
11.3תמונת מצב במערכת החינוך 

תלמידים חולים

החינוך  מערכת תמונת מצב 
30.5סטטוס תחלואה ובידוד ביתי 

ה    ''ועובידוד תלמידים כ''סה

בידוד תלמידיםכ''סה

בידוד עובדי הוראה  כ''סה

ילדי גן חולים  + תלמידיםכ''סה

עובדי הוראה חולים  כ''סה

(סייעות)צוות נוסף חולה כ''סה

587

487

100

107

36

3

7בתי ספר סגוריםכ''סה

10גני ילדים סגוריםכ''סה



סהכמספר עובדי הוראה חולים  מספר תלמידים חולים  רשות מקומית  

246רחובות  

202דרום השרון

101רמלה  

404בת ים  

202אור יהודה  

213תל אביב  

213בני ברק  

8915104ירושלים  

303טסלזטון

011ראשון לציון  

022בית שמש  

011מודיעין  

011בית אריה  

011פסגת זאב  

033כסייפה  

10730137



סהכעל יסודייסודי  קדם יסודי  

61190107תלמידים  

7121130עובדי הוראה  

1323101137סהכ



תלמידים חולים  סוג חינוך שם המוסד  רשות מקומיתמחוז 

תלמידים  2יסודייצחק נבון  רחובותמרכז 

תלמידים2יסודיחינוך צופיתביתדרום השרון  

ילד  1קדם יסודישופר גןרמלהתל אביב

תלמיד  1יסודי  אולפן  בת ים 

ילדה  1קדם יסודי  גן סוסבת ים 

תלמידה1על יסודיתיכון שזר בת ים 

תלמידה  1על יסודימילטוןאורט בת ים 

תלמידה  1יסודימנור  אהודאור יהודה  

ילד  1קדם יסודיגן סיסים  נווה שאנן

ילד  1קדם יסודי  חנמגן נרקיס אור יהודה  

מעלות חנה תל אביב

חרדי 

תלמיד  1יסודי

תלמיד  1יסודיתורת יעקב  ברק בני

תלמידים חולים  •



תלמידים חולים  סוג חינוך שם המוסד  רשות מקומיתמחוז 

לא ביקר  )ילד 1קדם יסודי  תפארת תמר  בני ברק תל אביב

(בגן

תלמידים  84תיכון  גימנסיה  ירושלים  ירושלים  

מקיף אמיתירושלים

אלתור  

תלמידים  2תיכון  

תורה  תלמודירושלים  

חכמת שלמה  

חרדי

תלמידים  2תיכון  

אבני שלמה  ירושלים  

חרדי 

ילד  1יסודי  קדם

פינסקרליןירושלים  

טלזסטון

תלמידים  3יסודי  

תלמידים חולים  •

תלמידים כ  "סה

קדם  

יסודי

תלמידים 

יסודי

תלמידים

על יסודי  

10761190



/  עובד הוראה סוג חינוך שם המוסד  רשות מקומיתמחוז 

איש צוות  

סייעת חולה  1קדם יסודי  דני גיבורגןראשון לציון  מרכז

מורים חולים  4יסודי  יצחק נבון  רחובות  
ביס נסגר וחוזר)

(31/5לפעילות ב 

גננת משלימה  1בית שמש  י"מנחירושלים

גננת חולה  1קדם יסודי  גן רימוניםירושלים  

מורה חולה  1יסודיביס אילנות  

מורה חולה  1יסודימ"חנביס גוונים מודיעין  

מורה חולה  1ב "חטבית אריה  

שתילים רכיםירושלים

מ"חנחרדי 
מורה חולה  1יסודי

תלמוד תורהירושלים

חכמת שלמה  

מורים חולים2יסודי

מורה  1יסודיאהל יוסף  בית שמש  רמת

גננת 1קדם יסודי  גן פסגת זאב 

מורים19על תיכון  גימנסיה  ירושלים  

מורים חולים  



/  עובד הוראה סוג חינוך שם המוסד  רשות מקומיתמחוז 

איש צוות  

סייעת חולה1יסודי  מ"חנהגליל תל אביבתל אביב

סייעת חולה1קדם יסודי  537+549בני ברק 

מנהל חולה  1יסודי  אלפרועה'  באלפרועהדרום 

מורה חולה  1יסודיאלמונתבי

מורים חולים  

גננת  כ  "סה

קדם  

יסודי

מורים  

יסודי

מורים

על יסודי  

גננות304

סייעות3

1211



בתי ספר סגורים  

ישיבת שיח חרדי 

תרבות  

אלעד

כסייפהאלפרעוקתיכון דרום

כסייפה  מותנביתיכון 

כסייפהאבועדיסודי

כסייפה  תל כסיףיסודי

אלכסום'באלפרועהיסודי 

ירושליםהגמנסיהתיכון ירושלים  

אלכסוםגנים אשכול  4דרום 

(זרים)נווה שאנןגן סיסים  1תל אביב

אור יהודה  גן נרקיס  1

בת ים גן סוס הים 1

בני ברק(חרדי)גנים 2

ראשון לציון גן אני גיבור  1מרכז 

גני ילדים סגורים  



אירועים  
תלמידיםסוג חינוךשם מוסדרשותמחוזתאריך

חולים

מורים  

חולים

תלמידים 

בבידוד

מורים  

בבידוד

תאריך 

סיום  

לבידוד

י "רשת"תתל אביבחרדי1.17/5

בנים

יסודי
תל כביר

נווה עופר

113131/5

ישיבת שיח אלעדחרדי2.18/5

חיטוי  )תלמוד 

וחזרה  

(ללימודים

1172/6חטב

ראשוןמרכז3.21/5

לציון

אני גיבור

(סגור)

1יסודיקדם

סייעת  

204/6

+  459גן בני ברקחרדי4.21/5

537גן 

מ"חנ

(סגורים)

213/6גננת1יסודי  קדם

גנים  5ירושליםחרדי5.24/5
חכמת רב  

שלמה זלמן  

6031/05גנן1קדם יסודי  



אירועים  
תלמידיםסוג חינוךשם מוסדרשותמחוזתאריך

חולים

מורים  

חולים

תלמידים 

בבידוד

מורים  

בבידוד

תאריך 

סיום  

לבידוד

ביס  1בית ברלמרכז.6

בית חינוך  

צפית

5934/6תלמידים  2יסודי  

מנחי 7.26/5

ירושלים

ש"שירושלים

גמנסיה
עד סגור

לתוצאות  

הבדיקה

+  חטב 

תיכון

7תלמידים11

מורים

180304/6

ביס  1אלקסוםדרום8.26/5

אלפורעה

(נסגר)

בבדיקהמורה1

4+גנים3כסייפהדרום926/5

ספר  בתי 
עד  סגורים

לתוצאות 

הבדיקה

עד סגוריםמורה  1

למתן  

בדיקות  

שנערכות  

10

.
3547/6ילדה1קדם יסודי  גן סוס היםבת ים תל אביב28/5



אירועים  
תלמידיםסוג חינוךשם מוסדרשותמחוזתאריך

חולים

מורים  

חולים

תלמידים 

בבידוד

מורים  

בבידוד

תאריך 

סיום  

לבידוד

11

.
8/6מורים325תלמידה  1על יסודי  תיכון שזר בת ים תל אביב28.5

12

.
כיתות  2תלמידה  1חטיבהמילטוןאורט ים בתתל אביב28.5

בבידוד

7/6מורים5

13

.
7/6מורים  4תלמידה  1אהוד מנור  אור יהודה  תל אביב28.5


