
 
 

 

 הלשכה משפטית
 משרד הבריאות

Legal Department   
Ministry of Health 

 9446724ירושלים  39ירמיהו 
 02-5655972 פקס:

39 Yirmiyahu St. Jerusalem 9446724 
Fax: 02-5655972 

 

 2020בנובמבר  4
ן, התשפ"א ז"י  בחשוו

 419138220סימוכין: 
 
 

מכויות מיוחדות להתמודדות עם בהתאם לתקנות ס פנימיותבנושא  העיקריות וראותהריכוז ה
מוסדות המקיימים פעילות חינוך(, נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של 

 2020-תש"ף
 
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת ל בהתאם נכון להיום

ך(, תש"ף (   2020-שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינו )להלן: "התקנות"
ף לתנאיםפנימיות מותרת פעילות  ת  .הקבועים בתקנות בכפו להלן פירוט ההוראות העיקריו

לפי התקנות נכון ל  :מועד פרסום מסמך זההמחייבות 

 ה?ימהי פנימי
 או חברתית, חינוכית ומעטפת מגורים לתלמידים המספקת, תלמידים מתגוררים שבה סגרתמ

 . היממה שעות כל במשך טיפולית

 יכול לפעול? הוא חלק מפנימייהש האם בית ספר
ל  ן רק אם בית ספר שהוא חלק מפנימייה יכול לפעו )ואי כל התלמידים בו מתגוררים בפנימייה 

.  תלמידים אקסטרניים(
 

 לבחור בכל מסלול: ה יכולהיואיזו פנימיה, יהמסלולים האפשריים לפעילות הפנימי
 

ט  תלמידים 18 עד של קבוצות - "פתוח" מסלול .א בהפרדה מוחלטת אחת מהשנייה כמפור
 .הימהפנימי ויציאה כניסה על מגבלות ללא, בהמשך המסמך

בו  א # המוסד החינוכי חייב להיות מקום המגורים של התלמידים. מוסד חינוכי  תלמידים ל ה
לפנימ בשגרהישנים  נו נחשב  זה.יאי לפי מסלול  לפעול  ולכן לא יכול   יה, 

עורף משפחתי לתלמידיםפנימיות  גיל תיכון ללא   חייבות לפעול רק לפי מסלול זה. עד 
 .למסלול הסגור מסלול זה ולות לבחור ביןיכ לתלמידים בגיריםפנימיות 

 

בהפרדה מוחלטת אחת מהשנייה כמפורט  תלמידים 50 עד של קבוצות – "סגור" מסלול .ב
 בחזרה להצטרף יכול לאמשטח הפנימיה  שיצא צוותאיש /תלמיד. בהמשך המסמך

 באותו השחזרחדשה  תלמידיםקבוצת  עםלבד או  ששהה אחרל אלא, בה שהיה לקבוצה
 .החזרה וםימ ימים 14 למשך ,יהילפנימ מועד

לעוד  ה בה התלמידים נשאריםי, פנימישל פעילות לפי המסלול הסגור ימים 14לאחר 
ה יימים בפנימי 14ששהו תלמידים  50 עד קבוצות שלבין  ימים ברציפות יכולה למזג 30

ו ר,   יה לאחר היציאה ממנהיחזרה לפנימ .חולה קורונהאף שלא התגלה בהן במסלול הסגו
 שיצא צוותאיש /תלמיד - כמו במסלול הסגור תתבצע באותו האופן במסלול הסגור מתמזג

לבד או  ששהה אחרל אלא, בה שהיה לקבוצה בחזרה להצטרף יכול לאמשטח הפנימיה 
 .החזרה וםימ ימים 14 למשך יהילפנימ מועד באותו שחזרו נוספים תלמידים םע

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/kor35.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/kor35.pdf
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ח #  בין אזור לימודים לאזור מגורים סמוך, וזה בלבד, לא ייחשב ליציאה משט מעבר רגלי 
ב כיציאה משטח  לכל חנות או שירות, תיחש אחרת, לרבות יציאה  אה  הפנימיה. אולם כל יצי

 הפנימיה.
ויציאה של אנשי צוות  # על עובד המוסד הגבלות ע -כניסה  יחולו  ויציאה לא  יסה   אםל כנ

 משותף בחלל התלמידים עם שוהה אינוכך ש התלמידים לבין בינו מוחלטת הפרדה מתקיימת
יה שטחי בתוך מעבר בעת לרבות, כלל בקרבתם נמצא ואינו במוסד ה היציאה ובעת הפנימי  ממנ

וונים בכל לפחות מ"ס 250 בגובה מחיצה שישנה או אליה והכניסה דה, הכי ת איש בין המפרי  הצוו
 ;התלמידים לבין

גיל תיכון פנימיות לתלמי ר, חייבות לפעול לפי מסלול שיש להם עורף משפחתי דים עד  סגו
ג,  ר או סגור מתמז אך תלמיד שיצא ואין קבוצה חדשה שחוזרת איתו, לא יוכל לחזו

 יה.ילפנימייה עד לפיזור וכינוס מחדש של התלמידים בפנימ
  .בגירים יכולות לבחור בין מסלול זה למסלול הפתוחתלמידים פנימיות ל

 
 

  הינוספים לפעילות פנימי תנאים

o  וי  :ממונה קורונהמינ

ימנה ממונה קורונה שיהיה אחראי על ביצוע ההוראות בתקנות . אי מינוי ממונה בעל המוסד 
 קורונה מהווה עבירה פלילית.

o והצוות הפרדה מוחלטת בין הקבוצות: 

  קבועות עם אנשי צוות קבועים, לא יהיה מעבר של ילדים ואנשי צוות בין הקבוצות יהיו
 .הקבוצות

  ן להפרדת השוהים בפנימייה לקבוצות קבועות נפרדות יקבע ויפעיל מנגנו בעל המוסד 
י דים, הזמן החופשי, האכילה והלינה. למשך כל שעות היממה, לרבות בזמן הלימו א

גנון כאמור   ₪. 5,000מהווה עבירה פלילית שבצידה קנס של קביעה והפעלה של מנ

 ון נפרדים לכל קבוצה,  בעל המוסד יקבע ויפעיל מנגנ להקצאת מרחבי פעילות ומתקנים 
מעבר  למניעתובכלל זה אזור מגורים, חצר, חדרי לימוד, שירותים, מקלחות וכיורים, ו

רה פלילית אי קביעה והפעלה של מנגנון כאמור מהווה עבי תלמידים בין האזורים.
 ₪. 5,000שבצידה קנס של 

 בכל מקרה שותפים כגון מעבדות וחדרי מחשבים. מרחבי פעילות מאת ם בעל המוסד יצמצ
  לא יהיה שימוש במרחבי פעילות משותפים באותו זמן.

 אשפה בעבור ונפרד גדול אשפה פח המוסד בעל יציב מבודד מגורים למבנה בסמוך 
 ;בלבד מבנה אותו מחדרי שתיאסף
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  ימנע מעבר של   .בין מרחבי הפעילות המיועדים לכל קבוצה באותה עת תלמידיםהצוות 

o לינה 

 כון של יותר מחמישה  ;אחד לינה בחדר תלמידים מחמישה יותר ישכן לא המוסד בעל שי
 ₪. 1,000תלמידים בחדר מהווה עבירה פלילית שבצידה קנס של 

 קבועה קבוצה מאותה יהיו בחדר התלמידים כל; 

 למנוע כדי באמור אין ואולם, לפחות מטרים שני יהיה בחדר למיטה מיטה בין המרחק 
ן  .קומתיות–דו במיטות ללינה תלמידים שיכו

o הצהרת בריאות ובדיקת תסמינים 

  עובד המוסד לפנימייה הנוסח תתקבל  -עם חזרת התלמיד או   שבנספחהצהרת בריאות לפי 
 . אחראי על הקטיןה, חתומה בידי או ב' בהתאמה א'

  ייצור קשר בהקדם עם האחראי ויתשאל אותו  המסגרתצוות  -הצהרה לא התקבלה
 .בהתאם לנוסח ההצהרה

  ליצירת קשר/ האחראי לא ביצע מדידת חום מדידת חום או  הצוותיבצע  -אין אפשרות 
ומצבו יערוך עימו תשאול  .הרגשי בהתאם לרמת הבנתו 

 חום מדידת תלמיד לכל יבצע לכך מינה שהוא מי או המוסד מנהל פעילות יום כל בתחילת 
. הבריאות הצהרת לנוסח בהתאם תשאול עמו ויערוך א'  שבנספח 

o למקום הפעילות כניסה: 

 נייםו כניסה לא תהיה  .פעילות של מפעילים חיצו

  י, יכנס באחת משתי צוות, או מי שבא לתת שירות במוסד שאינו מפעיל חיצונ איש 
  אפשרויות:

על  עליו מגבלות הכניסה והיציאה במוסד ויחולוישהה יחד עם התלמידים  - החלות 
 התלמידים.

יוכל להיכנס רק  - ן  אם מתקיימת הפרדהאם לא שוהה במוסד  נו לבי מוחלטת בי
ו במוסד משותף בחלל התלמידים עם שוהה כך שאינודים התלמי  נמצא בקרבתם ואינ

ו אליה והכניסה ממנה ובעת היציאה הפנימייה שטחי בתוך מעבר בעת לרבות, כלל  א
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וונים בכל מ לפחות"ס 250 בגובה מחיצה שישנה ן הצוות איש בין המפרידה, הכי  לבי
 .התלמידים

o מסכות 

 .מנהל המסגרת יעשה ככל האפשר כדי להבטיח שכל מי שמחויב בעטיית מסכה יעטה אותה  

 ף  כל עת, למעטבית מסכה כל השוהים בפנימיה מחויבים בעטי החריגים הקבועים בסעי
, ה ל3 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(

לפי סעיף -וב   ("בידוד בית צו")להלן:  2020-תש"ף ין עטיית מסיכה  ה( 3הנחיות לעני ה)
רונה  .לצו בריאות העם נגיף הקו

o ומניעת התקהלות מירת מרחקש  

 וככל לא תתקיים התקהלות שלא בקבוצה הקבועה,  ,בכל זמן ,יבטיח כימוסד מנהל ה
קיים מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, וכי הפעילות תתנשמר האפשר 

 .במקומות ובתנאים שיאפשרו שמירת מרחק כאמור

 גופנית  בזמן ביצוע פעילות המחייבת מגע, כגון במהלך ביצוע סוגים מסוימים של פעילות 
מטרים בין אדם לאדם,  2או טיפול רפואי, אין חובה לשמור על מרחק של  )כמו כדורסל(

 .שמירת מרחק כאמורבלבד ששטח המקום מאפשר ו

o ניקיון מקום הפעילות 

 ג' ו ניקיון בהתאם לנספח   :יבטיח כיבעל המסגרת יפעיל תוכנית 

לפני שהתמלאו -  .יונחו פחי אשפה במקום ויפונו 

נוזלי במידה מספקת - נייר לניגוב וסבון   .יוצבו בחדרי השירותים 

ון וחיטוי,  - ט יספק לעובדי המוסד חומרי ניקי ציוד למדידת חום וציוד מגן אישי למע
 מסכה.

 צוות המסגרת יקפיד על: 

ויר( - וני או  .אוורור המקום )ככל האפשר פתיחת חלונות בשני כיו

וציוד אישי בין ה -  .תלמידיםאי העברת מזון 

וניקויים בסוף כל יום - יום,   .אי העברת אביזרי פעילות בין הקבוצות באותו 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_230.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_230.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_230.htm
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ף, השלכתן לפח סגור בתום  עטיית - גו י מגע עם הפרשות  כפפות שיספק בעל המסגרת לפנ
 .השימוש וחיטוי ידיים לאחר מכן

o גיינהיה 

 .יש להקפיד על שטיפת ידיים 

 ניים מברשת כגון, משותפים בחפצים שימוש מניעת  וכלי בגדים, מצעים ,מגבות, שי
 .אוכל

 י צוות איש או תלמיד  ייעודית בשקית לכיבוס ומצעים בגדים יאחסן בבידוד המצו
 .הכביסה למועד עד, בחדרו

 הבידוד בחדר ייעודית אשפה לשקית יושלכו פעמיים–חד מוצרים. 

o אכילה 

 ישובים במקום הפעילות הקבוע בשטח פתוח או יאכלו תלמידים ן כשהם  , כל אחד בשולח
 נפרד.

 יפעל כך שהדלתות יהיו פתוחות סד עובד המו, חלוקת האוכל תהיה בידי חדר אוכל 
 שישתמש בכפפות ומסכה.

  ם ואישיות של רטבים, תבלינים וכיוצא באלה, ולא בכלי ייעשה שימוש במנות ארוזות 
  משותפים, ובכלל זה מלחיות ובקבוקים.

 צורך בשימוש בכלים רב פעמיים, יודחו הכלים באמצעות מדיח כלים -במוסדות שבהם יש 
לחיטוים; במקרה שבו אין אפשרות הדחה מעלות צלזיוס לפחות, עד  70בטמפרטורה של 

ייעשה שימוש בכלים חד  פעמיים.-כאמור, 

  הילדיםעם לא תהיה פעילות של הכנת מזון משותפת. 

o טיולים 

 לתלמידים סלול הסגור המוסד לא יכול לארגן טיוליםבמ. 

 ת ם בלבדיבמסלול הפתוח ניתן לקיים טיולים יומי , בכפוף למגבלות הגבלת הפעילו
 שנות מקום לינה.ישון במקום אחר או ל. לא ניתן להכלליות

o חייב בבידוד תלמיד צוות   או מפתח תסמינים או איש 
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  יפעל בהתאם  צו בידוד ביתבהתאם לתלמיד או איש צוות שמוטלת עליו חובת בידוד
 .בידוד בית להוראות הקבועות בצו

 ו  ה לתלמידים ללא עורף משפחתי באחריות בעל המוסד לדאוגיפנימיב עבור תלמידי
  למקום בידוד.

  גוף העולה על  לצו בידוד בית (א)ד3בהתאם לסעיף חום  מעלות צלזיוס או עם  38אדם עם 
שיעול או קושי בנשימה, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה 

ולמקום שבו הוא נותן או אלרגיה אח יגיע למקום עבודתו  רת, לא ישתתף בהתקהלות, ולא 
  שירות.

o התגלה חולה מאומת במסגרת 

הוראות  צוות בנגיף קורונה החדשיש לפעול לפי   נוהל טיפול במקרה של אבחון תלמיד או איש 

)  COVID-19(במוסד חינוכי. 

  

https://www.gov.il/he/Departments/policies/phs-420137720
https://www.gov.il/he/Departments/policies/phs-420137720
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 לילד הצהרת בריאות -א' נספח 
 

 שם התלמיד/ה:      
 מס' זהות:      

 אני מצהיר כלהלן:

כי  .1 ונמצא  נוך  ך ליציאתו למוסד או לגוף המקיים פעילות חי מדדתי חום לילדי/ילדתי סמו
גופו/ה מתחת ל  מעלות צלזיוס. 38-חום 

לו/לה קשיים בנשימה, למעט שיעול או קושי בנשימה  .2 ילדי/ילדתי לא משתעל/ת ואין 
ן. לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמי ני כגון אסטמה או אלרגיה.   הנובע ממצב כרו

נוי בחוש הטעם או בחוש הריח. .3  למיטב ידיעתי אין לילדי שי

קורונה בשבועיים למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה/הייתה במגע הדוק עם חולה  .4
 האחרונים.

ף מעל  .5 גו /ילדתי לא היה חום  השעות  48-מעלות צלזיוס ב 38למיטב ידיעתי לילדי
 האחרונות.

היה/הייתה ב .6 הימים האחרונים במדינה שהחוזרים ממנה מחויבים  14-ילדי/ילדתי לא 
 בבידוד.

 שם ההורה:      
 מס' זהות:      

 תאריך:      
 

 ________________חתימה: 
 
 
 
 

  



 
 

 

 הלשכה משפטית
 משרד הבריאות
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ב'   הצהרת בריאות לאיש צוות –נספח 
 

 שם מצהיר/ה:      
 מס' זהות:      

 אני מצהיר כלהלן:
גופי  .1 נוך ונמצא כי חום  ליציאתי למוסד או לגוף המקיים פעילות חי מדדתי חום בסמוך 

צלזיוס. 38-מתחת ל  מעלות 

י  איני משתעל/ת ואין לי קשיים בנשימה, למעט שיעול או .2 קושי בנשימה הנובע ממצב כרונ
יין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין. לענ  כגון אסטמה או אלרגיה. 

נוי בחוש הטעם או בחוש הריח. .3 לי שי  אין 

 למיטב ידיעתי לא הייתי במגע הדוק עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. .4

על  .5 גופי לא עלה  צלזיוס ב 38למיטב ידיעתי חום   האחרונות.השעות  48-מעלות 

 הימים האחרונים במדינה שהחוזרים ממנה מחויבים בבידוד. 14-לא הייתי ב .6
 תאריך:      

 
 חתימה: ________________



 
 

 

 הלשכה משפטית
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ג'  ון  –נספח   מקום הפעילותניקי
 

 .מבנה המוסד, הציוד, המיתקנים והחצר יהיו נקיים .1
יסודי וחיטוי בכל שטח מוסד בסוף כל יום פעילות .2 ון  ניקי  .יש לבצע 
יש לבצע ניקיון כמה פעמים במהלך היום בחדרי שירותים, 2לגרוע מהאמור בפרט  בלי .3  ,

ולאחר כל שימוש במקלדות ומסכי מגע  .בחדר המטבח, במשחקים ובמתקני חצר 
 :יש לבצע חיטוי לכל המפורטים להלן בתדירות שלצדם .4

 ;בסוף כל יום –כל שטח המוסד  .א
רים )כיתות, אולמות וכיו"ב( שבהם נוגעים בתדירות  .ב משטחים הנמצאים במקומות סגו

גבוהה כגון: ידיות, כפתורים ומתגים, מקלדות, מסכי מגע, מעקות, שולחנות, משטחי 
בתדירות גבוהה במהלך  –עבודה, משחקים ומיתקני חצר )מגלשות, נדנדות, מעקות( 

 .יום הפעילות
לפי המפורט .5  :להלן החיטוי יתבצע 

י על בסיס אלכוהול בריכוז של  .א חומר חיטו י יתבצע באמצעות  לפחות או  70%חיטו
sodium hypochloriteלמשל) באמצעות תמיסת כלור ניתן להכין תמיסה  (.0.1% 

 ;ליטר מים 1-מ"ל אקונומיקה ו 40-המורכבת מ
י יתבצע באמצעו .ב . הניקו י י ביצוע החיטוי יש לנקות את המשטח המיועד לחיטו ת לפנ

ן על ידי ניגוב ושפשוף של האזור שיש לנקות  ;מים וסבו
י  .ג ן לבצע חיטו . אי י וייבוש טבעי החיטוי יתבצע על ידי ניגוב המשטחים בחומר החיטו

 .בדרך של ערפול בחלל או שימוש במערפל )"פוגר"(
לעין .6  .יש להציב אמצעים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


