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 2020במאי  24
 א' בסיוון תש"פ

 2000-1023-2020-0073855מס' סימוכין: 
 

 לכבוד 
 מנהלי ארגוני ותנועות הנוער 
 שלום רב,  

                                                                                       

 ע''פ הנחיות הבריאות - ותברשויות המקומיהנוער וארגוני ניפי תנועות הכנת ס: הנדון                         

 

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

 .ובכפוף להנחיות משרד הבריאותעלינו להיערך בהתאם 

רשאים לבצע פעילות מנהלית וארגונית להכנת  לצורך כך, תנועות וארגוני הנוער וצוותי הרשות המקומית .2

 הסניפים לקראת הפעלת מתווה החינוך הבלתי פורמאלי. 

 ותכלול: 6כמפורט בסעיף  תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאותשלב הכנה יתבצע  .3

 ארגון הסניף והכנתו   .א

 ביצוע פעולות הניקיון והחיטוי הנדרשים לקראת פתיחת הסניף. .ב

 , תחזוקה וטיפול במערכות הסניף.טיפול לוגיסטי שוטף .ג

 היערכות אדמיניסטרטיבית הנדרשת. .ד

כל עוד לא פורסם צו  עם חניכים בסניפיםלבצע כל פעילות חינוך בלתי פורמאלית חל איסור אציין ואדגיש כי,  .4

 בריאות המתיר זאת באופן רשמי.

 )אפילו לצרכי התארגנות( להפעיל את הסניף ב"אזור מוגבל", חל איסור  נמצא במידה והסניף .5

 הנחיות שגרה - ותיאיש להתעדכן און ליין באתר משרד הברוכן אסור לצאת או לבוא מהאזור המוגבל לצוות הסניף: 

 הארציים והרשותיים: באחריות מנהלי התנועות והארגונים .6

 לוודא כי הפעילות במבנה הסניף היא אך ורק ארגונית ומנהלית כפי שהוזכר לעיל. .א

 .ממונה קורונה סניפילוודא מינוי  .ב

לפעול ע"פ הנחיות ממונה קרונה רשותי ובתיאום מול מנהל מחלקת הנוער, בהתאם למתווה החינוך הבלתי  .ג

 ''מ.פורמאלי שיפורסם בימים הקרובים ע''י הח

http://www.education.gov.il/bitachon
http://www.edu.gov.il/
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/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 
 אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתיתמינהל חברה ונוער                                           

 מנהל אגף היערכות לשעת חירוםמנהל המינהל                                                                                  
 
 

 

 bitachon\http://www.education.gov.il 3931067-073פקס  6539310-073טל'   9510402, ירושלים; 2רח' דבורה הנביאה 

 www.edu.gov.il|  730-3931067فاكس  730-6539310هاتف  9510402القدس, -, اورشليم2شارع دبورا هنبيئة 

 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות 

 

 

 להלן ההנחיות להפעלת סניף תנועת/ארגון הנוער ברשות המקומית ע"פ הנחיות הבריאות: .7

 עיקרי תפקיד ממונה הקורונה של הסניף .א

כללי  על אופן היציאה למרחב הציבורי, חבישת מסיכה, והחניכים צוות המדריכיםלהנחות את  (1

באתר משרד הבריאות דף שגרת חיים המתעדכנות מעת לעת כללי היגיינה נסיעה בתחבורה, 

 .קורונה

 בסניף. והחניכים לצוות המדריכיםפרסום הנחיות הסברה  (2

 והיגיינה של הסניף. ןלדאוג לניקיו (3

 ולמנהל מחלקת הנוער  על יישום ההנחיות. לדווח לממונה הקורונה הרשותי (4

      ,הצהרת בריאות .ב

  הגעתם לסניף.לפני , מילוי הצהרת בריאותלמצ"ב קישור  (1

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

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

 בסניף. לממונה הקורונהויציגה או ימציא העתק שלה  הנייד

 בכל זמן הפעילות חובה לעטות מסיכה למעט במקרים המפורטים  –חבישת מסיכת אף ופה  .ג

  בהוראת המנהל משרד הבריאות 

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

 .יש לפעול ע"פ הנחיות משרד הבריאות בנושא )קישור(בסניפים בהם מתקיימות תפילות  –תפילות  .ה

 .סעיף תחבורה -ות משרד הבריאות הנחיהגעה בתחבורה פרטית/ציבורית יהיו ע"פ  .ו

 כללי היגיינה אישית: .ז

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

 כולל חיבוקים ולחיצות ידיים. להימנע ממגע פיזייש  (ב

 .להמעיט ככל האפשר בנגיעה בפניםיש  (ג

 לעיתים קרובות. לרחוץ ידייםיש  (ד

 של המבנה. אוורור מקסימליחשוב לבצע  (ה

 ידיות ודלתות. יש לחטא (ו

 ותשמישי קדושה אחרים. להימנע מלנשק מזוזותיש  (ז
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 אנו מבקשים לפעול על מנת לקדם פתיחת הסניפים להיערכות והתארגנות. .2

 מפרסום מסמך זה. תחולה: .3

 היערכותכם בהתאם. .4

 

 אנא הקפידו על ההוראות!

  בהצלחה ובריאות איתנה                                                                                          

 

 בכבוד רב,                                                                  

                                 

 

 

 

 עותק:

 תפוצת הנהלת המשרד 

 תפוצת מטה חירום משרד החינוך

 תפוצת מטה אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית  

 תפוצת מנהלי תחום ביטחון מחוזיים

 ראש מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי בישראל גברת מיכל מנקס,

 ביטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי בישראל ראש מינהל יוחאי וג'ימה,מר 

 מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי בישראל הגב' הדר אליהו 

 יו''ר איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות אבי קמינסקי,מר 

 הגב' לירז אלול, מ''מ יו''ר האגודה המקצועית למנהלי מחלקות הנוער.

 לי דרעי, מזכ''ל מועצת תנועת הנוער בישראלמר נפת

 מר שלומי קסטרו, מנכ''ל מועצת ארגוני הנוער בישראל

 נספח הנחיות משרד הבריאות 
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