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מצגת לגני הילדים
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01Iמבוא

04Iדגשים ליום הלימודים

03Iהכנות נדרשות

02Iהנחיות כלליות
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מבוא01

החזרה ההדרגתית לשגרת פעילות ולימודים במוסדות החינוך  

,  הבריאותיתהתפישה בפני כולנו אתגר הכרחי של שינוי מציבה 

.שגרהמהווה את אחד התנאים הראשונים לתחילתה של והיא 

לחזרה בטוחה לשגרה  תנאי עיקרי , למנוע התפרצות של המגפהכדי 

המתחייבים  התנהלות אחראית ושמירה על עקרונות הבריאותהוא 

,  לטובת צמצום סיכון ההדבקה וההידבקות בנגיף הקורונה למינימום

:  ואלו העקרונות

משרד החינוך

2M

לגן  לא להגיע היגיינה אישיתשמירה על מרחק
כשחולים
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הנחיות כלליות02

? )6עד 3גילאים (כיצד יתקיימו הלימודים בגני הילדים 

משרד החינוך

קבועותקבוצות 2-יש לחלק את כל הילדים בגן ל
.ילדים18בכל קבוצה יהיו עד 

ימי רצופים  3-ו, ימים רצופים בגן3כל קבוצה תלמד 
'מערכת השידורים הלאומית'בבית באמצעות 

)לייצר הוגנותכדי ניתן לעשות רוטציה בימים משבוע לשבוע (

7:55-14:00בשעות תתקייםבגני הילדים הפעילות 

קבוצות משנה אשר יופרדו זו 2-כל קבוצה תחולק ל
)  יורחב בהמשך(מזו באמצעים העומדים לרשות הגננת 

קבוצות6סייעת משלימה תוכל להיפגש עם עד / גננת 
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הנחיות כלליות02

?איך מונעים הדבקה של אנשי הצוות והילדים

משרד החינוך

ילדים ואנשי צוות לא באים לגן
אם לא מרגישים טוב או 

מעלות38אם יש חום מעל 

מקפידים על שטיפת ידיים
ביציאה  , בעיקר אחרי האוכל

מהשירותים ואחרי פעילות בחוץ

הצוות יעטה מסכות
.בחצר וביציאה לשער הגן

לא מכניסים הורים
או מבקרים לגן
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סרטון לילדים–הנחיות כלליות 02
משרד החינוך

י כאן/לחצ, במידה שהסרטון לא נפתח

,  שמרו על ההנחיות
.זה מציל חיים

https://youtu.be/X41YX2jM2rc
https://youtu.be/X41YX2jM2rc
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ההכנות הנדרשות 03
משרד החינוך

יש להכין תכנית 
שבועית בשיתוף 

ובתיאום כל 
.הצוות החינוכי

יש לחלק את 
הילדים לקבוצות  

ולעדכן את 
.ההורים בהנחיות

אין לקיים שיעורי  
ריתמוסיקה, ן"תל

. הגןוחוגים בתוך 

התכנית תתייחס  
:  לשני ממדים

מרחבי הפעילות  
ואופי הפעילות  

.בהםשתתקיים 



סדר וניקיון–ההכנות הנדרשות 03
משרד החינוך
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, חדרי השירותים: בדגש על, יש לנקות באופן תכוף את כל מרחבי הגן
. וכל מתקן או אביזר שהילדים נוהגים לגעת בו, הידיות, המעקות

אזורים נפרדים 2-ניתן לחלק את מרחב הגן ל
.  שולחנות או כיסאות, למשל באמצעות פוליגל

.יש לוודא שבחדרי השירותים יש סבון ונייר לניגוב ידיים

פוסטרים , במקומות בולטים, יש לתלות ברחבי הגן
.להסבר על שמירת מרחק ושטיפת ידיים
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כלים להכנת ההורים–הכנות נדרשות 03
משרד החינוך

שיתוף ההורים בהיערכות ובהסברים

מתן הסבר על הקפדת הנהלים והכללים  
בשעות אחר הצהריים ובביתגם 

להקפיד לא ליצור התקהלות בעת הכניסה והאיסוף מהגן

מתן הסבר על חתימה על הצהרת בריאות עבור הילד  
.  לפני הכניסה לגןבכל יום 

קורונה להוריםהנחיות שליחת איגרת 

ה/לגננת על הופעת תסמיני מחלה אצל הילדמיידידיווח 
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כניסה ויציאה–דגשים ליום הלימודים 04
משרד החינוך

בכניסה וביציאה  
יש להקפיד  , מהגן

על שמירת מרחק  
מטרים בין  2של 

.  הורים וילדים

באחריות ההורים 
להביא ולאסוף  

.את הילדים מהגן

יש  , לפני הכניסה
לוודא שההורים  

חתמו על הצהרת  
בריאות של הילד  



דגשים ליום הלימודים04
משרד החינוך
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:כדי לאפשר שמירת מרחק יש לקיים את הפעילות בכל חלקי הגן במקביל
.  'וכוהספרייה , שטיח הפעילות, חדר הספח, היצירה, במרחבי המשחק

, קבוצותיעשו בשתי המפגשים 
.מטרים אחד מהשני2במרחק של יושבים יש לוודא שהילדים 

יש לאוורר עד כמה שניתן את הכיתות והחדרים הגן  

,יש להקפיד על היגיינה אישית של אנשי הצוות ושל ילדי הגן
ביציאה מהשירותים ובחזרה מהחצר, לפני ואחרי האוכל: בעיקר

שלום  
'כיתה א

.  ידייםלהקפיד על שטיפת יש , במעבר של איש צוות בין קבוצה לקבוצה
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ארוחת בוקר–דגשים ליום הלימודים 04
משרד החינוך

. יש לפרוס מפית על השולחן בשעת הארוחה

-יש לאפשר לילדים לאכול תוך הקפדה על שמירת מרחק זה מזה  
.מטרים ככל שניתן2בקבוצות קטנות ותוך שמירה על מרחק , בשולחנות נפרדים

. יש לנקות את השולחן לפני ואחרי הארוחה

:כדאי להמליץ להורים להביא אוכל בריא
.ופירותירקות , כריכים עם ממרחים בריאים

הילדים יביאו את ארוחת הבוקר מהבית
).  לא תתקיים הזנה משותפת בארוחת הבוקר(

.  הילדים יביאו איתם בקבוקי מים עליהם כתוב שם הילד
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