
 

 12.11.20ת ועד הנהלת מועצת המכינות נחיותה

 התנדבויות -מלש"ים נוהל שבו"שים - כינותמדיניות דיגום במ

 

 

 זוחלת במקדם ההדבקה סגר, מתרחשת שוב עלייהן המ השחרורעם  :הגברת הדיגום -רקע .1

שהועד החליט שאנו נהיה המאמץ הלאומי . באוכלוסייה ירידה במספר הבדיקותבמקביל יש ו

נדרשת . כחלק מכך, את מוקדי ההתפרצות מראשלזהות בדיקות כדי ה בהגברת ממוקדבו  לקח

, של המכינות תיםיימשרד הבריאות הגברה של הבדיקות  גם במוסדות הפנימ מאיתנו ע"י

 בתדירות קבועה.

מתי  -התיזמון הפנימי .שני מופעי בדיקות בחודשלפחות  לקיים  מכינה נדרשת כל לפיכך  

העקרון נזכיר, כי  . פורט להלןמומלץ מה מתכוןהו המכינותהוא לשיקול דעת ראשי  -ואיך

בנוי על הפחתת סיכונים מניעה וגילוי מוקדם ככל הניתן  הנפרדות שבבסיס מודל הקפסולות

 ספק התראה מוקדמתשיכולים לצעדים לעל כן יש חשיבות גם ו ,ולא על עקרון של אפס הדבקה

 . , לקטוע ולהגביל ההתפרצותמפני התפרצויות

אחת לפני המודל המומלץ לבדיקות קבוצתיות הינו קיום שתי בדיקות,  בדיקות קבוצתיות: .2

, עושים במהלכו את 3. )לדוגמא: אם יוצאים בשבוע היציאה הביתה ואחת אחרי החזרה למוסד

, ועושים שוב שישי-בחמישי כך שהתוצאות יגיעו לפני היציאהרביעי -בימים שלישי הבדיקות 

 אחר מכן, ביום הרביעי לחזרה מהבית(. של 4בשבוע בדיקות ביום רביעי 

 תלמידים ואנשי צוות הבאים עמם במגע. -מכינההבדיקה הינה לכלל הנמצאים ב .א

בימים  , אך בכל זאת מומלץ להגביר ריחוק חברתילאחריהן הבדיקות אינן דורשות בידוד .ב

מנע ילהלהקפיד על מסיכות ו, וועד למתן התוצאות)בעת החזרה למוסד(  שבין בדיקה 

 .גם בתוך קפסולה -מפעילות הכוללת מגע וקירבה

צפויה הקלה באופן ביצוע הבדיקה כך שתכאיב פחות ע"פ המפורסם בתקשורת  .ג

 .לנבדקיםהקלה   המשמעות: .לנבדקים

 : הישיבות ונראה לנו נכון ודמכינה שמציע איגלהלן טבלת עזר לתזמון בדיקות קבוצתיות ב

מס' 
 דלמו

 הזמנה וביצוע בדיקות עילותי תפקיד תזמון 

סטטוס תחלואה  ללא תזמון -אקראי 1
 מכינהב

לאחר ארבעה ימים מאירוע עם סיכון  נמוכה
 הדבקתי

מניעת הפצת  לשבת לפני יציאה הביתה 2
תחלואה 
 בקהילה

שעות ממועד הבדיקה  12שלישי, עד  הזמנה: iנמוכה
 הרצוי. 

 חמישי -רביעי בדיקות:
 לפני היציאה תוצאות:

מניעת תחלואה  בעת חזרה מהבית 3
 במוסד

 בתזמון מראש, או מיום א'   הזמנה: בינונית
 ימים 4החל מרגע החזרה למוסד+ בדיקות:

לפני סט של שתי בדיקות  4
 יציאה ולאחריה

 -גבוהה הפחתת סיכונים
 מומלץ

 הסט יחד מראשכל רצוי להזמין את 

סט שתי בדיקות לאחר חזרה  5
 למוסד

מקסימום גילוי 
 תחלואה במוסד

 -גבוהה
 מומלץ

 רצוי להזמין את כל הסט יחד מראש.
 : ארבעה ימים מהחזרה למוסד1בדיקה 
 . שמונה ימים לאחר החזרה למוסד :2בדיקה 

 
נזיר כי בבדיקות מוסידגות יזומות אין לבדוק תלמידים מחלימים. )מחלים=מי שבידו אישור החלמה 

 מקופ"ח(

 

 

 

 



 

  :תלמיד בודד -בדיקות פרטניות .3

תהיה רק לאחר  כינהכניסת תלמיד לקפסולה לאחר שהיה ארוכה מחוץ למ: כניסת יחידים .א

שעות לפניה.  72 היותר עד כלול כינהלכניסתו למ הקרובה ביותר בסמיכותבדיקה שתתבצע 

  למכינהבעת הכניסה  על התלמיד להציג אישור תוצאה שלילית

ישוב התלמיד  לאירוע עם סיכון הדבקתי כינהמהמ -גם קצרה-בעת יציאה  :יציאה לאירוע .ב

 רק לאחר בדיקה שתתבצע בחלוף  ארבעה ימים מהאירוע.  כינהלמ

 הנחיות משרד הבריאות, או כל מקרה של הפרת   י:הגדרת אירוע עם סיכון הדבקת 

סיטואציה רבת משתתפים שלא היה בה ריחוק חברתי, גם אם לא היתה בניגוד ב הימצאות

כגון חתונה/אירוע משפחתי/שהיה  ארוכה בחלל סגור בקירבה לאנשים שאינם  .לתקנות

  משפחה גרעינית.

 :)להלן: "מועמדים"(  שבו"שיםמלש"שים ונוהל  .4

. איש 18עד  של ת יייחוד נפרדתם לקפסולה פתוחה מועמדיניתן להכניס  פתוחה:קפסולה  .א

 וחה חלה חובת עטיית מסיכה בכל עת כאשר חברי הקפסולה אינם נזכיר כי בקפסולה פת

מועמדים צריכים להיות בקפסולה נפרדת שאליה יצטרפו ולכן ה בפנימייהיחד תגוררים מ

חניכים אלו לא  2 .ה כל האירוחלוספק מהקלנוכחי כחזור חשי צוות/חניכי מנא 2כל העת עד 

(, יבצעו בזמן הכנס רה במכינהאשהכנס לקפסולה שלהם במכינה )אם נ יחזרו מתחילת

   ויישארו בבידוד עד קבלת תוצאות הבדיקה. ,לאחר הכנס בדיקת קורונה

מנע )מומלץ ככלל לקצר כנסים ולנסות להימנע מלינה, ובכל מקרה של לינה לנסות להי 

 משהות קפסולות חניכים במכינה בזמן הכנס(.

 

שעבר בדיקה בתוצאה שלילית בסמיכות הקרובה ביותר  מועמד ייכנס רק  קפסולה סגורה: .ב

יום למי שעוזב   14 למשך לשהות ה. אין חובשעות לפניה 72לכניסתו למוסד ולכל היותר עד 

 את המוסד ואינו שב לפנימייה. 

 

ריחוק  יומית הכוללת על הצהרת בריאותלהחתים  להקפיד  חובה :מועמד חובות .ג

מדידת חום  והסכמה לתנאי המתווה, ולבצע מחולים)מעגל שני( ומבודדים)מעגל שלישי(

לדרוש רצוי . מכינהלדרוש קיום הנחיות משרד הבריאות שבוע קודם להגעה לרצוי יומית. 

נוסף להסכמתם להשתתפותו חייב בהצהרת הורים, ב 18מועמד בן  שלא לצאת ללא אישור.

 בכנס גם בהצהרת הבריאות דלעיל.

 

יש להקפיד על הפרדה בין הקפסולה לשאר הקפסולות  .בשום אופן אין לעבור בין קפסולות .ד

. קשר עם קפסולות אחרות יתאפשר רק בחלל פתוח במרחק של כולל לינהבכל הפעילויות 

מטר כששני הלומדים חובשים מסיכה, או בחלל סגור בתוך חללי קפסולה נפרדים  2מעל 

ם בתוך חלל מועמדיםניתן לייצר קפסולת מ'(.  2.5-סגורים, משני צידי מחיצה אטומה)רצפה

כל שטח הקפסולה וול יציאה  בקפסולה אחרת רק אם קיים חלל סגור משלשה כיוונים ושר

 ועד לחלל הציבורי או עם חניכי קספולת המכינה אינם.

 

 התנדבויות: .5

 יציאה להתנדבות מותרת על פי נוהל התנדבות 

 .אין צורך לתאם התנדבויות דרך הלשכה לתאום טיולים למעט התנדבויות ביו"ש 



 

  במבנה עם תו סגול( 10)  .התנדבות בחקלאות נוהלמותרת הלינה בהתנדבויות על פי. 

 אסורה. -לינה שלא במסגרת פעילות שמוקדשת להתנדבות 

 

 . טיולי שטח ולינות שטח6

  ע"ב קפסולה, באישור לשכת תאום ללא לינת שטחיש אישור לטיולי שטח יומיים בלבד ,

 טיולים וחדר מצב ולפי כל הכללים בנושאי טיולים.

 ניכיםח אבל  תאום טיולים ואפשר גם ללון בשטחמשתתפים אינו דורש  8יול הכנה פחות מט 

ימי  4הכשרת מובילי טיול על פי כל הנוהל ) רק לאחר סיוםים לצאת לטיול הכנה ללא צוות אשר

 ניווטים + תוכנים, הכשרת ע"ר, ויום בטיחות(

 כחלק אנשי צוות שעברו הכשרת אחראי טיול לפחות גם רשאים להוציא טיול הכנה ,

 . מהמטיילים

  יציאה לטיול הכנה דורשת מינימום של תיק טיול מסודר על פי הפורמט, אישור תוכניות של

 ראש המכינה ועורף מוגדר. 

 )טיול הכנה של חניכים בלבד דורש לפעול על פי הנוהל בצורה מלאה )כולל מעקב ותקשורת 

 חמוש.במקומות הדורשים אבטחה חובה לצאת עם מלווה ו חובה לצאת עם מע"ר ותיק ע"ר 

  טיולי חוליות במסווה של טיולי )אסור . יולים שהם הכנה לטיול מכינתיהם רק טטיולי הכנה

 (.הכנה

  .לאור תקופת אי היציאה הארוכה לשטח יש להקפיד מאד על כל ההכנות האישורים והכללים

 אין היתר לקיצורי קצוות ולכל נסיון של "קומבינה", הדין וכללי הטיול מחייבים!

 

 

 לכולנו!בהצלחה 

i  אם היתה תחלואה במוסד, סיכוי סביר שיראו אותה לפני כן. ואם אכן יש חולה בקפסולה חלק מהבדיקות לא יתנו תוצאת
 . , שעשויה להציל חיי אדםאמת. עדיין יש בזה יעילות מסויימת

                                                           


