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 מנהל/ת ביה"ס  לכבוד

 שלום רב,
 

 פ"אתשהנדון: שירותי בריאות התלמיד בבתי הספר 
  2020יולי עדכון 

 

הוא המסגרת שירותי בריאות התלמיד בבתי הספר ניתנים בהתאם לסל השירותים שקבע משרד הבריאות. בית הספר 

המתאימה לביצוע פעילויות של קידום בריאות ומניעת מחלות, ביצוע הפעילויות שבסל מצריך שיתוף פעולה עם הצוות 

 המנהלי והחינוכי של בית הספר.

אתגר הקורונה מלווה אותנו בכל הפעילויות גם בשנה הקרובה ביצוע הפעילויות יהיה בהתאם להנחיות משרד 

 הבריאות . 

צוות הבריאות המבצע את הפעילויות הנדרשות על פי חוק , הינו חלק בלתי נפרד מצוות בית הספר והוא פועל בהגנה 

 ) מצ"ב ההנחיות של ראש שירותי בריאות הציבור (מול התלמידים והצוות החינוכי . והקפדה על מרחק רצוי מלאה 

 
 :משרד הבריאותהשירותים הנכללים בסך שירותי הבריאות לתלמיד, כפי שקבע  .1

 

 :בדיקות סקר א.

 הערכה ואומדן גדילה. *

 בדיקות סינון לשמיעה. *

 בדיקת סינון לראיה. *

  ים המשפיעים על תפקודם בבית הספרעוץ רפואי לצוות הפדגוגי באשר למצבי בריאות של תלמידיי *

 ) הייעוץ יכול להתבצע גם טלפונית (     

 

 :חיסונים ב.

 ואבעבועות רוח.חצבת, חזרת, אדמת,  -כיתה א'  *

 (, פלצת )טטנוס(, שעלת ושיתוק ילדים.דיפתריהשפעת, אסכרה ) -כיתה ב'  *

 שפעת. -כיתה ג'  *

 שפעת. –כיתה ד'  *

 (, פלצת )טטנוס(, שעלת וחיסון הפפילומה.הדיפתריאסכרה ) -כיתה ח'  *

 

 :הדרכות חינוך לבריאות ג.

יציבה נכונה ופעילות ,תכניות הדרכה לתלמידים בתחומים של אורחות חיים מקדמי בריאות כגון תזונה נבונה 

 סיכוניות כגון: עישון, אלכוהול.  מניעת התנהגויות, לגיל ההתבגרות ומניעת היפגעויות  גופנית , חינוך

ות תתבצענה על פי הנחיות משרד ההדרכ נושאים נוספים לפי דרישת הצוות החינוכי, ההורים או התלמידים.

 הבריאות ובמידת הצורך ניתן להעביר את ההדרכות בצורה מקוונת . 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 ) בהתאם להנחיות משרד הבריאות ( :עקרונות לתיאום ולביצוע פעילויות בריאות בבית הספר  .2

 

 בתחילת שנת הלימודים הורים יידרשו למלא הצהרת בריאות וזו תועבר לצוות הבריאותי, על מנת לרכז את      •

 בעיות הבריאות של התלמידים בבית הספר . בהתאם לבעיות הבריאות / ילדים בסיכון , ניתן לבקש ייעוץ             

 רפואי לצוות הפדגוגי בבית הספר .             

     הפעילויות המפורטות בטבלה שלעיל יבוצעו ע'׳י צוות של אחיות ביה"ס, רופאים וצוות מקצועי אחר  •

 על פי הימים בהם התלמידים ילמדו בבית הספר .  ובתיאום עם הנהלת ביה"ס            

    בכפוף  אתוז פעילויותה הס ויקבעו במשותף מועדי ביצוע "קשר עם הנהלת בי אנשי הצוות הבריאותי ייצרו •

    אחות/רופא הבריאותי הכולל הצוות  ללוח הזמנים של בית הספר ובהתאמה לתכנית העבודה השנתית של             

 .ביה"ס/צוות רב מקצועי ב            

 יידוע התלמידים והוריהם על ביצוע הפעולות יתבצע באמצעות מסרונים שיישלחו להורים . כמו כן , הפצת       •

 עלון המידע והודעות לפני ביצוע הפעילויות ,יישלחו במייל הבית ספרי כדרך נוספת ליידוע ההורים .             

 ) ניתן לשלוח סרטוני הדרכה קצרים      תן הדרכה לתלמידים פרטנית/כיתתיתלפני ביצוע כל הפעילויות תינ            

 בוואטס אם ובמייל (              

          . בסיום כל חיסון , יקבלו ההורים יקבלו הורי התלמידים דיווח כתוב על ממצאי הבדיקותבסיום כל בדיקה  •

 .   על החיסון שניתןמסרון עם המידע             

 
 : מפרט הפעילויות שיינתנו בכל שכבת גיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 השלמות חיסונים ובדיקות סינון ) ראיה , שמיעה , גדילה  (תבוצענה במהלך כל השנה בהתאם לצורך .  

 יינתן גם לתלמידי כיתה ז'.  החיסון נגד וירוס הפפילומה במחוז מרכז 

  תוכנו של סל השירותים עשוי להשתנות במהלך שנת הלימודים לפי הנחיות המקצועיות של משרד הבריאות.
 

  5688599-03לטלפון  17.30-8.30ה , בין השעות -ניתן לפנות בכל שאלה אל מוקד פמי בימים א

  תודה על שיתוף הפעולה          
 

 בברכה,
      בריאות פמי    

 כיתה/פעילות חיסונים בדיקת ראיה בדיקת שמיעה אומדן גדילה חינוך לבריאות
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