
22.11.2020 

 24.11.2020שנה"ל תשפ"א החל מתאריך  –נוהל כניסה ובטיחות בביה"ס פרחי המדע  במהלך הקורונה 
 ' ולצוות החינוכיו-בהתייחסות לשכבות א'

 הערות/ הארות פירוט הנחיות
בהתאם לכניסה  8:20ינעלו בשעה  7:45יפתחו בשעה  וכן, שער פסגה ושער גן מוריה שערי ביה"סשני  פתיחת שערי בית הספר

 )כניסה מדורגת(. עפ"י שכבת גיל

 )ראו קובץ מצורף(. השעריםהכיתות חולקו בכניסה וביציאה בין 

 אין ליצור התקהלות ליד השער.

 נא הקפידו לא לאחר!

 יש להקפיד על מרחק האחד מהשני בהתאם להוראות בזמן הכניסה לבית הספר.

 מדורגת,יציאה וכניסה 
 לא להתעכב ליד השומר  

שעות  -מצורף קובץ
כניסה ויציאה+ 

 שערים

כניסת הורים/ העברת 
 ציוד לתלמידים

פסגה/ גן הילדים  /חל איסור כניסת הורים לשטח ביה"ס –. יש להיפרד מהילדים כבר בשער 1
 מוריה. 

. השומר לא יאפשר כניסה של אדם שאינו תלמיד או איש סגל של המוסד לתחומי המוסד החינוכי, 2
 . אין כניסה ללא אישור  מהנהלת בית הספרבמהלך יום הלימודים, 

ואנו נוציא את מחוץ לשער  מתיןי. הורה שמתבקש להגיע לביה"ס לקחת את ילדו במהלך היום 3
 התלמיד/ה. 

 .  הימנעו ככל שניתן מהעברת ציוד / אוכל לתלמידים. בתקופה הקרובה 4

 פגישות הורים יערכו בזום.
 

 , או עם מחלות רקע שיכולות לסכן אותו.אין לשלוח תלמיד עם חום, חולה 
 כל מידע רפואי מחייב יידוע מראש את המחנכת / צוות החינוכי. 

תלמיד עם מחלות רקע שיכולות לסכן אותו, נדרש להמציא אישור רפואי המאפשר את הגעתו 
 בתקופת הקורונה.

 

יש ליידע לגבי מצבו הרפואי של 
התלמיד שאינו קשור לקורונה 
במקרה של שינוי ממה שנכתב 
 שנה.בהצהרת הבריאות בתחילת ה

 לאורך כל היום בשיעורים ובהפסקות. א' ועד ו'-כל התלמידים, החל מלחובת עטיית מסכה  הגיינה וציוד בכיתות

לחיטוי ידיים, מגבונים, טישו, מפית לשולחן האוכל שיש להחליפה מידי  מסכה נוספת בתיק + אלכוג'ל
 יום.

תה יינתן ציוד נוסף: מגבוני יבכל כ
 .חיטוי ואלכוג'ל

 

https://drive.google.com/file/d/1rf6WyrkssQCwmkHwHym4rzcj-8TQH3Ub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rf6WyrkssQCwmkHwHym4rzcj-8TQH3Ub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rf6WyrkssQCwmkHwHym4rzcj-8TQH3Ub/view?usp=sharing


 
הצהרת בריאות ומדידת 

 חום
 לא תהיה מדידת חום בכניסה לביה"ס לתלמידים! 

הצהרה זו מחייבת את הצוות  .ידנית בכל יום ת בריאות דיגטלית באתר כנפיים אויש למלא הצהר
 והתלמידים.

אין אפשרות כניסה לתלמידים ללא 
ההצהרה, הצוות החינוכי יאסוף 

 .   או יבדוק באתר כנפיים בתחילת יום
 

מגע וקירבה בעבודת 
 -המחנך במובן האנושי

 הסבר לתלמידים

ה, הקרבה בעבודה אישית פרטנית, /עבודת החינוך לא יכולה להיות בלי מגע אנושי )החיבוק לתלמיד
המשחק יחד(. בצו השעה אנו חייבים להימנע מכך. מה עושים? הסברה ודרכים לחיזוק והעצמה 

 באופן אחר. אנו נחבק את התלמידים מרחוק ונאהב אותם מרחוק. 
 יועצת ביה"ס שלחה הנחיות ופעילויות לצוות החינוכי. -גליה קהן 

נבקש להסביר לילדים מראש 
 שמירת המרחק.את עניין 

לא קל, אך מחייב גם בהפסקות 
 וגם בינם לבין החברים בכיתה. 

 
 .יהיה כפי שהיה בתחילת השנהומיקומן ב' ילמדו בכיתות מלאות -כיתות א' מיקום השכבות 

 תלמידים בכל קבוצה. 18ו' חולקו לשתי קפסולות המונות עד -כיתות ג'

הקפסולות ממוקמות במבנה הותיק, במבנה החדש, שתי כיתות ו' במרכז פיסגה וחצי קפסולה של 
 כיתה ה' בגן מוריה.

 או בכיסא מותאם. כל תלמיד ילמד בשולחן נפרדו' -בכיתות ג'
 הכיתות קבועות וללא תחלופה ימיומית.

נקבע לוח תורנות חדש למורות 
 המותאם למתווה הלמידה החדש. 

לא תתאפשר הסתובבות במרחבים 
 ביום הלמידה.  

 חדרי השירותים יהיו קבועים לכל קבוצה ויערך ניקיון מדי שעה.  מיקום חדרי השירותים
 כל כתה תקבל אלכוג'ל ומגבונים לחיטוי, בנוסף לציוד האישי שכל תלמיד נדרש להביא.

 יציאה לשירותים של כל תלמיד/ה בנפרד. 
 .ןחובה לשטוף ידיים. תתקיים הקפדה על מילוי מכלי הסבו

שילוט מסודר ליד כל שכבת גיל 
 מבחינת כללי היגיינה ומיקום.

בבקבוק את הילדים  נבקש לצייד נפתחו על מנת לאפשר מילוי בקבוקים בלבד.בהתאם להנחיות, הקולרים והברזיות בשטח בית הספר  קולרים וברזיות
 מים מלא.

 חלוקה לקפסולות
 ו'-בשכבות ג'

 הקבוצות בשעות שונות באופן שווה. 2ילדים בכל קבוצה. המחנכת מלווה את  18עד 
   י חינוך.מחנכת, מורים מקצועיים ועוזר -בכל כיתה

מערכת ניתנה לכל איש צוות 
והמחנכת תעדכן את ההורים 

 בהמשך.
 

ראו התייחסות מבחינת כניסה  .12:55 עד השעה 7:45משעה  שעות שבועיות 25, ה-ד' לומדים בימים א' -כיתות א'  מבנה ההוראה
 ויציאה מדורגת



ועוד שעה  11:45עד  7:45שעות שבועיות בבית הספר משעה  20ה', -ו' לומדים בימים א'-כיתות ה'
 שעות שבועיות. 25סינכרונית. סה"כ -יומית א

 ה.שעות הכניסה והסיום מדורגות, בהתאם לזמנים שנקבעו לכל שכב
, מיקום למורים ולצוות החינוכי גם במבנה החדש ותהיינה הפסקות נפרדות 2 -חדר מורים יחולק ל חדר מורים

  ומדורגות בין צוות אחד למשנהו.   
הפסקות מדורגות לצוות, בהתאם 

 לזמנים הקבועים שנקבעו.
 ישלחו מערכות שבועיות ויומיות. סינכרוניים.-ו' ימשיכו ללמוד מרחוק במתכונת שיעורים א-שכבות ה' למידה מרחוק

 ו'.-ד' ובפעימה אחת לשכבות ה'-לשכבות א' בשתי פעימות באופן מדורג ההפסקות תתקיימנה הפסקות
 קפסולה הוגדר מתחם קבוע בחצר.כיתה/ לכל 

 

 הארוחות יהיו בכיתה! יש להניח את האוכל על מפית.  הפסקות אוכל

 השולחן וסביבת הלמידה., לרבות לפני ואחרי הארוחה נקיים הקפדה על שמירת כללי ההיגיינה

 

יש ליידע בכל קושי בעניין את מרינה  מרינה בכר, סגנית ביה"ס, ממונת קורונה בביה"ס, בגיבוי של שניר עזיזיאן רכזת ביטחון ובטיחות. ממונה קורונה
 או שניר ובמידת הצורך את המנהלת.

העברת המידע להורים תיעשה  המחנכות תמשכנה לתת מענה. תקשורת מול הורים
הודעות  -כמו שנעשתה עד כה

 מייל ו/או בוואצ אפ.  היועברו דרך 
 

שיבוץ הסייעות בהתאם למערכת  .וילוו את תלמידיהם בתהליכי הלמידה ו' יעבדו במתכונת רגילה -הסייעות / משלבות לתלמידי א' סייעות/ משלבות
 השעות שלהן ולהיקף משרתן.

שמירה על הגיינה גם 
 בבית

אורח חיים בזמן הקורונה מחייב גם בבית ולאחר סיום יום הלימודים, לרבות התקהלות וכללים 
 .  אין להשתהות ביציאה מביה"סלשימוש במסכה וכו'. 

כל שינוי במצב רפואי של התלמיד/ה 
 או משפחתו מחייב יידוע הצוות.  

 

ביה"ס. וצוות תלמידי טיחותבאנא מכם הקפידו לשמור על הנהלים למען   

זכרו, החזרה לביה"ס וההסתגלות בשלב זה מחייבת אותנו להרגלים חדשים, אנא גלו סובלנות, אכפתיות ואחריות. 
 בריאות כולנו חשובה לכל באי בית הספר.

 
 אורית כוכבי

 הספר-מנהלת בית
 והצוות החינוכי


