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לכבוד
מנהלי מחוזות
מתווה הכנה לצה"ל בשטח פתוח בתקופת הקורונה -שנה"ל תשפ"א – עדכון ל 6.5.2021
 .1מבוא
א .לאור עדכון התקנות ע''י וועדת השרים להתמודדות עם נגיף הקורונה בתאריך  4.5.2021לקורונה ניתן לקיים
פעילות הכנה לקראת גיוס לצה''ל הכוללת היכרות עם יחידות בצה"ל למיועדים לשירות ביטחון לצורך
הגברת הנכונות והמוכנות לשירות קרבי ומשמעותי בצה"ל .במסגרת זו ,יתאפשר מפגש עם נציגי צה"ל,
כמפורט במסמך זה.
ב .הפעילות תתקיים בהתאם להנחיות בשגרה של משרד הבריאות המתעדכנות מזמן לזמן ועל פי הקווים
המנחים אשר יפורט בהמשך בסעיף .3
 .2מטרה ההכנה
חיזוק המוטיבציה והחוסן של התלמידים לקראת גיוסם לשירות הצבאי בחודשים הקרובים ,ע''י פעילות
חווייתית ומעצימה ,אשר תחזק ותאפשר להם להגיע לשירות הצבאי בצורה טובה יותר ,ככל הניתן.
 .3הקווים המנחים לפעילות הכנה לצה''ל:
א .ההכנה תתאפשר לתלמידי י''א – י''ב ,בקבוצה של עד  500משתתפים כולל אנשי צוות בכל מהלך הפעילות
ובלבד שתתקיים בשטח פתוח בלבד.
ב .פעילות הכנה במבנה סגור – תתקיים עד  50משתתפים/ע"פ כללי התו הירוק של המתקן/אתר המארח.
ג .שמירת מרחק של שני מטרים בין משתתף אחד לאחר בכל עת.
ד .החיילים/המדריכים החיצוניים שאינם מקרב התלמידים והצוות החינוכי יהיו בעלי תו ירוק/בדיקה
שלילית ב  48שעות האחרונות.
ה .היגיינה  -במתקנים יוצבו אמצעי היגיינה לניקיון הידיים (אלקוג'ל ומגבונים וכו').
ו .עטיית מסיכה הינה חובה במקרים שהפעילות מתקיימת במבנה סגור ולמעט אלה הפטורים ע"פ הוראות
משרד הבריאות.
ז .מזון  -הגשת מזון במארזים אישיים בלבד .כל המשתתפים יאכלו את ארוחותיהם בנפרד.
ח .הסעות התלמידים – לפי הנחיות מתווה משרד החינוך – נוהל הסעות.
 .4נא הפיצו את עדכון ההנחיות למנהלי מוסדות החינוך ולמנהלי מח' החינוך ברשויות המקומיות.
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