
,הורים יקרים

הלימודים בגני הילדים יחודשו באופן , פי החלטת הממשלהעל 
.10.5.2020החל מיום ראשון , הדרגתי

אגרת זו באה לפרוש בפניכם את ההכנות שאנו עושים לקראת  
חזרתם של ילדי הגן ולהסביר כיצד תתנהל שגרת הלמידה והשהות  

.שלהם בגן

איננה לשגרה הקודמת המוכרת והיא שונה ומאתגרת החזרה 
.כמו את צוותי החינוך ואת הילדים, אתכם ההורים

כי החזרה ללמידה מציבה  , לומר ועם זאת חשוב לנו להדגישמיותר 
,  אותנו בפני התמודדות עם מצב מורכב והתמודדות לא פשוטה

,כדי שהחזרה ללמידה תהיה בטוחההכלאנו עושים אולם 
.ושקטהרגועה 

זאת כדי  , לא תתקיים למידה מרחוק, 7.5.2020', ההחל מיום 
.לאפשר לצוותים החינוכיים  להתארגן לקראת החזרה אל הגנים

:ימי הלמידה בגן
שעות הפעילות תהיינה ', ה-'הלימודים בגן יתקיימו בימים א

.07:55-14:00השעות בין 
.07:55-12:45' ויום 

:חלוקת הילדים לקבוצות למידה בכיתות
קבועותכל מנהלת גן תחלק את כיתת הגן לשתי קבוצות 

זאת כדי לאפשר לילדי גן  , (ובילדי שילוב, תוך התחשבות באחים)
.מאותה משפחה להיות בגנים באותם הימים



, אנו נקיים רוטציה בין הימים. ימים רצופים בגן3כל קבוצה תלמד 
ובשבוע שאחריו  ' ג-'באופן בו קבוצה תגיע בשבוע הראשון בימים א

.'ו-'תגיע בימים ד
.לא יתקיימו לימודים, ג בעומר"חופשת ל, יום שלישי, 12.5.2020בתאריך *

לקבוצה אליה שויך ואתם  הילד תהיה אפשרות לשנות את שיוך לא 
.מתבקשים לגלות הבנה לכך

.י מנהלת הגן"הודעה מסודרת לגבי הקבוצות תישלח ע

:מיגון וניקיון
המועצה דואגת לכך שגני הילדים יהיו נקיים ומסודרים לקראת  

ניקיון  , בכל גני הילדים בוצעו ניקיון הגן, חזרתם של הילדים
.השירותים והחצר

:מסיכת פה ואף
כל איש צוות יעטה . צוות הגן פועל על פי הנחיות משרד הבריאות

ילדי הגן אינם נדרשים לעטות  . מסכה בקבלת הילדים ובחצר
.מסכה כזו על פניהם

:הצהרת בריאות
יהיה עליכם למלא מידי בוקר טופס הצהרת בריאות המעיד על כך  

.מעלות ושאין לו תסמיני קורונה38שלילדכם אין חום מעל 
את הטופס המלא תתבקשו להביא אתכם בכל בוקר אל הגן  

.  ולמוסרו לצוות
.הטופס לא ניתן יהיה לאפשר את כניסת הילד אל הגןללא 

:כניסה לגן
.בתקופת הקורונה לא תותר כניסה של הורים לגן

.צוות הגן יאסוף את הילדים מהשער
,  תתבקשו לשמור על מרחק של שני מטרים, בהגיעכם לשער הגן

.במידה ויהיו שם הורה וילד נוספים על פי הנחיות משרד הבריאות

:שמירת היגיינה ושטיפת ידיים
במהלכה ובסיומה תתקיים הקפדה יתרה  , לפני תחילת כל פעילות

אנשי הצוות והילדים יקפידו על שטיפת ידיים עם  . על היגיינה אישית
.מים וסבון כחלק משגרת היום



:מזון
ארוחת בוקר בקופסה ומפית לפריסה על ילד להביא על כל 

.  השולחן בשעת הארוחה
. בפני ילדכם כי אין להעביר מזון מילד לילדהדגישו 

מומלץ להביא כריך בריא עם ירק חתוך ומוכן לאכילה ובתוספת  
.פרי שאף הוא חתוך

.יש לשלוח עם הילד בקבוק מים אישי ששמו מצוין עליו, בנוסף

:בריאותתנאי 
הצוות יפעל בהתאם  , במידה וילד יחוש ברע במהלך יום הלימודים

.לנהלי משרד הבריאות ויידע מידית את ההורים

:צהרונים
.נכון לשעה זו אין הנחיית ממשלה להחזרת צהרונים לפעילות

:הסעות
.אנו נעדכן בכל שינוי. נכון לשעה זו אין הנחייה לגבי הסעות

.הגעה לגן וחזרה ממנו באחריות ההורים בלבד

היו זמינים לכל מקרה שבו  , ללימודים בימי קורונהעם החזרה 
.  על מנת שנוכל ליצור עמכם קשר בהקדם, ילדכם לא יחוש בטוב

עדכנו את צוות הגן על כל שינוי במצב הבריאותי של ילדכם ואל  
.תשלחו אותו אם אינו חש בטוב

בכל  , צוות הגן עומד לרשותכם, במידה ויש לכם שאלות נוספות
.התלבטות או בעיה, חשיבה

קארין גזלה
מנהלת מחלקת חינוך

שלמה אלימלך
ראש המועצה


