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שלומות ואור ,חודש טוב,
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אנו שמחים לבשר כי בהתאם להחלטת הממשלה ,נחדש ,אי"ה ,את הלימודים
בגנים ביום ראשון ,ל' בתשרי )18.10.20( ,החל מהשעה  7:45עד לשעה
.14:00
צהרנים במסגרת תכנית יום חינוך ארוך (יוח"א) ותוכנית 'ניצנים' יתחילו ביום
שני.
מעונות (לידה )3-המופעלים ע"י המרכזים הקהילתיים יפתחו ביום שני.

על כולנו לזכור שהקורונה עדיין כאן וחובה על כולנו להקפיד ביותר על כל
הכללים.
אנא קראו בעיון ,פעלו (הורים וילדים) לפי ההוראות דלהלן:
הצהרות בריאות
יש למדוד חום לילד בכל בוקר ,למלא הצהרת הבריאות בכל יום ולמסור
לצוות הגן בכל בוקר בגן או לחלופין למלא הצהרת בריאות מקוונת.
ציוד אישי ומזון
על כל ילד להביא חפצים אישיים לכל היום ,בקבוק מים ,אוכל לכל היום,
וכל ציוד נוסף שהילד זקוק לו (רצוי לצייד את הילדים במיכל קטן של
אלכוג'ל אישי).
לא תותר כניסת זרים
מפעיל חיצוני ושום גורם חיצוני לא יוכל להיכנס לתוך הגנים .הורים ילוו את
ילדיהם עד לפתח הגן.
הנחיות לגבי ילד חולה /נדרש לבידוד
הכלל החשוב הוא אם יש ספק  -אין ספק!
חל איסור מוחלט להביא ילד שמרגיש לא טוב או
ילד שנדרש להיכנס לבידוד.
ילד שיפתח תסמינים במהלך היום ,יבודד משאר
הקבוצה והוריו יוזמנו לאסוף אותו מידית
ככל האפשר.
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 .1מי חוזר ללימודים ביום ראשון?

20:00

החזרה ביום ראשון היא רק של ילדי הגנים .ילדי הגנים יצטרפו אל ילדי החינוך
המיוחד ,ילדים ונוער בסיכון וכן לתלמידי הפנימיות שלימודיהם הוחרגו על ידי
הממשלה בתקנות שנקבעו עוד טרם הסגר.
.2האם כל הגנים חוזרים ללימודים ביום ראשון?
ככלל ,כל ילדי הגנים חוזרים ביום ראשון הקרוב ,ה .18.10 -במקרים בהם רשויות לא
תהיינה ערוכות ,הילדים יוכלו לחזור ביום שני ה.19.10 -
.3באילו ימים יתקיימו הלימודים?
הלימודים יתקיימו בימים ראשון-שישי ( 6ימים בשבוע) .בגני הילדים שלומדים 5
ימים כבשגרה ימשיכו באותה מתכונת.
.4האם הלימודים יתקיימו גם בחטיבות הצעירות המצויות בשטח בית הספר?
הלימודים במסגרות אלו יתקיימו אך ורק בגני הילדים.
.5מה קורה עם גנים באזורים מוגבלים?
על פי הדין הגנים באזורים מוגבלים יפתחו ללימודים .ילדים בחינוך המיוחד ונוער
בסיכון ימשיכו ללמוד כרגיל (יוכלו לצאת ולהיכנס באזורים מוגבלים).
.6באיזו מתכונת ילמדו הילדים?
הלמידה תהיה בכיתה האורגנית ,בקבוצות מלאות עד  35ילדים עם צוותי חינוך
קבועים.

.7האם הילדים בגן חייבים לעטות מסיכה?
לא.
.8האם הילד חייב להגיע עם הצהרת בריאות?
כן .מדי יום על הילד להגיע עם הצהרת בריאות ולהצהיר שאין
לו תסמינים של תחלואה.
.9האם צוותי החינוך בגן חייבים לעטות מסיכה?
החיצונית.
כן ,לאורך כל שעות היום .בתוך הגן ובחצר
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 .10האם גננת תחוייב לעטות מסיכה בזמן המפגש עם הילדים בגן?
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על פי ההנחיות של משרד הבריאות ,עטיית המסיכה על ידי הגננת והסייעת תהיה לכל
אורך יום הפעילות בגן.
.11האם הורים יוכלו להיכנס אל הגן?
בשבעת הימים הראשונים לחזרה ,הורה יוכל ללוות את ילדו לגן .במסגרת זו ,ניתן
לאפשר להורה לשהות עם ילדו בתוך כיתת הגן למשך  10דק' ,כאשר מובהר שלא
תתאפשר שהייה של יותר מהורה אחד בכיתת הגן בו זמנית .הורה עם סימני תחלואה
לא יוכל לבוא בשטח הגן.
.12האם יהיו לילדים ימי הסתגלות בגן?
כן על פי התקנות יהיו  7ימי הסתגלות ,וככל שהגננת תרגיש כי לילדים מסוימים
נדרשים ימי הסתגלות נוספים ,הרי שלא מניעה ,וככלל ללא ליווי הורים.
.13כמה אנשי צוות חינוך יוכלו ללמד בגן?
צוות הגן ימשיך לעבוד קבוע בגן כבשגרה (גננת/גנן ,סייעת ,בת שירות לאומי וכו')
.14בכמה גנים תלמד גננת משלימה או סייעת משלימה?

אלו תוכלנה לעבוד ב 3-גנים לכל היותר ,במלוא היקף משרתן.
.15האם תתאפשר כניסה של מפעילים חיצוניים אל הגן?
לא תותר פעילות של מפעיל חיצוני.
.16האם יופעלו צהרוני ניצנים ומיל"ת בגנים?
המסגרות הללו תמשכנה לפעול כבשגרה  5ימים בשבוע ,בימים א-ה.
.17באיזו מתכונת תתקיים הלמידה בצהרונים?
במקרים בהם הילדים שוהים באותו גן וממשיכים יחד לצהרון,
הלמידה תמשיך להתקיים בכיתה האורגנית (בקבוצה
של עד  35ילדים) .במקרים בהם יגיעו הילדים מ 3 -גנים
שונים (לכל היותר) ,הלמידה תתקיים בקבוצה של עד  28ילדים.
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לא תותר פעילות של מפעיל חיצוני.
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.19מה יעשו גננות וסייעות שיש להן ילדים קטנים בבית והן

20:00

מחויבות לחזור לעבודה?
המשרד יעמיד לרשותן מסגרות של מרכזי יום חינוכיים (שמרטפיות) כפי שהוא
העמיד לרשות ילדי עובדי ההוראה של החינוך המיוחד.
.20מה קורה עם יתר שכבות הגיל כיתות א-יב?
משרד הבריאות וממשלת ישראל החליטו על חזרה הדרגתית של הלימודים ,ובשלב
הראשון היא כוללת את גני הילדים בלבד .אשר לחזרת כיתות א-יב ,המשרד
יפרסם הודעה מסודרת בהתאם

להחלטות שתתקבלנה על ידי משרד הבריאות

וממשלת ישראל .בשלב זה הלמידה בשכבות גיל אלו תמשיך להתבצע במתכונת
של למידה מרחוק.
לשירותכם ולרשותכם בכל שאלה ,סעד ועניין
בהערכה ,הצלחה רבה ,ובריאות איתנה לכולנו,

"אגף חינוך בית שמש"
בגוגל

02-9902101/001

טופס פניות מקוון באתר
העירייה

agaf@bshemesh.co.il

https://www.betshemesh.muni.il//100690
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