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-צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( )הוראת שעה(, תש"ף - להוראות המנהלבהתאם 

2020  

 בכפוף לתנאים המפורטים להלן: יב' –לחניכים בכיתות ה'  מותרת הפעילות

 –בחוק)אסור לקיים קייטנה כהגדרתה   , טיולי יום ,  מבצעי התנדבות , חוגים  פעולות –סוגי הפעילות המותרים  .1

 .ימים ברצף(  3מעל 

)יש . קבוצות במקביל  באותו המקום 6ועד לקבוצה משתתפים  20 מותרת בכינוס של –פעילות בשטח הפתוח  .2

 .בקבוק אישי( –ותוך הקפדה על שתיה מרובה  האווירלוודא שהפעילות מתקיימת בהתאם לתנאי מזג 

  משתתפים בקבוצה. 10 מותרת בכינוס של – פעילות במבנה .3

הבנוי ממספר חללים בנויים שאינם סמוכים ונפרדים לחלוטין זה מזה ללא דלת מקשרת בין מבנה ) 

 ( .בכל חללאנשים  10יוכלו לשהות עד  או בקומות נפרדות החללים

הפעילויות יתקיימו בהתאם להוראות  –וצוותים מותרת רק עבור סמינרי הכשרת מדריכים  –פעילות הכוללת לינה  .4

קבוצות במקביל  באותו המקום , הלינה מותרת  6משתתפים בקבוצה ועד  20 הפעילות תהיה של  מנהל פנימיות

 . )הנחיות לסוגי המבנים המותרים יפורסמו בקרוב(במבנה בלבד 

במידה ומכל סיבה מתקיימת חריגה ממספר המשתתפים  – פי ההנחיות הנ"ליש לוודא  שהפעילות מתקיימת על  .5

 .למצבלקבלת הנחיות בהתאם  33010המותר יש לדווח בזמן אמת בביפר 

 .)מותרת הפעלת קייטנה(ד' מתקיימת על פי ההנחיות הקודמות וללא שינוי  -הפעילות לכיתות ג' .6

 חיים בקן ובסניף ) מצ"ב( יש לקיים את הפעילות בהתאם להנחיות מסמך אורחות ה .7

 הנחיות מפורטות משרד החינוך:

 יעודכן בקרוב( מתווה טיולים ופעילויות חוץ בתקופת הקורונה( 

 מתווה להפעלת קייטנות 

 הנחיות ודגשים להסעת תלמידים 

 טבלה מרכזת:

 צוותי הדרכה יב-השכבות  ד-ג שכבות 

פעילות בשטח 

 פתוח

 6)עד  20בקבוצות של  35בקבוצות של עד 

 קבוצות(

 קבוצות( 6)עד  20בקבוצות של 

 במבנה 10קבוצה של עד  במבנה 10קבוצה של עד ב 35בקבוצות של עד  פעילות במבנה

 מותר –טיול יום  טיולי יום בלבד )ללא לינה( מותר טיול

הכוללת לינה מותרת רק פעילות  

 במבנה )הסוג שלו יתברר בקרוב(

 אסור אסור מותר קייטנה

 

https://govextra.gov.il/media/23336/mk-28072020.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221595220.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/TripsandOutsideActivbacktoschool.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Corona-SummerSchoolGuidelines.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf


 ולהקפיד הקפדה יתרה על: אנו מזכירים שיש להמשיך ולשמור על כללי הפעילות

 הצהרת בריאות למשתתף .1

 עטיית מסכת פה ואף .2

 מטר 2שמירת מרחק של  .3

 היגיינה  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הנוער העובד והלומד –בקן ובסניף אורחות החיים 

 חזרה לשגרה מלאה בתקופת הקורונה

 28/7/20מעודכן 

 

 כללי
 

 

  קבועות.קבוצות על יש לשמור 
 

 מטר בין חניך לחניך  2 או  חניךמ״ר ל 7 -במבנה פעילות המתקיימת 

 

  בין חניך לחניךמ'  2מרחק  –פעילות המתקיימת במרחב הפתוח  
 

  רכז המחוז / האזור יוודא את העמידה  –ימונה לממונה הקורונה הקיני/סניפי  –רכז/ת הקן / הסניף

 בתנאי התו הסגול ובהנחיות המפורטות במסמך זה

 

 מורשה לפעול רק מבנה שקיבל " תו סגול תנועתי " ואושר ע"י מרחב חיים 

 

 אין לקיים פעילות הקשורה בהכנת מזון / בישול ואכילה משותפת 
 

 הלי הבטיחות הרגילים ) סקר בטיחות כהרף עין , הסרת מפגעים , בחירת יש להקפיד על כלל נ

 משחקים בטוחים (

 

 הקן / הסניףשל  והחיטוי  הניקיון שגרת

 .ובההלך הפעילות והתשתיות בו לקראת חזרת החניכים לפעילותלהכין את המבנה אחראי  רכז/ת הקן .1
 

, השירותים, המסדרונות, המעקות, הידיות וכל מתקן או אביזר חדריםפעילות זו תכלול את ניקוי ה .2

 החניכיםש

 נוהגים לגעת בהם בשגרת הפעילות.

 

 , הציוד, המתקנים והחצר יהיו נקיים בכל עת.הקן/ הסניף מבנה  .3
 

 יונחו פחי אשפה במידה מספקת. הקן / הסניף במרחבי  .4
 

 ונייר ניגוב . בחדרי השירותים יוצבו מתקני סבונים/בקבוקי סבון נוזלי .5
 

 

הכוללים, בין השאר, תרשימים המנחים את  יוצבו, במקומות בולטים, שלטי הסבר הקן/ הסניף במרחבי  .6

 כיצד

 לשטוף ידיים חבישת מסכות ועוד.
 

 בסוף כל יום פעילות. הקן / הסניףיש לבצע ניקיון יסודי וחיטוי בכל שטח  .7



 

 בחדרי שירותים יום הפעילות יש לבצע ניקיון מספר פעמים במהלך  .8
 

 

 

     :יש לבצע חיטוי .9

 בסוף כל יום. הקן / הסניףכל שטח  .א

כפתורים ומתגים,  משטחים הנמצאים במקומות סגורים בהם נוגעים בתדירות גבוהה כגון: ידיות, .ב

 מספר פעמים במהלך יום הפעילות. – נות, משטחי עבודהמעקות, שולח

 

 

 החיטוי יתבצע לפי המפורט להלן: .10

לפחות או באמצעות  %70באמצעות חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של חיטוי יתבצע  .א

מ"ל  40.(ניתן להכין תמיסה המורכבת מ hypochlorite sodium %1.0למשל  תמיסת כלור

 ליטר מים. 1-אקונומיקה ו
לפני ביצוע החיטוי יש לנקות את המשטח המיועד לחיטוי. הניקוי יתבצע באמצעות מים וסבון על  .ב

 ושפשוף האזור שיש לנקות. יגובידי נ

 החיטוי יתבצע על ידי ניגוב המשטחים בחומר החיטוי וייבוש טבעי. .ג

 ב .ד

יש להחזיק את חומרי הניקוי )אקונומיקה , חומר חיטוי אסלה וכ"ו( באריזתם המקורית ובמקום מוגן  .11

 מהחניכים
 

 יש להציב אמצעים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין. .12

 

 יאותהצהרת בר

 החניך לקן / סניף. , לפני הגעתהצהרת בריאותמצ"ב קישור למילוי  .1
 

 מעלות צלזיוס 38/חניך לסניף עם חום גוף העולה על מדריךלא תותר כניסת  .2

 

חניך שהציג הצהרה בבוקר בביה''ס יכול להסתמך על כך ובלבד שיצלם את ההצהרה בטלפון הנייד או  .3

 .סניףלרכז הקן / קומונר בקן/ימציא העתק שלה ויציגה 

 

 ללא הצהרת בריאות חתומה. לשטח הקן / סניףואנשי צוות לא יורשו להיכנס  רכזים, דריכים, מחניכים .4

 

רכז ובאישור  חריג, אלא במקרה לשטח הקן / סניףיורשו להיכנס  ככלל, הורה או כל אדם אחר לא .5

 ./סניףהקן

 

 עיקרי תפקידו: - תורןמדריך יוצב  שער הכניסהב .6
 

 חניך לחניךמטר בין  2בפתחי הכניסה ויישמר מרחק של  קהלותבאופן בו לא תיווצר הת לקיים בקרה (א

 איסוף ותיוק הצהרות בריאות (ב

 

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/Prh/Parents/HealthyLifeStyle/health-statement-for-students.pdf


 

 

 

 

 

 

 מסיכת פה ואף עטית

 ומעלה. 7ככלל, שימוש במסכות הינו חובה מגיל  - ובתוך מבנה מרחב ציבורי .1
 

 .ולעטות אותה במהלך הפעילות עם מסיכת פה ואףחניכים מדריכים ורכזים נדרשים להגיע לקן / לסניף  .2

 

 

 הוראות משרד הבריאותעל פי מסכה  עטיתהתנאים והנסיבות בהם לא תחול חובת  .3
 

מרחק של שני מטר ומעלה בינו  להסיר את המסכה, ובלבד שנשמר בכל עת פעולה יוכל המדריךבזמן  (א

 .חניכיםלבין ה
 

 'ו, טיולי רגלי וכפיזית, עבודה : פעילות ספורטבעת פעילות הכרוכה במאמץ פיזי (ב
 

 

 כללי היגיינה אישית

 לקן/ לסניףישטפו ידיים מיד בהיכנסם והמדריכים  חניכיםיש לוודא כי ה .1

 

תוך הקפדה  הפעילותבמהלך יום  להקפיד על שטיפת ידיים, לעיתים תכופות מדריכיםוה חניכיםעל ה .2

 .שימוש בשירותים, ולפני החזרה למרחב הציבור יתרה לאחר

 

 יש להימנע ממגע פיזי כולל חיבוקים ולחיצות ידיים. .3

 

 אישי או אחר מאחד לשני. אין להעביר ציוד .4

 

 

 

 ובמזגנים (קולרים)שימוש במתקני מים קרים 

 ובתנאי שהשתייה תהיה ללא מגע עם פיית הברז. ניתן להשתמש במתקני שתיה למים קרים .1
 

 לשימוש במתקני מים קרים. מסמך מפורטלמלא בקבוקים ללא מגע עם הברז, ככל האפשר. ראה יש  .2
 

 מומלץ להשאיר את החלון באופן מלא,בקן / בסניף הפעלת מזגנים בחדרים: ניתן להפעיל מזגנים  .3

 .לאוורור במידת הצורך, במידה ואין יכולת לפתוח את החלון, המזגן יכול לפעול גם בחלון סגור

https://govextra.gov.il/media/18775/mmk-237749620.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/WaterfountainsCorona.pdf


 

 

 

 

 

 

 


