
 
 

 מוצאי שבת 
 תשפ"א  באדר 'ח 

 2021אר ופברב 20
 

 ( תשפ"א  באדר 'ט) 2021 פברוארב 21-החל מ  3גר רה לשגרה לאחר תום סחזתחילת 
 

 לכל ראשי ומנהלי המכינות שלום,

 עות אלינו שנכנסו לתוקף הערב. וג מצורפות התקנות הנ .1

כולל   20איש ) 18אפשרות בחירה בין קפסולות פתוחות של  עם ונתכ על פי התקנות חוזרים למת .2

 . 50צוות בטיולים(, לקפסולות סגורות של 

 

 : כל המפורט להלן חל רק על קפסולות פתוחות

 . להתחיל להתנדב ממחר יום ראשוןיכולות  .3

רק מיום שני  להיעשות של משרד החינוך, אך יתחיל  בלים יימשך בינתיים דרך חדר מצותיאום טי .4

 . 26.2.21ניתן לצאת לטיולים מיום שישי   כאשר 22.2.21

 טיולים חד יומיים, ללא לינת שטח. הם  לים המותרים כרגעו הטי .5

 קפסולות. 2בהסעות מותר עד  .6

 ה מהמכינה ללא הגבלה. אה ויצי סמותרת כני .7

ת  ולרב  בלות החלות על כלל האזרחיםגהמ למכינות הן על פי ההגבלות בעת פעילות חניכים מחוץ   .8

 ותו סגול.  קתו ירו

בתנאי של שמירת המתארחים כקפסולה  )למכינות במסלול פתוח( ושבו"שים מותרים   סכנסי גיו .9

 נפרדת או אם הם בעלי תו ירוק או מחלימים. 

כניסה   ,ליםא נזכיר כי בפעילות הקשורה ומאורגנת ע"י מועצת המכינות והכוללת מפגשים פרונט  .10

 למחלימים ומחוסנים בלבד. 

 מבקשים לשם הזהירות, בפורים  הקרוב לא לארח בוגרים במסיבות.  .11

 

יש לקחת בחשבון  ת היתרי לינה בשטח ומקווים שבמהרה הדבר יתאפשר,בלאנו פועלים לק

 שחלק מההיתרים יתייחסו לבעלי תו ירוק בלבד )מתחסנים ומחלימים(.

 בנושא ההתנדבות לסיוע לניקוי החופים נעדכן בהמשך הערב או מחר. 

 

 
 כל המידע והנהלים נמצאים באתר מועצת המכינות ומתעדכנים באופן שוטף בקישור הבא:

1617-https://mechinot.org.il/info/org/2020 
 .יש לעדכן את מועצת המכינות בכל מקרה של גילוי חולה או כניסה מרוכזת לבידוד

 .מומלץ לעדכן הורים באופן רציף ורשמי
 

 זמינים לשאלות ופרטים נוספים, 
  מטה מועצת המכינות 

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


 
 

 תיכוני-חשש/לגילוי חולה קורונה במוסד חינוכי פנימייתי עלסדר פעולות מעודכן בעת 
אירוע תחלואה יכול להיות בעל השלכות דרמטיות ברמת המכינה. מומלץ להקצות לו תשומת לב מראש  

 .ברמות הניהול הבכירות ביותר, ולתכנן את התגובה המוסדית מראש
לכל שלבי    ,גיון שבהתנהלות המכינהמומלץ לייצר ערוץ קשר קבוע ורציף עם ההורים, ולהסביר את הה

 .התהליך
 

שפה משותפת: בעת אירוע קורונה, מלבד החולה ישנם שני מעגלי אוכלוסייה,   -מונחים מקצועיים .1
 :שיש לשכנם בנפרד, ולכל הפחות בנפרד מן הקבוצות האחרות

בעלי הסיכון הגבוה ביותר לתחלואה: חברי חדר של  "משפחה גרעינית":  -מעגל ראשון •
החולה, חברותות, מי שאכל יחד בשולחן בחדר האוכל. מי שהשתמשו באותם תאי  

שירותים/מקלחות יחד ללא חיטוי בין המגעים לבין המבודד. הם חייבי בידוד. מומלץ 
 .לבודד בנפרד ממעגל שני

ימים קודם להופעת התסמינים   4לה מי שבא במגע עם החו מגעים של החולה: -מעגל שני •
 :או שבוע בחולה ללא תסמינים, במידה וביצעו אחד מן המגעים הבאים

בקרבה של פחות משני מטר ללא מסיכות, או שהה   שוחח איתו מגע פיזי )אפילו קצרצר(, •
חייבים  .עמו בחלל סגור בקרבה של פחות משני מטר עם מסיכות למשך רבע שעה ויותר

 .בידוד על פי חקירה אפידמיולוגית מוסדית או ממשרד הבריאות
 

 :נהלי בידוד למבודדים ממעגל ראשון ושני .2
קבלת סמס על בידוד יש לשהות במקום  מרגע הדיווח העצמי/  -חייבים בבידוד על פי החוק  •

סגור ללא אנשים נוספים שאינם חייבי בידוד. שהיה בחלל סגור: צריכים לשהות במקום 
יום מהמגע האחרון עם החולה. אין לשהות באותו חדר עם מי    14אחד, סגור, למשך 

 .שאינו מבודד גם אם החדר מחולק במחיצות
בהינתן   או לשנות את מקום הבידוד, אלאלמבודדים אסור לצאת  - שינוי מקום בידוד •

 .אישור מיוחד לכך. מותנה ב אישור משרד הבריאות
יושבים   או באמצעות מחלים, או ברכב עם חלונות פתוחים, כאשר הנהג והנוסע  - שינוע  •

 .באלכסון ועוטים מסיכות. נסיעה רצופה של לא יותר משעה
 

 :סדר פעולות בעת גילוי חולה  .3
 ,: במידה וחניכ/ה מפתח את אחד מהתסמינים הבאים: חוםהקפאת מצב  -צעד ראשון •

כאב ראש/גרון/שרירים, אובדן טעם ו/או ריח, פריחה ברגליים, חולשה בלתי מוסברת, או  
כל שינוי מהתחושה הרגילה, יש לבודד את החניכ/ה הסימפטומטי ואת המגעים שלו  

 :ת רצויבמהירות האפשרית, כדי לצמצם הדבקה. להלן סדר פעולו
: רצוי לבדו, ניתן עם בעלי תסמינים אחרים. אין לשכן יחד עם  דוד בעל התסמיניםבי •

 .חולים מאומתים עד לקבלת בדיקה חיובית
,  ידוד מגעים של החולה: יש לבודד את מעגל ראשון, כל אחד בנפרד באופן מיידיב •

באמצעות חקירה עצמית על ידי ממונה הקורונה, שתכלול את כל המגעים האפשריים עם 
 .)יש להוריד את הטופס למחשב( מצ"ב טופס לחקירה מוסדיתהחולה. 

 אי מול קופת החולים של החולה, או להזמין דרך: ניתן להזמין באופן עצמזמנת בדיקהה •
בבדיקות  - מועצת המכינות, שעובדים מול המשל"ט הלאומי. יש יתרון מהירות לקופ"ח

 .בבדיקות קבוצתיות  -יחיד, ויתרון למשל"ט
 :פניה לחקירה אפידמיולוגית מוסדית רשמית •

לומר את שם  פניה למוקד הבריאות או קופת חולים. בכל פניה יש   -תלמיד יחיד   ▪
 .המכינה, שם אחראי קורונה ומספר הטלפון שלו

יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית ולתת להם את הפרטים   -חקירה מוסדית ▪
 . שהעליתם בחקירה העצמית

לא להשאיר נדרשי בידוד במכינה ולדאוג כי יעברו לבידוד במשפחתם   ץמומל
 .בהקדם האפשרי כמפורט להלן

 
 ולההתנהלות עם מבודד ו/או ח .4

  14פיזור הביתה בהקדם האפשרי. מי שחולה יסיים מחלה, מי שמבודד יסיים בידוד תוך  •
יום, ואח"כ שבים לשגרה. )זהירות נדרשת מפני הדבקות של מעגל שני בקרב המשפחות 

 .(ווסיכון אנשים בסביבת החולה ובמשפחת
החניכים מהמכינה על  פינוי הביתה כמובן שלא בתחבורה ציבורית אלא  על ידי איסוף של  •

משפחה. במידה והמכינה מרוחקת, ניתן לארגן הסעה למרכז הארץ ואיסוף של   ידי בן 
 .החניכים מנקודה מוסכמת מראש

 

https://drive.google.com/file/d/1Kpla0V1OmwPpB_nMZQbm0adP9TMPmDAQ/view

