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 ונהליםלקחים, ריכוז המלצות,  –היערכות מכינה להתנדבויות 
 

 כללי:
מסמך זה מהווה תוספת עם המלצות ולקחים להתנהלות במהלך תקופת הקורונה ולא מהווה   .1

ריכוז כלל ההנחיות והנהלים באתר  תחליף לנהלים ולהנחיות הרשמיים של משרדי הממשלה.
 .מועצת המכינות בקישור הבא

נטור, רבין  מדרשת השילוב המסמך נכתב בעזרת תובנות ולקחים ממכינות אדרת, גליל עליון,  .2
 ותבור.

 המינים באופן שווה. המסמך מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני  .3
 יםקריטי  עם תחילת הפעילותקביעת הנהלים והקפדה על סטנדרט משמעת  :  הקפדה על נהלים .4

לעיצוב נורמות ההקפדה על ההתנהגות להמשך. מומלץ להציג לחניכים ולצוות את הנהלים  
 מראש, טרם החזרה למכינה, להיערכות לנהלי המשמעת הנדרשים. 

שקיים גוף מפעיל שאחראי על ביטוח המתנדבים מול הביטוח  יש לוודא לכל התנדבות : ביטוח .5
 הלאומי, בנוסף לביטוח הרגיל של המכינה. פרטים נוספים באתר מועצת המכינות.

האחריות הכוללת להקפדה על הנהלים, הבטיחות והבריאות של החניכים והצוות היא של   .6
 המכינה, גם כאשר היציאה להתנדבות דרך גוף מפעיל חיצוני. 

הדגשים הבאים מתייחסים לשגרת ההתנדבות. מומלץ בנוסף לשמר שגרה יומית :  יומית  שגרה .7
קבועה של פעילות חינוכית לאחר ההתנדבות )שיעורים, שיחות קבוצתיות אישיות, פעילות  
גופנית( בהתאם להנחיות, בדגש על סיכום יומי הכולל תחקיר התמודדות עם נקודות תורפה 

 )מפורט בהמשך(.
  חום, בעבודה, מלבד נגיף הקורונה ישנן סכנות נוספות כגון: בטיחות בדרכים,: הבטיחות שגר .8

שימו לב כי לא מתעלמים מסכנות אילו ונותנים להם מענה ע"י תדריכים  –אש ועוד   ,קור
 ודגשים בכל תדרוך יומי ובמעקב שוטף.  

 
 תיאום מול מקומות ההתנדבות:

דרך ראש העיר / ראש מחלקה, ולעבוד ישירות   -מומלץ לתאם את ההתנדבות מול הרשות  ▪
 מול איש קשר במחלקה הרלוונטית )רווחה, קהילה וכו'(. 

: קבלת המשימה )לפי צרכי הרשות, בתיאום ההתנדבות חשוב לשים לב לדגשים הבאים ▪
כולל מספר המתנדבים, שעות, מיקום, פירוט הפעילות(, הסעות )אל מקום ההתנדבות 

 מהלך ההתנדבות במידת הצורך(, לינה, מזון, תכנון בטיחות.וחזרה למקום הלינה, וב

מומלץ להציג לאיש הקשר ברשות את יכולות המכינה, כולל המגבלות )מספר המתנדבים  ▪
פעילויות  -טלפונים, או בשטח -הקיים, יכולת או צרכי הסעה, אפשרות להתנדבות מרחוק

 וכלוסייה וכו'(. חינוכיות בשמרטפיות או מתנסים, סיוע בחלוקת מצרכים לא

טרם הגעת החניכים  איש צוות במכינהבמקום ההתנדבות ע"י  סיור שטחחשוב לבצע  ▪
 לתחילת ההתנדבות, לווידוא כלל הפרטים, התשתיות והמעטפת הלוגיסטית.

מומלץ לתאם פגישה יומית עם איש הקשר המלווה במקום ההתנדבות לסיכום והפקת  ▪
 עזרה של המתנדבים. לקחים, העלאת פערים ושיפור התפקוד וה 

 
 היערכות מול החניכים:

מומלץ להגדיר לחניכים את המעבר לשגרת התנדבות והפעלת המכינה למשימות כברירת  ▪
 המחדל לפעילות )ולא כהשתתפות על בסיס התנדבותי(.

. צוותים אלו ישנים, אוכלים ומתנהלים בנפרד חניכים כולל מדריך 10צוות היסוד הוא  ▪
המכינה מתוכנן לכל עשירייה. מומלץ לשבץ  את החניכים לצוותים משאר הצוותים, לו"ז 

 לפי אזורי מגורים לטובת הפרדה בהסעות מהבית וחזרה. 

ולא משתתפים בפעילויות הפיסיות )מסיבות רפואיות או אחרות(   חניכים שנשארים בבית ▪
למכינה / חוליה )תיאום מול מקומות ההתנדבות,  backofficeיכולים לסייע במשימות 

ריכוז צרכי ציוד ומזון וכו'(, בנוסף להתנדבויות מקוונות. מומלץ לצוות אותם כחלק 
 ולחבר אותם לשגרת הפעילות של החוליה לאורך הלו"ז היומי.  10מחוליה של 
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 הצוות. יעמוד מדריך/חניך האחראי לקיום כלל ההנחיות ע"י כלל חברי בראש כל קבוצה ▪

 ולא עושים מעבר בתוך הקבוצות. אין מגע כלל בין הצוותים.  הצוותים קבועים ▪

, עמידה בנהלים תוך אחריות אישית של החניכיםחשוב להגדיר מראש את מסר ברור על  ▪
 חניכים.  10-בייחוד בשלוחות או פעילויות בהם גרים יחד יותר מ

חום -לבקש מהחניכים להביא ציוד אישי מהבית )במידת האפשר(: מד יש: ציוד אישי ▪
 אישי, מסיכה, אלכוג'ל.

 מטה( בדיקת בוקר ודיווח)לפי הפורמט של  החזרה למכינה לאחר מילוי שאלון בריאות ▪
 

 -מומלץ לחלק את החניכים לחוליות

בנהלים  : אחראי על פעילות הקבוצה )לו"ז, התנהלות כללית, עמידה אחראי חוליה ▪
 היומיים, קשר מול הצוות( 

 : לינה וחדרים, ציוד, נקיונות והיגיינה. אחראי לוגיסטיקה ▪

 : קשר עם מקומות ההתנדבות, רישום שעות עבודה )במידת הצורך( אחראי משימה ▪

 : שליטה במלאי הקיים וצרכי מזון.אחראי אוכל ▪

 : תיאום והקפדה על נהלי ההסעות. אחראי הסעות ▪
הם חריגה מהכללים שנקבעו, אם ע"י החניכים ואם ע"י גורמי חוץ, יש לדווח אירועים חריגים ובני

 מיד לראש/ת / מנהל/ת מכינה / שלוחה. 
 

 היערכות מול הצוות:

מומלץ לשוחח עם הצוות על ההתמודדות והאתגרים שהמצב החדש מייצר לצוות המכינה:  ▪
החשש מהידבקות, אנשי צוות בקבוצת סיכון או אנשי צוות שבני משפחתם נמצאים 

 בקבוצת סיכון. 

מעקב ובקרה  -מומלץ לקבוע איש צוות בכיר )מנהל / ראש שלוחה( לריכוז הלוגיסטיקה  ▪
 וז ההזמנות )ציוד, אוכל, היגיינה, נהלי מדידת חום וכו'(. על ביצוע ההנחיות, ריכ

 מומלץ לתאם ולתכנן לו"ז ישיבות קבוע ושמירה על שגרת עבודה )בזום(.  ▪

מומלץ להיערך מראש עם תכנון זמני נוכחות של הצוות, כולל יציאה וחזרה מפעילות  ▪
 המכינה, בדגש על נקודות התורפה והמפגש עם אנשים נוספים. 

 
 מול ההורים:היערכות 

-מומלץ להוציא מכתב עדכון תקופתי )דיווח יומי / סיכום שבועי / דו  -שקיפות ועדכון  ▪
בועי(. הציגו את המצב החדש וייעוד ההיערכות של המשימה החדשה של המכינה )לפחות  ש

לתקופה הקרובה(. מומלץ לתאר את פירוט הפעילות ההתנדבותית, פירוט הפעולות שננקטו 
 נהלי הבריאות. שימו לב לצרף לתמונות העומדות בנהלים.לשמירה על 

 אפשרות לשיחה משותפת של הצוות עם ההורים )זום(.  ▪

שיקלו את הצורך בקבלת אישור הורים בהתנדבויות המציבות אתגרים בריאותיים  ▪
 מורכבים יותר.

 ממליץ להקפיד על זמינות ומענה מהיר להורים  בתקופה זו.  ▪

הלי חזרה ויציאה של חניכים מהמכינה בתקופה זו. בנוסף, יידעו את ההורים מראש בנ ▪
יידעו אותם בנהלי הרחקה מהפעילות במידה ואין עמידה בנהלים וברמת המשמעת 

 הנדרשת. 
 

 נוהל יום פעילות:

 בתחילת כל יום תתבצע בדיקת חום לכלל החניכים.  ▪

מטר  2 מתנדבים, תוך שמירה על מרחק של  10משימת ההתנדבות תעשה בקבוצה של עד  ▪
 אחד מהשני. 

במקרה בו פועלות מספר קבוצות במקביל הן תופעלנה באזורים מרוחקים זה מזה, או  ▪
 בשעות שונות. 

 מומלץ לעבוד בחוליות קטנות.  ▪



 

במידה שפועלות מספר קבוצות במקביל, המשתתפים בכל קבוצה יהיו משתתפים קבועים   ▪
ויש להימנע ממגע בין  עם צוות מתנדבים קבוע. אין מעבר משתתפים בין הקבוצות,

 הקבוצות השונות.  

כלל המשתתפים בפעילות ישמרו על היגיינה מרבית במהלך הפעילות כולל שימוש  ▪
באלכוג'יל ושטיפת ידיים מספר פעמים במהלך הפעילות. ניקיון השירותים במקום 

 הפעילות ינוקה בתדירות דחופה במהלך היום וכדומה. 

כולל תחקיר יומי )מפורט( ותכנון משימות ולו"ז ליום    בסוף כל יום תתקיים שיחת סיכום, ▪
 הבא.

 
 בדיקת בוקר ודיווח:

 -השאלות הבאות 3מדי בוקר יש לוודא שכל חניך מודד חום ומדווח במרוכז על 
 האם אתה משתעל?  .1
 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?  38האם חום גופך מעל   .2
 )בחזרה למכינה בלבד( קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?האם היית במגע  .3

)למעט אדם שהשיב שהוא   ניתן להמשיך בפעילות רק למי שהשיב בשלילה על כל אחת מהשאלות
 משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת(

 
 תחקיר יומי:

האישית של החניכים לצמצום  , המתייחס לאחריות חשוב לשלב תחקיר כחלק מסיכום יומי ▪
 הסיכון ונקודות התורפה בהתאם לנקודות הבאות:

סיכום יומי ומעבר על הפעילות שהתבצעה והנהלים, תוך   -התמודדות עם נקודות התורפה   .1
 בחינת האחריות האישית לצמצום נקודות התורפה לקורונה והפקת לקחים ליום הבא.

פוגש מספר חוליות חניכים מדי יום. מפגש עם איש צוות ה  -נקודת תורפה:  לדוגמה ❖
: שמירה על מרחק בין הצוות לחניכים, אחריות של החניכים ושל הצוות.  מענה

: תכנון מראש של דלת הכניסה ומקומות מענהעלייה לאוטובוס.  -נקודת תורפה
נקודת הישיבה לכל חוליה, עליית קבוצה רק לאחר שהקבוצה השניה התיישבה. | 

: תורנים קבועים לתקופה של שבוע, עבודה עם כפפות  מענה: הכנת אוכל. תורפה
 ומסיכות, מניעת כניסת לאנשים אחרים למתחם חדר האוכל. 

 תובנות מהמשימה )התנדבות(. .2

מומלץ לעבור על הלו"ז של היום הבא להיכרות ותכנון מראש של מענה לנקודות התורפה  ▪
 הצפויות. 

 
 ציוד:

אפשר. ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור , ככל הלכל חניך יוקצה ציוד אישי קבוע ▪
 חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.

העברת כלים מאחד לשני במהלך היום, תתבצע לאחר חיטוי הכלי והעברתו תוך הקפדה   ▪
 על שמירת מרחק.

 בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים.  ▪

 .ליום( אלכוג'ל 5-פעמיות )כ-, כפפות חדחום, מסיכה-מד :ציוד אישי לחניך ▪

כפפות   30-40-זוגות לאדם ליום, כ 3-4 -: כפפות חד פעמיות )בממוצעלחוליה ציוד מרוכז ▪
חד פעמיות ליום לחוליה(, חומרי ניקוי לכל חוליה )אקונומיקה, סבון ידיים לכל כיור, ציוד 

 לנקיונות(, מסיכות.

 בשמירה על ציוד מגן גם בזמן החופשי במהלך ההתנדבות עצמה.הדגישו את הצורך  ▪
 
 קיונות והיגיינה:ינ

מומלץ להגדיר בפירוט את נהלי הניקיון וסדר הפעולות הנדרש: בחדרי השינה, בשירותים  ▪
 ובמקלחות, בחדר האוכל )במידה ובשימוש( ובכיתות )כנ"ל(.  

  



 

 נהלי חזרה ויציאה:

מומלץ לצמצם למינימום ההכרחי יציאה אל הבית וחזרה למכינה לאורך תקופת  ▪
 ההתנדבות.  

לישון במכינה בסוף השבוע במידה ועולה חשש מחזרה  מומלץ לאפשר לחניכים להישאר ▪
 למשפחה / קהילה. 

 
 לינה:

מ' בין מיטה למיטה. בכל חדר ישהו לא יותר   2ישמר מרחק מינימלי של  מתחם    /בכל חדר   ▪
 חניכים, במתחמים קטנים יותר יהיה צמצום נוסף.  4-מ

ולחטא  לאחר כל שימוש וכן  מתנדבים יחלקו תא שירותים אחד אותו ידאגו לנקות  4כל  ▪
 גם לגבי מקלחת.

פעמים ביום עם חומרי ניקוי )אקונומיקה( בכל תא  3יש לדאוג לניקיון יסודי לפחות  ▪
 מקלחת ושירותים.

 אחת ליום תתבצע בקרה על כלל תאי השירותים והמקלחות.  ▪
 

 אוכל:

 מתנדבים )קבוצות אורגניות(. 10ארוחות יתקיימו בקבוצות של  ▪

)אין  האוכל על ידי משיכת המזון בצורה מרוכזת ואכילה במרחק של אחד מהשני.חלוקת  ▪
 אפשרות להכנה עצמית של אוכל, פינת סנדוויצ'ים וכד', הכנה מרוכזת בלבד(.

 מומלץ להגדיר מראש שעות נפרדות לארוחות לכל קבוצה.  ▪

 בתחילת הארוחה יתבצע חיטוי ידיים.  ▪

תתבצע כניסה נפרדת של כל קבוצה ורק לאחר   במידה ומוגשת ארוחת ערב בצורה מרוכזת ▪
 מכן תיכנס קבוצה אחרת.   

רב פעמיים אישיים )אותו כלי בשימוש אותו חינוך למשך כל  האכילה תתבצע בכלים ▪
חד פעמיים בלבד ללא העברה של כלי בין אחד לשני , ההגשה תעשה   התקופה( או בכלים

 עם כפפות חד פעמיות שיוחלפו בסיום הארוחה. 

 ום הארוחה יש לנקות ולחטא את המתחם ולזרוק את השאריות מיד לפח. בסי ▪

 מומלץ לצמצם את הבישולים ככל האפשר. ▪

 הכנת האוכל תתבצע עם כפפות ומסיכות. ▪

לטיפול באוכל למשך תקופה   קבועיםאנשי צוות חוליה קבועה / מומלץ לקבוע תורנים /  ▪
 שבועיים(. תורנים אלו יהיו היחידים עם גישה למרחב המטבח וחדר האוכל.  -)שבוע 

 
 הסעות:

 ב(כאנשים בר 2עד  –)נהג + נוסע בלבד  -רכבים

במידה ומתבצע שימוש ברכבי מכינה או פרטיים חשוב להקפיד על נהלי השינה, תדריך  ▪
 נסיעה, הסכמת הורים לשימוש וכו'.

לטובת הסעה  -מומלץ לוודא קיום רכב צמוד לכל אזור פעילות / משימה התנדבותית  ▪
 במקרה הצורך, השלמות מזון וציוד. 

 -הסעות מאורגנות 

מושבים ריקים בשורה  2-4מספר הנוסעים יהיה חצי ממספר מקומות הישיבה )פחות  ▪
 נוסעים(  28עד  –)אוטובוס  הראשונה אחרי הנהג(.

 שורה ריקה. –המושבים הראשונה אחר הנהג השארת שורת  ▪

 כל קבוצה עולה ויורדת  בנפרד אין ערבוב בין הקבוצות  ▪

החניך הראשון שעולה, מתיישב בספסל האחורי וכך  -צמצום מגע בזמן העלייה להסעה  ▪
 כלל החניכים. 

איסור ישיבה של נוסע, בצמידות לנוסע אחר, קרי, מכל צד של הנוסע יהיה מושב ריק או  ▪
 עבר. מ

 איסור משחקים ו/או ריבים, העלולים לגרום להתקהלות ברכב ואפילו לזמן קצר ▪



 

 הימנעות מרבית מנגיעה באביזרים שנוהגים לגעת בהם, כמו ידיות ומעקות. ▪

אחריות כל נוסע, לאחר כל נסיעה, לשטוף את ידיו במים וסבון ו/או מטליות חיטוי  ▪
 ואלכוג'ל.

 
 רפואה:

 שלא מרגיש טוב ידווח לאחראי הקבוצה וזה ידווח למנהל השלוחה / לראש המכינה.  חניך ▪

ו/או עם תסמינים כגון שיעול , קוצר נשימה וכו' יועבר לבידוד זמני  38חולה עם חום מעל  ▪
 בחדר נפרד עד להסדרת פינוי.

במקרים של תסמינים חריפים יש להתקשר לקופת החולים / מוקד מד"א לצורך טיפול  ▪
 שוני ופינוי. רא

 חניכים( תיכנס לבידוד מיידי עד קבלת הנחיות ממוקדי הבריאות.  10החוליה של החניך ) ▪

במידה והתסמינים קלים יש הפינוי מתבצע ע"י ההורים במידה ולהורים אין אופציה לפנות  ▪
 . הביתה יתבצע הפינוי על ידי אחד מאנשי הצוות

 י הצוות כולל ראשי השלוחות.  יש לעדכן בכל מקרה של חולי את ההורים ואת אנש ▪
 

 מד"סים:

 .מטר 2מותר לבצע מד"סים תוך הקפדה על שמירת מרחק של  ▪

 .חניכים מאותו הצוות ביחד  2היציאה למד"ס מותרת לעד  ▪

 .אין יציאה מחוץ למתחם המותר להסתובבות ▪
 

 פעילויות נוספות:

בלבד וזאת בתנאי שהפעילות עומדת בכללי   החוליהככלל מותרת פעילות הווי בתוך  ▪
 . הוההיגיינהמרחק 

 יש צורך להקפיד על ציוד מגן גם בזמן החופשי.  ▪

 יציאה ממבנה / מתחם המכינה לפי הנחיות משרד הבריאות. ▪


