
 

 

 

 –התמודדות שירותי הרווחה עם נגיף הקורונה  –חוזר מנכ"ל 
 העם בריאות הפעלת פעילויות קיץ במהלך מגפת הקורונה בהתאם לצו

 20 חוזר מספר
 

 כללי .1

 ף"תש(, שעה הוראת( )החדש הקורונה נגיף) העם ()א( לצו בריאות1א)3מתוקף סמכותי לפי סעיף  1.1

, לאחר התייעצות עם מנכ"ל משרד הבריאות, כנדרש בהוראה האמורה, להלן הוראות 2020 -

בדבר הפעלת פעילות הקיץ בקייטנות המתקיימות על ידי המשרד או מטעמו או על ידי המחלקות 

 ות רווחה אחרות בקהילה.לשירותים חברתיים או מטעמם או במסגר

פעילות קיץ במסגרת או פעילויות בקייטנה, לפי העניין )להלן: "האחראי"(,  מפעיל באחריות 1.2

להלן ובכל הוראות משרד הבריאות והתו הסגול. כמו כן,  ובהוראות בתנאים עמידה לוודא

בהתאם באחריותו לעקוב אחר עדכונם של הוראות והנחיות משרד הבריאות מעת לעת ולפעול 

אליהן כפי תקפם. במידה והוגבלה פעילות מסוימת או חל שינוי בתנאי קיומה לאחר פרסומו של 

 .חוזר זה, יחולו ההוראות העדכניות

 הגדרות .2

יומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצת ילדים כל מקום שבו מתנהלת פעילות יום  - קייטנה 2.1

 החופשה מבית הספר.לתקופה קצובה ורצופה של מספר ימים לפחות, בתקופת 

כל פעילות קיץ המתקיימת על ידי מסגרת בקהילה, שחל עליה חוזר  –פעילות קיץ במסגרת  2.2

 , ושאינה עונה על הגדרת "קייטנה".17מנכ"ל 

 תנאים לקיום קייטנה או פעילות קיץ במסגרת .3

 .הפעילות תתקיים בקבוצות קבועות עם אנשי צוות קבועים 3.1

 .הצוות או של ילדים בין הקבוצותלא תתאפשר תחלופה של אנשי  3.2

מתנדבים יוכלו להתנדב בקייטנה או בפעילות קיץ ובלבד שמדובר במתנדבים קבועים שלא  3.3

יעברו בין מסגרות שונות באותו פרק זמן. על מתנדבים כאמור יחולו כל המגבלות והחובות 

 .וכן לפי חוזר זה 17 מספר המוטלות על עובדים לפי חוזר מנכ"ל

 :יםמספר משתתפ 3.4

 כיתה עד משתתפים 35 עד של קבועות פעילויות המתקיימות בקייטנה יתקיימו בקבוצות 3.4.1

 .ומעלה' ה מכיתה משתתפים 25 ועד', ד

ים )לא כולל אנשי צוות(. משתתפ 15 -פעילויות קיץ במסגרות אחרות בקהילה, מוגבלות ל 3.4.2

האנשים המרבי לב כי בקיומן של פעילויות במסגרות אלו, אין לחרוג ממספר יש לשים 

)משתתפים  + אנשי צוות( המוגבל בשל איסור התקהלות. נכון להיום, כל התקהלות של 

 אנשים בין במבנה ובין בשטח הפתוח הינה התקהלות אסורה. 20מעל 

 עובדים: 3.5

העובדים, לרבות המפעילים החיצוניים והמתנדבים, יידרשו להגיש בתחילת יום העבודה  3.5.1

ויחולו עליהם כלל ההוראות  17לחוזר מנכ"ל  4.4.1ף הצהרת בריאות, כמפורט בסעי

 לחוזר האמור. 4.4הקבועות בסעיף 

 

הפעלת פעילויות קיץ שם הנוהל: 
 נהבמהלך מגפת הקורו

 2020-003 מספר נוהל:
 (20)חוזר מספר 

מינהל איכות פיקוח גורם אחראי: 
 ובקרה

 12.7.2020תאריך הוצאה ראשוני: 
 12.7.2020תאריך כניסה לתוקף: 

 12.7.2020 תאריך עדכון אחרון: 7מתוך  1עמוד  חוזר מנכ"לסוג הנוהל: 



 

 

הפעלת פעילויות קיץ  שם הנוהל: 
 במהלך מגפת הקורונה

 2020-003מספר נוהל: 
 (20)חוזר מספר 

מינהל איכות פיקוח גורם אחראי: 
 ובקרה

 

  12.7.2020 תאריך הוצאה ראשוני:
 12.7.2020תאריך כניסה לתוקף: 

 12.7.2020תאריך עדכון אחרון:  7 מתוך 2עמוד  חוזר מנכ"לסוג הנוהל: 

בכל מהלך  מסכה יעטו המשתתפים והעובדים, לרבות המפעילים החיצוניים והמתנדבים, 3.5.2

ההפסקות, זאת למעט בפעילויות בהן  ובמהלך הפתוחים הפעילות בתוך המבנה, בשטחים

ם כך )כגון במהלך האוכל, אדם המרצה בפני הותרה הסרתה ובתנאים שנקבעו לש

לות שהמשתתפים בה מטרים, פעי 2המשתתפים ובלבד שהמרחק בינו לבינם עולה על 

 (.כבדי שמיעה וכדומה

 משתתפים: 3.6

כל משתתף בקייטנה או בפעילות קיץ במסגרת יידרש להגיש הצהרת בריאות, בנוסח  3.6.1

, ואשר חתומה על ידי הורההמופיע בתוספת הראשונה לצו )מובא בסוף המסמך(, 

 נמצא שהקטין מי או, 2016 - ו"התשע, לילדים אומנה בחוק כהגדרתו אומן, אפוטרופוס

 המשרד שבפיקוח ביתיות חוץ ממסגרות המגיעים בהשגחתו. משתתפים או במשמורתו

 בתנאי עמידה, יום בכל, לוודא אותן מסגרות )על חתומה יומית בריאות מהצהרת פטורים

 לקייטנה(. ציאהלי קודם הבריאות הצהרת

על אף האמור, בפעילות קיץ במסגרות שיפורטו להלן, במקום הצהרת בריאות של  3.6.2

ההורה/האפוטרופוס, יתבצע לכל נער או נערה, טרם כניסתו למבנה, תשאול על מנת לדעת 

ת או משתעלבשבוע האחרון, האם הוא/היא משתעל/ 38האם היה לו/לה חום מעל 

תה ליד חולה מאומת בשבועיים האחרונים. להלן שהשיי נשימה או שהה/ת מקסובלסובל/

פירוט המסגרות ממינהל תקון עליהן יחול סעיף זה: קורת גג לנוער בסיכון, מקלטים 

 לנערות בסיכון וסכנה, מרחבי הלב ומרחבי היום לנערים ונערות בסיכון.

 כללי היגיינה וריחוק: 3.7

המכסות את האף והפה בכל מהלך הפעילות על כל משתתפי הקייטנה לעטות מסיכות  3.7.1

בתוך המבנה, בשטחים הפתוחים ובמהלך ההפסקות, זאת למעט בפעילויות בהן הותרה 

 (.ומהבמהלך האוכל, בשהייה בבריכה וכד הסרתה ובתנאים שנקבעו לשם כך )כגון

ומשתתפים בפעילות שמחמת  7ת מסכה אינה חלה על ילדים מתחת לגיל ייחובת עט 3.7.2

נפשית, שכלית או רפואית מתקשים באופן משמעותי או שנמנעת מהם עקב מוגבלות 

 מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף.

כל פעילות במבנה או בשטח הפתוח תתקיים במקומות ובתנאים שיאפשרו שמירת מרחק  3.7.3

 מטרים בין השוהים בפעילות, ככל האפשר. 2של 

ית מסכות ושמירת י( יקפידו על עטים )צוות ומשתתפיםעל האחראי לדאוג כי הנוכח 3.7.4

 מרחק כאמור.

מתחם הפעילות ינוקה ויחוטא לפי ההוראות שבתוספת השנייה לצו )מובא בסוף  3.7.5

 המסמך(.

באחריות הצוות להקפיד על שטיפת ידיים של כלל המשתתפים בפעילות באופן תכוף, וכן  3.7.6

ספות לשמירת לפני ואחרי כל ארוחה, פעילות בחצר, או עבודה עם מחשב והוראות נו

היגיינה ככל שיקבעו על ידי משרד הבריאות. כאשר יש שימוש באמצעים הדורשים חיטוי 

 בין קבוצה לקבוצה או בין מקבל שירות למשנהו יש לבצעה.

מטרים זה  2המשתתפים יאכלו את ארוחותיהם כשהם ישובים תוך שמירת מרחק של  3.7.7

 מזה.

להוראות מנכ"ל משרד ל בהתאם יש לפעו –בפעילות בה מוגשת ארוחות למשתתפים  3.7.8

 .הבריאות

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


 

 

הפעלת פעילויות קיץ  שם הנוהל: 
 במהלך מגפת הקורונה

 2020-003מספר נוהל: 
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  12.7.2020 תאריך הוצאה ראשוני:
 12.7.2020תאריך כניסה לתוקף: 

 12.7.2020תאריך עדכון אחרון:  7 מתוך 3עמוד  חוזר מנכ"לסוג הנוהל: 

ורגות בין הפעילויות ככל שמתקיימת במבנה אחד מספר קבוצות, יתקיימו הפסקות מד 3.7.9

 של הקבוצות השונות על מנת למנוע מפגשים בין הקבוצות.

 אין לקיים פעילות המערבבת בין שתי קבוצות קבועות. 3.7.10

יש להקפיד, בכל הפעילויות במבנה ובחוץ, כי המשתתפים לא יעבירו מזון, שתייה או  3.7.11

 חטיפים מאחד לשני.

 המסגרת בקהילההכנסת מפעיל לקיום פעילות במבנה הקייטנה או  .4

בקיום פעילות בקייטנה או במסגרת בקהילה על ידי מפעיל חיצוני, ככל שמתקיימת, יש לוודא עם 

המפעיל החיצוני קודם להגעתו כי הוא עומד בכל הוראות משרד הבריאות והתו הסגול הכלליות 

 והספציפיות הנוגעות להפעלה אותה הוא מעביר.

 הרגיל של הקייטנה או של המסגרת בקהילהיציאה לפעילות מחוץ למקום הפעילות  .5

קודם ליציאה לפעילות מחוץ למקום הפעילות הרגיל, על האחראי לוודא עם המקום כי הוא  5.1

עומד בכל דרישות התו הסגול ובהנחיות הספציפיות )ככל שקיימות( לעניין הפעילות הספציפית 

 המתקיימת באותו מקום.

כי המקום אליו הוא יוצא אינו מצוי באזור שהוכרז על האחראי לוודא, בסמוך למועד היציאה,  5.2

 כ"אזור מוגבל".

יש לשים לב לכך שעל מנת לשמור על מגבלת מספר הנוכחים במקום פעילות, מרבית המקומות  5.3

 דורשים רכישת כרטיסים מראש.

 סוגי פעילויות מותרות ואיסורים .6

 קיץ במסגרת ואלו האסורות.להלן יפורטו סוגי הפעילויות המותרות במהלך הקייטנה או פעילות  6.1

אין להביאן אל הקייטנה או המסגרת בקהילה ואין לצאת  –סוגי הפעילות המוגדרות כאסורות  6.2

 אליהן.

ביציאה לפעילות מחוץ למקום הקבוע של הקייטנה או פעילות הקיץ במסגרת, אין לנסוע  6.3

 בתחבורה ציבורית ומומלץ להימנע מכניסה לקניונים.

 הזאת:פעילויות אסורות לעת  6.4

 פעילות לינה. 6.4.1

 שהיה במתקני שעשועים. 6.4.2

 פארק מים. 6.4.3

 פארק שעשועים. 6.4.4

 לונה פארק. 6.4.5

 ריקודים. 6.4.6

 אירועי ספורט. 6.4.7

 מתנפחים וג'ימבורי. 6.4.8

 בריכת שחייה. 6.4.9

 הצגות תיאטרון, סרטים, מחול, קונצרטים. –מופעי תרבות  6.4.10

 פעילויות מותרות לעת הזאת: 6.5

 .גן חיות, ספארי, פינת חי 6.5.1
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 .יםמוזיאון וחללי תצוגה אחר 6.5.2

 .אטרקציה תיירותית אחרת שלא נאסרה 6.5.3

יש להקפיד על מרחק של שני מטר בין אדם לאדם וחבישת מסיכה  –יציאה אחרת לטבע  6.5.4

)למעט במקרים הפטורים כנ"ל(, יש להקפיד לא להימצא במקום הומה אנשים. יש 

 .אנשים באותו אזור הינו בגדר התקהלות אסורה 20לזכור כי שהות של יותר מ 

 כלליותהוראות  .7

 מספר חוזר מנכ"ללצד האמור, יש לבדוק את התנאים הנדרשים, בהתאם לאופי היציאה, על פי  7.1

 ה.עילויות חוץ במסגרות רווחה בקהילבעניין יציאה לפ 157

ובות המוטלות מכח חוזרי מנכ"ל אחרים, ובכלל זה חוזר מנכ"ל אין בחוזר זה בכדי לגרוע מח 7.2

לעניין תכנית מוגנות קיץ. יחד עם זאת, ככל שהתנאים בחוזר זה קובעים מגבלות מצמצמות  131

יחולו השנה המגבלות הקבועות במודל זה )כך  –ממגבלות בנושאים דומים בחוזרים אחרים 

גדול מהמותר על פי חוזר זה, תחול המגבלה  למשל, אם בחוזר שגרתי נקבע מספר משתתפים

 .הקבועה בחוזר זה(

 הסעות .8

וכן בהתאם  להוראות מנכ"ל משרד הבריאותהפעלת רכב הסעה לפעילות וחזרה ממנה, בהתאם 

 לתנאים המפורטים להלן:

 הנוסעים ישבו בצמדים קבועים, ככל האפשר. 8.1

  אין לשבת בשורת המושבים שמאחורי הנהג. 8.2

, ומשתתפים עם מוגבלות שמחמת מוגבלות 7 הנוסעים יעטו מסכות )פטורים: ילדים מתחת לגיל 8.3

משמעותי או שנמנעת מהם עקב מוגבלותו האמורה, נפשית, שכלית או רפואית מתקשים באופן 

 לכסות את הפה ואת האף(.

 הנוסעים יחטאו ידיים עם כניסתם לרכב ההסעה. 8.4

 (.3)-( ו2בכניסה לרכב ההסעה יוצב אחראי שיוודא שמתקיימים התנאים בפסקאות משנה ) 8.5

 .רכב ההסעה ינוקה פעם ביום 8.6

 

   

https://www.gov.il/he/departments/policies/molsa-executive-circulars-157
https://www.gov.il/he/departments/policies/molsa-executive-circulars-157
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-04052020.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-04052020.pdf
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  12.7.2020 תאריך הוצאה ראשוני:
 12.7.2020תאריך כניסה לתוקף: 
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 נוסח הצהרת בריאות

 תוספת ראשונה

 ( )ד((3)ב( ) 2)סעיף 

 הצהרת בריאות לתלמיד

 )ימולא על ידי ההורה(

 

 __________________ה: או התלמיד שם התלמיד

 : _______________מספר תעודת זהות

 אני מצהיר כדלהלן:

 מעלות צלזיוס. 38 ה מתחת לאו גופ תי ונמצא כי חום גופולדאו י לילדי. מדדתי חום 1

 .1לה קשיים בנשימהאו  ת ואין לואו משתעל לדתי לא משתעלאו י . ילדי2

חולה קורונה בשבועיים היתה במגע קרוב עם או  ילדתי לא היהאו  . למיטב ידיעתי ילדי3

 האחרונים.

 _________________ שם ההורה:

 ________________תעודת זהות: 

 ____________________ תאריך:

 _חתימה: ___________________

  

                                                           
 



 

 

הפעלת פעילויות קיץ  שם הנוהל: 
 במהלך מגפת הקורונה

 2020-003מספר נוהל: 
 (20)חוזר מספר 

מינהל איכות פיקוח גורם אחראי: 
 ובקרה

 

  12.7.2020 תאריך הוצאה ראשוני:
 12.7.2020תאריך כניסה לתוקף: 

 12.7.2020תאריך עדכון אחרון:  7 מתוך 6עמוד  חוזר מנכ"לסוג הנוהל: 

 הוראות ניקוי וחיטוי של מקום הפעילות

 תוספת שנייה

 ( )ו(3)ב( ) 2)סעיף 

 
 יהיו נקיים בכל עת.מבנה מוסד החינוך הציוד, המיתקנים והחצר  .1

 יש לבצע ניקיון יסודי וחיטוי בכל שטח מוסד החינוך בסוף כל יום פעילות. .2

, יש לבצע ניקיון כמה פעמים במהלך היום בחדרי שירותים, בחדר 2בלי לגרוע מהאמור בפרט  .3

 המטבח, במשחקים ובמיתקני חצר ולאחר כל שימוש במקלדות ומסכי מגע.

 להלן בתדירות שלצדם: יש לבצע חיטוי לכל המפורטים .4

 בסוף כל יום. –כל שטח מוסד החינוך  .א

יוב'( שבהם נוגעים בתדירות משטחים הנמצאים במקומות סגורים )כיתות, אולמות וכ .ב

כגון: ידיות, כפתורים ומתגים, מקלדות, מסכי מגע, מעקות, שולחנות, משטחי  גבוהה

דירות גבוהה במהלך יום בת –עבודה, משחקים ומתקני חצר )מגלשות, נדנדות, מעקות( 

 הפעילות.

 החיטוי יתבצע לפי המפורט להלן: .5

לפחות או באמצעות  70%חיטוי יתבצע באמצעות חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של  .א

מ"ל  40-(. ניתן להכין תמיסה המורכבת מsodium hypochlorite 0.1%תמיסת כלור )למשל 

 ליטר מים. 1-אקונומיקה ו

החיטוי יש לנקות את המשטח המיועד לחיטוי. הניקוי יתבצע באמצעות מים לפני ביצוע  .ב

 וסבון על ידי ניגוב ושפשוף האזור שיש לנקות.

החיטוי יתבצע על ידי ניגוב המשטחים בחומר החיטוי וייבוש טבעי. אין לבצע חיטוי בדרך  .ג

 של ערפול בחלל או שימוש במערפל )"פוגר"(.

 במקומות נגישים ונראים לעין. יש להציב אמצעים לחיטוי ידיים .6


