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 2021מרץ  18ה' בניסן תשפ"א 

 הקורונהמשבר בתקופת עם לינה מתווה לטיול 

 תוספת למתווה טיולים חד יומיים 

 

)הגבלת פעילות של מוסדות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( בהתאם להוראות הערה : 

 250, שסך המשתתפים בטיול לא עולה על ומעלה 16  שגילם משתתפים הלינה מותרת ל, 2020-המקיימים פעילות חינוך(, תש"ף

  .לפחות 90%"תו ירוק" הוא משתתפים ושיעור המשתתפים בטיול בעלי אישור 

 

וההפרדה בין הקבוצות.  הההיגיינללינה בטיול יש ערך חינוכי רב. על מנת לאפשר טיול עם לינה חשוב להקפיד על כללי 

ומוסיף  2021למרץ  15יום ב' בניסן בשפורסם לחינוך הבלתי פורמלי חד יומיים המתווה המצורף מתבסס על מתווה טיולים 

דהינוו: חלות הוראת מתווה הטיולים החד יומיים לרבות הגדרותיו, דגשים להנחיות הבריאות, היערכות  עליו את פרק הלינה.

 עליהן יש להוסיף את ההוראות הבאות. וטרום יציאה והסעות 

עם הכניסה למתחם הלינה, מתווה טיולים חד יומיים ובהנחיות מתווה זה אחראי הטיול יחזור ויתדרך את הטיילים בהנחיות  .1

  ;השהות בו ועד עזיבת המתחם

מ' בין אדם  2ובתנאי שתתקיים במרחק של , תחת כיפת השמיים, קיימת אפשרות לקיים פעילות הכוללת לינה בשטח פתוח .2

 ; לאדם

 ; לפי מספר המשתתפים המותר בקבוצה לפי הנחיות אלה, כמפורט לעילהלינה בשטח  .3

 ; מ' בין הקבוצות 50ישמר מרחק של  .4

אחראי הטיול יתדרך את המטיילים בכל העדכונים, ההנחיות והוראות משרד הבריאות על פי הוראות מסמך זה וכפי שיפורסמו  .5

 ם הלינה, השהות בו ועד עזיבת המתחם.מעת לעת, ויוודא יישומן הלכה למעשה עם הכניסה למתח

 ;מ' לפחות 50מ"ר למשתתף. בין חניוני הקבוצות יישמר מרחק של  5המקנה מרווח של  לכל קבוצה אורגנית יוקצה שטח  .6

 ;החניונים יסומנו בחיבלול ושילוט צבעוני מזהה לכל קבוצה .7

 ;בכניסה לחניון תהיה עמדת אלכוג'ל .8

 .ההיגיינמסכות ושמירה על  עטיתהחניון כולו ישולט בשלטי הנחייה ותזכורת לשמירה על מרחק   .9

 פחי אשפה: .10

  השקית 3/4תגיע ל לכל קבוצה וקבוצה יהיה פח אשפה עם שקית חד פעמית לאיסוף אשפה, השקיות יוחלפו כשהאשפה; 

 .בחניון הלינה תוגדר נקודת איסוף אשפה מרכזית מרוחקת 

  :שטיפות ידיים והגיינה אישית .11
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  מומלץ להקצות שקתות נפרדות לקבוצות השונות או להקטין את מספר קבוצות המשתמשות בשקתות. במקרה שלא ניתן

 ;לכל קבוצה להקצות שקתות נפרדות, יקבע זמן שימוש נפרד

 אחרי שירותים, לפני השינה, ולפני פעילותשטיפות ידיים יהיו לפני האוכל ,; 

 ההיגיינהיה עמדת ליד כל עמדת מים ת. 

 :מזון .12

 ;חניך יביא אוכל ושתייה אישים מהבית -בטיול חד יומי   .א

הנחיות משרד הבריאות בהגשת מזון במוסדות היה בהתאם לתותסופק ע"י התנועה/הארגון /הגוף המשלח,  -הזנה בטיול רב יומי .ב

 . יש להקפיד על התחומים הבאים:החינוך

  בהנחיות משרד הבריאות בהגשת מזון במוסדות חינוךרכישת מזון מקבלן/ספק מורשה והגשת המזון בפעילות חוץ תעמוד; 

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

  ;מתינים לאוכל כדי למנוע ערבוב קבוצותהמ

  הנחיות משרד הבריאותלבהתאם בעת הישיבה במתחם האוכל יש להקפיד על מרחקי ההפרדה בין התלמידים/חניכים; 

 .ניתן להשתמש בכלים חד פעמים  ,לחילופין כל משתתף יביא עמו כלי אוכל אישיים שישמשו רק אותו ואינם ניתנים להעברה

 ;וברים מחניך לחניך ואינם נשמרים לשימוש חוזרשאינם ע

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

 :מקלחות ושירותים בשטח .13

להנחות את המשתתפים ולמנות מבוגר , מוקד להתקהלות ולכן יש לקבוע כללים ברוריםעלולים להיות רותים ימקלחות וש .א

  ;במקומות אלו שמירת מרחק ומניעת התקהלותלניהול והשגחה על 

חניכי הקבוצה ינקו את המקלחות ולאחר לכל קבוצה, בתום זמן המקלחת ; יקבעו זמנים נפרדים לשימוש במקלחות לפי קבוצות .ב

 ;יוכלו חניכי הקבוצה הבאה בתור להשתמש במקלחותבדיקת אחראי קורונה 

קתות נפרדות לקבוצות השונות או להקטין את מספר קבוצות המשתמשות בשקתות. במקרה שלא ניתן מומלץ להקצות ש .ג

 ;להקצות שקתות נפרדות, יקבע זמן שימוש נפרד לכל קבוצה

 3השירותים ינוקו לפחות  ;את חברי הקבוצהבאופן ברור תא שירותים שישמש יוקצה ויסומן משתתפים לכל קבוצה של  .ד

 יום.פעמים ב

 ולמדריכים לחניכים, לצוותיםובריאות שלמה לכם  אנו מאחלים לכם הצלחה רבה

 חגי גרוס 

 מנהל מינהל חברה ונוער 

                                                                                                                    

 

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221551420.pdf
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