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 2020ספטמבר  17
 כבודל

 ישראליות )ע"ר(  -מועצת המכינות הקדם צבאיות הציוניות
 בדואר אלקטרוני 

 
 ג.נ,א.

 
 הפעלת המכינה בהתאם  חוות דעת בעניין הנדון: 

 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש )הוראת שעה( 
 2020-המקיימים פעילות חינוך(, התש"ף)הגבלת פעילות של מוסדות  

 
לחוות דעתי לגבי    ישראליות )ע"ר(-הציוניות התבקשתי על ידי מועצת המכינות הקדם צבאיות .1

תקנות סמכויות מיוחדות  הפעיל את המכינות הקדם צבאיות בהתאם ל האפשרות ל
המקיימים להתמודדות עם נגיף קורונה החדש )הוראת שעה()הגבלת פעילות של מוסדות 

 "(. התקנות)להלן: "  2020- פעילות חינוך(, התש"ף

 

ועוסקות    16.9.2020של ממשלת ישראל מיום   384תקנות אלה התקבלו במסגרת החלטה  .2
 בהגבלת פעילות מוסדות החינוך במסגרת הסגר המתוכנן בתקופת חגי תשרי תשפ"א. 

 
התרבות והספורט של אבקש להסתייג ולהגיד כי תקנות אלא טרם אושרו בוועדת החינוך,   .3

 חוות דעתי זו. כתיבת שינויים לאחר בהן  הכנסת, ולכן יתכן ויהיו 
 

 להלן התייחסותי: 
 

, הינה מוסד  2008-צבאיות, תשס"ח-חוק המכינות הקדם מכוח   תפועל, ה מכינה קדם צבאית .4
חינוכי פנימיתי במסגרתו מתגוררים החניכים, לומדים ומבצעים את פעילותם במסגרת 

 הכרה של המכינה. הקמה והשרו לכך בהליך ההמבנים שאו

 

ובהתאם   –( לתקנות, הוחרגו הפנימיות מאיסור הפעילות על מוסדות חינוך 2)ב()2בהתאם לס'   .5
 פנימיות יכולות להמשיך בפעילותם החינוכית גם על פי התקנות. 

 
 להגדרת פנימייה כמופיע בתקנות: עונה מכינה קדם צבאית ראשית יש לבחון האם  .6

 
להיתר פעילות מוסד מרחיבות בנוגע אינן מזכירות את המכינות לגופן, אולם הן התקנות  .6.1

 חינוכי בתנאי פנימייה. הגדרת המושג "פנימייה" בתקנות הינו כדלקמן: 
 

"מסגרת בה מתגוררים תלמידים, המספקת לתלמידים מגורים ומעטפת 
 היממה..."חינוכית, חברתית או טיפולית במשך כל שעות 

 

 המונח "תלמידים" מוגדר בתקנות כדלקמן:  .6.2
 

 לומד במוסד, לרבות חניך או מטופל במוסד""
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והקדישה פרק מיוחד ם במסגרות על תיכוניות  לחניכיהתקנות מתייחסות באופן מפורש  .6.3
תקנות ל(  5)6בנוסף יש איזכורים לחניכים בגירים בס' לתקנות. ()ב( 3)29ס'  ב לצורך כך

)ב( המתייחס  20ד בגיר להגיש הצהרת בריאות לצוות המוסד או ס' המחייב תלמי
 לתלמיד בגיר שזוהו אצלו תסמיני קורונה. 

 

- שהמונח פנימייה כולל בתוכו את המסגרת חינוכית לאור האמור מסקנתי היא   .6.4
 .  (18)מעל גיל בה מתקיימת המכינה הקדם צבאית על תיכונית  תיתינימיפ
 

 לתקנות(  29)ס'   כאמור בהוראות החלות על פנימייה בתקנות –אופן פעילות המכינה  .7

 

מינוי אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנות ויכונה "ממונה קורונה"   .7.1
 ( לתקנות(;1)29)ס' 

 

קביעה והפעלת מנגנון להפרדת השוהים בפנימייה לקבוצות קבועות נפרדות, למשך כל  .7.2
(  3)29פעילות לימודית, בזמן החופשי באכילה ובלינה )ס'שעות היממה, לרבות בזמן 

 לתקנות(; 
 

התקנות מבדילות בין מסלול פתוח )המאפשר יציאה וכניסה    –לגבי אופן פעילות המכינה  .7.3
של החניכים לשטח המכינה( לבין מסלול סגור )אשר סוגר את החניכים לפרק זמן  

 תקנות(.  ()ב( ל 3)29)האמור מפורט בס'   ממושך בתחומי המכינה(

בקפסולה, ותחולת   חניכים  18חובה לשמור על קבוצות של עד   –מסלול פתוח  .7.3.1
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת תקנות 

 "( תקנות הגבלת הפעילות)להלן: " 2020- פעילות(, תש"ף

  החניכיםבקפסולה ובלבד שלאחר הגעת   חניכים 50קבוצות של עד  –מסלול סגור  .7.3.2
ואנשי הצוות לא יצאו משטח הפנימייה למשך השבועיים   החניכיםלמכינה, 

של המסלול הסגור, מומלץ כי ינתן ליווי ויעוץ  המהות החריגה לאור הראשונים. 
 משפטי לכל מכינה המבקשת לבחור במסלול זה. 

 

כלל  מנגנון להקצאת מרחבי פעילות ומיתקנים נפרדים לכל קבוצה, ובשל קביעה והפעלה  .7.4
זה אזור מגורים, חצר, חדרי לימוד, שירותים, מקלחות וכיורים ולמניעת מעבר של  

 בין מרחבי הפעילות והמתקנים;  חניכים

 

 חניכיםצמצום השימוש ככל האפשר במרחבי הפעילות המשותפים לקבוצות שונות של  .7.5
בי  ובכלל זה מעבדות, חדרי מחשבים וחדרי סטודיו. בכל מקרה אין לעשות שימוש במרח

 פעילות משותפים באותו הזמן.
 

 לגבי לינת חניכים:  .7.6

 בחדר לינה אחד;  חניכיםאין לשכן יותר מחמישה   .7.6.1

 בחדר יהיו מאותה קבוצה קבועה; החניכיםכל  .7.6.2

. אין מניעה לשיכון חניכים  המרחק בין מיטה למיטה בחדר יהיה שני מטרים לפחות .7.6.3
 קומתיות. -במיטות דו

 

 קבועים ללא מעבר של אנשי צוות בין הקבוצות; לכל קבוצה יוקצו אנשי צוות  .7.7
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אחריות ראש המכינה לקיום ההוראות בעניין הצהרת בריאות, תשאול ובדיקת תסמינים   .7.8
 בהתאם לאמור להלן: 

הצהרת בריאות תוגש עם חזרת החניך או כל מי שנמנה על צוות המכינה בתחילת   .7.8.1
 כל יום פעילות; 

ראש מכינה או מי שמינה לכך יקיים בתחילת כל יום פעילות מדידת חום לחניך   .7.8.2
 ויקיים איתו תשאול בהתאם לנוסח הצהרת הבריאות שפורסמה בתקנות. 

 

התנהלות לגבי תגובת המכינה לחניך/איש צוות הנדרש בבידוד ו/או איתור חניך או איש  .7.9
 משרד הבריאות.  פעילות לפי החוק, התקנות והוראות  –צוות עם תסמינים 

 

 יציאה משטח המכינה  .8
 

()ב( מאפשר למכינה במסלול פתוח לקיים פעילות במסגרתה תותר גם 3)29כאמור, ס'  .8.1
 יציאה של חניכי המכינה מחוץ לשטח המכינה. 

 

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף  הכפיפות ליציאה כאמור הינה על פי  .8.2
תקנות הגבלת  )להלן: " 2020- ות(, תש"ףקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעיל 

 ."(הפעילות
 

 תקנות הגבלת הפעילות קובעות כי:   .8.3
 

מקום   –לא יצא אדם ממקום המגורים או ממקום שהייה קבוע אחר )להלן "
 מגורים( למרחב הציבורי אלא לאחת הפעולות או המטרות האלה: 

 ... 
( הגעה לפעילות או מוסד שפעילותם מותרת לפי תקנות סמכויות מיוחדות 5)

להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות 
 .", ובהתאם לתקנות האמורות2020- חינוך(, התש"ף

 

  כי כאשר חניך יוצא משטח המכינה, הוא כפוף לתקנות הגבלת הפעילותמשמעות הדבר,   .8.4
 לצאת מביתו כדי להגיע למכינה ולצאת מהמכינה כדי להגיע לביתו.  המאפשרות לו   –

 

יודגש כי אין בתקנות היתר לביצוע כל פעילות מאורגנת מצד המכינה, בין אם מדובר  .8.5
מחוץ לשטח המכינה. ההיתר  –ית  בפעילות חינוכית, התנדבותית, קהילתית או תעסוקת

היחידי שניתן הוא לאפשר לחניך לצאת מהמכינה לביתו, ולשוב מביתו אל המכינה. כל 
 עוד נמצא החניך מחוץ לשטח המכינה, הוא כפוף לתקנות הגבלת הפעילות. 

 
לתקנות קובע כי מנהל מוסד )ראש המכינה( המקיימת פעילות כמפורט    4ונקודה אחרונה, ס'  .9

  –הכוללת מוסד מסוג פנימייה, יפעל לשם עמידה בחובותיו על פי התקנות  -(  2)ב()2בתקנה 
לרבות בדרך של אימוץ המלצות המשרד המפקח עליו. לאור האמור, וככל שהמשרד המפקח  

משרד ההתיישבות, יפרסם המלצותיו, שהרי המלצות   –על פעילות המכינות הקדם צבאיות 
 ות המכינה. יחולו על פעיל  ן תחולנהאלה גם ה 
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רשאית   את וככז ועל תיכונית חינוכית   ,לסיכום: מכינה קדם צבאית הינה מסגרת פנימייתית .10
לפעול גם בהתאם לתקנות. מכינות הבוחרות לפעול בהתאם למסלול הפתוח יוכלו לאפשר 

 וזאת בהתאם להוראות תקנות הגבלת הפעילות.   –לחניכיהם לצאת מהמכינה ולשוב אליה 

 

 שאלה או הערה.  אשמח להשיב לכל .11
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,        
 

 ברינט, עו"ד נוי        
 יועץ משפטי לעמותה 


