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 כללי  .1

בשל מצב החירום שהוכרז לאור התפרצות הקורונה,  מערכת החינוך עברה ממתכונת של  .א

הכוללים, שהם מוסדות תורניים ללימודי תורה למידה בבית הספר ללמידה מהבית. 

 לתלמידים בגירים בעלי משפחות, שינו אף הם את מתכונת הלמידה.

צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( נחתם  15.3.20ביום  .ב

 אשר בעטיו הופסקה פעילות הכוללים והישיבות., 2020-)הוראת שעה(, תש"ף

במטרה לאפשר חזרה הדרגתית לשגרת לימודים באופן בטוח ובריא, נדרשת היערכות  .ג

 להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך. המוסדות בהתאם 

יובהר כי הלימודים בכוללים וההנחיות שלהלן כפופים לצווי בריאות העם והנחיות משרד  .ד

, אינם יכולים שלהלןהבריאות. כמו כן יובהר כי כוללים אשר אינם עומדים בהנחיות 

 השעהכולל, וחלף זאת  יוכלו להיתמך במסגרת הוראת מבנה הלשוב ללמידה פיזית ב

, ע"י הפעלת למידה מרחוק. כוללים שאינם עומדים בהנחיות אלו או במבחני התמיכה

 בתנאי הוראת השעה בדבר לימודים מרחוק, תמיכת האגף בהם עלולה להיפסק.

יוכלו הכוללים העומדים בדרישות  ,12.5.2020 , י"ח באייר התש"ף,שלישיהחל מיום  .ה

 משרד להנחיות בהתאםפיזית במבנה הכולל,  ללמידה להיפתח המפורטות במסמך זה,

 . המצורף במתווה דגשיםהו הבריאות

https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_250.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_250.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_250.doc
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בכדי לקיים את הלמידה באופן בטוח ובריא, נדרשת היערכות בכפוף לצו בריאות העם  .ו

ובהתאם  להנחיות משרד הבריאות. מתווה זה נועד לפרט את הנהלים והכללים להפעלת 

 .בכוללים בתקופה זוהלמידה 

לפי  על ידי ועדת השרים הוכרזו בעבר או בהווהבמקומות אשר  –מוגבלים" "אזורים  .ז

לא  כ"אזור מוגבל" 2020-תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )אזור מוגבל(, תש"ף

תושבי אותם כמו כן,  סגורים. יישארווהכוללים באזורים אלו  יוכל להתקיים מתווה זה

  במבנה הכולל.להשתתף בלימודים אזורים לא יוכלו 

 ;הינם: בני ברק 12.5.2020האזורים המוגבלים נכון ליום 

גבעת שאול, קרית  ירושלים בשכונות: רחביה, רמות, רמת שלמה, נווה יעקב, הר נוף,

גאולה, מאה שערים, בית ישראל,  משה, נחלאות, מקור ברוך, רוממה, עזרת תורה,

 ;מוסררה ביית וגן וגבעת מרדכי

 ;בשכונות: נחלה ומנוחה וקריה ב'בית שמש 

חזני, צבאן, הצאלה, ברוש, ביל"ו  :והרחובותנתיבות בשכונות: נטעים ושלום בונייך, 

 וגרשונוביץ.

הסדר או  ישיבתגבוהה או  ישיבה פועלת שבו במבנהאברכים  כולל המפעיל תורני מוסד .ח

  פי עלביחס לישיבה ולמתקנים במבנה הישיבה  לפעול על המוסד, לינה הכוללת פנימייה

הוראות במתווה זה. הלפי בכולל יפעל ובענין האברכים   ,פנימיות לעניין מנהל הוראות

 .כוללהשל  הישיבה לאברכיםבכל מקרה אין לערבב או לאפשר מגע בין תלמידי 

 

 מטרת המסמך  .2

בקבוצות קטנות לשם והתלמידים  ,צוותה ,התנהלות הנהלת הכוללמתן הנחיות ל

 בכפוף לצו בריאות העם והנחיות משרד הבריאות ,בתקופת הקורונה תורניים לימודים

  ומשרד החינוך כאמור במסמך זה.

 

  בכולל אוכלוסיית היעד אשר תגיע ללמידה פיזית  .3

  
, שאינם מתגוררים באזורים שישנם ככל, בכוללים הצוות ואנשי הכוללים תלמידי אברכים

 שהוגדרו כמוגבלים.

  
 
 
 

 

  

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221595220.pdf
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  הנחיות הפעלה .4

אברכים בכל קבוצה,  15ולל ככלל יתקיימו בקבוצות של עד הלימודים בכ -מודל ההפעלה .א

האברכים במהלך כל יום נדרשת הקפדה על היגיינה במוסד ושמירה על מרחקים בין 

 הלימודים, והכל כפי שיפורט להלן:

 וכן, וליישמן שלהלן ההנחיות את ללמוד ידאג אשר מטעמו קורונה ממונה ימנה כולל כל .ב

 .ההנחיות את ליישםוצוות הכולל,  בכולל הלומדים האברכים את להנחות

לדאוג ולוודא שהפעולות הבאות יבוצעו בהתאם להוראות  הקורונה ממונה אחריותב .ג

 , ובכלל זה:החוק והנחיות משרד הבריאות

 בכולל הבריאות כללי לשמירת אחריות. 

 מעלות צלזיוס  38ולמנוע כניסת אדם שחום הגוף שלו  לנכנסים חום למדידת לדאוג
 .ומעלה

 בכולל, ככל שישנן. והתלמידים הצוות של ההסעות לכללי לדאוג  

 בולט באופן והסברה מתאים שילוט להימצאות לדאוג. 

 הציבוריים ובשטחים אישיים וניקוי חיטוי לאמצעי לדאוג. 

 הלומדים באחריות לניקיון הסביבתי ושמירה על היגיינה וניקיון  שיתוףל לדאוג
  .במהלך היום

 ולמנוע כניסה לכולל למי שאין בידו הצהרת  ותיומי בריאות תוהצהר קיום לוודא
 בריאות עדכנית, או שעל פי הפרטים שמילא בהצהרת הבריאות אין  להכניסו.

 ולא לאפשר כניסה אינו חולה  האברכיםוהצוות  אנשיכי אף אחד מהעובדים,  לוודא
 .לפי הנחיות משרד הבריאות לכולללכולל למי שאינו יכול להיכנס 

 ליצור קשר עם לשכת הבריאות המחוזית במידת הצורך לקבלת הנחיות. 
 

 וכן, גופו חום את ימדוד למוסד שנכנס מי כל בה עמדה לכולל בכניסה תציב הכולל הנהלת .ד

 צלזיוס מעלות 38 אינו גופו חום: הקורונה נגיף מתסמיני סובל אינו לפיה הצהרה ימלא

 ידיעתו למיטב כי וכן, בנשימה קושי וללא משתעל אינו, הקודמים וביומיים היום ומעלה

 תציב הכולל הנהלת כי מומלץ. האחרונים בשבועיים קורונה חולה עם קרוב במגע היה לא

 למבנה הנכנסים כל לנוחיות אלה פרטים למילוי בריאות הצהרת טפסיבעמדת הכניסה 

 . והצוות האברכים זה ובכלל

 הגעה .עצמאי באופן  לכולל יגיע תלמיד כלבמידה שהכולל אינו מארגן הסעות לתלמידיו,  .ה

. זה בנושא הבריאות משרד להנחיות בהתאם תהיה, ציבורית בתחבורה תלמידים של

 .  בכניסה התקהלות תיווצר שלא כך ברכב להמתין יש -פרטי ברכב למגיעים

ועד חצי  ,אחד תלמידשבכל מושב יישב  ידאג לכךכולל המפעיל הסעות לתלמידיו  .ו

 .מתפוסת הרכב

ים יונחו לשמור מרחק של האברכ.  התגודדות וללא הקבועים השערים דרך תהיה הכניסה .ז

יגיעו לכולל  עם מסכת פה האברכים והצוות זה מזה בעת הכניסה והיציאה.  יםמטר 2

 לעמידת מקומות ולסמן לכולל בכניסה התקהלות תיווצר שלא כך על להקפיד יש ואף.

 .מהשני אחד מטרים 2 של במרחק הממתינים
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צוות ללא חתימה על הצהרה לא תותר כניסה לכולל של איש ובכלל זה תלמיד או איש  .ח

 .2-ו 1כאמור, לפי נספחים 

בכניסה לכולל, ובמרחב הלימוד יוצבו חומרי אלכוג'ל ומגבונים לחיטוי, לשימוש  .ט

 האברכים והצוות.

על הנהלת הכולל לדאוג לסבון ומגבות נייר חד פעמיים לניגוב ידיים בעמדה לשטיפת  .י

 וש במגבות בד.ידיים, ולדאוג לחדשם לפי הצורך. אין לעשות שימ

שילמדו יחד באופן קבוע.  לכל היותר אברכים 15כל קבוצת אברכים הלומדת יחד תכלול  .יא

 אין אפשרות למעבר של אברכים בין הקבוצות.

מטרים לפחות בין אדם לאדם במשך כל היום, הן בעת  2יש להקפיד לשמור על מרחק של  .יב

 והיציאה מהכולל. הלימוד והן בהפסקת אוכל או בתפילות, ובפרט בעת הכניסה

יש לעטות מסיכת אף ופה )למעט אברך שפטור על פי הדין מעטיית מסיכה בשל מצבו  .יג

 בכל עת במוסד.הרפואי( 

אין לאפשר כניסה לאדם שאינו נמנה על אברכי הכולל וצוותו )בני משפחה, עוברי אורח  .יד

ת בקבוצתלמידי הכולל  כי וכיוצ"ב(, לשום צורך ובכלל זה לא לצורך קיום תפילה. יובהר

תפילת מנחה או ערבית באותו חלל בו הקבוצה לומדת יכולים להתפלל הלומדים הקבועה 

אותה נמנים על ה במשך שעות הלימוד בלבד, ומבלי לצרף אנשים שאינם תלמידי המוסד 

 הלומדים. 15 ה קבועה של עדקבוצ

וא השגודל החדר/האולם , ובלבד  לכל היותר אברכים 15-לבחדר או אולם יותר ללמוד  .טו

מטרים באופן קבוע. כל אברך  2כזה שמאפשר שבין כל אברך לאברך נשמר מרחק של 

 ילמד בשולחן/עמדה/סטנדר נפרד. כמו כן אין לחלוק ציוד )כולל ספרים, גמרות ועוד( ועל

 מד לשימושו בלבד.וכל אברך לעשות שימוש בציוד שלו/ציוד הע

אברכים,  15לקבוע  אברכים בקבוצות קבועות של עד ככל שיש למוסד מספר חדרים, יש  .טז

מטרים  2שילמדו בחדרים מסוימים באופן קבוע ותוך שמירה על המרחק האמור לעיל של 

בין אברך לאברך. אין לערבב ולשנות את הרכב האברכים בכל קבוצה מיום ליום, או 

לחללים ע"י  עומד לרשות כולל אולם גדול, ניתן לחלקוש במידהבמהלך יום הלימוד. 

  2 משתתפים, שישהו במרחק של לפחות 15עד , כאשר בכל חלל יםמטר 2מחיצות בגובה 

 .אחד מהשני מכל כיוון, ובלבד שלא יהיו מעברים משותפים לחללים השונים מטרים

באולם או מרחב או חדר ילמדו תלמידים של כולל אחד בלבד. לא ניתן לקיים לימודים  .יז

אם האולם מחולק למחיצות  עם זאת, מרחב, אולם או חדר. של יותר מכולל אחד באותו

 .בתנאים המפורטים לימודים של יותר מכולל אחד במבנה ותאפשרי"ז, טכאמור בסעיף 

יש להקפיד על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים עם סבון לעיתים  .יח

 קרובות ו/או שימוש באלכוג'ל לעיתים תכופות.

 ממגע פיזי כולל חיבוקים ולחיצות ידיים.יש להימנע  .יט

יש לכסות פה ואף בעת השיעול תוך שימוש בטישו או ממחטה. בהיעדרם יש להתעטש  .כ

 למרפק.



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 אגף בכיר מוסדות תורניים
 

 

5 
 

 על אברך לנקות ולחטא את עמדת הלימוד שלו לפני תחילת כל סדר: בוקר, אחה"צ וערב. .כא

 יש לפתוח דלתות באמצעות טישו/כפפה ולא באמצעות כף היד. .כב

 כל האפשר בנגיעה בפנים.יש להמעיט כ .כג

 חשוב לאוורר ככל האפשר את חדר הלימוד. .כד

 .ודלתות ידיות ביום פעמים מספר לחטא לדאוג הכולל הנהלת על .כה

 יש להימנע מלנשק מזוזות, סידורים, ספרים ותשמישי קדושה אחרים. .כו

דיף להשתמש במדרגות, במעלית מותרים לשהות עד מחצית ממספר ע -שימוש במעלית .כז

 המרבי המותר.הנוסעים 

 אין לשבת לאכול או לשתות במתחמים משותפים. .כח

אין לשטוף כלים . אישי לשימוש בכלים מהבית אוכל ושתיה יובאו על ידי האברכים .כט

 .לאברכים ושתייה אוכל בכולל. חל איסור על המוסד לספק

הכנת קפה או חימום אוכל יהיו כאשר ישנה נוכחות של אברך אחד בלבד במטבח בכל  .ל

 פעם.

נסת גורמי חוץ נצרכים )כגון: טכנאים, שרברבים וכד'( יש לאפשר רק כל עוד הינם הכ .לא

מטרים מאותם גורמי חוץ. יש  2עוטים מסיכת אף ופה ויש להקפיד על שמירת מרחק של 

 להעדיף ככל הניתן לפעול מול גורמי חוץ קבועים.

מעלות צלזיוס  38במידה ואברך מרגיש במהלך יום הלימודים בתסמיני קורונה או חום  .לב

 באופן מיידי. / ומעלה יש לעדכן את ממונה הקורונה ולפנות לרופא משפחה

שמתברר כי אחד מתלמידי קבוצת הכולל חלה בקורונה, על כל חברי הקבוצה  במידה .לג

את ממונה  מיידי. על האברך לעדכן באופן מיידיבאופן  יום 14של  להיכנס לבידוד

  ולפעול בהתאם להנחייתם. את רופא המשפחהו הקורונה, את לשכת הבריאות המחוזית, 

 לדאוג וכן. והשירותים הלימוד חדרי ינוקו יום כל שבסוף לדאוג  הכולל הנהלת באחריות .לד

  וההכנה הניקוי כללי לכל ולדאוג, זה מתווה הפעלת לקראת והכנתו המוסד לניקוי

, בשינויים ההקורונ תבתקופ יחינוכ דבמוס חבטו םחיי  תוחאור רלחוז םבהתא

 המחויבים.
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 היערכות טרום הפעלה  .5

 . לאוורר היטב את כל חדרי המבנים בכולל 

  לערוך חיטוי וניקיון יסודי של כל המתקנים בכולל לרבות המטבח וחדר האוכל וכל
 השטחים הציבוריים.

  לערוך ניקיון יסודי וחיטוי של משטחים בכל חלקי המבנה: מטבח, חדר אוכל, כיורי
 נטילת ידיים, חדרי השירותים, המחסנים, המעלית, חדרי מדרגות וכד'. 

  יש צורך להזרים מים ראשונים מכל הברזים הקרים והחמים למשך שתי דקות. יש לנקות
נוהל החזרת מערכת מים לפעולה קישור: על פי הולחטא ברזים כולל פיית הברז והמסנן.  

 .קורונה -לאחר השבתה עקב מצב חירום 

 עמי בלבד.פ-ניקוי ויבוש משטחים ואביזרים יעשה בנייר חד 

  לפנות אשפה בתדירות גבוהה למיכל המרכזי. יש להקפיד שהפחים במטבח לא יעברו
 המילוי המקסימלי שלהם.  75%

  שלא ניתן  כזהיש לפנות ציוד אשר אינו הכרחי באזורים המשותפים והציבוריים בעיקר
 לחטא ולנקות כנדרש בהתאם להנחיות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .12.5.2020"ף, התש"ח באייר י בתאריך פורסם*המתווה 
  

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
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 הצהרת בריאות – 1נספח 

  

  

 

 כוללהצהרת בריאות לתלמיד 

  

 שם התלמיד: _____________      ת"ז: ________________ 

 _____________________  :טלפון נייד

 _____________________: הכוללשם 

 ___________________ :הכולל כתובת

 __________________שם ראש הכולל: 

  
   

 אני מצהיר/ה  כי:

   

  .הבוקר או ביומיים הקודמים ,צלזיוס ומעלה מעלות 38כי מדדתי חום ולא היה לי חום  •

 ואין לי קשיים בנשימה.  *אינני משתעל •
   למיטב ידיעתי לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.  •

 
 
 

                ______________           ___________             ___________________ 
     חתימה  ת"ז  שם התלמיד  תאריך  

  

 

 *למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.  
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 הצהרת עובד  – 2נספח 

  

 בכוללהצהרת בריאות לעובד 

הצהרת בריאות של עובד במוסד חינוכי )עובד הוראה ומינהלה וכד'( ימולא  ע"פ הנחיות  
 :משרד הבריאות

    תהבריאו דמשר רבאת תהבריאו תלהצהר רישוק
 
  

 : _____________      ת"ז: ________________ תשם העובד/
  

 :  _______________  הכוללשם 
 

 כתובת הכולל: _____________
  

 טלפון:_______________  
 

  
 אני מצהיר כי:  

    הבוקר או ביומיים הקודמים. 38º דתי חום בבוקר, ולא לי היה חום  מד .1

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

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

 

 

_____           ___________             _____________                _______________ 
     חתימה  ת"ז   עובדשם ה תאריך  

  
 

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