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 2020אפריל 

  :משבר הקורונה
בחזרה ללמידה בחינוך  לצמצום סכנת הדבקההנחיות 

 המיוחד
 

החלו ילדי החינוך המיוחד בתהליך חזרה לשגרה חינוכית, תחת הנחיות  19/04/2020 בתאריך

 . לפניכם עיקרי ההנחיות: ומשרד החינוך חדשות מטעם משרד הבריאות

 של עד שלושה תלמידים עם שני אנשי צוות בקבוצותתתבצע למידה ה -קבוצות למידה  .1

 בלבד. 

נטילת ידיים, חיטוי הידיים, חיטוי משטחים,  – שמירה על כללי הגיינה אישית וסביבתית .2

שימוש במסיכות ע"י הצוות, שימוש תלמידים אוורור חללים, חיטוי חפצים ומשחקים, 

הימנעות משימוש בחפצים משותפים שאינם ניתנים לחיטוי, במידת האפשר,  –במסכות 

הימנעות משימוש במתקני חוץ אשר אינם ניתנים לחיטוי וכיו"ב. הנחיות מפורטות בנושא 

 הועברו לצוותי המסגרות. 

יש לעודד את הילדים לשימוש במסיכות, אך אין למנוע מתלמיד הגעה  – שימוש במסיכות .3

 ות מסכה מאחת מהסיבות הבאות: למסגרת אם הוא אינו יכול לעט

  6התלמיד מתחת לגיל -

     מתקשה בשימוש במסיכה מחמת המוגבלות שלו-

, ככל האפשרבסביבת הלימודים ובמרחבים הציבוריים בביה"ס ישמר,  -ריחוק פיזי  .4

 מטרים, וככל הנדרש יעשה שימוש בעזרים ויזואליים. 2ריחוק פיזי של 

מ' תתאפשר לצורך סיוע  2-שמירה על מרחק של פחות מ -תלמיד הזקוק לסיוע פיזי  .5

לתלמיד הזקוק לתמיכה פיזית בביצוע פעולות שונות, כגון משימות או תפקודי עצמאות 

 אישית והיגיינה.

אשת צוות הנדרשת לקרבה פיזית עם תלמיד באופן שעלול לכלול מגע עם הפרשות גוף,  .6

מכאן שאין  – יים לאחר השלמת הפעולהנדרשת לעטות כפפות ולבצע חיטוי הגייני של היד

למנוע מתלמידים לא גמולים או תלמידים שזקוקים לסיוע בפעולות היגיינה הגעה 

 מסגרות.ל

במעבר בין קבוצת תלמידים אחת ובטרם כניסת קבוצת  - בין חללים תלמידיםמעבר  .7

, ויתבצע חיטוי של , תתבצע המתנה של רבע שעהלחלל הכיתה התלמידים הבאה

  .המשטחים ואביזרים בשימוש משותף

בקבוצות האם, אין להשתמש  מותר לצאת לחצרות -יציאה למרחבים פתוחים במסגרת  .8

 במתקנים שלא ניתן לחטא. 

  - מדידת חום והצהרות בריאות .9
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על ההורים לבצע מדידת חום לילדם טרם היציאה למסגרת, ולמסור הצהרת בריאות על  -

 . יומיבסיס 

הבריאות יתחייב ההורה כי אין לו או לילדו תסמינים הקשורים בקורונה, כי בהצהרת  -

וכי הם  או יומיים קודם לכן, 38.0נערכה בדיקת חום בטרם ההגעה ולא היה להם חום מעל 

 אינם מחויבים בבידוד. 

 לפי הנחיית המסגרת.  - או באמצעות אפליקציה ,טופסעל גבי הצהרת הבריאות  -

מחויבים גם הם במדידת חום והצהרת בריאות יומית, ובנוסף גרת במס אנשי הצוות -

 יצהירו כי הם אינם נכללים בקבוצת סיכון. 

תותר כניסת תלמידים וצוות בלבד, לא תתאפשר כניסת  –כניסת אורחים לשטח המסגרת  .10

 הורים, בני משפחה, או מבקרים.   

  -גיינה בהסעות יכללי ה .11

: התלמידים ישבו במרחק של לפחות מושב אחד זה מזה, יש לאוורר את רכבי הסעות

הרכב במהלך הנסיעה באמצעות פתיחת החלונות, הרכב יעבור אוורור וחיטוי לאחר כל 

 נסיעה. 

 : ניתן להסיע במונית תלמיד אחד עם מלווה. מוניות

 

 :מידע נוסף ניתן למצוא כאן

 מידע על מתווה חזרת החינוך המיוחד לפעילות -הורים משרד החינוך  פורטל 

 שאלות ותשובות על המתווה -פורטל הורים משרד החינוך 

 הנחיות לשגרה החדשה -אתר משרד הבריאות 

 מידע נגיש לאנשים עם מוגבלות -נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות 

 מידע נגיש לאנשים עם מוגבלויות -אתר משרד הבריאות 

 :למרכזי אלו"ט למשפחה לשאלות נוספות ייעוץ והכוונה ניתן לפנות

 b_lauren@alut.org.il   03-6706077  <  מרכז
 family-j@alut.org.il   02-5665294 <  ירושלים 

 family-n@alut.org.il   04-9885590 <  צפון 
  family-s@alut.org.il   08-6431528  < דרום 

   052-4237535family-a@alut.org.il< החברה הערבית 
 Family-h@alut.org.il    04-8101569  < חיפה

 

 

https://parents.education.gov.il/prhnet/special-education/coping-support/message
https://parents.education.gov.il/prhnet/special-education/coping-support/questions
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona_accessible_info
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/accessible-info/
mailto:Family-h@alut.org.il
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