
לכל קבוצה היוצאת לטיול או פעילות חוץ ימונה אחראי  
.  לא ניתן למנות את מדריך הטיול לאחראי קורונה. קורונה

:  התפקיד כולל
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הכנות מקדימות

מינוי אחראי קורונה

מדריכים , מורים, תלמידים)לתדרך את כלל המשתתפים –תדריך

ולהקפיד על יישומן החל  , על פי הנחיות משרד הבריאות( ומלווים

משלב ההכנות עד לסיום הטיול

בריאות  הצהרת לאסוף –בריאות קורונה ידנית או מקוונתהצהרת 

ולשאר  , 16מתחת לגיל ההורים לתלמידים ידי קורונה חתומה על 

שעות24ולתייקן למשך ידם על חתומה המשתתפים 

מורה או מדריך עם חום של למעלה  , של תלמידמניעת השתתפות

מעלות או תסמינים של קושי בנשימה ומניעת הצטרפותם לטיול38-מ

שחש ברע משאר הקבוצה  בטיולהפרדת תלמיד או משתתף אחר

ודיווח להורי התלמיד

שמירת  . על תסמינים תוך תיעוד בטבלה שמיתמדידת חום ותשאול

לאחר מכן ניתן למחוק אותם. שעות24-הנתונים ל

ריחוק ועטיית מסכה בכל שלבי הפעילות  , על כללי היגיינההקפדה

והסיור בהתאם להנחיות

ומיגון על ידי המשתתפיםוידוא הבאת ציוד אישי 
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סיור/הנחיות למהלך הטיול הכנות מקדימות 

משרד  
החינוך

לטיולים וסיורים חינוכיים  עיקרי המתווה ליציאה 
*הקורונהבחינוך הפורמאלי בתקופת 
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לקבוצה קבועהלאורך כל הפעילות התלמיד משתייך •

נשארים תמיד במסגרת  –ובחינוך המיוחד ' ב-'בכיתות א, ילדיםבגני •

הכיתה האורגנית

כיתה אורגנית היא הקבוצה הקבועה שלומדים בה כיום עד : ומעלה' גכיתה •

(  מותנה בקבלת אישור מנהל–או יותר )תלמידים 18

oאחתכיתות אורגניות לקבוצה 2ניתן לאחד -בפעילות בשטח פתוח

o תתנהל בכיתות האורגניות  –פעילות בשטח סגור

כל הפעילות לכל קבוצה יהיו מדריך ומלווים קבועיםלאורך 

נוהל הסעות משרד החינוך בתקופת כלל ההסעות יתקיימו על פי •
הקורונה המאושר

לאורך הפעילות תהיה הקפדה על מקומות ישיבה קבועים ועטיית מסיכות  •
.לפי ההנחיות בנוהל

בכמות כוללת שלל'אלכוג, מדחום: בכל אוטובוס יהיו הפריטים הבאים•
.מסכות רזרביות10-ליטר לפחות לחיטוי ידיים ו1

כל יציאת הסעות תתבצע בדירוג, למניעת התגודדות במקום הפעילות•
.דקות לפחות בין רכבי ההסעה30של 

לשתף את ההורים בתוכנית באחריות מנהל המוסד או רכז הטיולים 

ובהנחיות  הטיולים 

קבוצות קבועות

הסעות בטיול

הכנות מקדימות

סיור/הנחיות למהלך הטיול הכנות מקדימות 

שיתוף במידע

לטיולים וסיורים חינוכיים  עיקרי המתווה ליציאה 
*הקורונהבחינוך הפורמאלי בתקופת  משרד  

החינוך
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אכילה בשטח

ספק מורשה והגשת המזון בפעילות חוץ תעמוד  /רכישת מזון מקבלן•
בהנחיות משרד הבריאות בהגשת מזון במוסדות חינוך

כל משתתף יביא עמו כלי  . במתחם של כל קבוצה, ארוחות יתבצעו בנפרד•
.אוכל אישיים שישמשו רק אותו ואינם ניתנים להעברה

סיור/הנחיות למהלך הטיול

פעילות במרחבים פתוחים

בין כל מטר2שמירת מרחק של על יש להקפיד במהלך הפעילות •
משתתף בכל קבוצה

עליו יש מטר50מרחק מינימאלי של –מרחק בין הקבוצותעל שמירה •
.לשמור בין קבוצות במהלך הפעילות והלינה בשטח

על  , אם שתי קבוצות או יותר נפגשות במהלך הפעילות או הלינה•
.אחראי הקורונה לוודא שמירת המרחק המינימלי ביניהן

סיור/הנחיות למהלך הטיול הכנות מקדימות 

מסכהעטייתחובת 

בשטח פתוח בזמן פעילות -ומעלה ' גכיתה •
.פעילות במקומות ובמבנים סגוריםבזמן -ומעלה ' כיתה ד•

מסכהמעטייתפטור 
במהלך פעילות או מסלולי הליכה עם מאמץ גופני•
עובדי מוסד המלווים תלמידים בגני ילדים•
'ב-'תלמידי כיתות א•
תלמידי חינוך מיוחד  •

לטיולים וסיורים חינוכיים  עיקרי המתווה ליציאה 
*הקורונהבחינוך הפורמאלי בתקופת  משרד  

החינוך
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מקלחות ושירותים

אירוח באכסניה  

של האכסניהעל פי התו הסגולכללי הלינה באכסניה יהיו •
ללא תחלופה במהלך כל הטיוללחדרים קבועים המטיילים יחולקו •
חניכים לחדר האוכל לפי הקבוצות  /יש לווסת את כניסת התלמידים-מזון•

ולהקפיד על שמירת מרחק בין הממתינים לאוכל כדי למנוע ערבוב הקבועות 
קבוצות 

לקבוע כללים ברורים והנחיות למשתתפים בפעילות למניעת התקהלות  יש •
במקלחות ובשירותים

יש למנות מבוגר אחראי לניהול והשגחה על שמירת מרחק ומניעת התקהלות•

?מה נעשה בעת זיהוי משתתף בעל תסמיני קורונה בפעילות

:כל הפעולות צריכות להתבצע לפי הנחיות משרד הבריאות
יש להפריד מיידית את החולה המאומת משאר הקבוצה  1.
התלמידס ואת הורי "על אחראי הטיול לעדכן את מנהל ביה2.
–אחראי הטיול לדווח לחדר מצב של משרד החינוך על המקרה באחריות 3.

סיור/הנחיות למהלך הטיול

סיור/הנחיות למהלך הטיול הכנות מקדימות 

קישור לנוהל המלא

חניוני לילה-לינת שטח 

ניתן לקיים פעילות הכוללת לינה בשטח פתוח בתנאי שמתאפשרת ומוקפדת •
.  מטר בין אדם לאדם2שמירת מרחק של 

באותו מקום לינה תוך  איש250לא יעלה על סך הלנים בין כלל הקבוצות •
.מרחק בין הקבוצותהקפדה על 

.לכל קבוצה יהיה פח אשפה עם שקית חד פעמית לאיסוף אשפה•

026222211

מסמך זה אינו מחליף את המתווה המלא* 

לטיולים וסיורים חינוכיים  עיקרי המתווה ליציאה 
*הקורונהבחינוך הפורמאלי בתקופת  משרד  

החינוך
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