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 לכבוד

 , משרד הרווחהאגף משפחות ילדים ונוער בקהילה -ותהמחוזי ותהממונ

 משרד החינוך –ממוני שחר מחוזיים 

 משרד החינוך –מנחות מועדוניות מחוזיות 

 

 שלום רב,

 בימי קורונה המשותפות הנחיות להמשך פעילות המועדוניות  

  .אנו נמצאים בימים מאתגרים בהם נגיף הקורונה מתפשט בארץ ובעולםכידוע לכם 

 ,לכך הובילהאנשים  10כי אסורה התקהלות של מעל  של משרד הבריאות, ההנחיה
שמערכות החיים הרגילות בארץ משתנות: מקומות עבודה רבים נסגרים לגמרי או 

רית הוגבלה ועוד לצורך קבלת קהל, מערכת החינוך סגורה, הנסיעה בתחבורה הציבו
 כהנה.

לנוכח ההבנה של חשיבות המשך פעילות המועדוניות עבור ילדים בסיכון, התקבלה 
, כאשר צוות המועדוניתקבוצות ילדים, עם    2במתכונת של  החלטה להמשיך פעילותם  

 בכל יום תשתתף קבוצה אחרת.

 אילו:להלן מספר הנחיות לצורך קיום סדר יום מיטבי בתנאים מיוחדים 

סדר היום צריך להיות מותאם למצב הייחודי של פעילות בזמן שבית הספר  .1
תשומת   עם מתן הנהוגה במועדונית סגור. יש לכלול בו את הפעילות הרגילה

לארוחה חמה לפעילות הפגתית, שיחות אישיות וקבוצתיות, לב מיוחדת 
אם ללוח " בהתזמן למידהוכן "  וארוחת בקר או מנחה, לפי שעות הפתיחה שלו

השידורים של משרד החינוך, או בהתאמה לתכנית הלימודים המקוונת של 
 בתי הספר בישוב.

 
לשמור על הניקיון,  :יש לפעול עפ"י הנחיות משרד הבריאות במצב ייחודי זה .2

 להקפיד על כללי היגיינה ושמירת מרחק.
 

 
חשוב לשוחח עם הילדים על מחלת הקורונה והדרכים להתמודד עימה, וכן  .3

לרענן את הנחיות משרד הבריאות, באופן מותאם גיל וצרכים. חשוב להתייעץ 
וכן לגבי דרכי התמודדות עם מנחת המועדונית ועם עו"ס המועדונית בעניין זה  

 עם תגובות ילדים והורים למצב המתפתח.



     
 

 
אמפטיה כלפי הורים, שמחליטים לא לשלוח את אנשי הצוות נדרשים ל .4

 ילדיהם למועדונית. 
 

 
. יתכן שחלק  הנוכחות דלילההמועדונית צריכה להיות פתוחה גם אם  .5

מהנעדרים מהמועדונית יתרצו עם הזמן, יתכן שחלק יגיעו באיחור. מאחר 
 ואילו ימים שאינם רגילים, צריך לשמור על רמת גמישות גבוהה בנושא.

 
הסיבות:    לפיהנעדרים מהמועדונית    וימפה אתות המועדונית יעקוב  חשוב שצו .6

 בידוד, חששות ההורים ו/או הילדים או סיבות אחרות.
 

 
 בי ילדים ומשפחות הנדרשים לבידוד.יש לעמוד בקשר עם הרשות לג .7

 
 יש לעמוד בקשר רציף עם לשכת הרווחה באמצעות עו"ס המועדונית.  .8

 
 

לבידוד ביתי של ילד/ה, מדריך/ה או אם בית, בת במקרה של דרישה לכניסה  .9
שרות או כל מתנדב או מי שבא במגע עם הילדים, יש לדווח לרשות המקומית 

למנהל מחלקת החינוך או מי מטעמו, וכן לעו"ס המועדונית, ולעמוד בקשר  –
 עם מנחת המועדונית. 

 
הילד במהלך להמליץ להורים לשתף בכל שינוי במצבו הבריאותי והרגשי  של  .10

 וגם ביחס לכל אחד מהילדים השוהים במועדונית. הבידוד הביתי
 

 
חזרתם של ילדים וצוות המועדונית תתקיים רק לאחר שהשלימו את ימי  .11

הבידוד הנדרשים, וככל שלא התפתחו תסמינים, ולפי הנחיות משרד 
 .הבריאות

 
שות חשוב לציין כי במקרה של היעדרות אחד מאנשי הצוות, חובה על הר .12

 לדאוג לאיש צוות חלופי. 
 

 בברכת בריאות איתנה,

 נעמי אבוטבול             תמר פתחיה  

 מנהלת המחלקה לרווחה                                  מנהלת תחום מועדוניות ארצית   

 קהילה והורות

 משרד הרווחה            משרד החינוך   

 


