
 
חלוקה לקבוצות קבועות של עד 17 ילדים בכל קבוצה, תוך שמירה על כללי מרחק

פיסי. קבוצה שמונה יותר מ17 ילדים תעשה חלוקה של תת קבוצות בתוך אותו
מבנה ויקפידו על הפרדה מוחלטת בין הקבוצות. 

פעילות המעון תתקיים בכל ימות השבוע ,ללא רוטציה ובשעות הפעילות הרגילות
של המעון .

הקפדה על כללי היגיינה קפדניים לפני ואחרי כל מגע עם פעוט וחיטוי יסודי של
המעון בסוף יום.

 
 שעות פתיחת המעון:    

המעון יפתח בין השעות    7:00 -16:00   
שימו לב! החזרה למעון לאחר שהייה בבית כרוכה לעיתים בתהליכי הסתגלות

הדומים לימים הראשונים בתחילת השנה.
חשוב להיות רגישים לצרכי הילד, במידת הצורך מומלץ לקצר את היום בימים

הראשונים על מנת לאפשר הסתגלות נינוחה.     
 

 
להורי ילדי המעונות (לידה עד 3)  שלום רב,

 
ביום ראשון 10.5.20 אנו נערכים לחזרה למעונות ברחבי המועצה,  בכפוף להחלטות

הממשלה ובכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד העבודה והרווחה לפתיחת
המסגרות לילדי לידה- 3, בפיקוח המדינה.

החזרה ל"שיגרה אחרת", מציבה את כולנו בפני התמודדות מורכבת.
אנו עושים כל מאמץ על מנת שהחזרה תהיה תוך שמירה על כללי הבריאות ובצורה

נינוחה ומותאמת לגיל הרך.  אנו זקוקים לשיתוף פעולה מצדכם ולגילויי סבלנות
וסובלנות לתהליך. 

איגרת זו, באה לפרוש בפניכם קווים מנחים לחזרה לשגרה בכדי לשמור על
בריאות כולנו.

עיקרי המתווה:



כללי הגיינה: 
 

באחריות כל מנהל מעון/משפחתון לדאוג לניקיון
המסגרת ולהכנתה בטרם ייכנסו הפעוטות, מדי יום, ותכלול את ניקוי הכיתות,

המרחבים,השירותים, המסדרונות. 
על הצוות ועל הילדים להקפיד על רחיצה תכופה ויסודית של הידיים בסבון, 

תוך הקפדה יתרה, לפני ואחרי מגע פיזי עם ילד, לפני ואחרי האכלה, לפני ואחרי
שימוש בשירותים/החתלה, ולפני החזרה למרחב הציבורי.

יש להקפיד, ככל הניתן, על שמירת מרחק בין הילדים ולמנוע העברת מאכלים
וכלים.   

אספקת המזון תיעשה כבשגרה תוך הקפדה יתרה על הנחיות משרד הבריאות; 
בעת מגע עם הפרשות גוף יש להשתמש בכפפות,

לזרוק את הכפפות לאחר השימוש ולרחוץ ידיים במים ובסבון – הצוות והילד כאחד.

 
באחריות ההורים:

 
לחתום על טופס הצהרת בריאות לגבי ילדיהם מדי יום.  

ההורים יביאו את הילדים למסגרת ויאספו אותם בתום יום הפעילות.
ככלל, הורה או כל אדם אחר לא יורשו להיכנס למבנה

מעון היום, אלא במקרה חירום ובאישור מנהל המסגרת לגיל הרך.

 
    הכנת הילדים לחזרה: 

 
חשוב להכין מראש את הילד לחזרה:

הסבירו לילד מה יהיה דומה ומה שונה בחזרה לשגרה האחרת.
תנו מקום למגוון של רגשות- גם לרגשות של תסכול וכעס, הדגישו והבליטו את

החיוב שבחזרה: מפגש עם חברים, הצוות והמרחב המוכר. 
התארגנו בבית מבחינת שעות השינה, הכנת התיק והבגדים. 

מצו"ב סיפור חברתי- מצגת שהכנו עבורכם ההורים שיכולה לסייע להסבר לילדים
(אנא התאימו לילדי המעון).  

  



 

זכרו שאתם לא לבד: 
 

חשוב לעדכן את צוות הגן לכל שינוי של הילד, בכל שאלה והתלבטות
צוות הגן, מנהל הגיל הרך בישוב ובמועצה, צוות מעגן , פסיכולוג הגן

והשרות הפסיכולוגי החינוכי זמינים לרשותכם.
 

המציאות החדשה מאתגרת עבור כולנו. שיתוף הפעולה משמעותי
ביותר לחזרה לשגרה האחרת בצורה חלקה ביותר תוך שמירה על

ההנחיות והבריאות של כולנו! 
 

בהצלחה
לכולנו

 
 

חנה רוטבלט                                   אמיר ברזילי 
מנהלת גיל הרך במועצה             מנהל אגף החינוך

 

יתכן כי בימים הראשונים יתעוררו קשיי פרידה, או קשיים נוספים כגון :
הרטבה, קשיי שינה, ביטויי זעם ועוד, בדומה

לימים הראשונים בגן. התנהגויות אלו ואחרות הינן טבעיות לחזרה
לאחר שהות ממושכת

בבית, ואצל מרבית הילדים יעברו במהרה.


