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 ,שלום רב 

 

 תשפ''אבמהלך חופשת הקיץ  הכוללת לינה לפעילות החינוכיתהנחיות הבריאות עדכון 

במסגרת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )מוסדות המקיימים פעילות  .1

בכל הקשור  משרד הבריאות עדכן את ההנחיות  ,2021ליולי  20אשר יכנסו לתוקף החל מה  2021-חינוך(, התשפ"א

  לינה.לפעילות חינוכית הכוללת 

החינוך מיד עם כניסתן לתוקף של התקנות, כאמור מסמך זה יפרט את ההנחיות להיערכות מקדימה של מערכת  .2

 .ע"י ועדת החינוך בכנסת או הגיע מועד פקיעת תוקפן, כקבוע בהן שונו, וכל עוד לא לעיל

 סוגי הפעילות החינוכיות הרלוונטיות להנחיות: .3

 .פורמלי בלתי  או מסגרת לחינוך חינוך פורמלי מוסדמטעם  לינה פעילות הכוללת – "פעילות חינוכית" .א

לחינוך בלתי פורמלי לרבות צהרון, חוג או קייטנה כהגדרתה בחוק  מסגרת– "מסגרת לחינוך בלתי פורמלי" .ב

 , לרבות תנועת נוער וארגון נוער.;1990-הקייטנות )רישוי ופיקוח(, התש"ן

מוסד  אוספר שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים,  בית– "מוסד חינוך פורמלי" .ג

 המיועד לתלמידים בגילאי יסודי ועל יסודי.  תורנישל מוסד  הפנימייתורני, לרבות 

  מוסד חינוך פורמלי מנהל המסגרת לחינוך בלתי פורמלי או מנהל  – "מפעיל הפעילות החינוכית" .ד

 מחוץ למוסד החינוכי.בין אם נמצא חינוכי והבמוסד בין אם נמצא  – "מקום הפעילות" .ה

או  א לחוק יסודות התקציב3לפי  סעיף  תנועת נוער או ארגון נוער הנתמכים – "תנועת נוער", "ארגון נוער" .ו

 קבוצות מדריכים צעירים עירוניים וחניכיהם שבאחריות מחלקת הנוער העירונית;

 להלן ההנחיות והקווים המנחים : .4

למי שאינם מחוסנים או איסור כניסה למקום פעילות חינוכית ללא הצגת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה  .א

 –מחלימים

למקום פעילות חינוכית ולא ישהה בו,  ,שאינו עובד המקום, תלמיד/חניך/איש צוות וכל אדם אחרלא יכנס  (1

-תוצאה שלילית בבדיקת קורונה )בדיקה ל ,או מי מטעמו ,אלא אם כן הציג למפעיל הפעילות החינוכית

nCoV  שבוצעה בשיטת(PCR  שעות לכל היותר לפני כניסתו למקום הפעילות החינוכית.  72שביצע 

 תחילת הפעילות.טרם שליליות  PCRקבלת תוצאות בדיקות קורונה לוודא יש  (2

שהציגו  מחוסנים ומחלימים למעטהבדיקות מחייבות את כלל המשתתפים הקבועים בפעילות החינוכית  (3

 .תעודת "תו ירוק"

של משרד  ומפקחים ספקים/נותני שירותים/מנחים מקצועיים עלגם  תחולחובת הצגת בדיקות קורונה  (4

והימנעות ממגע פיזי עם ושמירת מרחק וך הקפדה על עטיית מסיכה ת 'וכד החינוך והשכלה הגבוהה

 משתתפי הפעילות החינוכית.
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לפי סעיף  אי עמידה בתקנות חושפת את  המפעיל/מנהל האחראי על הפעילות החינוכית לקנס ע"פ   -עונשין  (5

בסכום  או לעבירה מינהלית בשלה אפשר להטיל קנס מנהלי קצוב, 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז1)א()61

 ₪. 5,000של 

 

, ולבעלויותמנהלי מחלקות החינוך ויחידות הנוער  ברשויות המקומיות ל וההנחיות הללו יימסרו שהמידע חשוב מאוד

 וכו'. , לתלמידים ולהוריםוהמדריכים צוותי החינוךארגוני נוער ותנועות נוער, 

 

 

 וחופשה נעימה! בריאות איתנה

 

 מצב משרד החינוךחדר                                                    


