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החינוך החדשמתווה -החלטת הממשלה 

:השינוי העיקרי
גניםלגביהיישובצבעלפיחלוקה

(0-6גילאי)
בתילגביהמועצהצבעלפיחלוקה

('ד-'אכיתותכרגע)הספר

פתיחת מערכת החינוך מחר נמדדת על פי  
,  (9.2)ציוני הרמזור מאתמול 

בכל שבוע מחדש בהתאמהותתעדכן 



(9.2.21נכון ליום )יישובים אדומים 

ציון רמזוריישוב
אחוז מחוסנים מנה  

+  50שנייה 

8.673%מצליח

8.077%נוף איילון

9.060%עזריה

:משמעויות בחינוך
סגורים:(3-6)גני ילדים 1.
סגורים:(0-3)מעונות ומשפחתונים 2.

.פתוחות: רווחהמועדוניות .  3



(9.2.21נכון ליום )יישובים כתומים 

ציון רמזוריישוב
אחוז מחוסנים מנה  

+  50שנייה 

6.885%בית חשמונאי

6.465%ם"יד רמב

6.890%שעלבים

:משמעויות בחינוך
סגורים:(3-6)גני ילדים 1.
סגורים:(0-3)מעונות ומשפחתונים 2.
פתוחות: רווחהמועדוניות 3.



(9.2.21נכון ליום )יישובים צהובים 

ציון רמזוריישוב
אחוז מחוסנים מנה  

+  60שנייה 

4.758%יציץ

4.967%כפר שמואל

4.974%כרמי יוסף

:משמעויות בחינוך
פתוחים  :(3-6)גני ילדים 1.
'החל מיום א: צהרון בגנים2.
פתוחים:(0-3)מעונות יום 3.
פתוחות: רווחהמועדוניות 4.



(9.2.21נכון ליום )יישובים ירוקים 

ציון רמזוריישוב
אחוז מחוסנים מנה  

+  60שנייה 

2.462%בית עוזיאל

4.557%גזר

4.563%גני הדר

4.177%גני יוחנן

4.575%חולדה

4.566%ישרש

4.184%ו"כפר ביל

4.570%כפר בן נון

3.464%משמר איילון

4.574%משמר דוד

4.581%נען

2.068%נצר סרני

4.579%סתרייה

4.066%פדיה

4.572%פתחיה

2.073%רמות מאיר

:משמעויות בחינוך

פתוחים:(0-3)מעונות יום 1.

'יפתח החל מיום א: צהרון בגנים2.

פתוחים  :(3-6)ילדים גני 3.

.פתוחות: רווחהמועדוניות 4.



ביישובים0-6גילאי 

יישובים אדומים וכתומים
סגורים בשבוע הקרוב

יישובים צהובים וירוקים
מחרגנים נפתחים 

ימים בשבוע6
צהרון יפתח ביום ראשון



בתי ספר  
'ד-'כיתות א

למידה בית ספרית  
גם אדומים וכתומים, היישוביםמכלל

חינוך מיוחד בכל הגילאים

ממשיכים ללמוד בבית הספר

'יב-'כיתות ה
למידה מרחוק

הגעה ליישובים



הסעות 
קבועות

הסעות יישוביות קבועות הלוך וחזור
הקפדה על הסעות ומקומות קבועים לכל ילד וילדה

והבידודיםלצורך צמצום המגעים 

שעות האיסוף באתר המועצה

שעות האיסוף לבתי הספר מפורסמות באתר המועצה

המסיכהבלי לעטות את לא עולים להסעה 

'  מכיתה א, מסיכה על כל הנהג וכל התלמידיםעטייתחובת 
ומעלה



הצהרת בריאות
ניתן למלא  , הורים מחויבים במילוי הצהרת בריאות על בסיס יומי

. בצורה מקוונת

התנהלות בשיעור ובהפסקה
תלמידים ותלמידות היושבים במרחק 20עד 

יישובים בקפסולה2-3, קפסולות קבועות
הפסקות במתחמים נפרדים

למעט אכילה ופעילות גופנית, מסיכה בכל עת

נשמור על הבריאות, יחד

חיסונים
מצוותי ההוראה חוסנו חיסון ראשון90%

חוסנו חיסון שני 50%



!רק ביחד נצליח

נשאר בבית–ילד שאינו חש בטוב 

אחד מבני הבית נחשף לחולה  )ילד שנמצא במעגל שלישי ומטה בחשיפה לחולה מאומת 
אינו מגיע ללימודים, (וכדומה

בריאות איתנה–קהילה חזקה 
כולם שומרים על ההנחיות–גם בגן השעשועים וגם בביקור אצל חברים 

אחריות הורית וקהילתית



בואו נפעל יחד להבטיח  –הכדור בידיים שלנו 
שהיישובים שלנו יהיו ירוקים או צהובים

מתחסנים
, +50בגילאי 70%-בו מחוסנים בחיסון שני למעלה מ,6.5-יישוב כתום בציון מתחת ל

יוכל לפתוח גני ילדים

נבדקים
שיעור הבדיקות היישובי משפיע על ציון הרמזור

נשמרים
מקפידים על ההנחיות ומונעים התרחבות תחלואה ביישוב


