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. בתקופת הקיץהבריאות רואים חשיבות גדולה בקיום פעילות חוץ  ומשלימה ומשרד הגבוהה משרדי ההשכלה

 .הפעילות נחוצה לבריאות הנפשית, לחיבור החברתי ולהשרשת ערכים של אהבת העם והארץ

הכנה מלאה לטיולים להיערכות וליש חשיבות רבה  התקיימה פעילות קיץ הכוללת לינהלאחר תקופה ארוכה בה לא 

וזאת, בהתאם להוראות הקבועות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

ההיערכות צריכה להתבצע  תקנות חינוך(. –להלן ) 2020 -)הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך(, תש"ף

ארגונים והן ה"ל לטיולים הן בהיבטים הפדגוגים/ל הנחיות חוזרי המנכשוכלל בעלי התפקידים של תוך ביצוע ריענון 

בקיום פעילות חוץ, סיורים  יםההתמודדות עם מגפת הקורונה מזמנת לנו אתגר .בטחוניםהבהיבטים הבטיחותיים/

  כללי הבטיחות החשובים בתקופהלנדרשת תשומת לב מיוחדת תוך מתן מענה לכן  .במציאות משתנהוזאת וטיולים 

 זו.

אשר  המתווה מיועד עבור הגופים הנתמכים על ידי משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה בתחום החינוך הבלתי פורמלי  

: יחידות הנוער ברשויות המקומיות, תנועות וארגוני הנוער, החברה להם סמל מוסד מאושר על ידי חדר המצב 

 מתנדבי שנת השירות ועוד. ,למתנסים

 . יחד עם זאת הוא מתייחס לכלל המטיילים והמטיילות, הנוחות בלבד בלשון זכרמתווה הטיולים נכתב לצורך *

 

 מטרת המסמך 

, על מנת תשפ"א מחנות ופעילות חוץ בתקופת הקיץ  ,ההנחיות במסמך זה מיועדות לתת מענה ליציאה לטיולים  .1

 ; בתנאי בטיחותית פיסית לקיים פעילות חינוכית ערכ

כפי שיפורסמו מעת לעת. שמירת , לתקנות חינוך ולהנחיות והנחיות משרד הבריאותהפעילות כפופה למגבלות  .2

התנהלות נכונה תוך הקפדה על אורחות חיים המותאמים לתקופה תאפשר את קיום הפעילות תוך דגש על 

 שמירת בריאותם של המשתתפים ואנשי הצוות;  

 

 הגדרות 

ההשכלה הגבוהה והמשלימה בתחום החינוך הבלתי פורמלי  כלל הגופים הנתמכים על ידי משרד -גוף/מוסד חב"פ  .1

 ;ובכלל זה מחלקות הנוער ברשויות המקומיות עד כיתה יב'

 כל מבנה/מרכז פעילות המיועד לפעילות בלתי פורמלית של גופים או מוסדות חב"פ השונים;  -סניף  .2

 גוף או סניף חב"פ; צוותי ההדרכה השונים המובילים פעילות בלתי פורמלית במוסד,  -מדריכים  .3

 הנוטלים חלק בפעילות הבלתי פורמלית.  -"חניכים" או "משתתפים " .4
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 כללי 

 חוזרי המנכל הבאים:  חולו הטיול יעל  .1

 םיבטיה –ספריות במערכת החינוך -בית-טיולים ופעילויות" 0208' הוראת קבע מס -"ל טיולים"חוזר מנכ" .א

   (קישור( ."םוביטחוניי םבטיחותיי ,םארגוניי ,םפדגוגיי

 תבטחה –ספריות במערכת החינוך-בית-טיולים ופעילויות" 0218'  הוראת קבע מס -"ל טיולים"חוזר מנכ" .ב

 ."םמי תופעילויו חושט השד תפעילויו ,םסיורי :יהחינוכ דלמוס ץמחו תהמתקיימו תבפעילויו תהבטיחו

  (קישור)

י הלשכה "אישור הבטחוני הניתן עיש לפנות לקבלת  ,תיאום בטחוני יםטיול המחייב/בית ספרית בפעילות חוץ .ג

 . לתיאום טיולים

 

 הנחיות הבריאות בדגשים 

ולפקח על כך שהם  בכללי הבריאות, החניכים וצוות המדריכים, משתתפי הטיוללתדרך ולהנחות את יש  .א

  ;במהלך הטיול ועד לסיומועובר  לטיולמיושמים מהמועד שבו מתכנסים ונערכים ליציאה 

   ;בהתאם לחוזר מנכ"ל – אישור הורים יש למלא  .ב

 .ביצוע דגימות על ידי משרד הבריאות במהלך הפעילותאישור הורים כולל הרשאה ל יש לוודא כי  .ג

 

 .   בעלי תפקידים : 1

על כל גוף למנות "ממונה קורונה ארצי" שיהיה הגורם המקצועי במטה הגוף  -מינוי "ממונה קורונה ארצי"  1.1

המעודכן בהנחיות המחייבות המתעדכנות מעת לעת, האמון על ההתנהלות המיוחדת הנדרשת בתקופת הקורונה 

 והמנחה את נאמני הקורונה בגוף, במוסד ובסניפים השונים;  

ה, בכל הנוגע ליחידות הנוער הרשותיות, ממונה הקורונה הוא ממונה הקורונה הרשותי, ואין צורך יובהר שלעניין ז

 במינוי אדם נוסף.

בכל סניף יוגדר "נאמן קורונה" ותפקידו להתעדכן בהנחיות ממונה הקורונה, להנחות וללוות את מדריכי הסניף,  1.2

הצוותים והחניכים בכל הקשור לנושאי הבריאות כפי שעדכן אותו ממונה הקורונה. כל סניף יעביר את שם נאמן 

 נאמן הקורונה., וכן יעדכן בכל שינוי בזהות הגוף במטההקורונה לממונה הקורונה 

בכל טיול / מחנה , ימונה נאמן קורונה אשר תפקידו להתעדכן בהנחיות הקורונה ולבצע במקרה הצורך את נוהל  1.3

 אימות החולה והדיווח למשרדים השונים על פי הנוהל שיקבע.

  

 קיד ממונה קורונה:  תפ.  2

מיושמות הלכה למעשה על ידי "נאמן להכיר את ההוראות המחייבות כפי שיפורסמו מעת לעת, ולוודא שהן  2.1

 הקורונה "בגוף ובסניפיו;  
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בנושא הקורונה ל"נאמני הקורונה", לצוותי ההדרכה ולחניכים וכן ליידע את ההורים בדבר נחיות לפתח מערך ה 2.2

 הפעילות המותרת וכללי הבטיחות הנדרשים בכל מסגרת;  

פעילות תהיה התייחסות לנושא ההיגיינה הנדרשת לכל אורך להנחות את "נאמני הקורונה" לוודא שבכל תחילת  2.4

 וכן שמירה על ניקיון לאורך כל הפעילות ובסיומה;   הפעילות 

ולתת מענה לכל קושי או שאלה שעולים ו/או בפעילות החוץ  להנחות וללוות את "נאמני הקורונה" בסניפים  2.5

 מהשטח; 

הכללים המיוחדים ויוודא כי כל  רשימתכל פעילות, יעבור המדריך על באחריות נאמן הקורונה לוודא כי בתחילת  3.7

 לים ופועלים לפיהם. החניכים עומדים בכל

 

 הערכות טרום יציאה לטיול .3

  ;יעדכן וישתף את ההורים בתכנית והנחיות הבריאות לטיולאחראי הטיול,  /רכז הסניף  –שיתוף ועדכון ההורים  3.1

ההסברה תונגש באופן מותאם לחניכים עם . תוך דגש על הנחיות הבריאותייעשה תדרוך החניכים בתכנית הטיול  3.2

 ;צרכים מיוחדים

  ;כפי שיפורט בהמשך ,בריאותם הנוגעים לכלליהפ הקווים המנחים שלעיל ו"ההיערכות לטיול תהיה ע 3.3

שמות  הרשימות יכללו את . טיולל המשתתפים בלאחראי הטיול או מי מטעמו יכין רשימות הכוללות את כ 3.4

 התלמידים, מספרי תעודות הזהות וטלפונים של הורים למקרה הצורך בפינוי.

 .('ל וכד'ואלכוג, מסכות, מגבונים, נייר טואלט)בציוד היגיינה אישי ו כל חניך יגיע לפעילות כשהוא מצויד במסכה 3.5

ידאג כן ל ו'מגבונים לחים ואלכוג, סבון נוזלי לשירותים :אחראי הטיול ידאג לציוד היגיינה עבור כל הקבוצה  3.6

 . למלאי נוסף למקרה הצורך

החב"פ )הורים, צוותים וחניכים וכו' ( להקפיד  שלא  להגיע  בפעילות המוסדיר ולהנחות את כל השותפים יש להסב 3.7

לפעילות עם תסמינים, אם מדובר במבודדים שטרם סיימו את תקופת הבידוד או אם מדובר על שבים מחו"ל, 

 הנחיות משרד הבריאות:בהתאם ל

 .כמפורט בדף זה באתר משרד הבריאותלמי שאובחנו מאומתים לקורונה:    א.

 .כמפורט בדף זה באתר משרד הבריאותלמי שיש תסמינים חשודים לקורונה :    ב.

 .ט בדף זה באתר משרד הבריאותכמפורלחוזרים ולנכנסים לישראל מחו''ל:       ג.

 

 ית מסיכה בפעילותדגשים לחובת עטי. 4

ם ה בחללים ומבנים סגורים בסניפיככלל, הפעילות יתקיימו כרגיל וללא הגבלות למעט חובת עטיית מסיכ .4.1

 .) ככל שיהיו שינויים יש להתעדכן באתר משרד הבריאות( בהסעות חניכיםובמוקדי הפעילות ו

 עטיית מסיכה אינה חלה במקרים הבאים: חובת   4.2

 .7חניכים מתחת לגיל  (א

https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=1
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=1
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=2
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=2
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=4
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איש צוות חינוכי שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת /חניך (ב

 ממנו עקב מוגבלותו, לעטות מסיכה.

 חניך/איש צוות חינוכי השוהה במקום סגור או מופרד בלא אדם נוסף. (ג

 בקביעות בחדר אחד. חב"פוות חינוכי העובדים במוסד אנשי צשני  (ד

 ספורט.בעת פעילות  (ה

תותר תוך הקפדה על  -וכל מי שאינו נמנה עם הצוות החינוכי  השתתפות בפעילות הורים -השתתפות הורים 4.3

 עטיית מסיכות בחללים ובמבנים סגורים.

        וכד' יתקיימו כרגיל וללא הגבלות למעט הקפדה על עטיית מסיכות בחללים ובמבנים סגורים.  ומסיבותאירועים  4.4     

 .סגור במבנה מסיכות עטיית על הקפדה תוך כרגיל יתקיימו - חוגים   4.5     

  
 למבנה מחוץפעילות  /בשטח לינה עם מחנהטיולים ו .5

 
 במבנה מסיכות עטיית על הקפדה תוך לינה על הגבלות ללא כרגיל יתקיימו החינוך מוסדות במסגרת הטיולים 5.1

 .ורסג

 .לטיול השגרתיות ההנחיות פי על ,לטיולים מלווים הורים לצרף ניתן 5.2

 :גיינה אישיתישטיפות ידיים וה 5.3

נפרדות לקבוצות השונות או להקטין את מספר קבוצות המשתמשות בשקתות.  ברזיותמומלץ להקצות  .א

 ;במקרה שלא ניתן להקצות שקתות נפרדות, יקבע זמן שימוש נפרד לכל קבוצה

 ;פעילותכל יציאה לאחרי שירותים, לפני השינה, ולפני אכילה, לפני  תבצעושטיפות ידיים י .ב

 .ההיגיינעמדת גם ליד כל עמדת מים תהיה  .ג

 מזון: 5.4

הנחיות משרד הבריאות בהגשת מזון במוסדות החינוך. יש להקפיד על התחומים תהיה בהתאם להזנה בטיול 

 הבאים:

בהנחיות משרד הבריאות בהגשת מזון רכישת מזון מקבלן/ספק מורשה והגשת המזון בפעילות חוץ תעמוד  .א

 ;במוסדות חינוך

י שמוגדרים על ידי בתנאים של בישול במחנה כפ במחנה קיץ מותר להקים מטבח מקומי ובתנאי שהוא עומד .ב

 משרד הבריאות.

  ;ערבוב קבוצותמ  מנעי, וכן לההממתינים לאוכללהקפיד על שמירת מרחק בין מומלץ  .ג

 

 :מקלחות ושירותים בשטח 5.4

 יש להקפיד ולנקות את השירותים והמקלחות לפחות פעמים ביום.      
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 :בפעילות מחנה בריאות ושירותי מרפאה 5.5

הולם  מענה לתת מנת על הבאים האמצעים יועמדו בנוסף. קיץ מחנות ל"מנכ חוזר דרישותהמחנה תעמוד בכל  מרפאת

 :הקורונהתקופת משבר ב המחנה לקיום

 עם נתונים וניתוח למעקבמנהל היער  לסגןבקרה על טיפולים ואירועים מיוחדים יועברו פעמיים ביום  דוחות .א

 .היער רופא

 :בנגיף הקורונה הדבקהחשד ל אוקורונה  חניך מאומתשל גילוי  במקרהתגובה ופעולה  .ב

  סמיני מחלה כלליים יטופל במרפאת המחנה וישלח לביתו ו/או לבדיקת קורונה על פי שיקול תחניך עם

דעת רופא המחנה ולאחר קבלת האישור הנדרש מאת הורי החניך; עד קבלת תשובת הבדיקה ישהה החניך 

 ד. בבידו

  להוראות בהתאםקורונה לחניך במחנה, תבוצע חקירה אפידמיולגית  לבדיקתחיובית  תוצאהבמקרה של 

 מי ששהה בקרבתו של החניך יונחה לעבור לבידוד, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.  ;הבריאות משרד

 

 

 קורונה מאומת הל פעולה בעת גילוינו .6

 חניך או מדריך של מוסד החב"פ, יש לפעול ע''פ סדר הפעולות הבא: אבחון מאומת בקרב  על ודעהעם קבלת ה

לוודא כי החולה אינו נוכח בפעילות ופועל על פי הנחיות משרד הבריאות לחולה מאומת )פינוי חניך מאומת אשר  6.1

ח, מעקב נמצא בפעילות או חניכים הנדרשים לבידוד ייעשה בתיאום עם ההורים והרשות המקומית  תוך רישום, דיוו

 ושליטה(;

למנהל יח  פן מיידי לממונה הקורונה של הגוףידווח באו, ממונה במחנהי הטיול או אראח /הקורונה הסניפי  ממונה 6.2

 ויפעל לפי הנחייתם;לחדר מצב טיולים של משרד החינוך   מאומת,ה בה גר הנוער ברשות

 ידווחו לגורמים הממונים במשרד הבריאותכאמור לעיל ממונה הקורנה הרשותי ו/או ממונה הקורונה של הגוף  6.3

 ; משרד ההשכלה גבוהה ומשלימהלו

אנשי מוסד החב"פ יפעלו בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים )משרד הבריאות, רשות מקומית( לצורך חקירה  6.4

 אפידמיולוגית מלאה;

יש לנהל תיסגר לפעילות עד להגעת מסקנות החקירה האפידמיולוגית.  הקבוצה בה פעל החניך בשלב ראשון ומידי,  6.5

במידה ויש סיכוי כי גם  .תוך שמירה על חסיון רפואי מחד ועל בריאות כלל הקהילה מאידך את האירוע ברגישות

הנחיה ת למנוע מהם להגיע לפעילות עד לקבלהיו במגע עם החולה המאומת יש לעדכן גם אותם ו חניכים אחרים

 מהגורמים הממונים;מסודרת 
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בסיום החקירה האפידמיולוגית הראשונית אשר תבוצע כאמור בהמשך, יוגדרו אלו שנדרשים לבידוד ביתי ואלו  6.6

 ;לטה על כך בכפות להנחיות משרד הבריאותלאחר שתתקבל הח לבידוד ביתי יוכלו לחזור לפעילותשאינם נדרשים 

רד הבריאות בלבד להחליט על בידוד לאור תוצאות החקירה האפידמיולוגית למען הסר ספק, בסמכות ואחריות מש 6.7

ועד לקבלת ההחלטה אין לחזור לפעילות. (לשכת הבריאות המחוזית/הרופא המחוזי יגדירו מיהם הנדרשים לבידוד 

 ביתי ואלו שאינם נדרשים לבידוד ביתי(.

 )יש לעדכן את ההורים בכל החלטה(: הפעילותאו הפסקת המשך  6.8

 הנחיות לשכת הבריאות הרלוונטית.ל בכפוף תיקבע ע''י הרשות המקומית סניף / מוקד פעילות א. ב

 קבע ע"י הגוף בכפוף להנחיות משרד הבריאות.ית יץומחנות ק בפעילות חוץב. 

 

 :חב"פ ביצוע בדיקות דיגום במוסדעם קבלת החלטה של משרד הבריאות ל -דיגום  .7

ישנה אפשרות כי תתקבל החלטה ע"י משרד הבריאות ב"פ ריג/מורכב )התפרצות( במוסד חבמקרים של אירוע ח 7.1

 על ביצוע בדיקות דיגום לצוותי החינוך והחניכים באופן מידי על מנת לעצור את שרשרת ההדבקה

 עיל.עם הרשות המקומית/ממונה קורנה של הגוף המפהבקשה לדיגום ממשרד הבריאות תתואם  7.2

 (.חניךמובהר בזה כי לא ניתן לחייב איש לעבור בדיקה )בין אם מדובר באיש צוות ובין אם מדובר ב 7.3

 

 הבדיקה מותנית במילוי טופסי הסכמה:  .8

 )נספח א( טופס הסכמת הורים/אחראי על הקטין - חניכיםל (1

 נספח ב() איש צוות חינוכי/רהסכמה של בגיטופס  -( 18לבגירים) מעל גיל  (2

 

 .מדריכיםלחניכים וללצוותים,  ,ובריאות שלמה לכםעילות בפ  רבההצלחה ב

 

 

 טיול נעים

 

 

 מורן כרמלי         חגי גרוס         

 בטחון ובטיחות תחום ממונה                                                       מנהל מינהל חברה ונוער
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   אישור הורים לדיגום  –נספח א 

  

 באירוע חריג לביצוע בדיקות לגילוי נגיף הקורונה הורי החניך/האחראי על קטיןטופס הסכמת 
 

 במוסד חב"פקורונה לגילוי נגיף הביצוע בדיקות הסכמה לטופס 
 רקע

ועל מנת לצמצם את התחלואה במדינת ישראל, משרד הבריאות  גילוי חולים מאומתים מוסד חב"פבעקבות 
באמצעות קיום דיגום. הפעילות מבוצעת על ידי ניידות דיגום  חב"פמבקש לאתר מוקדים של תחלואה במוסד 

לגילוי נגיף הקורונה שיבדקו את אנשי הצוות והחניכים. פעולה זו תתרום לאיתור תחלואה ולקטיעת שרשרת 
 ההדבקה.  

: הדגימה נעשית באמצעות  מטוש בחלל הפה והאף תוך התחשבות בנדגם והימנעות הדגימה והבדיקהשיטת 

 מגרימת כאב בעת הבדיקה )בפרט בדיגום דרך חלל האף(. 

 
  בבדיקות קורונהלקחת חלק  קטין שבאחריותי/אישור השתתפות לבני/בתי

 _________________   מספר ת.ז____________________      שם מלא  : חניכ/הרטי הפ
 תאריך לידה_______________
 כתובת __________________

 _________________     שם המסגרת החינוכית 
 _________________ שכבה 

 טלפון ________________
 קופ''ח ________________ 

 

 הריני נותן/נת את אישורי והסכמתי לכך ש: 
 בני/בתי/קטין באחריותי  יעבור בדיקת קורונה באמצעות דיגום על פי ההסבר המפורט לעיל   .א

 לבני/ביתי אין מניעה רפואית כלשהי שמונעת ממנו להיבדק. .ב

 המידע לגבי תוצאות הבדיקה יועברו למשרד הבריאות/קופת חולים. .ג

 תוצאות הבדיקה ימסרו לי ע"פ הנחיות המשרד הבריאות .ד

 

 ___________   שם ההורה  
. מ

 זהות 
___________ 

 

 תאריך 
 ___________ חתימה  ___________

                  

 ___________   שם ההורה  
. מ

 זהות 
___________ 

 

 תאריך 
 ___________ חתימה  ___________
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  טופס הסכמה לביצוע דיגום לנגיף הקרונה –נספח ב 

 

   

 חב"פ במוסד הקורונה נגיף לגילוי בדיקות לשם ביצוע צוות עבור איש הסכמה טופס
 

 רקע
בעקבות גילוי מאומתים לנגיף הקורונה במוסד החינוכי ועל מנת לצמצם את התחלואה במדינת ישראל, משרד 

לאתר מוקדים של תחלואה במוסד החינוכי באמצעות קיום דיגום. הפעילות מבוצעת על ידי  בריאות מבקשה
לגילוי נגיף הקורונה שיבדקו את אנשי הצוות והתלמידים במוסד החינוכי,  מטעם משרד הבריאות ניידות דיגום

 פעולה שתתרום לאיתור תחלואה ולקטיעת שרשרת ההדבקה.
   

נעשית באמצעות  מטוש בחלל הפה והאף תוך התחשבות בנדגם והימנעות : הדגימה שיטת הדגימה והבדיקה

 מגרימת כאב בעת הבדיקה )בפרט בדיגום דרך חלל האף(. 

 
 לביצוע בדיקה לגילוי נגיף הקורונה : יאישור השתתפות

  

 _________________   מספר ת.ז____________________      שם מלא 
 תאריך לידה_______________
 כתובת __________________

 _________________     שם בית הספר 
 טלפון ________________

 קופ''ח ________________ 
 

 - לכך והסכמתי אישורי את נותן הריני
 לעיל כמפורט דיגום באמצעות .החינוכי במוסד קורונה בדיקות שאעבור .א
 .חולים קופת/הבריאות למשרד עברויו הבדיקה תוצאות לגבי המידע .ב
 הבריאות המשרד הנחיות פ"ע לי ימסרו הבדיקה תוצאות .ג

 
 
 

  
+ שם 

  משפחה
________________ 

. מ
 זהות 

___________ 
 

 תאריך 
 ___________ חתימה  ___________

                   

  

  


