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יום במידה וכולם בריאים,   14יום בידוד קבוצתי הוא שאחרי  14כמה עקרונות: הרעיון שעומד בבסיס  

 אין חשש שמישהו נושא את נגיף הקורונה.  

 יציאה מהמכינה, הביתה או לכל פעילות אחרת מאפסת את הספירה וצריך להתחיל לספור מחדש. 

: חבישת מסכות במרחב ריחוק החברתיגם בתוך הקבוצות )הקספולות ( יש לנהוג לפי כללי ה

 מ' וכו'.  2הציבורי )בחדרים הלינה עם חברי החדר הקבועים לא צריך( שמירה על ריחוק של 

 

מבחינה אידאלית הכי טוב שלכל קבוצה יהיה מתחם נפרד לחלוטין שממלא את כל הפונקציות 

 הנדרשות לתפקוד )מתחם לינה, מתחם לימוד, מתחם בישול ואכילה(  

טא את המתחם בין קבוצה קבוצות )כגון חדר אוכל( יש לנקות ולח 2במידה ויש מתחם המשותף ל

 לקבוצה.  

שר לעמוד בנהלים. מכינה שיכולה להחזיר רק חלק מהחניכים אפשר לחזור לפעילות רק אם אפ

 . ש"ש 50לימוד מרחוק לארגן במקביל  צריכהלקמפוס, 

 

 יציאות / כניסות / קבוצות

 

נוסף זה קריטי. כמה שיותר, יותר    1. אצלנו כל 25בקפסולה והיום דיברנו על  26דובר תחילה על  .1

 טוב.

 אנשי צוות   4+  26אושר במתווה הסופי תשובה: 

האם הזמן שהם שהו ביחד במכינה ללא יציאה נחשב להם או שהספירה מתחילה מחדש מאישור  .2

 המתווה?

תשובה:  במידה וקבוצה )קפסולה( שהתה ביחד לפני תחילת המתווה )ללא יציאה מהמכינה וללא  

יום שנדרשים לספירה על מנת   14יכים מבחוץ( אזי זמן הספירה נחשב להם כחלק מה כניסת חנ

שיכולו להחבר קבוצות. )יציאה מהמכינה, הביתה או לכל פעילות אחרת מאפסת את הספירה וצריך 

 להתחיל לספור מחדש.( 

שר האם זה אומר שאפ -"יש לאפשר שגרת לימודים תוך כדי קביעת נהלים ליציאה להתנדבות  " .3

 לקבוצה יכולה לצאת ולהתנדב? 

 כן. תוך הקפדה על שמירה על נהלי הריחוק ונהלי חזרה למכינה. תשובה: 

 יום. 14דברו על   ?30או  14מה הפרוש במתווה שנשארים  .4

.  יום(  12הכוונה מיום ראשון עד שישי שלאחריו ) – יום 14חייבים להישאר במכינה מינימום תשובה: 

 יום.   14קרי, חוזרים לקפסולות שוב  –בחזרה, הספירה מתחילה מחדש 



 ואחרי יום יוצאים הביתה ואז לכמה ימים חוזרים? .5

 )ראשון עד שישי שאחריו(  יום 14אחרי יציאה הביתה חוזרים שוב לתשובה: 

  חברה מגיבושים/יציאות. יכולים לחזור לקבוצה במהלך השבועיים? .6

חנים, טייס ושייטת ומיני ראיונות למודיעין ושות'. כל  שבועות הקרובים מתקיימים גיבושי צנ 3ב

פיתרון ביניים   יציאה וחזרה כזו מאפסת למשתתף את הספירה, ויש להתחיל בקפסולה חדשה, 

לעשות תחנות כניסה למכינה בתחילת כל שבוע או סופ"ש ולרכז בכל פעם את כל המעוניינים  

שך שבועיים, ונוצרות קפסולות קטנות  בחזרה. אבל מצד אחד הקפסולות מתרוקנות מאנשים במ

משמעותית שלכל אחד צריך להתחיל מחדש ספירה ויחס לוגיסטי אישי... המשמעות היא שאין  

קפסולות אחרי  5-6גדולה, אלא לפחות -קפסולות למשך שבועיים במכינה בינונית 2-3באמת 

 שבועיים פעילות. 

)אני מבין שחודש מאי הולך להיות   איך כן מאפשרים חבירה של חניך שיצא לזימון חד יומי

רווי זימונים כאלה(. אולי אם הוא מתחייב ללכת עם מסיכה לזימון תוך שהוא שומר על מרחק 

 חברתי.  

 תשובה:

כדאי למעט ביציאות וכניסות למכינה. חשוב להקפיד שיצאו רק לדברים קריטיים   . א

 ומהותיים. 

ע"פ נוהל חזרה  שאושרה ע"י ראש המכינה, חוזר  מי שיוצא מהמכינה מכל סיבה שהיא .ב

 למכינה )בדיקת חום / שאלון וכו' ( וחוזר לאותה קפסולה ממנה יצא.  

פסולה עובדת לאחר נוהל כניסה למכינה חניכים שמגיעים מאוחר, אפשר לצרף אותם לק . ג

 חניכים( 26)ועד 

מכינה שלא מתכננת לצרף קפסולות, האם יש זמן מינימאלי שחברי כל קפסולה צריכים לסגור   .7

 במכינה?

   .יום 14תשובה: 

 

 האם ניתן שכל קפסולה תפעל בעיר אחרת ובתום התקופה יצטרפו? .8

תשובה: כן, כל עוד שומרים על כללי הבידוד של כל קבוצה )ולא יוצאים הביתה(, כמובן שצריך 

להקפיד בתום התקופה כשמצרפים את הקבוצות שנוסעים בהסעה מאורגנת  )למנוע חשיפה( ולא  

 בתחב"צ. 

 

 צוות / מרצים 

י הנוהל רמים יכולים לפ כנ''ל.  -מרצים  /מורים  ?2הקבוצות או מתחלק ל 2יכול לעבור בין  -צוות  .9

 לעבור וללמד בכל קפסולה נכון?

 

 אפשרויות:   2יש 

. צוות קבוע שמצטרף לקבוצה הספציפית ואז הוא יכול להיות ממש חלק מהפעילות שלהם  1

 אבל הוא לא יכול להצטרף לקבוצות אחרות. 

 . צוות שהוא לא חלק קבוע מהקבוצה ועליו חלים הכללים הבאים: 2

 איש צוות יעטה מסיכה בכל משך שהייתו בחללי השהיה של הקפסולה, וילמד מאחורי"

 ".טופס תשאול יומיעל  או חבוש במשקף. אנשי צוות יחתמומגן  מחיצה אטומה או מסך

מ' 3ממרחק   



במידה ומורה או איש צוות עסוק רק בהדרכה או הוראה במכינה ומשם שב ושוהה רק בביתו, " . 3             
מ' 3ממרחק  בביתו חולה או תסמינים, רשאי ללמד גם ללא ציוד המגן ואין לו או . 

זאת אומרת שמרצים ואנשי צוות שלא מחוברים לקבוצה מסויימת יכולים לעבור בין קבוצה לקבוצה 

 ובלבד שהם שומרים על הכללים שמפורטים בסעיף הקודם.  

 

 אוכל / בישול / מטבח / תורנויות חניכים
 

   ?במקום חד"פ האם אפשר כלים אישיים לכל חניךבאמת חובה?  -חד''פ  .10

חד"פ חובה רק במקרה בו אי אפשר לעמוד בכללי הנקיון וההדחה של כלים רב  לא,  תשובה: 

 פעמיים 

הדחת כלים תעשה באמצעות מדיח כלים בתוכנית המאפשרת חיטוי הכלים או "

הכוללת תהליך ניקוי יסודי של הכלים בסבון, שטיפה וחיטוי  באמצעות הדחה ידנית

מ"צ לפחות. או באמצעות  80של  הכלים עי השריית הכלים במים עם טמפרטורה

במשך דקה,  מג"ל 100השריית הכלים בתמיסת חומר חיטוי המבוססת כלור בריכוז של 

 ".פעמיים במידה ואין אפשרות הדחה יש להשתמש בכלים חד

ת לעזור בהכנה של בוקר/ערב? מישהו מהמדרשה. )מלבד  חניכים לא מכינים, מותר לצוו - אוכל  .11

 קייטרינג בצהריים(

מבין שחניכים יכולים להכין אוכל לחוליה שלהם לפי /  מופיע שהחניכים לא מכינים אוכל?היכן 

 הנהלים

 חניכים יכולים לשמש כתורני אוכל ובישול לקבוצה שלהם.  תשובה: קצת סדר בנהלי האוכל: 

" אין להפעיל מזנון חופשי בשטח המכינה. -מזנון  .... יש למנוע כניסת חניכים למטבחון"

 איסור חלבמכינות שבהם יש מטבחון להכנה עצמית של סנדביצים / פינת קפה וכו'.  –

  .חניכים של כניסה ולאפשר המטבחון את להפעיל

בו גם בזמן הארוחות אין להפעיל מזנון  – ( "אין להפעיל מזנון חופשי )בופה -ארוחות  " -

 . אלא צריך שצוות המטבח/ תורני המטבח יחלקו את האוכל  הסועדים לוקחים אוכל לבד 

הכוונה לחניכים אשר נמצאים בבידוד  "החניכים בבידוד לא יבשלו ולא יכינו עם צוות הפנימייה מזון." 

  –  תסמיני מחלה או חשיפה לחוליםבגלל  

ולשמש כתורנים ולהגיש אוכל. יש להקפיד על היגיינה )שטיפת   לקבוצה שלהםחניכים יכולים לבשל 

ידיים, מסכה  וכפפות(  אין לאפשר למי שאינו תורן להכנס למתחם הכנת /חלוקת האוכל. אין לקחת  

 הגשה + מגן עיטוש  + מסיכה וכפפות.אוכל לבד אלא רק חלוקה על ידי תורן שנמצא מאוחרי דלפק 

 מ' בישיבה בחדר האוכל ובכניסה וביציאה.  2יש לשמור על מרחק של 

קבוצות, יש לנקות ולחטא את המתחם בין קבוצה לקבוצה על  במידה ומתחם האכילה משותף לכמה  

 פי המפורט בנוהל... 

 מותר לאכול באותו חדר אוכל בדרוג של זמנים? .12

 לפי הנוהל בין קבוצה לקבוצה.   חדר האוכל נוקה וחוטאתשובה:  כן, ובלבד ש

 



 לינה
 

מטר ממיטה  2כמה בחדר? אם היחס לקפסולה היא כמשפחה גרעינית אז למה להפריד  .13

 למיטה?

מ' בין מיטה למיטה. היחס  2ובלבד שאפשר לשמור על מרחק של   4עקרונית צריך  ●

יום לא   14לקפסולה הוא לא כמשפחה גרעינית, הרצון הוא למנוע הדבקה וכל עוד לא עברו 

ניתן לדעת שהחניכים אינם נשאים ומדבקים. הנוהל קובע במפורש שיש לשמור על מרחק  

הגרעינית. החריג היחיד הוא שבחדר   מ' בכלל המתחמים והפעילויות גם בתוך הקבוצה 2של 

בעת   " הלינה אין צורך ללבוש מסיכה )כל עוד לא נכנס מישהו שאינו מחברי החדר המקורי(

יהיו פטורים  -לימוד עם בן זוג קבוע או בשהותם בחדר השינה עם השותפים הקבועים  

 "מחבישת מסכות.

 תשובהבקשנו החרגה לגבי מיטות קומתיים נעדכן ברגע שנקבל  ●

 חניכים עם תא שירותים אחד ומקלחת אחת.  10-11אצלנו בשגרה מתגוררים בכל קרוואן  .14

a.  ריחוק של שני מטרים בין מיטות בחדרי הקרוואנים זה לא באמת אפשרי, אני יכול

 לשים שניים או שלושה חניכים בסלון אבל זה לא באמת פותר את הבעיה.

בין מיטה למיטה גם אם המשמעות היא  מ'  2תשובה: אין דרך לעקוף את זה... צריך  

 להכניס פחות לכל חדר. אפשר להלין גם בסלון ובמשרדים,  

 מחכים לתשובה.  –  מ'   2לאשר פחות מבקשנו ממשהח 

 

כרגע יש לי רק כיתה אחת במכינה, אני מתכוון לשכור שתי כיתות נוספות מהקיבוץ על מנת ליצור   .15

  ממתחם המכינה האם זה אפשרי?מטר  200הכיתות הם במרחק של  את ההפרדה. 

תשובה: אפשרי רק צריך להקפיד על כך שהחניכים לא יתפזרו במעבר בין הכיתות  

 לחדרים ושיקפידו על מסכות.  

 

 מטר ממיטה למיטה, אפשרי במיטות קומותיים? 2האם  .16

 מ' בין המיטה העליונה לתחתונה.  2תשובה: לא, במיטת קומתיים אין מרחק של 

 שונות: 
 

כתוב שיש חובה לחבוש מסכות במרחב הציבורי . האם מדובר במרחבים בתוך המכינה או רק   .17

 מחוץ לה?

 תשובה: מרחבים ציבוריים בתוך המכינה

  יש צפי לאישור חזרה לטיולים? האם מותר לטייל? .18

אם אני מגיש היום בקשה לאישור טיול לעוד שבועיים, האם אפשר לסמוך על זה  -רציתי לשאול  

שמוקד טבע יאשרו בזמן )בהנחה שבתחילת שבוע הבא יאשרו יציאה לשטח( או שיתחילו לטפל בזה 

 רק ברגע שמשרד החינוך ייתן אישור רשמי ליציאה לפעילויות חוץ?

 משה"ח כותב נוהל שיאפשר זאת. נעדכן ברגע שנוכל.   בינתיים אסור לטייל עדיין,   תשובה:

 ממליץ להגיש מהשבוע האחרון של מאי ואילך( אפשר להגיש בקשות באתר מוקד טבע )

    האם ניתן להשתמש באותן כיתות כחדרי אוכל? .19



תשובה: כל קבוצה יכולה להשתמש בכיתה שלה גם כחדר אוכל )למשוך אוכל במרוכז מהמטבח 

 ולאכול במתחם שלה(  

 התנדבויות/לימודים. האם יש יחס מסויים מבחינת שעות? .20

ש"ש של התנדבות   10ש"ש של לימוד ו 40תשובה: יחס התנדבות לימודים הוא כמו בשגרה 

(80/20) 

 

מ'  500ן לצאת מהמכינה ללא מגע עם עוברים ושבים ברדיוס של עד האם נית -בישובים כפריים  .21

 מהמכינה? לפי נהלי השגרה של משרד החינוך. נניח לביקור בנקודת נוף להתאוורר. 

 תשובה: כן בנקיטת צעדי זהירות הכרחיים.  

וי"? מה זה "חיט  -מתחם המכינה והחצרות יעברו ניקוי וחיטוי )על ידי עובדי הניקיון המקומיים( "  .22

 והאם חניכים בצוות מכין יכולים לנקות?

כן יש  -החיטוי אפקטיבי יותר על משטחים נקיים. על -חיטוי אפקטיבי "תשובה:  חיטוי על פי הנוהל : 

לנקות תחילה את המשטח המיועד לחיטוי. הניקוי יעשה בסבון כלים/רצפה ורק לאחר מכן יש לחטא  

או על ידי דילול כוס אקונומיקה  70%יס אלכוהול המקום. החיטוי יעשה עם חומר חיטוי על בס

 " ליטר מים. 5המהולה ב

 כן, חניכים יכולים לנקות ולחטא את האזורים שנדרשים לכך בהנחיית "ממונה הקורונה"

 

 תגיד, הכשרות הקיץ עומדות בעינן? .23

 תשובה: בנתיים כן. לא ידוע לנו על שינויים אבל זה מאוד תלוי איך המצב הזה יתפתח.  

 

עבודה בחפירות   קבוצות יהיה בעבודה בחקלאות? \האם אפשר שחלק מהזמן בחוליות .24

 ארכיאולוגיות מותרת?

 אין אפשרות לכל פעילות מחוץ למכינהתשובה: 
 

 מה מידת החום המינימלית המצריכה ברור? .25

 מעלות צלזיוס, שיעול, נזלת, קוצר נשימה, כאב  גרון, ליחה, כאבי שרירים 37.5חום מעל תשובה:  •

 

 

 מותר ללמוד בבית מדרש ענק שמחולק כמו התמונה? .26

 



 

 

תשובה: כן, רק צריך לוודא שבאזורי המעבר החניכים מקפידים על מסיכות ולא מתעכבים באזורי 

 המעבר. 

 כמתחם אחד ?  חשבילההאם כיתה מרוחקת ממבנה הפנימיה מספר רחובות כן יכולה  .27

 . אחרתכן מותר מעבר רציף, ובלבד שבמעבר בין מתחם למתחם החניכים לא עוצרים לשהות 

 

הימים הראשונים מאז הגעתם למכינה, תמשיך לשהות כקבוצה גם בהמשך 14כל קבוצה שתסיים את ה   
 .ימים נוספים 14למשך 

 כן

ניתן להלין חניכים תחת כיפת השמיים שמוליק. במידה ומשאירים את כלל השני מטר בלינה. האם  

  במרחב של המכינה?

 

 בבדיקה


