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 כיתה ירוקה

 צמצום בידודים בבתי הספרלכלי 

 מבוא

בכלל ובקרב לא מחוסנים לרבות  בציבור הרחב לאור העלייה ברמת התחלואה בקורונה,

מאידך, למעגל ההדבקה עם פתיחת שנה"ל.  כנסים להימאות ילדים צפויילדים בפרט. 

הפגיעה המתמשכת בשגרת החיים של הילדים, אבדן ימי הלימודים, ההשלכות הנפשיות 

 אסור שימשכו.די הריחוק החברתי ותקופות הבידוד, והחברתיות שנגרמו בשל צע

על תפקוד המשק והכלכלה  לבידוד ילדים צעירים השלכות משמעותיותמעבר לכך, 

, בית החולים ספרא לילדים בשיבא מבוסס על מחקרים מדעייםהכלי שמציע הישראלית. 

שנצבר בשנת הלימודים הקודמת במספר מוקדים ומאפשר וגובש לאחר ניסיון יושם בפיילוט 

 חים.צמצום בידודים והשארת מוסדות חינוך פתוחים ובטו

 עקרונות מנחים:

כתוצאה מחשיפה לחולה מאומת, מניעת בידוד תלמידים, צמצום מספר המבודדים  .1

 הורים ומורים.

 הפעלה דיפרנציאלית ע"פ רמת התחלואה האזורית )עיר/שכונה(. .2

)עיתוי,  מתן כלים וליווי צמוד למנהלי בתי הספר בשיטת דיגום עצמי וניהול מקומי  .3

 שיטות הדיגום, חקירה אפידמיולוגית וכו'(.

חבי בהתאם לרמת התחלואה האזורית )דיגום והכלת התחלואה ע"י ניטור הדבקה ר .4

 רחבי מודל מגן חינוך(.

 מיפוי מחלימים )סקר סרולוגי( לצמצום אוכלוסיית היעד. .5

 

http://www.yeladim.sheba.co.il/


 

  ADMINISTRATION -הנהלה 

  

    FAX |WWW.YELADIM.SHEBA.CO.IL: 2562530-3-972|  פקס:   :TEL 2895/6530-3-972טל: 

 

  :*מתאר ההפעלה המוצע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קופות בדיקות תוצאות

  העורף פיקוד/החולים
סקר עיתי ע"פ רמת 

  **זורהתחלואה בא

 תלמיד מאומת

 שגרה.

 

בעלי \מחוסנים\מחלימים

 סרולוגיה חיובית
בדיקת אנטיגן יומית במהלך ימי הלימודים 

 ימים 7)לא כולל סופ"ש( למשך 

 דיווח לביה"ס

 הנחיות פ"ע בידוד

 הבריאות משרד

חקירה אפידמיולוגית מקומית והפעלת 

בדיקות מהירות על קבוצת המגעים 

 ***הקרובים

 

 שלילי חיובי

  PCRבדיקת  שגרה

 שלילי

  חיובי
 

 

סקר סרולוגי לקביעת רמות 

 ומיפוי מחלימים החסינות
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 קיצור הבידוד* הפעלת המתאר מותנית באישור משרד החינוך למתווה 

 מודל מגן חינוך יופעל ע"פ רמות התחלואה בעיר/שכונה -סקר עיתי**

ניהול החקירה וההחלטה על הפעלת המתווה ברמת בית הספר ע"פ מידת  ***

 החשיפה

 

לפריסה למתן מענה לשכבת הכלת  יםשיבא ערוכלילדים והמרכז הרפואי ספרא בית החולים 

הכשרת הצוותים בבתי הספר, לדיגום הנחשפים, תוך , התחלואה והניטור )מודל מגן חינוך(

 ש.כן לעריכת סקר סרולוגי ככל שיידרליווי ותמיכה בפריסת התהליך ו

 

 בברכה,

 פסח איתי' דר
 

 מנהל
 לילדים ספרא ולילי אדמונד החולים בית

 השומר תל, שיבא הרפואי המרכז
03-5302895/6 l 052-6668306 

Itai.Pessach@sheba.health.gov.il 
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