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 )לוח תפוצה(

                       

                                                                

 לקראת חזרה מדורגת    ברשויות המקומיות מחלקות הנוערהכנת הנדון:                                  

  2020מאי  27את החינוך הבלתי פורמאלי לשגרת פעילות החל מה  באופן מדורגבהתאם להחלטה להחזיר  .1

 עלינו להיערך בהתאם ובכפוף להנחיות משרד הבריאות.

 ההיערכות להכנת פעילות מחלקת הנוער ומוסדותיה הינה באחריות הרשות המקומית. .2

מרכזים קהילתיים ר, מועדוני נוער, מרכזי פעילות, מרכזי נועהמוסדות הכלולים במסגרת מחלקת הנוער הם:  .3

 .)להלן: מוסדות מחלקת הנוער( רשותיים

רשאים לבצע פעילות מנהלית וארגונית להכנת מחלקת הנוער ומוסדותיה לקראת חזרה  מנהלי מחלקות הנוער .4

 מדורגת לפעילות.

 רמאלית תתבצע ע''פ מתווה חינוך בלתי פורמאלי )יופץ בהמשך(.הפעילות הבלתי פו .5

 שלב הכנה וההיערכות: .6

   ומוסדותיה ברשות המקומית. והכנת מחלקת הנוערארגון  .א

 בכל מוסדות המחלקה.ביצוע פעולות הניקיון והחיטוי הנדרשים  .ב

 וסדות מחלקת הנוער.טיפול לוגיסטי שוטף, תחזוקה וטיפול במ .ג

 טיבית הנדרשת.היערכות אדמיניסטר .ד

במוסדות מחלקת הנוער כל עוד  חינוך בלתי פורמאלית עם חניכיםלבצע כל פעילות חל איסור  חשוב לציין, כי .7

 החתומים מטה.''י לא פורסם צו בריאות המתיר זאת ואישור רשמי ע

מחלקת הנוער )אפילו לצרכי להפעיל את ת ב"אזור מוגבל", חל איסור נמצא במידה ומחלקת הנוער -אזור מוגבל  .8

                                                                                                  מהאזור המוגבל לצוות מחלקת הנוער. וכן אסור לצאת או לבואהתארגנות( 

 הנחיות שגרה - ותיאיש להתעדכן און ליין באתר משרד הבר
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 :("תו סגול"כללי ) 2020למאי   27הנחיות להיערכות לקראת ה  .9

 באחריות מנהלי מחלקות הנוער .א

 ע"פ ההנחיות של משרד הבריאות.להקפיד ולפעול במחלקה ובמוסדותיה  (1

 פעילויות בהתאם למתווה של משרד החינוך.הכלל לוודא ביצוע  (2

להיפגש עם ממונה הקורונה הרשותי לקבלת הנחיות, ולוודא שכל עובדיו במחלקה מכירים את  (3

 חיות ופועלים לפיהן כמפורט בסעיף הבא.ההנ

 במוסדות מחלקת הנוער שנמצאים במבנים נפרדים ממבנה מחלקת הנוער: (4

 לוודא מינוי ממונה קורונה ע''י מנהל המוסד. .א

 לוודא שממונה הקורונה ייפגש לתדרוך ע''י ממונה הקורונה הרשותי. .ב

 דגשים והנחיות הבריאות  .ב

מילוי הצהרה על כללי נסיעה בתחבורה, ו הציבורי, חבישת מסיכה,על אופן היציאה למרחב הקפדה  (1

באתר משרד הבריאות דף שגרת חיים המתעדכנות מעת לעת היעדר תסמינים, כללי היגיינה 

 .קורונה

 ער.פרסום הנחיות הסברה לנו (2

 לדאוג לניקיון והיגיינה בכל המבנים בהם מתקיימת פעילות של מחלקת הנוער ברשות המקומית. (3

   - הצהרת בריאות .ג

 הגעתם למבני מחלקת הנוערלפני  טופס הצהרת בריאות  מצ"ב קישור (1

 מעלות צלזיוס. 38עם חום גוף העולה על למבני מחלקת הנוער  חניך/לא תותר כניסת איש צוות (2

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

 הנייד ויציגה למדריך לפני תחילת הפעילות.

 במקרים המפורטים ככלל, חובה לעטות מסיכה בכל זמן הפעילות למעט  –חבישת מסיכת אף ופה  .ד

  בהוראת מנהל משרד הבריאות   

 .בין אחד לשני מטר 2ככלל, יש להקפיד על שמירת מרחק  -שמירת מרחוק  .ה

 .סעיף תחבורה -הנחיות משרד הבריאות הגעה בתחבורה פרטית/ציבורית יהיו ע"פ  .ו

 כללי היגיינה אישית: .ז

 שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים לעיתים תכופות. (א
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 כולל חיבוקים ולחיצות ידיים. להימנע ממגע פיזייש  (ב

 .להמעיט ככל האפשר בנגיעה בפניםיש  (ג

 לעיתים קרובות. לרחוץ ידייםיש  (ד

 של המבנים אוורור מקסימליחשוב לבצע  (ה

 יש לחטא ידיות ודלתות. (ו

 

 

 מבקשים לפעול על מנת לקדם פתיחת מחלקת הנוער להיערכות והתארגנות. .2

 מפרסום מסמך זה. תחולה: .3

 היערכותכם בהתאם. .4

 אנא הקפידו על ההוראות!

  בהצלחה ובריאות איתנה                                                                                          

 

 

בכבוד                                                     רב,

 

 

 

 
 עותק:

 תפוצת הנהלת המשרד 
 חירום משרד החינוך תפוצת מטה

 תפוצת מטה אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית  
 תפוצת מנהלי תחום ביטחון מחוזיים

 ראש מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי בישראל מיכל מנקס,גברת 
 ראש מינהל ביטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי בישראל יוחאי וג'ימה,מר 

 מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי בישראל הדר אליהו גברת 
 יו''ר איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות אבי קמינסקי,מר 

 לירז אלול, מ''מ יו''ר האגודה המקצועית למנהלי מחלקות הנוער.גברת 
 אתי איסלר, מנכ''ל התאחדות המרכזים הקהילתייםגברת 

 מנהל ביטחון וחירום החברה למתנ''סיםשוקי רוזנפלד, מר 
 נספח הנחיות משרד הבריאות 
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