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 שבט תשפ''ב  דכ''
 2000-1023-2021-0001190: מס' סימוכין

 

 לכבוד

  מנהלי מחוזות   

              

 
 27.1.2022 החל מיום ללמידה במוסדות החינוך חדש מתווההנדון: 

  

 כללי

החל מהתאריך  תעבור ללמידה במתווה חדשמערכת החינוך , כנס לתוקףילצו בידוד בית אשר צפוי להבהתאם  .א

להיכנס . לפי המתווה החדש תלמידים שנחשפו לחולה מאומת אינם נדרשים 27.1.2022כ''ה שבט תשפ''ב 

 'א ביוםאחת  (שאינם מחוסניםו מחוסנים)של כלל התלמידים בדיקות אנטיגן ביתיות שתי  ועלביצ, בכפוף לבידוד

  ., מידי שבוע'ד ביוםוהשנייה 

בדגש על  במוסד החינוכי "אורחות חיים"ותוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות הלימודים ימשיכו להתקיים  .ב

  . ובמרחבי הפעילות וכו' כיתותבהיגיינה אישית, אוורור כניסה למוסד החינוכי,  כלליעטיית מסכות, 

  .לפעוטות היום ומעונות גניםה ילדי זה ובכללבמערכת החינוך כל הגילים חל ביחס לתלמידים בהמתווה החדש  .ג

בפורטל מוסדות כנית כמפורט ע"פ ת החינוך מערכת לתלמידיהחינוך יפעל לסייע לנפק ערכות ללא תשלום  משרד .ד

 .חינוך

 :27.1.2022, החל מיום חמישי החדשהלן המתווה ל

 כללי בידוד

רביעי, לפני ההגעה ליום  ביוםראשון ו וםבדיקת אנטיגן בי בביתםיבצעו  תלמידים בכל מערכת החינוךככלל,  (1

ובבתי הספר בגני החינוך המיוחד   תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים, הלומדיםלמעט  הלימודים

 .ואוטיזם  הפרעות נפשיות, נכויות פיזיות קשות  עם מוגבלות שכלית התפתחותית, כוללנים לחינוך מיוחד

   .בפורטל הורים מקוון/ידני באופןלדווח על כך  ישדיקה, לאחר ביצוע הב (2

 .למוסד החינוכיכרגיל יגיע  שליליתשתוצאת הבדיקה הביתית שלו  או פעוט תלמיד (3

https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/antigen4
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 : חיוביתשתוצאת הבדיקה הביתית שלו  או פעוט תלמיד (4

  באחת  ייגש להיבדק בתחנת בדיקה מפוקחת הבריאות משרד הנחיות לפיוהחינוכי  למוסדלא יגיע

 .התחנות המורשות

 התלמיד/פעוט ישוב למוסד החינוכי.  – שלילית המפוקחת הבדיקה תוצאת אם  

 יפעל בהתאם ו עד להחלמההתלמיד יבצע חמישה ימי בידוד  – חיובית אם תוצאת הבדיקה המפוקחת

 .בידוד דף – הבריאות משרדלהנחיות 

  .דף בידוד –משרד הבריאות יכנסו לבידוד ע"פ הנחיות  מאומתיםתלמידים  (5

, יידרש בימים ראשון ורביעי וגם לא דיווח על תוצאת הבדיקהבדק נלא ו, מחוסןמחלים/שאינו  שאינו תלמיד (6

 .ויפעל ע"פ הנחיות משרד הבריאות מאומתעם  הדוק במגע אם היהימים(  5להיכנס לבידוד מלא )

 5) מלא לבידוד להיכנס יידרש, מאומת הוא עמו המתגוררים מבין שמי, מחוסן שאינו/מחלים שאינו תלמיד (7

  .ימים(

 –משרד הבריאות צוותי חינוך/עובדי מוסד החינוכי אשר נחשפו למאומת/מאומתים ימשיכו לנהוג ע"פ הנחיות  (8

 .דף בידוד

 רציפה למידה להמשך תובדיקות אנטיגן ביתי ביצוע

 תוצאת עלבפורטל הורים  ידני/מקוון דיווחו בדיקה ביצוע, הוא בבידוד כמפורט במסמך זה להקלה נאית (1

 בבידוד יחויבו 'ד או' א בימים בדיקות ביצוע על דיווחו שלא שתלמידיםהדברים היא  משמעות. שלילית בדיקה

 . בדוד פטור לא/  בדוד פטור התלמיד להיות בהתאם, הרגילות ההנחיות לפי

 לתשומת ליבכם: דיווח אינו תנאי לכניסה למוסד החינוכי.  

מחשיפה למאומת  כתוצאהבבידוד  הנמצאים והפעוטות התלמידים לכל - 27.1.2022 חמישי ביום בטוחה חזרה (2

 למוסד הגעתם טרם לאחר שביצעו בדיקת אנטיגן ביתית 27.1.22-החמישי  ביוםהחינוכית  מסגרתליחזרו 

 יגיעו למוסד החינוכי. בבדיקה שליליים נמצאו ואם החינוכי

אשר ימשיכו לבצע  צוותי חינוך ללא תו ירוקלמעט באופן שגרתי,  צוותי חינוך אינם נדרשים לבצע בדיקות (3

כניסה למוסד החינוכי בכפוף לתקנות וכמפורט במסמך "אורחות  כתנאי שעות 84כל מוסדיות בדיקות אנטיגן 

 חיים". 

https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://experience.arcgis.com/experience/2bd444dbe59246d5a3cb7d33374b0653
https://experience.arcgis.com/experience/2bd444dbe59246d5a3cb7d33374b0653
https://experience.arcgis.com/experience/2bd444dbe59246d5a3cb7d33374b0653
https://corona.health.gov.il/isolation-lobby/isolation-close-contact/
https://corona.health.gov.il/isolation-lobby/
https://corona.health.gov.il/isolation-lobby/
https://corona.health.gov.il/isolation-lobby/
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/antigen4
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/antigen4
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בדיקת  יבצעו בתכנית המשתתפים תלמידיםבמוסדות חינוך שבחרו להשתתף ב"מגן חינוך",  – "חינוך"מגן  (4

לפחות ממועד  שעות 72בדיקת האנטיגן תתבצע במרווח של . הדיגום שבוע במהלך אנטיגן משלימה אחת בלבד

 .המוסד החינוכיע''י ובהתאם להודעה שתימסר לו  ()טרם הבדיקה או אחריה PCR בדיקת ה

  לקורונה תסמינים

 ולפעול ביתיתהיבדק בבדיקת אנטיגן להחינוכית,  מסגרתלנדרשים שלא להגיע  עם תסמינים ופעוטותתלמידים  (1

 (.השבוע מן יום באיזה משנה)ולא בהתאם לתוצאותיה כאמור לעיל 

ע''י נאמן מוסדית להיבדק בבדיקת אנטיגן יוכלו  במהלך שעות הלימודיםעם תסמינים  הוראהעובדי /תלמידים (2

  .הורים תסכמהו בבתי הספר היסודיים הקורונה בכפוף לנוהל בדיקות ע''י נאמן הקורונה

 יעודכן בהתאמה ויפורסם בפורטלים נוהל גילוי מאומת במוסד החינוכי     

אגפי/מחלקות החינוך  יש להיערך בהתאם ולהטמיע את המתווה בקרב המפקחים ומנהלי מוסדות החינוך בשיתוף  

 .הרשותיים

 

 

 

 בברכת המשך שנת לימודים פורייה ובריאה,

 חדר מצב משרד החינוך

https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx

