
11.3תמונת מצב במערכת החינוך 

תלמידים חולים

החינוך  מערכת תמונת מצב 
10:00שעה 1.6.20סטטוס תחלואה ובידוד ביתי 

ה    ''ועובידוד תלמידים כ''סה

בידוד תלמידיםכ''סה

בידוד עובדי הוראה  כ''סה

ילדי גן חולים  + תלמידים כ''סה

הוראה חולים  עובדי + צוותי חינוך כ''סה

5,266

4,532

734

155

39

6בתי ספר סגוריםכ''סה

7גני ילדים סגוריםכ''סה



שם המוסדרשות מקומיתמחוז
אנשי צוות' מס

הערות
כ מחוזי"סהעל יסודייסודיקדם יסודי

מרכז
1גן דני גיבורראשון לציון

5
סייעת

31/5ס נסגר עד "ביה, מורים4יצחק נבוןרחובות

תל אביב
1מ"חנ, ס הגליל"ביתל אביב

2
סייעת

סייעת5371, 549-גנים בני ברק

ירושלים
בית שמש

1

30

גננת משלימה

מורה1אהל יוסף

(י"מנח)ירושלים 

גננת1גן רימונים

מורה1ס אילנות"בי

מורים1חרדי, מ"חנ, שתילים רכים

מורים2ת חכמת שלמה"ת

גננת1גן

מורים14גימנסיה העברית

מורה2פולה

מורה1נתיבות חיים

1הרטמן בנים

מורה1מזרח העיר

מורה1מ"חנ, ס גוונים"בימודיעין

מורה1(אגמים)אופק גבעת זאב

מורה1ב בית אריה"חטבית אריה

דרום
1'באלפרועאלקאסום

2
מורה

מורה1אלמונתביכסייפה

51717כ על פי סוג מוסד"סה

39כ"סה

חולים-עובדי הוראה 



חולים-תלמידים 
שם המוסדרשות מקומיתמחוז

כ "סהתלמידים' מס
הערות

מחוזיעל יסודייסודיקדם יסודי

11תיכון רב תחומיחדרהחיפה

מרכז

2יצחק נבוןרחובות

5 2בית חינוך צופיתדרום השרון

1גן שופררמלה

תל אביב

בת ים

1אולפן

12

1גן סוס ים

1תיכון שזר

1מילטוןאורט 

אור יהודה
1אהוד מנור

1מ"גן נרקיס חנ

תל אביב

1גן סיסים

1ס גוונים"בי

1מעלות חנה חרדי

בני ברק
1תורת יעקב

לא ביקר בגן1תפארת תמר

1קצירחולון

ירושלים

(י"מנח)ירושלים 

116גימנסיה העברית

136

תיכון

תיכון2טור-את"אמימקיף 

תיכון2חרדי, ת חכמת שלמה"ת

1חרדי, אבני שלמה

1ת"מרכז נוער אמי

1קריית נוער

1הרטמן בנים

1ב גבעת רם"חט

1מדעים ואומנויות

1המסורתי

1זלמן ארן

1אילן רמון

1הפורציםד"חמגן 

1הר חומה, גן עופרים

1מזרח העיר

3טלסטוןקרליןפינס קרית יערים

1הרטובמטה יהודה

בבדיקה', תלמיד כיתה ז11'מקיף גבאר שבעדרום

916130כ על פי סוג מוסד"סה

155כ"סה



כ תלמידים חולים"סה

כ"סהעל יסודייסודיקדם יסודי

916130155

צוות חוליםואנשי ה "כ עו"סה

כ"סהעל יסודייסודיקדם יסודי

5171739



בבידודה"ועותלמידים 

כ"סהה"עותלמידיםמחוז

505צפון

18172532,070חיפה

96399מרכז

44545490תל אביב

1,9942912,285י"מנח+ירושלים

175142317דרום

4,5327345,266כ"סה



בתי ספר סגורים

מוסדכמותרשותמחוז

תיכון רב תחומי1חדרהחיפה

ישיבת שיח תרבות1אלעדמרכז

ירושלים

תיכון הגימנסיה העברית1ירושלים

הרטמן1ירושלים

(אגמים)ס אופק "בי1גבעת זאב

'  אל פורעה ב1אל קאסוםדרום

6כ"סה

גני ילדים

מוסדרשותמחוז

אני גיבור1ראשון לציוןמרכז

תל אביב 

(זרים)נווה שאנן 1תל אביב

נרקיס1אור יהודה

סוס הים1בת ים

(חרדי)גנים 2אשכול 2בני ברק

ד הפורצים"חמ1ירושליםירושלים

7כ"סה



:מורה התגלתה כחולה מאומתת , ס יסודי אופק"בי-גבעת זאב 1.

.ס נסגר"ביה•

.10/6עד לתאריך הוכנסו לבידוד אנשי צוות 35-תלמידים ו278•

( :ח"נדבקה מאימה שעובדת בי)כחולה מאומתת ' התגלתה תלמידת כיתה ז, תיכון רב תחומי–חדרה . 2

.ס נסגר"ביה•

.אנשי צוות הוכנסו לבידוד250-תלמידים ו1,800•

(:נדבק מאביו שהוא מורה בגימנסיה)ילד התגלה כחולה מאומת , הפורציםד"חמגן -ירושלים . 3

.הגן נסגר•

.10/6אנשי צוות הוכנסו לבידוד עד 6-ילדים ו30•

:תלמיד התגלה כחולה מאומת , ס יסודי הרטוב"בי-מטה יהודה . 4

.נסגרלאס "ביה•

.אנשי צוות הוכנסו לבידוד6-תלמידים ו29•

:התגלה תלמיד כחולה מאומת , ב גבעת רם"חט–ירושלים . 5

.נסגרלאס "ביה•

.אחד הוכנסו לבידודה"ועותלמידים 29•

אירועים חדשים


