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 כללי
במסגרת , החלה חזרה הדרגתית לשגרה של מערכת החינוך, כחלק כולל מחזרת המשק לשגרה. 2020החל מתחילת חודש מאי  .א

  כמוצע להלן. 2020למאי  27החל מהתאריך לפעילות במתווה הדרגתי הפורמאלית הבלתי מערכת החינוך זו, תחזור 

במתווה זה הוגדרו העקרונות, הנהלים וההנחיות, כפי שנגזרו מהנחיות "צו בריאות העם" והתקנות הנלוות אליו המתעדכנות מעת  .ב

 לעת, ואשר יחייבו את כלל המסגרות הבלתי פורמאליות במימוש פעילותם.

, הכשרות של מנהיגות פעולות חינוכיות חברתיים, מפגשים חברתית, הכוללת בין היתר -פעילות ערכיתיאפשר לקיים  המיתווה .ג

 וכו'. חוגי סיורסיור עירוני,  הכנה לצה"ל,צעירה, 

 .ולאור מסמכי ההיערכות שהופצו ע''י משרד החינוך מצ''ב קישורים   הפעלת המיתווה תהיה בכפוף להנחיות משרד הבריאות .ד

 בתקופת הקורונה מסמך היערכות סניפי הנוער (1

 בתקופת הקורונהמסמך היערכות מחלקות הנוער  (2

 

 מטרת המסמך
במסמך זה, אנו  בשלב החזרה ההדרגתית לשגרה. בלתי פורמאלית מטרת מסמך זה הינה הפעלה מחודשת של הפעילות בחינוך ה

מבקשים להציג בפניכם שורה של הנחיות להפעלה מחודשת של הפעילות בכפוף להוראות משרד הבריאות ותוך תשומת לב יתרה 

  יכים.ומיגון הצוותים והחנלבטיחות 

 .המתעדכנות מעת לעתלשגרה החדשה בהתאם להנחיות באתר משרד הבריאות דף הנחיות 

 עקרונות ההפעלה ע"פ צו הבריאות  

מחנה נוער וקייטנה כהגדרתה בחוק הקייטנות  , ובכלל זה טיולים מוסעים, למעטורמלימותרת פעילות במסגרת החינוך הבלתי פ .א

בתנאי שלא ישתתפו בפעילות אנשים במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה "התקהלות בשטח פתוח" ובלבד שבכל עת 

 ישמר מרחק של שני מטר בין אדם לאדם, ושהמשתתפים יעטו מסכות.

 50הפעילות תתקיים בקבוצות של עד  , יש להקפיד על קיום התנאים הבאים:ובשטח הפתוח במבנה בפעילות המתקיימת .ב

 מטרים אחד מהשני. 2בקבוצות אורגניות במרחק של משתתפים 

בעת ביצוע פעילות המחייבת מגע אין חובה לשמור על מרחק של שני מטר בין אדם לאדם, כגון במהלך ביצוע פעילות ספורט,  .ג

 מטרים לפחות בין אדם לאדם." 2מאפשר שמירת מרחק של ובלבד ששטח המקום 

להוראות פרטניות שייתן המנהל  תחול על תכנית "סל תרבות" שבפיקוח משרד החינוך והפעילות תתקיים בהתאם לאהוראה זו  .ד

 הכללי של משרד החינוך.

 

  

 וההערכות שלב התכנון

"ממונה קורונה" שיהיה הגורם המקצועי  -על כל מסגרת בחינוך הבלתי פורמאלי למנות איש צוות כ –מינוי ממונה קורונה  .א

ותפקידו להתעדכן, להנחות וללוות  האחראי על יישום ותדרוך אנשי הסגל והחניכים בהנחיות הקורונה המתעדכנות מעת לעת

כנים מעת דשור לנושאי הבריאות כפי שהם מתעאת מנהל המסגרת החינוכית הבלתי פורמאלית, הצוותים והחניכים בכל הק

 לעת. בין היתר על הממונה:
לצוות ההדרכה ולחניכים וכן ליידע את ההורים בדבר הפעילות המותרת וכללי הבטיחות הנדרשים   לפתח מערך הסברה (1

 תוך שמירה על כללי הבטיחות בכל מסגרת.

 דא שהם מיושמים הלכה למעשה.משרד הבריאות כפי שיפורסמו מעת לעת, ולוו– לעדכן הוראות (2

מודעות ופלקטים נגישים ובולטים ובהם הנחיות וכללי התנהגות במרחב  - לפרסם במרחבי המסגרת הבלתי פורמאלית (3

 הפעילות הארגוני, ובכלל זה בחדרים, חצרות, מסדרונות, שירותים וכדומה.

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/YouthOrgPurpleTag.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/LocalEduPurpleTag.pdf
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
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ת תהיה התייחסות לנושא ההגיינה ושמירה על על הממונה לוודא שבכל תחילת פעילו  -עדכניות בריאות לתדרך הנחיות  (4

ניקיון לאורך כל הפעילות ובסיומה.  מדובר בריענון והסבר יומי קצר להתנהלות נכונה בזמן המפגשים בשגרת קורונה 

  )בדגש על הימים הראשונים.

 :  אזור מוגבל .ב

. וכן חל איסור להיכנס או בלתי פורמאליתלא תתקיים פעילות במקומות אשר יוגדרו ע''י משרד הבריאות כ"אזור מוגבל",  .א

 לצאת מהאזור המוגבל גם חניכים, מדריכים, הורים ואנשי צוות.

  .באתר משרד הבריאות הנחיות שגרהיש לעקוב מעת לעת מה הם האזורים המוגבלים  .ב

 קב''ט המוס''ח הרשותי.רכז התנועה/יש לפנות ללשאלות והבהרות,  .ג

 

 הנחיות ואופן ביצוע הפעילות.הת הצוותים החינוכיים באשר לנהלים, הכנ .ג

חדרים, הזרמת מים ראשונים  ור: איוורהמיועדים לפעילותניקוי, שילוט המרחבים הסגורים  –הכנת המבנים לביצוע הפעילות  .ד

החזרת מערכת מים לפעולה לאחר השבתה  על פי הנחיות  –רז והמסנן בקות ברזים כולל פיית הנכן ל-מכל הברזים )קר וחם( כמו

 קורונה -עקב מצב חירום 

 גבוהה ) לפני הפעילות ובמהלכה ובסיומה(.ריקון פחי אשפה בתדירות  .ה

 בסמוך למבנה הפעילות יש לדאוג להמצאותם של פחי אשפה זמינים וקרובים לכל קבוצה. .ו

 טרום הפעלה
מנהל המסגרת החינוכית הבלתי פורמאלית ישלח לחניכים ולהוריהם אגרת הנחיות קורונה, אשר תרכז רשימת הנחיות  .א

שיתוף ההורים בהיערכות  . (ZOOM) גם לשקול מתן תדריך חזותי באמצעות האינטרנט והסברים, מפורטים וברורים. מוצע

 ובהסברה.

תוך הקפדה על שמירת מרחק בין   אורגניותכל מסגרת חינוכית בלתי פורמאלית תכין רשימות של החניכים שיפעלו בקבוצות  .ב

 .(שלעיל )דגשים לביצוע הפעילות 3ף חניך לחניך כאמור בסעי

 .רך לשבץ מדריך ליותר מקבוצה אחת. אם יש צוקבוע, ניתןלכל קבוצת חניכים יקבע מדריך  .ג

 במהלך התכנון יש לתת את הדעת על מענים פרטניים לפי צרכי החניך/ה , ומתן הזדמנות לכל החניכים לקבל מענים לפי צרכם.  .ד

 ה/מפגש.  האחראי/ת  על הפעילות יבצע מעקב  ורשום נוכחות של החניכים  בכל פעול .ה

שבועית(  שתכלול גם הפרדה בין זמן -מומלץ לפרסם מראש לחניכים, להורים ולצוות ההדרכה מערכת שעות שבועית )רצוי דו .ו

 סיום פעולה אחת לתחילת פעולה הבאה אחריה.

 

    ים לביצוע הפעילותשדג

 בריאות  הצהרת .א

 חתומה )ראה נספח(.השתתפות ללא הצהרת בריאות  מדריך/חניך/לא תותר כניסת איש צוות (1

יאסוף ויתייק את  המדריךהסניף תיבה לאיסוף הצהרות הבריאות, מומלץ להניח בשער  (2

ניתן להשתמש בהצהרה דיגטלית ו/או בצילום  - פעילות מכל חניך לפני תחילת כלההצהרות 

 של הצהרת הבריאות שהוצגה באותו בוקר בבית הספר.

ול להסתמך על כך ובלבד שיצלם את ההצהרה שהציג הצהרה בבוקר בביה''ס יכמדריך /חניך (3

 בסניף. ויציגה לממונה הקורונהאו ימציא העתק שלה  הנייד בטלפון

  עטיית מסכות פה ואף .ב

 עם מסיכת פה ואף.  להגיעואנשי מנהלה נדרשים  מדריכים, צוות, חניכים (1

 ככלל, הפעילות תתקיים עם מסיכה למעט המקרים המפורטים בסעיף הבא (2

 )הוראות מנהל משרד הבריאות( מסכה עטיית חובת תחול לא בהם נסיבותהו תנאיםה (3

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/media/15559/bsv-175547220.pdf
https://govextra.gov.il/media/15559/bsv-175547220.pdf
https://govextra.gov.il/media/15559/bsv-175547220.pdf
https://govextra.gov.il/media/18775/mmk-237749620.pdf
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להסיר את המסכה, ובלבד שנשמר בכל עת מרחק של שני  מדריךיוכל ה הפעילותבזמן  .א

  .חניכיםמטר ומעלה בינו לבין ה

 טיולי רגלי וכד' : הכרוכה במאמץ פיזי כדוג'בעת פעילות  .ב

בתחומים אלו לא תחול חובת עטיית מסיכה,  פעילותבעת חזרות או הופעות שירה, תיאטרון או מוזיקה,  .ג

בין אדם לאדם, למעט בחזרות או הופעות תיאטרון  'מ 2: שמירת מרחק של  בכפוף לתנאים הבאים

לרבות מעמד לתווים,  ל כך שלא יועבר ציוד מאדם לאדם ()חיטוי כלים וציוד אישי והקפדה ע כשיאושרו

 "ב(מיקרופונים, כלי נגינה וכיו

הוריד את או צורך אחר בדיבור או בפנים גלויות, ניתן ל אלית של מדריךטפעילות פרונ/בעת מתן הרצאה .ד

מטר או כאשר  3בתנאי שהאדם הקרוב ביותר נמצא במרחק העולה על ת וזאת המסכה לזמן הפעילו

 ימת מחיצה מפלסטיק קשיח מעל לגובה הראש לפחות בין האנשים. קי

לקולנוע, לא תחול חובת עטיית מסיכה לשחקנים, ובלבד שישמר חוג בצילומים שנערכים במסגרת  .ה

 מרחק של שני מטר לפחות בין אדם לאדם בכל עת

ניתן לקיים את הטיפול בלא עטיית מסיכה ובלבד שנשמר מרחק עזרה ראשונה  בעת מתן  .ו

 של שני מטרים לפחות בין המטפל למטופל. 

 :  לא חלות על הוראות עטיית מסיכהכמו כן,  .ז

 .7לגיל  מתחתילדים  (1

 אנשים בעלי מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית המתקשים באופן משמעותי בשימוש במסכה. (2

 בחדר ללא אדם נוסף. השוהים בכלי רכב, במבנה או  (3

מטר בין  2שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום העבודה ובלבד שיישמרו על מרחק  (4

 אחד לשני.

 )קישור(. יש לפעול ע"פ הנחיות משרד הבריאות בנושאבסניפים בהם מתקיימות תפילות  –תפילות  .ח

 

  לכל משתתף בפעילות הבלתי פורמאליתכללים  .ט

 ., ככל האפשרמטר בין אחד לשני 2ככלל, יש להקפיד על שמירת מרחק  -ק שמירת מרח .1

 כללי היגיינה אישית: .2

 שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים. (א)

 יש להימנע ממגע פיזי כולל חיבוקים ולחיצות ידיים. (ב)

 ככל האפשר בנגיעה בפנים.יש להמעיט  (ג)

 יש לרחוץ ידיים לעיתים קרובות. (ד)

 חשוב לבצע אוורור מקסימלי של המבנה. (ה)

 יש לחטא ידיות ודלתות. (ו)

 יש להימנע מלנשק מזוזות ותשמישי קדושה אחרים. (ז)

 

במקרה שחניך חש ברע, על הצוות החינוכי להפריד אותו משאר חבריו ולדווח מיד להוריו על מנת  (4

סוף אותו. באחריות ההורה, לעדכן את המדריך או את מנהל/ת המוסד החינוך שיגיעו מידית לא

 הבלתי פורמאלי במידה שמדובר בתסמינים של נגיף הקורונה והמשך הטיפול בילד.

 .אין להעביר ציוד בין המשתתפים - במהלך הפעילותשימוש בציוד אישי ה (5

https://govextra.gov.il/media/18891/mmk-239072520.pdf
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 כללי התנהגות בתחבורה 

לאתר הגעה בתחבורה פרטית וציבורית בהתאם להנחיות המתעדכנות מעת לעת באתר משרד הבריאות קישור  .א

  סעיף תחבורה ציבורית ופרטית –משרד הבריאות 

דגשים יות משרד החינוך המתעדכנות מעת לעת בפורטל משרד החינוך קישור: הסעות תלמידים בהתאם להנח .ב

 והנחיות להסעות תלמידים בתקופת הקורונה

 

 סיום פעילות ופיזור

 ושטיפת ידיים /אלכוג'ללוודא ניקיון  .א

 תום הפעילות יפוזרו החניכים בהדרגה על בסיס הקבוצות האורגניות למנוע התקהלות ופיזור מדורג.עם  .ב

 בטרם עזיבת המקום יש לוודא עטיית מסכות ולהנחות שמירת מרחק בדרך חזרה הביתה. .ג

 

  מצ''ב קישור –יפעלו ע"פ מיתווה מיוחד לטיול  - טיולים 

 

 יקרים,  מנהלי חב"פ

ניסיון העבר מוכיח כי ידענו גם בעבר להתמוד יחד עם ההתמודדות עם מגיפת הקורונה מזמנת לנו את אתגר הניהול במציאות משתנה. 

  , יצירתיות ורגישות תוך מתן מענה לצורך ברמה הפרטנית והקבוצתית. מחשבתית והניהוליתאתגרים ועשינו זאת בהצלחה, תוך גמישות 

שרים חידוש הפעילות הבלתי שבתנאים הנוכחיים מאפ ערכיות חברתיות,  חינוכיותטומן בתוכו הזדמנויות  המודל המוצג במסמך זה,

 פורמאלית אמנם בהדרגה אבל בדרך הבטוחה לשגרה מלאה. 

 לצוותים ולחניכים.ובריאות שלמה לכם  אני מאחל לכם הצלחה רבה,

 

 בברכה נאמנה

 מנהל אגף חירום ארצישאלתיאל רם,        מנהל מינהל חברה ונוער, חגי גרוס

 

 

 העתקים 

 מר שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך 

 מר אריה מור, סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר ביטחון, בטיחות ושע"ח 

 עו"ד אילת מלקמן, יועצת משפטית, משרד החינוך 

 מר שאלתיאל רם, מנהל אגף בכיר ביטחון, שעת חירום ובטיחות

 מנהלי מנהל חברה ונוער במחוזות

 גב' מיכל מנקס, סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, שלטון מקומי 

 הדר אליהו, מנהלת תחום נוער וצעירים במרכז לשלטון מקומי

 גב' רינת חכים, ראש תחום חינוך ורווחה במרכז המועצות האזוריות

 גב' נועה בן אריה, יועצת משפטית, מרכז השלטון המקומי 

 אגפי חינוך ברשויות המקומיות מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלים ו

 

  

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/TripsandOutsideActivbacktoschool.pdf


 מדינת ישראל 
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 חברה ונוערִמנהל       אגף בכיר לביטחון חירום ובטיחות 
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 הצהרת בריאות הורים – 1נספח 
 

 

 ( בשפה הערבית)  )ימולא על ידי ההורה( חניךבריאות להצהרת 

 

 מס' ת"ז: ________________ ____________ ________ה: /חניךשם ה

 : _________________________________________ה/מדריךשם ה

 אנו מצהירים כדלהלן:

  צלזיוס.  מעלות 38.0מדדתי חום לבני/בתי ונמצא כי חום גופו/ה מתחת ל 

 *בני/בתי לא משתעל/ת ואין לו/לה קשיים בנשימה 

  היה/הייתה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרוניםלמיטב ידיעתי בני/בתי לא 

 

 *למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.

 שם ההורה: ____________________________ תעודת זהות:__________________

 

 

  

___________________ ___________________   

   תאריך חתימת הורה 

http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/student_health_arab.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/student_health_arab.pdf
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 18בגיר מעל   למשתתף הצהרת בריאות – 2ספח נ
 

 

 טלפון נייד_:_____________________ ה: _____________      ת"ז:________________ /משתתףשם ה

 שם בית הספר____________

 

 : _________________________________________המדריך/השם 

 אני מצהיר/ה  כי: 

  הבוקר או ביומיים הקודמיםמעלות,  38.0מעל ולא היה לי חום מדדתי חום כי 

  משתעל ואין לי קשיים בנשימה.אינני 

 .למיטב ידיעתי לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים   

________________ ________________ _______________ ________________   

   חתימה ת"ז המשתתףשם  תאריך

 

 

 

 *למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.
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 צוות בחינוך הבלתי פורמאליהצהרת עובד  – 3נספח 
 

 בחינוך הבלתי פורמאליהצהרת בריאות לעובד 

 

 ( חיחנוך בלתי פורמאלי) במוסד חב"פ הצהרת בריאות של עובד 

  קישור להצהרת הבריאות באתר משרד הבריאות ימולא ע"פ הנחיות משרד הבריאות, 

 

 שם העובד/ה: _____________      ת"ז:________________ 

 

 שם המסגרת החינוכית בה עובד/ת בשגרה: _______________  

 

 _______________טלפון: 

 

 

 אני מצהיר כי: 

  .38ºמדידתי חום בבוקר, ולא לי היה חום מעל  .1

 אין לי תסמיני קורונה )שיעול, קושי בנשימה* או כל תסמין נשימתי אחר(. .2

 לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. .3

 

  

________________  ________________ _______________ ________________   

   חתימה ת"ז שם העובד תאריך

 

 

 

 .*למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת

 

 

 

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/bz-173305620.pdf
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/bz-173305620.pdf

