  -קורונה  -הטמעה והסברה  .11
 באמצעות המדיה הטלוויזיונית והעיתונות וכן באמצעות:

 מודעות ופלקטים נגישים ובולטים, במרחבי הגן, כגון: הכניסה לגן, חצרות, שירותים וכדומה. .1

  ה.בפורטל עובדי הורא  ניתן להיעזר-העברת מפגשים בנושאי בריאות מקוונים לשמירה על היגיינה ובריאות  .2

     

 הכנה ותחזוקת הניקיון של גן הילדים

הרשות המקומית/הבעלות תדאג להכין את המבנה ותשתיות הגן לקראת חזרתם של הילדים. פעילות זו תכלול  .1
את ניקוי המרחבים המשותפים השירותים, הידיות וכל מתקן או אביזר שהילדים נוהגים לגעת בהם בשגרת 

 מתקנים ומשחקים בחצר.הפעילות היום יומית ובכלל זה 

 יש לבצע ניקיון יסודי וחיטוי בכל שטח מוסד החינוך בסוף כל יום פעילות. .2

יש לבצע ניקיון כמה פעמים במהלך היום בחדרי שירותים, בחדר המטבח, במשחקים ובמתקני חצר ולאחר כל  .3
 בין המרחבים. שימוש במקלדות ומסכי מגע וכן ובמעבר של קבוצות

  יונחו פחי אשפה במידה מספקת. במרחבי גן הילדים  .4

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
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  בחדרי השירותים יוצבו מתקני סבונים/בקבוקי סבון נוזלי ונייר ניגוב. .5

תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות, במהלכה ובסיומה. אנשי הצוות והתלמידים  .6
 יקפידו על שטיפת ידיים עם מים וסבון או חומרי ניקוי. 

 שירותים יבוצע באופן שוטף במשך כל יום הפעילות.ניקיונם של תאי ה .7

 יש להקפיד במהלך היום על אוורור חדר כיתת הגן בו מתקיימת הפעילות. .8

 יש לחלק את תאי השירותים בין שתי הקבוצות, כך שלכל קבוצה יהיה תא שירותים ייעודי לה.  .9

רוק את הכפפות לפח סגור מיד לאחר יש לעטות כפפות, ולז -במידה ואיש צוות הנדרש למגע עם הפרשות גוף  .10
 היגייני של הידיים.  הסרתן ולבצע ניקוי

 

 עדכון ושיתוף ההורים

באמצעות כלים למפגש דיגיטלי באמצעות מוצע לגננות לקיים להורים תדריך ויזואלי ) .1
 כולם יחד או בקבוצות, לפרט ולהסביר על אופן ההתנהלות החדשה.(1רשת האינטרנט

יקפידו על כללי שמירת מרחק פיסי ועל כללי היגיינה ועל התנהגות מונעת בטוחה מומלץ שהתלמידים  .2
 בהתאם להנחיות משרד הבריאות גם בזמנם הפנוי ובפעילויות אחר הצהריים.

תלמידים לא יורשו להיכנס לגן ללא הצהרת הבריאות, בחתימת ההורים, לגבי כל אחד מהם  - הצהרת בריאות .3
 יש למלא הצהרה זו על בסיס יומי.)ראה נספח הצהרת בריאות(. 

ההורים מתבקשים לדווח, בהקדם האפשרי, אם מחמת אי עמידה בתנאי הבריאות או כל  - דיווחי ההורים .4
 סיבה אחרת, קיימת מניעה להגעה של ילדיהם לגן.

 

  עטיית מסיכת פה ואף

 ילדי הגן אינם נדרשים בעטיית מסכה . 

  יש צורך במסכה לצוות הגן. –ובעת קבלת הילדים בשעת פעילות בחצר 

 

  כללי התנהגות בתחבורה

הגעה בתחבורה פרטית וציבורית בהתאם להנחיות המתעדכנות מעת לעת באתר משרד  .1
  סעיף תחבורה ציבורית ופרטית –לאתר משרד הבריאות הבריאות קישור 

הסעות תלמידים בהתאם להנחיות משרד החינוך המתעדכנות מעת לעת בפורטל משרד  .2
 דגשים והנחיות להסעות תלמידים בתקופת הקורונההחינוך קישור: 

 

 כניסה לגן כללי
 .14:00ויסיימו את יום הלימודים בשעה  07:55הילדים יגיעו לגן בשעה  .1

ובתנאי ששני אנשי צוות  07:30גנים בהם יש שלושה אנשי צוות ומעלה, יוכלו לקלוט את הילדים החל מ  .2

 לפחות קולטים את התלמידים.

                                                           
 Edupage ,Kaltura,Google Meet  ,Zoom ,MS Teams ,ebexWמשוב,  1

 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
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בהגיעם  השער של הגן יהיה סגור בהתאם להנחיות הביטחון תוך הזדהות של ההורים .3

 לפתח הגן.

 וילווה את הילד לגן. את פני הילד, ייקח את הצהרת הבריאות  יקבל  איש צוות .4

 ההורים לא יורשו להיכנס/לשהות בשטח גן הילדים. .5

ולהקפיד על עטיית  ים בזמן הבאת ולקיחת הילדים מהגןבאחריות ההורים לשמור מרחק של שני מטר בין הנוכח .6

  מסכה.

 ההורים המביאים את הילדים חייבים בעטיית מסכה ולנהוג על פי הנחיות משרד הבריאות בשטח הציבורי. .7

 

  דגשים להצהרת בריאות

)הצהרת בריאות בטופס  .ללא הצהרת הבריאות חתומה מדי יוםלגן  לא יורשו להיכנסילדים ואנשי צוות  .1
  תקבל דוח יומי ב'פורטל מוסדות'(מקוון תהיה זמינה עבור ההורים 'בפורטל הורים', הגננת 

 הצהרות הבריאות ירוכזו בתיק הגן. .2

 ראה נספח הצהרת בריאות לתלמיד ולעובד במוסד החינוכי. .3

 

 כללי התנהגות בשגרת היום בגן
 . ככל הניתןבמהלך היום, קבועות כדי לשמור על בריאות הילדים, חשוב לחלק את הגן לשתי קבוצות  .1

היום על מרחק סביר בין התלמידים. לאורך ככל הניתן, , הגן בליווי איש צוות, וישמרו ישהו בכל מרחבי קבוצותה .2

חצרות, תתקיים בכל מרחבי הגן  בו זמנית: פנים הגן כולל חדר ספח/מקלט, בקבוצות הקבועות בגן הפעילות 

 דומה.מרחבי משחק, ספרייה וכ

 מעבר.  בכלעל שטיפת ידיים  . יש להקפידלקבוצה האנשי הצוות של הגן יכולים לעבור מקבוצ .3

במקרה שילד בגן חש ברע, על הצוות החינוכי להפריד אותו משאר חבריו, ולדווח מיד להוריו על מנת שיגיעו  .4

  מידית לאסוף אותו.

לאחר ששובץ מבוגר אחר לצורך  אם איש צוות חש ברע, עליו לסיים את עבודתו, לדווח למפקחת ולעזוב את הגן .5

  החלפתה

 

 ות ארוח

 ארוחת בוקר

 יש להתנהל כדלקמן:ארוחת הבוקר בגן בזמן  .1

 כל ילד יגיע עם קופסא אישית של ארוחתו שתכלול: כריך בריא, ירק ופרי חתוך.  .א

 הקפדה יתרה על שמירת ערכת האוכל האישית, אין להעביר מזון בין הילדים. .ב

מגע בין פיית הבקבוק לפיית בעת מילוי בקבוק המים יש למנוע  בקבוק מים אישי עם הילד.ההורים ישלחו  .ג

 הברז.

סבבים תוך הקפדה על  על מנת לשמור על בריאותם של הילדים יש לקיים את ארוחת הבוקר במספר .ד

 שמירת מרחק, ככל הניתן, בין התלמידים. 
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 ארוחות צהריים

, יש לפעול בגנים בהם מתקיימת ארוחת צהריים – הזנה  –כללים לגנים שבהם מתקיימת ארוחת צהריים  .2

 "הנחיות לצוות הגן במהלך התנהלות ארוחה" .לפי נוהל משרד הבריאות: 

 רגייםלילדים א .3

בגנים בהם נמצא כי יש ילד אלרגי בגן, יש להימנע מלהביא כריך המכיל את האלרגן אליו הילד רגיש . יש  .א

לעדכן את הורי הקבוצה עם הילד האלרגי, כי מדובר באלרגיה מסכנת חיים, ועליהם להקפיד לשלוח מזון 

 ללא האלרגן. 

צוות   להכין כריכים במרוכז על ידי בגנים בהם נמצאים ילדים אלרגיים ובהם הייתה הזנה משותפת ניתן .ב

 בתיאום עם הרשות המקומית. -הגן טרם פתיחת שערי הגן לילדים בבוקר 

 -הממרחים בכריך בהתאם לחוזר מנכ"ל הכנת הכריכים תתבצע תוך הקפדה על כל כללי ההיגיינה.  .ג

 .ים לשם הבטחת בריאותם של תלמידיםתנהלות מוסדות החינוך והצהרונה

 יש להקפיד על הכללים גם כאשר הילד האלרגי לא נוכח בגן.  .ד

 יש לשמור את הכריכים המוכנים במקרר עד לשעת הארוחה לילדי הגן, ולהגיש באופן אישי לכל ילד. .ה

 

 

 במוסדהנחיות בעת התגלות תחלואה של תלמיד או עובד הוראה 

 בעת קבלת המידע על חולה מאומת בבית הספר, יש לפעול על פי סדר הפעולות הבא: .1

 הבריאות המחוזיותאימות המידע מול לשכות  .א

 סדר פעולות מחייב של מנהל המוסד החינוכי: .ב

 המחוזי בנושא הפעולות הנדרשות להמשך טיפול. קבלת הנחיות מהרופא (1

 קבלת הנחיות מפורטות ומענה על החקירה האפידמיולוגית אשר תתנהל על ידי הרופא המחוזי. (2

 מיפוי כלל הילדים וצוות הגן אשר נמצאו בחשיפה ישירה עם החולה. (3

 עדכון הרפרנטית הבריאות המחוזית. (4

 לה.אשר נחשפו לחו הגןדיווח ועדכון הורי ילדי  (5

 .במערכת פורטל מוסדות חינוךובמערכת   בגןעדכון תאריכי הבידוד הביתי של התלמיד  (6

 

 

 

 

 

https://govextra.gov.il/media/18052/nutd-kindergarten-feed-regulations.pdf
https://govextra.gov.il/media/18052/nutd-kindergarten-feed-regulations.pdf
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=51
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/RegionalDoctors.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/RegionalDoctors.pdf
https://mosdot.education.gov.il/content/health/corona-report
https://mosdot.education.gov.il/content/health/corona-report
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 הצהרת בריאות לתלמיד – 1נספח 

 

  הצהרת בריאות לתלמיד 

 )ימולא ע''י ההורה(

 

      שם התלמיד/ה: 

      מספר תעודת זהות: 

 אני מצהיר כדלהלן:

 צלזיוס.מעלות  38-מדדתי חום לילדי/ילדתי ונמצא כי חום גופו/ה מתחת ל .1

 .2ילדי/ילדתי לא משתעל/ת ואין לו/לה קשיים בנשימה .2

 למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה/היתה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. .3

      שם ההורה: 

      תעודת זהות: 

      תאריך: 

 

 חתימה: _____________________

 
 
 

 

  

                                                           
 למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת. 2
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 הצהרת בריאות לעובד – א'1נספח 
 

  החינוכיהצהרת בריאות לעובד במוסד               

 

  הצהרת בריאות של עובד במוסד חינוכי )עובד הוראה ומינהלה וכד'( ימולא

  קישור להצהרת הבריאות באתר משרד הבריאות ע"פ הנחיות משרד הבריאות, 

 

  ת"ז:________________      _____________שם העובד/ה: 
 

   שם המסגרת החינוכית בה עובד/ת בשגרה: _______________
 

 טלפון: _______________
 

  אני מצהיר כי:
     .38ºמדדתי חום בבוקר, ולא לי היה חום מעל  .1
 אין לי תסמיני קורונה )שיעול, קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר(. .2
 ידיעתי לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.למיטב  .3

 

  
________________ ________________  _______________ ________________ 

  

 חתימה ת"ז שם העובד תאריך
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

  

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/bz-173305620.pdf
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/bz-173305620.pdf
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 אגרת קורונה להורים – 2ח  נספ

  )לשימוש מנהלת הגן (אגרת קורונה להורים 

 יקרים,הורים 

. החזרה איננה לשגרה הקודמת המוכרת והיא שונה ומאתגרת אתכם לפעילות מלאה ושגרתית לגן הילדיםילדיכם חוזרים היום 

אנו מודעים לכך שלכול אחד מכם יש שאלות וספקות: האם ילדי יהיה מוגן דיו בגן,  ההורים, כמו גם את צוותי החינוך והתלמידים.

 בות ואיך יגיב לכך שהגננת שומרות על מרחק פיסי ממנו?האם יסתדר עם ההנחיות המחיי

שאלות אלו ועוד רבות אחרות עולות אצלכם, כאשר אתם מלווים את ילדיכם וזה נורמאלי וטבעי לחלוטין, במיוחד כאשר מדובר 

על פי ההנחיות  במציאות כל כך חדשה. עם זאת, חשוב לנו לומר כי הקדשנו מחשבה רבה כדי ליצור סביבה מוגנת ככול הניתן,

אנו מזמינים אתכם לקרוא בעיון סביבת הגן למציאות החדשה. המדוקדקות של משרד הבריאות והשקענו עבודה רבה בהתאמת 

את ההנחיות ולזכור שתוכלו תמיד לשתף בחששותיכם ובשאלותיכם. צוות הגן, ישמח להתייחס בכובד ראש לכול עניין לטובת 

 כם.רווחתו הנפשית והפיסית של ילדי

החזרה ההדרגתית, מציבה בפני כולנו בנוסף לאתגרים החינוכיים, גם אתגרים בריאותיים. מומלץ להכין את הילדים לקראת 
החזרה לגן, לשמוע מהם על תחושותיהם וחששותיהם, לספר להם כי בשלב הראשון לא יפגשו את כל החברים, להציע להם 

  ללא מגע ועוד.דרכים להעביר את תחושת הגעגוע לצוות ולילדים 

 צוות הגן ואתם ההורים, מחויבים לפעול על פי הנחיות אלו על מנת למנוע ככל האפשר את ההדבקה וההידבקות בנגיף.

 על מנת לקיים את שגרת הפעילות בגן יש להקפיד על התנאים הבאים: 

  ,"וכי  ינים של מחלה נוכחיים, או תסמ38על כך שלילד אין חום מעל על פיה עליכם לחתום על מסמך "הצהרת בריאות
. יש להביא מידי בוקר טופס חתום למיטב ידיעתכם לא הייתם במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים

 לצוות הגן.

 הורה שיגיע ללא טופס חתום ילדו לא יוכל להכנס לגן.

  להביא ארוחת בוקר בקופסה הילדים יביאו את ארוחת הבוקר מהבית )לא תתקיים הזנה משותפת בגן( . על כל ילד
ומפית לפרוס על השולחן בשעת הארוחה. מומלץ להביא כריך בריא עם ירק חתוך ומוכן לאכילה ותוספת פרי שאף הוא 

 חתוך.

  תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות, במהלכה ובסיומה. אנשי הצוות וילדי הגן יקפידו על
  ן.שטיפת ידיים עם מים וסבו

 .באחריותכם להביא את ילדכם לגן ולאסוף אותו בסוף יום הלימודים 

 הקפדה על חבישת   הכניסה והיציאה של הילדים מהמוסד החינוכי, יעשו באופן מבוקר על ידי הגננת או הסייעת, תוך
 מסכה לכל הנמצאים במרחב הציבורי והקפדה על מניעת התקהלות.

  בין הנוכחים.יש צורך לשמור על מרחק של שני מטר 

 .לא נוכל לאפשר את כניסתכם או שהותכם בגן 

 במידה ויש לכם שאלות נוספות, צוות הגן עומד לרשותכם, בכל חשיבה, התלבטות או בעיה.

 תודה על שיתוף הפעולה, בתקווה לימים בריאים במהרה

 חתימת מנהלת הגן


