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 היערכות בעת התפשטות נגיף הקורונהנוהל 

 כללי .1

 אין נוהל קודם בנושא

 , אזרחי-לאומימנהלי אגפים הרשות לשירות  תפוצה

 מנכל"ים בגופים המוכרים

 אזרחי,-לאומימנהלי אגפים הרשות לשירות  הגורמים האחראים לביצוע הנוהל

 מנכל"ים בגופים המוכרים

 אין נספחים

 ועד להודעה על ביטולו 15/03/2020 תאריך תוקף

  2017-חוק שירות אזרחי, התשע"ז מסמכים ישימים

 מטרת הנוהל .2

המתעדכנות מעת בנוגע   הנוהל נועד להסדיר את ההנחיות  2.1
 אזרחי בעת התפרצות נגיף הקורונה.-להפעלת מתנדבי שירות לאומי

 הנחיות לביצוע .3

 כללי 3.1

הנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת באתר משרד  3.1.1
הבריאות בכתובת 

HTTPS://GOVEXTRA.GOV.IL/MINISTRY-OF-

HEALTH/CORONA/CORONA-VIRUS/ . 

 ולפעול על פיהן, ובכללן:בהנחיות יש להתעדכן 

 מניעת התקהלויות של למעלה מעשרה אנשים. 3.1.1.1

 לאדם. שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם 3.1.1.2

הקפדה יתירה על שמירת היגיינה תוך שטיפת הידיים  3.1.1.3
 עם סבון, וחיטויים.

https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/ncslaw
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
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-יובהר, כי נוהל זה תקף כלפי כלל המשרתים בשירות הלאומי 3.1.2
 אזרחי, כולל כאלו שנמצאים בהשלמת ימי שירות.

בנות ובני השירות יגיעו למקומות השירות במידה והם  ,ככלל 3.1.3
בנות חיוניות להמשך נשארו פתוחים והוחלט בגוף המפעיל שה

ולמפורט  תפקודו, וכל זאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות
 להלן.

 במקרים הבאים אין להגיע למקום השירות: 3.1.4

שהנחה את מתנדביו בכתב שלא להגיע מקום שירות  3.1.4.1
 .או שהמקום סגור

 על פי הנחיות משרד הבריאות נדרש אשר מתנדב 3.1.4.2

למשרד  יצרף את הדיווח שלו המתנדבלשהות בבידוד. 

 כהוכחה על הבידוד.לדו"ח הנוכחות הבריאות 

ככל שתוגבל הנסיעה בתחבורה הציבורית ולא  3.1.4.3

במקרה זה, תצא  .תתאפשר הגעה למקומות השירות

 הודעה מסודרת מטעם הרשות.

מעלות ומעלה ותסמינים  38עם חום של  מתנדבעל  3.1.4.4

עד  ו)שיעול או קושי בנשימה( להישאר בבית נשימתיים

וזאת ללא קשר לבדיקת  ,יומיים לאחר ירידת החום

 .הקורונ

מתנדב שנמצא באחת מקבוצות הסיכון להידבקות  3.1.4.5

בקורונה, לא יגיע למקום השירות, בכפוף לאישור 

 .רפואי המורה על הימצאותו בקבוצת סיכון

כל מתנדב אשר לא מגיע למקום השירות נדרש לדווח על כך  3.1.5
וח על מקום שהותו בזמן שאינו מיידית לרכזת שלו, כולל דיו

בשירות, וזאת מעבר לדיווח למשרד הבריאות הנדרש לנכנסים 
 לבידוד.

מתנדבים אשר לא הגיעו למקום השירות במקרים המפורטים  3.1.6
ידווחו בדו"ח הנוכחות "חופשת מיוחדת  ,3.1.43.1.43.1.4בסעיף 

)קורונה(". ימים אלו יחושבו כימי שירות ולא ינוכו ממכסת ימי 
 החופשה או המחלה של המתנדבים.

כגון בתי חולים מסוימים  במקומות בהם יש צורך בהתמגנות 3.1.7
תקבלנה בנות במקום, , כל התמגנות שמקבלים העובדים ועוד

 .תנאי לשירותן במקום. קבלת אמצעים אלו יהוו השירות
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 חל איסור גורף על יציאה של מתנדבים לחו"ל.  3.1.8

הרשות, בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטים, תבחן אפשרות של  3.1.9
הפעלת מתנדבים אשר מקום שירותם אינו פועל במסגרת 

 משימות לאומיות, וזאת בהסכמת המתנדב.

יצויין כי מתנדב אשר לא יגיע למקום השירות, על אף שמקום  3.1.10
ת פועל והמתנדב התבקש להגיע למקום השירות משום השירו

שהוא חיוני לפעילות הגוף, ינוכו ימי היעדרותו של המתנדב 
 ממכסת ימי החופשה העומדים לו.

מתנדב אשר אינו יכול להגיע למקום השירות מסיבות  3.1.11
משפחתיות רפואיות שדורשות את הימצאותו בביתו, יקבל 

וף לאישור זה, ידווח אישור ממנהל המחוז בגוף המוכר. בכפ
 .3.1.6המתנדב כאמור בסעיף 

 הכשרות  3.2

, אלא אם עד להודעה חדשהההשתלמויות וההכשרות יוקפאו כל  3.2.1
 מדובר בהכשרות המתבצעות באופן מקוון.

הדרכות פרטניות אך ורק עבור אוכלוסיות מיוחדות, יתקיימו  3.2.2
ם בין אדם ככל שניתן, תוך שמירה על מרחק של שני מטרי

 לאדם.

 אוכלוסיות מיוחדות 3.3

ה יעולים צרכים רגשיים מיוחדים בכלל האוכלוסישבתקופה זו  3.3.1
ובאוכלוסיות אלו בפרט, נבקש מכלל הגופים המוכרים את מלוא 

 .ולצרכיהםתשומת ליבם לאוכלוסיות אלו 

באוכלוסיות מיוחדות לא תתקיים הכשרה קבוצתית כאמור לעיל,  3.3.2
המובאים בנוהל אלא רק הדרכה פרטנית ובהקפדה על כל הכללים 

 .זה ובהנחיות משרד הבריאות

יש לנסות ככל הניתן לשמור על השגרה של הדרכות פרטניות  3.3.3
 .לאוכלוסיות מיוחדות ובמיוחד בתקופה זו

חרדה עקב מתנדבים מהאוכלוסיות המיוחדות, אשר מצויים ב 3.3.4
המצב או במצב רגשי אשר מונע מהם לתפקד בשירות בתקופה 

 .בכתב מהעובדת הסוציאלית בגוף המוכריפנו לקבלת אישור זו, 
לא יידרש להגיע למקום מתנדב ה לאחר קבלת האישור כאמור,

 .3.1.63.1.6ידווח בדו"ח הנוכחות שלו כאמור בסעיף השירות ו

על העובדות הסוציאליות והרכזות של הגופים המוכרים  3.3.5
להם  עם מתנדבים אלו ולסייעגם להמשיך ולקיים קשר רציף 

 ככל שניתן.
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במקרים של מתנדב חסר עורף משפחתי הנאלץ לשהות בבידוד  3.3.6
ואין בנמצא מקום בו יוכל לשהות כאמור בכללי משרד 
הבריאות, יש לפנות באמצעות הרשות למנהלת תכנית יתד 

 במשרד העבודה והרווחה למציאת פתרון הולם.

 דיור 3.4

פעיל לאור  ככלל, אין צורך להגיע לדירות השירות בזמן שאין תקן 3.4.1
 ההנחיות שלעיל.

שהייה אפשרות הכל גוף מוכר ינחה את המתנדבים שלו בנוגע ל 3.4.2
 בהתאם לכללי משרד הבריאות.הכל ו ,בדירות

יש לעשות כל מאמץ לאפשר למתנדבות על אף האמור לעיל,  3.4.3
הבודדות ולחסרות עורף משפחתי להישאר בדירות במצב נוח 

 .וב, ובהתאם להנחיות משרד הבריאותוט

 שירות לאומי בתפוצות 3.5

כלל הבנות המשרתות בתפוצות יחזרו לאלתר לחופשת פסח  3.5.1
מוקדמת וללא תאריך חזרה שניתן להורות עליו כעת. הבנות 
הנמצאות בבידוד ישלימו את ימי הבידוד במידת הצורך )ועל פי 
ההנחיות של גורמי הבריאות המקומיים(, וישובו ארצה כנ"ל. 

בבידוד על פי הנחיות משרד בנות השבות משירות ייסגרו 
 הבריאות המתעדכנות.

ההנחיה איננה נוגעת לבנות התפוצות שבאוסטרליה ובסינגפור  3.5.2
על פי הנחיות משרד בשלב זה,  שאין חובה להשיבן לארץ

לאור מצב הסיכון הנמוך בארצות אלו מחד והסיכון הבריאות ו
 שבשהייה בטיסות ארוכות מאוד ובשדות התעופה מאידך.

רשות תפעל מיידית להקצות תקנים ייעודיים עבור הבנות ה ,ככלל 3.5.3
השבות כך שלא ייפגע השירות שלהן לא בהקשר של הרציפות 

 ולא בהקשר של תקופת השירות.

הרשות תקצה לגופים המוכרים "תקני רשות" על פי  הצורך, לשם  3.5.4
שיבוצן של הבנות באופן מיידי למרות התקופה המאוד בעייתית 

 לשיבוץ.

הרשות תבחן יחד עם  ,תן יהיה לחזור לארצות השירותבמידה וני 3.5.5
העמותות את היכולת להטיסן חזרה ולהמשיך את השירות 

 .בארצות אלו

 סיירות לשירות לאומי 3.6

 עד להודעה חדשה, כל הסיירות מבוטלות ואין לקיימן. 3.6.1

 תפקיד הגופים המוכרים 3.7
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 על הגוף המוכר לנהל רישום מדויק ומיפוי המתנדבים באופן מלא 3.7.1
. המיפוי יכלול מידע באשר מי ולהעבירו למר יעקב עמר ברשות

משובץ ונשאר פעיל במקום השירות שלו; מקום שהותו של כל 
מתנדב שלא פעיל במקום השירות שלו; היעדרויות בשל 
התפרצות הנגיף )בשל בידוד, מקום שירות סגור, או מקרים 

; והסכמת המתנדב לקחת חלק נוספים כמפורט בנוהל זה(
 משימות לאומיות, ככל שיידרש.ב

באחריות הגוף המוכר לוודא כי במידה וישנם אנשי צוות מטעמו  3.7.2
 שנאלצים להישאר בבידוד, יינתן מענה חלופי עבור המתנדבים. 

יעקב עמר( מר באחריות הגוף המוכר לדווח באופן מיידי לרשות )ל 3.7.3
אישיים )שם על כל מתנדב שנמצא בבידוד, ולצרף את הפרטים ה

  (.סיבת הבידודת.ז.+מלא+

 


