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 יום ראשון                                                                                         

 יד חשון תשפ"א                                                                                                    

 2020בנובמבר    1                                                                                                  

 

 

   תקף : מתווה פעילות הקדם צבאיות למכינות  קורונהוהנחיות עדכון 

 

 רקע:  .1

המשך למכתבינו מיום חמישי מפורטים הסעיפים הרלוונטים להתנהלות המכינות לאחר ישיבת  ב

 ועדת חינוך שלא אישרה את תיקוני הקבינט. 

 

 קפסולות:  מסלולי .2

 

  איש:  18 עד -'קפסולה 'מסלול פתוח .2.1

חניכי הקפסולה רשאים לצאת מהמכינה לצרוך התנדבות, טיולים, אימוני ספורט בהתאם 

וכן ליציאות בנושאי צבא וללא מגע עם מי שאינם חביר הקפסולה,  ובכפוף ללו"ז המכינה  

חייבים בעטיית מסיכה במשך כל זמן  ואישי לפי כללי המכינה ובידיעת הצוות. החניכים 

.  ככל הניתן מ' בין חברותא לחברותא 2השהיה במוסד, גם בעת הלימוד. צריכים לשמור מרחק 

יום    14יציאה הביתה אחרי אינם רשאים לשהות בפנימיית המוסד עם חברי קפסולות אחרות.  

 לכל הפחות.  

 

אין יציאות מהמוסד למעט לפעילות ספורט   :איש 50עד  -"סגור לא מתמזגמסלול " קפסולה  .2.2

  .לכל הפחות יום  14לאחר   - הביתהקבוצתית    , יציאה עם מי שאינם חברי קפסולה ללא מגע 

 יציאת חריגים בנסיבות אישיות באישור ראש המוסד. 

  

כמו בקפסולה במסלול   במשך שבועיים ראשונים איש  50עד  -"סגור מתמזגמסלול "'קפסולה  .2.3

אסורה כל  .  איש 250מידה ואין תחלואה מותר מיזוג עד עיים, בו סגור לא ממוזג. לאחר שב

 , ומי שיוצא אינו חוזר לקפסולה.  יום 30למשך   מכינהיציאת תלמידים מה

 

 דגשים והמלצות של המועצה: .3

לפצל קבוצות כך שמספר חבריהן יהיה פחות מהמותר, כדי  ולות מסלולים סגורים ס פבקמומלץ   .3.1

 מנע מהדבקות. ילה

לוודא כי התלמידים שומרים על הנחיות משרד הבריאות גם בעת שהיה    מכינהחובת ראשי ה .3.2

עם  הל מסודר מטווצתית או יציאה אישית מחייבת תדריך ונב פעילות ק, ולפיכך כל  כינהמחוץ למ

   צוות המכינה.
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או שהה באירוע בעל סיכון    כינהתלמיד שהפר את הנחיות משרד הבריאות בעת שהיה מחוץ למ .3.3

עד ביצוע בדיקה חמישה ימים לאחר    כינהאינו רשאי לשוב למ   -ם הנ"ל  לילהידבקות בניגוד לכל 

 האירוע. 

יש לשמור את יש לחתום על הצהרת בריאות+מדידת חום.  , ובכל יום כינהבעת חזרה למ .3.4

 שעות.   24התוצאות למשך 

 

 . קליטת תלמידים: ד

לא ישהה    - במשפחתו מבודד מי שבא במגע עם חולה או מגע משמעותי עם מבודד, או מי שיש   .1

עד תום תקופת הבידוד של המבודד איתו בא במגע או עד שהמבודד יקבל תוצאת בדיקה    כינהבמ

, או שהיה יחד עם החולה בחלל סגור למשך רבע שעה, מגע משמעותי =  כל מגע פיזישלילית.  

 . שהיה של רבע שעה במרחק של פחות משני מטר -מסיכותבמקרה ששניהם חבשו  או  

שעות מהתסמינים או באישור רופא   48עד חלוף  כינהתלמיד חולה או בעל תסמינים לא ייכנס למ  .2

 .  משפחה

חלות עליו כל חובות ההתנהלות במוסד, למעט חובת בידוד באם בא במגע עם   תלמיד מחלים: .3

הוראות    -הגדרת מחלים.  חולה. מחלים הינו בעל אישור מחלים מרופא משפחה או קופת חולים

 משרד הבריאות 

למ .4 הגעתם  בטרם  יחתמו  הבידוד    כינה התלמידים  לכללי  הסכמתם  ובה  בריאות  הצהרת  על 

, וכן טופס תשאול אישי על מצב בריאותם ושלא שהו  המניעתי של הקפסולה ומשך השהיה הנדרש

 בקרבת חולה או מבודד. 

שעות מסיום התסמינים ולאחר אישור מרופא    48עד    מכינה תלמיד שאינו חש בטוב לא יחזור ל .5

 המשפחה. 

 תלמידים: , אנשי צוותקמפוס,   -. התמגנותה

אויר   חלונות פתוחים כל העת בכיווניהתקנות מחייבות אוורור ככל הניתן. יש להשאיר  אוורור: .1

נוהל למזעור סכנת  אנטי בקטריאליים. מצ"ב  HEPAמנוגדים. מומלץ בחום להתקין מסנני 

 הידבקות במקומות סגורים 

סגפקבמסלול   .2 בלבדרוסולה  סגורה,  ,  ה  קפסולה  לחלל  צוות  אנשי  כניסת  למה  )אסורה  בניגוד 

. ניתן לבנות לאנשי צוות קפסולה ייעודית בתוך חלל הקפסולה, בעלת  מיתווה הקודם(שהיה ב

   מ'.   2.5מחיצות אטומות מהרצפה ועד גובה 

מטר וחבישת מסיכות על ידי המשתתפים.    2הפתוח מותרים, תוך שמירת מרחק   שיעורים באויר  .3

מטר  או קיים מסך אטום קשיח    2מעביר השיעור אינו חייב במסיכה אם הוא מרוחק מרחק של  

   מעל לגובה הראש של מעביר השיעור והמשתתפים.

ובכל הפעילויות    כינה לעטות מסיכה על הפה והאף בכל משך השהיה במ    כינה על כל השוהים במ .4

ורחצה אכילה  שינה,  בעת  למעט  ושיעור,  תפילה  לימוד,  למתגוררים    כולל  בחדר  השהיה  ובעת 

כשהוא עוטה מסיכה  לחדר אחר  תלמיד קפסולה שאינו מתגורר בחדר רשאי להכנס  .  באותו חדר

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/bz-306963420-1/he/files_publications_corona_bz-306963420.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/bz-306963420-1/he/files_publications_corona_bz-306963420.pdf
https://govextra.gov.il/media/25837/mmk-350094220.pdf
https://govextra.gov.il/media/25837/mmk-350094220.pdf
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.  ניתן שכן היא הכלי הטוב ביותר למניעת הדבקהלהחמיר בעטיית מסיכה ככל המומלץ    .בלבד

 . מצ"ב הנחיות לעטיית מסיכה באתר משרד הבריאות

 מומלץ לקבוע מקומות קבועים  ובמקום קבוע, כדי להקל על חקירה אפידמיולוגית בעת הצורך.   .5

 מ' בין הלומדים ככל הניתן.   2פעילות לימוד בבית מדרש במוסדות תעשה במרחק של  .6

-- 

 עדכון טיולים

כרגע, למרות שמשרד הבריאות אישר יציאה לשטח, משרד החינוך לא מאשר יציאה לפעילות חוץ, ולא  

אנחנו   לשטח  יציאה  לטובת  מצב  וחדר  טיולים  תאום  של  הפעלה  בימים  ממאפשר  זאת  לשנות  קווים 

אז מצ"ב מכתב משרד ההתיישבות שאישר יציאה לפעילויות שאינן דורשות תאום טיולים    ד ם. עיהקרוב

 חניכים.   8-רי, טיולי יום עירוניים )ללא לינה( טיולי הכנה בחולייה הקטנה מק

 אנחנו ממשיכים לפעול לפתיחה מלאה של השטח והאפשרות לצאת לפעילויות חוץ. 

 חשוב מאוד לזכור: 

 . התנעה של תהליך יציאה לשטח לוקח זמן... אסור למהר את התהליך ולדלג על שלבים בהכנה.  1

ו רק יום אחד מתוך שניים של הכשרת אחראי טיול, זאת אומר שחייבים ללוות אותם  . המדריכים עבר2

 בתהליך הוצאת הטיול 

  10:00-11:00.  אנחנו נקיים מפגש זום, התנעה ליציאה לשטח לכל רכזי הטיולים ביום חמישי בבוקר 3

 השתתפות של כל רכזי הטיולים חובה! ראשי מכינות מוזמנים להצטרף גם כן בשמחה 

-- 

 עדכון גיוס מועמדים ושבו"שים

 ניתן לקיים ימי מיון פיזיים בתנאים הבאים: 

אנשים, בתוכם מועמדים ומספר מצומצם של חניכי המכינה שמלווים   18הכנס יתקיים בקפסולות של  -

 את הכנס. 

מהקפסולות  חניכי המכינה לא נמצאים במכינה בזמן הכנסים )אלא אם הם שותפים בארגונם, כחלק  -

 של המועמדים(. 

 אנו ממליצים על כך שהחניכים שיישארו לתפעול הכנס יהיו מאותה קפסולה.  -

 יש לשמור על הפרדה מוחלטת בין הקפסולות, ריחוק חברתי ועטיית מסיכות כל העת. -

 מספר הקפסולות יהיה תואם לכושר הנשיאה של שטח המכינה והמבנים בה.  -

https://govextra.gov.il/media/26953/mmk-372905820.pdf
https://govextra.gov.il/media/26953/mmk-372905820.pdf
https://govextra.gov.il/media/26953/mmk-372905820.pdf
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 כונים או תיקונים אעדכן.שיתפרסמו תקנות חדשות/עדכ

 נספחים וכלי עזר: 

 הוראות משרד הבריאות  -הגדרת מחלים/  הנחיות לעטיית מסיכה  / טופס לחקירה מוסדית עצמית
 

 

 !  ובריאות שלמה גדולה לכולנו, הקפדה על הנהלים וששירת בברכת הצלחה

)תודה לשותפינו מאיגודי הישיבות הגובהות , ההסדר, ומדרשיות הבנות עמם עמלנו על הסדרת   

 המתווה(

https://drive.google.com/file/d/1Kpla0V1OmwPpB_nMZQbm0adP9TMPmDAQ/view?usp=sharing
https://govextra.gov.il/media/26953/mmk-372905820.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/bz-306963420-1/he/files_publications_corona_bz-306963420.pdf

