
 



 
 

 

 הורים יקרים
. השיבה השבתת פעילות התנועה, אנו מתחילים לראות ניצנים של חזרה לפעילותלאחר תקופה לא קצרה של 

במהלך השהייה הכפויה בבתים . היא תחילתה של שגרה, שונה מזו המוכרת לנו וייחודית לימים אלה לפעילות

מאמץ של ממש כדי להיות קרובים מדריכי התנועה הריחוק הפיזי, עשו  המקוונת, למרות הפעילותובתקופת 

המקוונת, על כל חסרונותיה, קדמה את כולנו לאפשרויות  הפעילותמעורבים בשגרת חייהם. להיות ולחניכים 

למשמעותית ומהנה אף יותר. הקשר  הפעילות, שחלקן ישרתו אותנו גם בעתיד ויהפכו את חוויותמגוונות של 

 ויסייעו כעת עם החזרה לשגרה. חניכיםהחינוכי שהתקיים והתקשורת הבינאישית הרציפה שנשמרה סייעו ל

 

 במסמך זה כתובים הנהלים בהם יש לעמוד בתקופה הקרובה, עד החזרה לשגרה מלאה. 

 

ובא לסייע  המתעדכנות מעת לעת באתר משרד הבריאות ונערך בכפוף להנחיות משרד הבריאות מסמך זה נכתב 

 להיערך נכון ולנהל שגרה מותאמת בתקופת הקורונה. בסניפים לכם 

 

 .מבלי שהוא עומד בתנאים אלה יאלץ לחזור הביתה ולא להשתתף בפעילות בסניף חניך שיגיע לסניף

 

וייתכנו עדכונים ושינויים בהנחיות בהתאם להתפתחות מדובר במציאות מורכבת וחדשה אנו ערים לכך, כי 

 הקורונה בישראל, אנו מקווים שתקבלו זאת בהבנה.

 

 

 
 בהצלחה ובריאות איתנה

 
 
 
 

 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22


 
 

 

 

 אישיתכללי היגיינה 

  לאזור הפעילות שנקבע להם.ישירות גיעם לסניף וייגשו החניכים ישטפו ידיים מיד בה .1

, תוך הקפדה יתרה לאחר פעילותלהקפיד על שטיפת ידיים, לעיתים תכופות במהלך יום ה החניכיםעל  .2
 שימוש  בשירותים, ולפני החזרה למרחב הציבורי. 

 אחד לשני. מחניךאין להעביר ציוד אישי או אחר  .3

לכל קבוצה. השימוש במשחקים יהיה לקבוצה ונפרדת ערכת משחקים אשר מותאמות תוגדר מראש  .4
 המוגדרת בלבד.

 לדאוג לניקיון כללי באזור הפעילות.   החניכיםעל  .5

 בחזרה מהפסקה, על החניכים להקפיד על שטיפת ידיים, טרם הכניסה לחדר הפעילות. .6

 

 

 עטיית מסיכת פה ואף 

 לפעילות עם מסיכת פה ואף. להגיעתבקשים חניכים מ .1

 :במבנה במתחם  .2

 אין צורך במסכה לרבות המדריך. – בחדר ובזמן פעילות .א

 .יש צורך במסכה  – ובזמן פעילות חוץ חדרמחוץ ל .ב

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 כללי כניסה לפעילות

 להלן  עיקרי: ו יוצב איש צוות, מדריך תורן בוגר ז"סניף/מעובכל  .1

 2לא תיווצר התגודדות בפתחי הכניסה ויישמר מרחק של  לקיים בקרה באופן בו .א
 מטר בין חניך וחניך ובין המדריכים בכל עת.

 .מראשלאותם חדרים שנקבעו להם במבנה ות את החניכים פנלה .ב

 לאסוף הצהרות בריאות. .ג

 

 

 !ללא הצהרת בריאות חתומהסניף לא יורשו להיכנס ל חניכים
 כאןהצהרת בריאות מצורפת בסוף מסמך זה ובאתר התנועה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nlb.org.il/hozrim


 
 

 

 

 כללי התנהגות בשגרת הפעילות
 
 הפעילות תתקיים בשטח פתוח! -ככלל .1

 במסגרת השגרה החדשה, נבנה לוז פעילות חדש המחלק את כל הקבוצות לפי שעות. .2

 תאושר כמות קבוצות היכולות להשתתף בפעילות במקביל וזאת ז"סניף/מעולכל 
 בהתאם לגודל שלו. 

 2, חדר ה' -ד' -הוא לכיתות ג' 1חדר מס'  -לקבוצות יהיו חדר פעילות קבועים. לדוגמא .3
להיכנס רק החניכים והמדריכים של אותה לחדרים אלה יכולים  ח', וכו'.-ז'-הוא לכיתות ו'

 הקבוצה.

 לכללי שמירת המרחק וללא מגע.פעולות מתאימות בכלל המתודות והמשחקים  .4

הקבוצות לא תבואנה במגע בינהן, והן תישהנה לאורך יום הפעילות במתחמים נפרדים;  כל קבוצה תצא  .5
 .להפסקה בזמנים שונים

 חל איסור להעביר חפצים שתיה ומזון, כלי כתיבה, בין החניכים. .6

 .שיאפשר שמירה על כללי הבטיחותיבנה לוח זמנים חדש  בכל סניף .7

 . כללמורשים להיכנס לסניף ככלל, הורים או כל אדם אחר, לא  .8

דווח מיד להוריו על מנת שיגיעו מידית יפריד אותו משאר חבריו וי ךחניך חש ברע, המדריובמקרה  .9
לאסוף אותו. באחריות ההורה לעדכן את המדריך והרכז במידה שמדובר בתסמינים של נגיף 

 הקורונה והמשך הטיפול בילד.  

 בזמן הפעילות. הסניף במבנה מפקדים או כנסים לא יתקיימו  .10

 
 
 
 
 
 
 
 
 



שם 
הורה/האחראי

חתימהתאריךתעודת זהות

איש צוות קטין /הצהרת בריאות לחניך
(האחראי על הקטין/הורהי''עימולא )

______________   : ז"ת' מס______         : ה/שם החניך

:אנו מצהיר כדלהלן
 .מעלות צלזיוס38-ה מתחת ל/ונמצא כי חום גופו, ילדתי/מדדתי חום לילדי•
*ילדתי לא משתעל ואין לו קשיים בנשימה/ ילדי •
.למיטב ידיעתי ילדי לא היה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים•

.למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת*
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