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 כללי

, וסיורים טיולים, מבקש לאפשר קיום פעילות חוץוהמשלימה גבוהה ההשכלה המשרד הבריאות עם משרד  .1

 גם בתקופת הקורונה. 

והכל  מבקשות למצות את האפשרות המרבית לקיום פעילויות חשובות אלההמפורטות להלן ההנחיות   .2

 .המשרדיםהנחיות לובכפוף בהתאם 

  פרסום ההנחיות דנן, ובהן:הוראות המחייבות העדכניות נכון ליום בהתאם לנקבעו ההנחיות עיקרי מתווה  .3

  ;הגבלת כמות מטיילים 3.1

  ;הגבלות לעניין לינת שטח ולינה במבנים 3.2

  ;המשתתפיםהסעות הגבלות לעניין  3.3

הקורונה, תקופת תאם להנחיות המשתנות מזמן לזמן בבהתאם לדרישות ולהגבלות משרד הבריאות, ובה .4

לתיאום טיולים וחדר מצב טיולים במשרד המתקבל מהלשכה יופצו הנחיות עדכניות במסגרת אישור הטיול 

 החינוך.

 מתווה הטיולים נכתב לצורך הנוחות בלבד בלשון זכר יחד עם זאת הוא מתייחס לכלל המטיילים והמטיילות. .5

 מטרת המסמך

הוראת מנהל של , בהתאם לפורמלילמוסדות החינוך הבלתי חוץ ת יומתן הנחיות לקיומם של טיולים, סיורים ופעילו

מנהל לחינוך בלתי פורמלי לילדי כיתות ה עד יב שאינם ילדים ונוער  הוראות:  4.9.2020משרד הבריאות מתאריך 

)ג( לצו בריאות העם נגיף הקורונה החדש()הגבלת פעילות  3סעיף  -בחינוך המיוחד ואינם ילדים ונוער בסיכון

 . 2020 –ש"ף מוסדות חינוך()הוראות שעה(, הת

חוגים לילדים ונוער, על פעילויות חוץ ב במסגרת החינוך הבלתי פורמלי ובכלל זהחוץ מתווה זה יחול על פעילות 

ונות חוץ שפעילויות במסגרת מחלקות נוער ובארגוני נוער, בתנועות הנוער, בקייטנות, בבמתנ״סים, חוץ פעילות ב

 ומחנות. ים, סיורלרבות טיולים, המתקיימות במסגרות אלו

 הגדרות

פעילויות לא יוכלו להתקיים  ובוכרז כ"אזור מוגבל" או כאזור בו הוגבלה פעילות, האשר  םמקו - מוגבל" "אזור .1

 פעילויות חוץ.לטיולים ול אזורים אלולא יוכלו לצאת מכן טיולים וחוץ, לרבות 

  -"חוזרי מנכ"ל טיולים"  .2

היבטים  - במערכת החינוךספריות -בית-"טיולים ופעילויות 0208הוראת קבע מס'  -חוזר מנכ"ל טיולים""

 פדגוגיים, ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים";

הבטחת  - ספריות במערכת החינוך-בית-"טיולים ופעילויות 0218הוראת קבע מס'  -חוזר מנכ"ל טיולים""

 ושטח ופעילויות מים".הבטיחות בפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד החינוכי: סיורים, פעילויות שדה 

 טיול, סיור או כל פעילות חוץ שאינה פעילות קבועה.  –"פעילות" או "פעילות חוץ"  .3

קבוצות האורגניות הפועלות בהתאם להקבוצה אליה החניך משתייך לצורך הפעילות  - ""קבוצה קבועה .4

מסגרת זו ביישוב בו גודל הקבוצות יהיה כפוף למגבלות המוטלות על  במוסדות החינוך הבלתי פורמאלי.

 מתקיימת הפעילות בשגרה. 

יל



 

 
 ישראל מדינת

 משלימההו גבוההה השכלהה משרד

 מינהל חברה ונוער

 
  

 4 

 

 ;קבוצות האורגניות הפועלות במוסדות החינוך הבלתי פורמליבהתאם ל –ך" ו"מדריך" חני" .5

 .המלוו הרפואי, הורמלווה , טיולים, מאבטח, נהג ךמדרי -"מלווה"  .6

 50הוא ו ,הטיול המינימלי שיש לשמור בין קבוצה לקבוצה במהלךהמרחק  – "בין קבוצה לקבוצהמרחק " .7

 . מטרים

ל"עקרונות המודל לביצוע  3האדם הנושא בתפקידים המפורטים בסעיף  –" פעילותאחראי קורונה ב" .8

 הפעילות". 

 מודל לביצוע הפעילותהעקרונות 

 ההשכלה ומשרד הבריאות משרדהמחייבות מטעם להנחיות  בהתאםהפעילות תתקיים בקבוצות קבועות  .1

מידת בחוזרי מנכ"ל ובהתאם ל ;המחייבות בהוראות שנקבע כפי האזור לצבע;  בהתאם והמשלימה הגבוהה

לפעילות מצורפות עדכניות  הגבלות .במשרד החינוך לשכה לתיאום טיוליםה הוראותבהתאם לגם הצורך 

  .4מס'  בנספח

זה את אחראי ניתן למנות לתפקיד . "פעילותחוץ למנות "אחראי קורונה בפעילות על כל קבוצה היוצאת ל .2

 .פעילותב אחראי קורונהכלא ימונה מדריך הטיול מנכ"ל טיולים.  יהטיול כמשמעותו בחוזר

 : פעילותב תפקידי אחראי הקורונה .3

הנחיות לאמור בבהתאם  פעילותמשתתפי ה לכלהרכזים, המדריכים, החניכים, המלווים ותדרוך  .1

 ;, כפי שיפורסמו מזמן לזמןהעדכניות המחייבותהוראות הו

, במהלך פעילותמועד שבו מתכנסים ונערכים ליציאה למהההוראות ושום ההנחיות יעל יהקפדה  .2

 ;הועד לסיומ פעילותה

 ; ההצהרות יתקבלוהמשתתפים בפעילותהחניכים והמדריכים  חתומה מהורי הצהרת בריאותקבלת  .3

קוצר נשימה וכי אין  ילדיהם תסמינים של חום, שיעול, אולאין ובהן יוצהר כי  פעילותביום הראשון של ה

אצלו ישמור ויתייק  פעילותקורונה בבני משפחה מקרבה ראשונה החולים במחלת הקורונה. אחראי 

 (.3עד  1מס'  )ראה נספחים פעילותעד סיום ה הצהרות אלו

חום גופו עולה , פעילותבעשרים וארבע השעות טרם מועד היציאה לששל מי  פעילותלא יאפשר יציאתו ל .4

 צלזיוס או שיש לו תסמינים של שיעול, קשיי או קוצר נשימה, שינוי בחוש טעם /ריח. מעלות 38על 

בפעילות חום גוף ויתשאל כל משתתף על תסמינים, אחראי הקורונה  דיימדבכל בוקר , בפעילות רב יומית .5

 24והצהרותיהם  ויחתום  עליה )לאחר  18יתעד בטבלה שמית את בדיקת כלל המטילים מתחת לגיל 

 יש למחוק תיעוד זה( שעות

מסיכה  תכללי היגיינה, ריחוק, ועטיעל  יישמרופעילות ב כי ויקפידוכן המדריכים  פעילותאחראי הקורונה ב .4

 . בהנחיות הנדרש ככלוזאת, , בכל שלבי הפעילות

בקבוקי מים אישיים וכלי אוכל  ,וציוד הגינה אישי ותתם מסכילהביא אפעילות בהמשתתפים  כללבאחריות  .5

 הפעילות.זמן לכל משך וזאת, אישיים 

, לדווח מיד לאחראי קורונה בפעילות להפריד אותו משאר הקבוצהמדריכים חש ברע, על ה משתתףבמקרה ש .6

 . באחריות ההורהבהקדם האפשרי על מנת שיגיעו לאסוף אותושל המשתתף דווח מיד להוריו והאחרון י
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את רכז המוסד הבלתי פורמלי במידה  או , את אחראי הקורונה בפעילותפעילותאחראי ה , לעדכן אתהאוסף

 תסמינים של נגיף הקורונה.החניך פיתח ש

; על המלווים פעילותהגורם האחראי על הככל שהשתתפותם אושרה על ידי  פעילותמלווים יכולים להשתתף ב .7

 מלווים יהיו חלק מהקבוצה הקבועה בטיול רב יומיה. פעילותבפני אחראי הקורונה ב הצהרת בריאותלהציג 

 .פםלרבות מדידת חום גו פעילותויהא עליהם לפעול בהתאם להנחיות החלות על כלל המשתתפים ב

 בכל זמן.  לא יפחת מחמישים מטריםבמהלך הפעילות המרחק בין קבוצה לקבוצה  .8

שת, פארקים( יש לוודא כי פעילותם בביקור באתרים )כמו למשל מוזיאונים או אתרי מורביקור באתרים:  .9

על זאת בנוסף לקיומו של רישיון עסק. . "התו הסגול"כי האתר מקיים את הותרה לפי הוראות וההנחיות, וכן  

 .האחראי על הטיול לוודא כי הוזמן מקום מראש כנדרש במרבית האתרים בתקופת נגיף הקורונה

 הערכות טרום יציאה לפעילות חוץ

הנחיות תרכז האגרת לפעילות החוץ. ולהוריהם תכנית משתתפים רכז הטיולים ישלח ל /ב"פמנהל מוסד הח .1

מא )לדוג רשימת הנחיות והסברים, מפורטים וברורים. מוצע גם לשקול מתן תדריך חזותי באמצעות האינטרנט

 .לקראת הפעילות שיתוף ההורים בהיערכות ובהסברהלשם ( ZOOM באמצעות

המשתתפים בפעילות )כולל גורמי חוץ( שיפעלו  לו יכין רשימות הכוללות את כלאו מי מטעמפעילות אחראי ה .2

 חניכיםמשתתפים )אין לאפשר מעבר  ;הן במהלך הפעילותיבקבוצות קבועות אורגניות שלא תתחלפנה בינ

 חובש, מאבטח ורופא המתלווים לטיול יוכלו לעבור בין הקבוצות. בין קבוצות.  (מלוויםאו 

 .ות יבצע מעקב ורשום נוכחות של כלל המשתתפיםהאחראי על הפעיל .3

   . ו לעיל בסעיף ההגדרותרא - " קבוצה קבועה" .4

 .פעילותלכל קבוצה יקבעו מדריך ומלווים קבועים למשך כל ה .5

מקבוצות שונות מתערבבים זה בזה )בהסעות יש לנהוג לפי נוהל המשתתפים  םאין לקיים פעילות שבה .6

 .הסעות תלמידים(

בקבוק גיינה אישי )נייר טואלט, מגבונים, י, בציוד האישית יגיע לפעילות כשהוא מצויד במסכהכל משתתף  .7

 הפעילות.זמן כל משך זאת, יש להקפיד על כך בג'ל וכד'(, בקבוקי מים אישיים וכלי אוכל אישיים. -אלכו

 גיינה נוסף למקרה הצורך.יידאג למלאי של ציוד ה הפעילותאחראי  .8

 הסעות בטיול

ובכפוף  המאושר הקורונה בתקופת החינוך משרד הסעות נוהליתקיימו על פי לפעילות משתתפים הסעות  .1

הישיבה באוטובוס תחולק כך שכל קבוצה תשב באופן קבוע בחלק שלה  .העם ( לצו בריאות5)ב()2לסעיף 

 )קדמי/אחורי(. 

מסכות  10חיטוי ידיים,  - ליטר לפחות 1וללת של ג'ל בכמות כ-אלכובקבוק טים הבאים: יבכל אוטובוס יהיו הפר .2

 רזרביות.

 דקות לפחות בין רכבי ההסעה. 30יש לוודא יצירת מרווח של לפעילות בכל יציאת הסעות  .3
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 פעילות במרחבים הפתוחים

 הפעילות המתקיימת בשטחים פתוחים תהיה תוך שמירה על כללי הבטיחות הנדרשים במרחב הפתוח. .1

כפי שנקבע  האזור ולצבע המחייבות להנחיות בהתאם, ככל הניתן, בקבוצות קבועותהפעילות תתקיים  .2

 בהוראות המחייבות; 

מטר בין כל משתתף בתוך הקבוצה,   2בין הקבוצות, ומרחק של   "מרחק בטיחות"יש להקפיד על שמירת  .3

 במהלך כל הפעילות ולוודא שמירת ההנחיות והתקנות המחייבות. 

  ;ם בלבד אשר הובאו על ידי החניכיםשתיה תהיה בבקבוקים אישיתיה ומזון בין החניכים. להעביר בקבוקי ש אין .4

פעילות או ממונה הקורונה בפעילות , באחריות אחראי המקום הפעילותבמידה ושתי קבוצות או יותר נפגשות ב .5

 .של חמישים מטרים לוודא עצירת הקבוצה ושמירה על מרחק בטיחות בין הקבוצות

בשטח הפתוח  ,בעצירות ,(. בשעת פעילות')החל מכיתה ג ומעלה 7שטח ציבורי מחויבת מגיל עטית מסכה ב .6

ניתן להוריד מסיכה בעת הליכה  ילדים מכיתה ד' ומעלה מחויבים בעטית מסכה. ,בחניונים ובמקומות סגורים

 במסלולי טיול )מאמץ גופני(.

 לינה בטיולים 

בהנחיות עם הכניסה למתחם משתתפים יחזור ויתדרך את ההקורונה בפעילות אחראי או  אחראי הטיול .1

 הלינה. 

בכל העדכונים, ההנחיות והוראות משרד שתתפים יתדרך את המהקורונה בפעילות אחראי או  אחראי הטיול .2

הבריאות על פי הוראות מסמך זה וכפי שיפורסמו מעת לעת, ויוודא יישומן הלכה למעשה עם הכניסה למתחם 

 ועד עזיבת המתחם.הלינה, השהות בו 

 ."אירוח באכסניה"ראה להלן  – "תו סגול"תהיה בתוך מבנה שיש לו לינה במבנה  .3

האזור או לפי  צבעבשטח תתקיים במקום המיועד ללינה בהתאם להוראות החלות על אותו מקום לפי  לינה .4

ל מסגרת זו . גודל הקבוצות יהיה כפוף למגבלות המוטלות עהקורונה בנגיף הדבקה מניעת לשם דין כל

 ביישוב בו מתקיימת הפעילות בשגרה. 

 על לינה בשטח פתוח יחולו גם הכללים הבאים:  .5

 ופעילות משותפת בין הקבוצות לא יהיה ערבוב . 

  וסבון או אספקה של חומרי חיטוי לידיים;תהיה גישה למים זורמים 

  .יוקצה תא שירותים, מקלחת, ומקום לשטיפת ידיים נפרדים לכל שתי קבוצות 

 . החניונים יסומנו בחיבלול ושילוט צבעוני מזהה לכל קבוצה .6

 ג'ל.-בכניסה לחניון תהיה עמדת אלכו .7

 גיינה.יושמירה על ה העטית מסכוהחניון ישולט בשלטי הנחייה ותזכורת לשמירה על מרחק  .8

 פחי אשפה: .9

יהיה פח אשפה עם שקית חד פעמית לאיסוף אשפה, השקיות יוחלפו כשהאשפה תגיע לכל קבוצה  ●

 השקית. 3/4ל 
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 בחניון הלינה תוגדר נקודת איסוף אשפה מרכזית מרוחקת. ●

 :גיינה אישית )צחצוח שיניים(ישטיפות ידיים וה .10

במזון, , לפני טיפול אכילהלפני תתבצענה לעתים תכופות, לרבות במקרים הבאים: שטיפות ידיים  ●

 יש להקצות סבון נוזלי ונייר לניגוב ידיים לכל קבוצה. ולפני פעילות. אחרי ביקור בשירותים

 או חומרי חיטוי לידיים;ה ובה סבון ליד כל עמדת מים תהיה עמד ●

 מזון

 יביאו עמם אוכל ושתייה אישיים מביתם.משתתפים ה תחד יומיפעילות ב .11

משרד הבריאות. של  העדכניות הנחיותתהיה בהתאם להחב"פ  מוסדתסופק ע"י ש, הזנה תרב יומי פעילותב .12

 יש להקפיד על התחומים הבאים:

 בהגשת הבריאות משרד בהנחיותתעמוד שרכישת מזון מקבלן/ספק מורשה והגשת המזון בפעילות חוץ  .1

 .חינוך במוסדות מזון

כל משתתף יביא עמו כלי אוכל אישיים שישמשו רק אותו  .בנפרד ארוחות יתבצעו במתחם של כל קבוצה .2

 .למשתתף אחר ואינם ניתנים להעברה

 יש להקפיד על שטיפת כלים אישיים בקפידה תוך שמירה על ריחוק חברתי. .3

 מקלחות ושירותים בשטח 

שמירת מרחק לשימוש ומוקד להתקהלות ולכן יש לקבוע כללים ברורים עלולים להיות רותים ימקלחות וש .1

 . זה בסמוך לאזור ומניעת התקהלות

השירותים, המקלחת יש לנקות את מקלחת ומקום לשטיפת ידיים. יוקצו תא שירותים, שתי קבוצות לכל  .2

 .בתכיפות גבוההוהשוקת 

 בצמוד לשוקת יהיה סבון לניקוי, נייר לניגוב ידיים ופח אשפה. .3

 בשירותים יהיו נייר לניגוב. .4

 בהתאם לתו הסגולאירוח באכסניה )אכסניות נוער ובתי ספר שדה (:

שהות התיאום נוהל האירוח בעת שם ייערך תיאום בין אחראי הטיול לצוות האכסניה לפעילות בעת ההכנות ל .1

יעביר את ההנחיות בטיול באכסניה, ובהתאם להנחיות העדכניות של משרד הבריאות. אחראי הקורונה 

 ולמלווים. משתתפיםל

 לאכסניה:משתתפים כניסת  .2

החדרים מפקיד הקבלה של האכסניה. בזמן זה  ייכנס ראשון לאכסניה, יקבל את חלוקת אחראי הטיול .1

 ימתינו מחוץ לאזור הקבלה.משתתפים ה

 יכנסו לאכסניה בצורה מבוקרת ובהתאם להנחיות המקום. משתתפיםה .2

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221551420.pdf
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https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221551420.pdf
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https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221551420.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221551420.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221551420.pdf
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https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221551420.pdf
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https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221551420.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221551420.pdf
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 לאחר פיזור קבוצה אחת תתאפשר כניסה של קבוצה נוספת. .3

 חלוקת חדרים ולינה: .3

 .לפעול האכסניה לפיו מונחית על  פי  התו  הסגולכללי הלינה באכסניה יהיו   .1

 יחולקו בחדרים קבועים ללא תחלופה במהלך כל הטיול.משתתפים ה .2

 לשימוש.  בחדרים או בסמוך להם יימצאו אמצעי חיטוי זמינים .3

לחדר האוכל לפי הקבוצות האורגניות ולהקפיד על שמירת מרחק בין משתתפים יש לווסת את כניסת ה .4

 הממתינים לאוכל כדי למנוע ערבוב קבוצות. 

 סדר  פעולות בהיוודע על חולה מאומת בטיול

 הנחיות הרופא המחוזי הרלוונטי.ל בהתאםיש לפעול פעילות בעת גילוי חולה מאומת ב

עם קבלת הודעה על חולה מאומת בקרב חניך או איש צוות של הטיול יש לפעול על פי הנחיות משרד  .4

 הבריאות לחולה מאומת.

קיבל הודעה על כך ששהה במחיצת חולה מאומת יש להפרידו מיד משתתפים במידה ואחד ה .5

 .רופא משרד הבריאות המחוזי מהקבוצה ולפעול על פי הנחיות 

ופא בכפוף להנחיות רב"פ המשך הפעלת הטיול )חזרה מהטיול או המשך( תיקבע ע''י מנהל מוסד הח .6

 הבריאות המחוזי.משרד רנט 

יחידה המקצועית במשרד לוכן יולים של משרד החינוך באחריות אחראי הטיול לדווח לחדר מצב ט .7

 .על הימצאות חולה מאומת בפעילות משלימההוהגבוהה  ההשכלה

 סיום ופיזור

 בהדרגה במקום שנקבע מראש לפיזור.משתתפים עם תום הפעילות יפוזרו ה .1

 גיינה גם בשלב הפיזור.יההיש לשמור על כללי הריחוק ו .2

 

 רכזי חינוך בלתי פורמלי יקרים, 

הקורונה מזמנת לנו אתגר בקיום פעילות חוץ, סיורים וטיולים במציאות משתנה להם נגיף ההתמודדות עם מגיפת 

 נדרשת תשומת לב מיוחדת תוך מתן מענה לשלושת כללי הבטיחות החשובים בתקופה זו:

 ;גיינה אישיתיה .1

 ;יסריחוק והימנעות ממגע פי .2

    .חבישת מסכה .3

 ה ובריאות שלמה לכם לצוותים ולחניכים.יאנו מאחלים לכם הצלחה רבה, שנת פעילות פורי

 חגי גרוס

 ההשכלה הגבוהה והמשלימהמשרד  -מנהל מינהל חברה ונוער
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________________________________________________________________________ 

 הצהרת בריאות הורים – 1נספח 

 

 הצהרת בריאות לחניך )ימולא על ידי ההורה/אחראי על הקטין(

 (הערבית בשפה)

 

 שם חניך/ה: ____________________ מס' ת"ז: ________________ 

 שם מדריך/ה: _________________________________________

 אנו מצהירים כדלהלן:

 מעלות צלזיוס.  38.0מדדתי חום לבני/בתי ונמצא כי חום גופו/ה מתחת ל  ●

 בני/בתי לא משתעל/ת ואין לו/לה קשיים בנשימה* ●

 חוש הטעם והריח של בני/בתי ללא שינוי ●

 למיטב ידיעתי בני/בתי לא היה/הייתה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים ●

 

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

 שם ההורה: ____________________________ תעודת זהות:__________________

___________________ ___________________   

   תאריך חתימת הורה

 

 

  

http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/student_health_arab.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/student_health_arab.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/student_health_arab.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/student_health_arab.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/student_health_arab.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/student_health_arab.pdf
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 18הצהרת בריאות למשתתף  בגיר מעל  – 2נספח 
 

 שם המשתתף/ה: _____________      ת"ז:________________  טלפון נייד_:_____________________

 שם הקבוצה החינוכית____________

 

 _________________________________________שם המדריך/ה: 

 אני מצהיר/ה  כי: 

 מעלות, הבוקר או ביומיים הקודמים 38.0כי מדדתי חום ולא היה לי חום מעל  ●

 אינני משתעל ואין לי קשיים בנשימה, חוש הטעם והריח שלי ללא שינוי. ●

 חוש הטעם והריח שלי ללא שינוי ●

  למיטב ידיעתי לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.  ●

________________ ________________ _______________ ________________   

   חתימה ת"ז שם המשתתף תאריך

 

 

 

 *למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.
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 הצהרת עובד /צוות מלווים – 3נספח 

 

 הצהרת בריאות לעובד וצוות המלווים בפעילת החוץ

 

 הצהרת בריאות של עובד במוסד החינוכי הבלתי פורמאלי 

   הבריאות משרד באתר הבריאות להצהרת קישורימולא ע"פ הנחיות משרד הבריאות, 

 

 שם העובד/ה: _____________      ת"ז:________________ 

 

 שם הקבוצה החינוכית בה עובד/ת בשגרה: _______________  

 

 טלפון: _______________

 

 

 אני מצהיר כי: 

  .38ºמדידתי חום בבוקר, ולא לי היה חום מעל  .1

אין לי תסמיני קורונה )שיעול, קושי בנשימה* או כל תסמין נשימתי אחר חוש הטעם וחוש הריח שלי  .2

 ללא שינוי(.

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

 

  

________________ ________________ 

 

______________

_ 

________________   

   חתימה ת"ז שם העובד תאריך

 

 

 

 .*למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת
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 הגבלת פעילות לפי אזורים – 4 נספח
 

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות(, בהתאם ל

 , להלן מגבלת המשתתפים בפעילות בהתאם לצבע האזור בו נמצאת הפעילות:2020-תש"ף

 

 

לפי הוראות מנהל לחינוך בלתי פורמלי לילדי כיתות ה עד יב שאינם ילדים ונוער בחינוך המיוחד ואינם יוער כי 

)ג( לצו בריאות העם נגיף הקורונה החדש()הגבלת פעילות מוסדות חינוך()הוראות  3סעיף  -ילדים ונוער בסיכון

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות ל 13ח סעיף ומכ אזור אדום שהוכרז כאזור מוגבל,  2020 –שעה(, התש"ף 

 . לא תתקיים בו פעילות במסגרת בלתי פורמלית, 2020 –עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, תש"ף 

 

 

 הערות התכנסויות ואירועים פעילות בפנים פעילות בחוץ 

 משתתפים 10עד  משתתפים 20עד  אזור אדום

מטרים  2המקום מאפשר שמירת מרחק של בלבד ששטח 

 בין אדם לאדםבל

לא יותר  –אם אינו עסק  משתתפים 50עד  משתתפים 25עד  משתתפים 50עד  אזור כתום

  מטרים רבועים. 4 –מאדם ל 

 אזור צהוב
    

 משתתפים 100עד 

 

 משתתפים 50עד 
לא יותר  –אם אינו עסק  משתתפים 100עד 

 מטרים רבועים 4 –מאדם ל 

 אזור ירוק
 

 משתתפים 250עד 

 

 100עד 

 משתתפים

לא יותר  –אם אינו עסק  משתתפים 250עד 

  מטרים רבועים. 4 –מאדם ל 


