
                                                                                                         
 
 
 
 

 

 

 חמישי  יום
 תשרי תשפ"א ב   כ
 2020אוקטובר ב  8

 
 

 הנחיות עדכניות למכינות לקראת סיום חגי תשרי תשפ"א
 

 שלום לכולם,
 לקראת סיום חוה"מ סוכות מצורפות הנחיות עדכניות למכינות הקדם צבאיות השנתיות: 

 
 פעילות המכינות  .א
 
 (. 14.10.20עד יום ד' שאחרי מוצאי שמחת תורה )   בשלב זהתקופת מגבלות הסגר הנוכחי היא  .1
 
כל המכינות שנמצאות כרגע בפעילות נדרשות לוודא חזרה הביתה של כלל החניכים והצוות לחג השני,   .2

 , למעט מכינות שקיבלו אישור החרגה.)כ' בתשרי תשפ"א( 8.10.20לכל המאוחר ביום חמישי 
 
להימנע מיציאה מהגרעין המשפחתי כל  חשוב להבהיר לחניכים היוצאים הביתה לחג השני כי עליהם   .3

 )מוצע לתת להם לחתום על כתב התחייבות(. תקופת השהות מחוץ למכינה 
 
חקלאות,  ב  )כ"ג בתשרי תשפ"א( למטרת התנדבות  11.10.20החזרה למכינות אפשרית החל מיום א'  .4

 . 18כינות במתווי קפסולות ע"ב מגורים במההתנדבות וההתנהלות תהיה    מגזר הציבורי.בחינוך וב
 

(  אין אישור ללינה מחוץ למכינה. לאחר שנקבל הנחיות משרד  16:15  8.10.20בשלב זה  )יום חמישי   .5
יחד עם את   זה.  בעניין  נעדכן  )בזאת  הבריאות  כי ההתנדבויות מחוץ למכינה  עילות  פחשוב להזכיר 

 .10להיעשות בקפסולות  כה צרי (לינה עצמה ואם יהיה אישור גם
 
עם עדיפות ברורה להחזרת החניכים לפרקי זמן ארוכים ברצף.  , כרגע אישור החזרה הוא להתנדבות .6

או חינוכית מותרת בשעות שאין בהם התנדבות, על ידי הצוות הקבוע בלבד   , לימודיתפעילות חברתית
 מרצים חיצוניים(.  ללא)

 
 מתנדבים התנדבות וביטוח  .ב
 
התנדבות המכינות ברשויות המקומיות / ערים הסמוכות למקום המכינה, בחקלאות, בפעילות חינוכית   .1

מועצת   ההתנדבות.  מקומות  מול  המכינה  של  ובתיאום  לאומיים  צרכים  פי  על  הציבורי  במגזר  או 
הממשלה ויעדכנו  המכינות ומשרד ההתיישבות עומדים בקשר שוטף עם גורמי פיקוד העורף ומשרדי  

 את המכינות בצרכים לאומיים.
 
להקפיד שהצוותים לא  יש  .  (10)כאמור כרגע לא יותר מ   התנדבות המכינות לפי התקנות המפורסמות .2

 ל הכללים גם בהתנדבות במיוחד על הריחוק החברתי. כ מעורבים )מכמה קפסולות( ועל שמירת 
 
ה .3 של  מתנדבים  ביטוח  לכיסוי  נדרשות  מתנדבות  הלאומימכינות  מועצת  ביטוח  דרך  לבטח  ניתן   .

 המכינות או דרך הרשות המקומית. 
ביטוח החניכים והצוות במסגרת ביטוח המתנדבים דרך מועצת המכינות מותנה במילוי טופס באופן  
מלא ומדויק, כולל טבלת מתנדבים מלאה מצורפת, וקבלת אישור על קבלת הדיווח ממועצת המכינות  

תנדבים חייבת להיות *מראש*, בטרם יחל המתנדב בפעילותו, ובשום מקרה  למייל. ההפניה לביטוח מ
לא בדיעבד. הגשת מלאה ומדויקת היא תעודת הביטוח במקרה הצורך. במידה והמכינה הגישה הכל  
מלא ומדויק, וקיבלה העתק של ההגשה למייל, הביטוח מאושר. במקרה של אירוע ביטוחי צרו קשר עם  

 מועצת המכינות. 
 
 וצוות חניכים .ג
 

דיווח על בידוד / חולים מאומתים במכינה: בכל מקרה של שינוי במצב הבריאותי של החניכים או   .1
 בטופס בקישור הבא  הצוות במכינה כתוצאה מנגיף קורונה )בידוד / חולים מאומתים( יש לעדכן

 
, אך חל איסור  18צוות המכינה הקבוע רשאים להיכנס ולצאת מהמכינה מדי יום במתווה קפסולות   .2

 מוחלט על כניסת אורחים אחרים. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepLPLrELWw3awHt--QCOwSlfNviGPEjFP73dznGfupfAEtJA/viewform?usp=sf_link


                                                                                                         
 
 
 
 

 

 

 
ההנחיות מתירות לעובדים יציאה מהבית לכל מרחק לצורך נסיעה למקום העבודה וחזרה. כמו כן   .3

התקנות מתירות נסיעה אל מתחם המכינה )פנימיה( בכדי להביא תלמיד/ה אל המכינה או בחזרה  
 אישור מצורף    ממנה הביתה ללא הגבלה.

 
 

 באופן שוטף בקישור הבא: כל המידע והנהלים נמצאים באתר מועצת המכינות ומתעדכנים
1617-https://mechinot.org.il/info/org/2020 

 
 זמינים לשאלות ופרטים נוספים, 
 מטה מועצת המכינות 

https://mechinot.org.il/info/org/2020-1617

