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 הפעילות הבלתי פורמליתטיולים,  החינוך, מינהל חברה ונוער בנושא הנחיות משרדהנדון: 
 

לאור הנחיות , בארגוני הנוער ובמתנסים  בתנועות הנוער ברשויות המקומיות, לית פורמפעילות בלתי 
 נגיף קורונה משרד הבריאות 

 
 לפעילות  ותהרלוונטיבידוד בית והוראות  (צו בריאות העם)בהתאם להנחיות משרד הבריאות  .1

 :פורמאליתבלתי פעילות חוץ וכל טיולים, בלתי פורמלית : סניפים, 
 

 להלן הנחיות משרד החינוך: .2
 

אזרחית בנגיף הקורונה. על  האוכלוסייכללי : מדינת ישראל נכנסת למצב חירום על מנת למנוע הדבקת 
והבלתי פורמלי. ות החינוך הפורמלי פי נחיות משרד הבריאות חל איסור על כל ההתכנסויות של מוסד

האיסור חל על כל פעילות בלתי פורמלית שבשגרה הכוללת התכנסויות בסניפים, טיולים ,פעילות חוץ 
 ועוד.

 
מתנדבים התיר החרגה להפעיל משרד הבריאות  ,על מנת לאפשר הפעלת מתנדבים בחירוםיחד עם זאת, 

בקבוצות ,  נוך בלבדיהחבאישור משרד  למשימות התנדבות לכשידרשו בצורה מפוקחת ומבוקרת 
באתר משרד תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת  מתנדבים  10קטנות של עד 

 : הבריאות
 

דבות ברשות המקומית למשימות התנ מתנדבים החרגה זו נועדה לאפשר הפעלת  (1
 .וע''פ צורך ע"פ נוהל הפעלת מתנדבים בשע''ח לכשיידרש

 , בשלב ראשון יופעלו בוגרים : ש"ש, בוגרי התנועות והארגונים , תלמידי המכינות  (א
 ועוד. בנות שירות לאומי 

 בשלב השני ובכפוף להגדרת צרכים יופעלו בני הנוער של השכבה הבוגרת  (ב

ל במידה ויופעלו בני נוער יש לדאוג לאישורי הורים חתומים כפי שיונסחו על ידי מינה (ג
 ח"ן בטרם הפעלתם.

דרוכים לקראת בזמן התלרבות  קטנותבחוליות הנ''ל  המתנדבים יש להפעיל את קבוצת  (2
 ולמנוע התגודדות במקומות סגורים.פעילות ה

בשטחים פתוחים ולא בתוך מבנים סגורים עד כמה שניתן  המתנדביםיש להפעיל את  (3
 ומזג האוויר מאפשר.

  .יש ליצור הפרדות בין הקבוצות המבניםבתוך  תמתקיימהנדרשת  במידה והפעילות  (4

 
 
 

http://edu.gov.il/
https://www.facebook.com/edu.gov.ils
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx?2702-9
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https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx?2702-9
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 תנועות וארגוני נוער:
ככלל, חל איסור לקיים על פעילות שגרתית של הסניפים  וכן פעילות נוער של הרשויות המקומיות 

 בתוך מיבנים ומחוצה להם .

בין המדריך וקבוצתו בעיקר בימים של חוסר מרחוק  קיימת חשיבות להמשך הקשר  .א
 ים לרשות המדריך במסגרת ההגבלות וודאות באמצעים העומד

או הקבוצה כולה נמצאים בבידוד על פי הנחיות משרד במקרים בהם חלק מהקבוצה  .ב
הבריאות, אנו ממליצים לקיים פעילות ווירטואלית לכל הקבוצה על מנת לאפשר שותפות 

 של כלל החניכים .

אנו ממליצים לשמור על קשר רציף עם ההורים וליידע אותם במדיניות הפעלת החניכים  .ג
 של הסניף ברוח ההנחיות של ימים אלו.

להגדיר מספר מצומצם של עובדים נים למזכל"י תנועות הנוער וארגוני הנוער פואנו  .ד
חיוניים על מנת לאפשר להם המשך עבודה גם במקרה של השבתה כללית. את הרשימה 

 יש להעביר לממונה במינהל חברה ונוער 

יש לקיים את הנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך בנושאים של היגיינה אישית  .ה
  .ישיר בין החניכיםגע והימנעות ממ

 מתנסי"ם 
כמו הפעילות הפורמלית  פעילות המתנ"ס בשגרה אינה אפשרית על פי הנחית משרד הבריאות  .א

 של מוסדות החינוך.

פתוח כמוסד חיוני לשעת חירום ולהוות מקום אותו  על פי צו לשעת חירום על המתנ"ס להשאר .ב
 ניתן להפעיל לטובת הקהילה והרשות המקומית  על פי הנחיות חדר המצב .

יש להגדיר מספר מצומצם של עובדים חיוניים במטה החברה למתנסי"ם ובכל מתנ"ס ולהעביר  .ג
 את הרשימה לממונה במינהל חברה ונוער.

זרחית : מכינות קד"צ, ש"ש , כפרי סטודנטים , גרעיני מחנכים גופים המפעילים בוגרים בחברה הא
 ועוד

 קיים איסור המשך פעילות שבשגרה בכל הגופים החינוכיים הנתמכים על ידי משרד החינוך . .א

 מהתקהלות אסורה עולהימנלהוראות משרדי הבריאות והחינוך  עלהישמיש  .ב

"ל משרד החינוך באמצעות מינהל יש להיערך למקרה של הפעלת מתנדבים על פי קריאה של מנכ .ג
 חברה ונוער

הפעלת המתנדבים תהיה בהתאם לכללים שנוסחו לעיל ובהתאם להנחיות הבריאות והביטחון  .ד
 שיופצו על ידי משרד הבריאות.

קומונות בוגרים מתבקשות להישאר בדירות לטובת סיוע לרשויות המקומיות על פי הצורך.  .ה
 הההיגיינבדירות הינה בכפוף להנחיות משרד הבריאות תוך שמירה על כל כללי  תההישארו

 המתבקשים בעת הזו.

יש להגדיר מספר מצומצם של עובדים חיוניים במטות הארגונים השונים ולהעביר את הרשימה  .ו
 לממונה במינהל חברה ונוער.

   ,בהצלחה

 חגי גרוס                      
 מנהל חברה ונוער                        
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