
 
חלוקת ילדים לקבוצות:

בהתאם להנחיות משרד הבריאות הלמידה תתבצע בקבוצות קבועות: 
הגנים יחולקו ל2  קבוצות קבועות, כאשר כל קבוצה תהווה מחצית מהגן. 

כל קבוצה תגיע לגן  לשלושה ימים רצופים על פי המודל הרוטציה:  
שבוע ראשון: 

קבוצה 1: תלמד בימים א-ג. 
קבוצה 2: תלמד בימים ד'-ו'. 

שבוע שני: 
קבוצה 1: תלמד בימים ד'-ו'

קבוצה 2: תלמד בימים א'-ג'
כל קבוצה המגיעה לגן  תחולק גם היא  ל 2 קבוצות משנה: כל ילד ישויך לקבוצה

קבועה, וישהו במרחבים נפרדים. המרחק בין הקבוצות יישמר במהלך כל היום. 
     

בימים שלא יגיעו לגן –בגנים 3-6 תהייה למידה מהבית באמצעות "מערכת
השידורים הלאומית".  

לכל קבוצה יצוותו אנשי צוות- אנשי הצוות במהלך היום יוכלו לעבור בין הקבוצות
תוך הקפדה על כללי ההיגיינה וההנחיות, בהתאם לסדר היום שיקבע מראש. 

     
החלוקה לקבוצות השונות נעשית תוך התחשבות במספר פרמטרים: מגדר, 

קשר בין אישי עם חברים ועוד. לא תהיה אפשרות לבקש או לשנות את שיוך הילד
לקבוצה.  חשוב לסמוך על שיקול הדעת ולאילוצים השונים.

להורי ילדי הגנים (3-6) שלום רב,
 

ביום ראשון 10.5.20 אנו נערכים לחזרה של הגנים ברחבי המועצה,  
בכפוף להחלטות הממשלה ובכפוף להנחיות משרד הבריאות והחינוך. 
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.



 
סדר יום:

הלימודים יתקיימו בשעות 7:55- 14:00- ניתן להגיע עד השעה 8:30. 
בשבוע הראשון בלבד ניתן לאסוף מ 13:30. בבקשה הקפידו על לוחות הזמנים, 

על מנת שלא לגרום אי נעימות. 
לכל קבוצה יהיה סדר יום מוגדר שיבנה על ידי הגננת, בשיתוף ובתיאום אנשי
הצוות. סדר היום יכלול זמני פעילות ויצירה, הפסקה בחצר וזמני ארוחות.      

לא יתקיימו חוגים בשלב זה.

חומרי ניקוי- בכל גן יתוגברו חומרי הניקיון.      
סידור המרחב- הגנים יסודרו בהתאם להנחיות תוך שמירה על מרחק, 

חדרי השרותים- לכל קבוצת משנה יהיה חדר שירותים משלה, 

החצר- הילדים יצאו לחצר בקבוצות המשנה, בהתאם להנחיות. 
הקפדה על היגיינה- הילדים יונחו על הקפדה על שטיפת ידיים, ושמירה על

המרחק, כמה שניתן.       
מסכות- ילדים מתחת לגיל 7 אינם צריכים לעטות מסכות . 

כפפות- בהתאם לשיקול דעת אישי של איש הצוות. יש להשתמש בכפפות
בזמן נקיון ובמגע עם הפרשות גוף.

 
מיגון וניקיון:

הרשות ביחד עם מנהלי הגיל הרך וצוותי החינוך דואגים כי הגנים יהיו נקיים
ומסודרים לחזרתם של הילדים כולל ניקיון החדרים, השירותים והחצרות:

       הציוד והמשחקים יחולקו, כמה שאפשר.

       נשאף לשמור על כך.  

      הצוות מחוייב לעטות מסכות בזמן החצר. בתוך הגן על פי שיקול דעתם 
      האישי ובהתאם לתחושת המוגנות. 

 
הצהרת בריאות:

הצהרת בריאות- בכל בוקר יש לצייד את הילד בהצהרת בריאות חתומה 
לאחר שמדדתם לו/ה חום בבית. 

לא נוכל לקבל את הילד/ה לגן ללא הצהרת בריאות!



בקבוק מים אישי
בגדי החלפה

 
ארוחות:  

על פי הוראת משרד הבריאות לא תתקיים הזנה משותפת. יש לצייד את הילד
בארוחת בוקר אישית, מומלץ גם להביא ארוחת ביניים (פרי או כריך נוסף). 

על כל ילד להביא את הארוחה בקופסה ולצרף מפית. הילדים ישבו לאכול במרחק
אחד מהשני.

ציוד נוסף: 

 
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 ותכננו מה ירצה 
לקחת לארוחת הבוקר וארוחת הביניים. 

מצו"ב סיפור חברתי- מצגת שהכנו עבורכם ההורים שיכולה לסייע להסבר לילדים.

 
פרידה ואיסוף הילדים: 

צוות הגן יחכה לכם בשער ושם תערך הפרידה, פנו זמן לפרידה נינוחה- לא תותר
כניסת הורים לגן!   

חשוב לעדכן את הילד  היכן ואיפה תיפרדו ומי יבוא לאסוף אותו.
 חשוב בזמן הפרידה והאיסוף להמנע מהתקהלות ולשמור על מרחק. 

 
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.



 

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

 


