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 2 מתווה לפעילות קייץ במערכת החינוך

 

  כללי .1

דגש בהם מושם על חיי חברה, הכשהקייטנות ומפעלי הקיץ השונים הם השלמה למערכת החינוך הפורמאלית,  .א

חשיבות מפעל הקייטנות השנה היא בעלת תרבותית הולמת. -פעולות תרבות וספורט, והכל נעשה באווירה חינוכית

התפרצות  בעקבות בבתיםבמהלך החודשים האחרונים משמעות מיוחדת לאור השהייה הארוכה של התלמידים 

 . נגיף הקורונה

", הקובע כי קייטנה היא 1990 קייטנות, מחנות וסמינרי קיץ פועלים מכוח "חוק הקייטנות )רישוי ופיקוח(, התש"ן .ב

  .1968 –עסק הטעון רישוי עסקים לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח 

, קייטנות ציבוריות, מוסדיות וקייטנות פרטיות –מפעל הקייטנות מקיף קשת רחבה של קייטנות מסוגים שונים  .ג

ות,  בטיחותיות ובטחוניות., כמו ורובם ככולם נדרשות לעמוד באמות מידה פדגוגיהפועלות במגוון נושאים ותחומים, 

העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלות פעילות מוסדות חינוך( )הוראת שעה(. תש"ף צו בריאות גם לעמוד בדרישות 

– 2020. 

 מסמך זה לא מחליף את חוזרי המנכ"ל הרלוונטיים לכל סוג של פעילות כמו קייטנות, טיולים, פעילות חוץ וכדומה. .ד

במתווה זה ישנם קישורים רבים למסמכים ומתווים בכל מקרה שישנה סתירה בין ההנחיות,  זה: במתווה קישורים .ה

 .כלל החקיקה התקנות והצווים של משרד הבריאותגוברים ומעל מתווה זה  מתווה זה הוא הקובע

 מטרת המסמך .2

", בתקופת 1990גיבוש ומתן הנחיות לקיומם של קייטנות וסמינרים, המתקיימים במסגרת "חוק הקייטנות, תש"ן 

 משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת.הקורונה בכפוף להנחיות 

 קייטנותהמשתתפת בפעילות ה אוכלוסיית היעד .3

הבוחרים להצטרף לפעילות הקייטנת שאותה בוגרים וצעירים, מדריכים , מנהלי קייטנות,  3-17ילדים ובני נוער מגיל 

מובילים צוותים חינוכיים הנדרשים לעמוד באמות מידה פדגוגיות ובכלל זה להשתתף בהכשרות ייעודיות לביצוע 

 הפעלות.

 הגדרות .4

ילדים לפחות, במבני  11יומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצה המונה -מקום שמתנהלת בו פעילות יום קייטנה:  .א

לים", בחוף ים בחופים מותאמים, קבע או במבנים קלים שהוקמו למטרה זו, בשטח פתוח, ברחבי הטבע, "על גלג

מתמשכת המתקיימת לסירוגין לתקופה זמנית, במשך תקופה קצובה ורצופה של מעל ליומיים ובכלל זה פעילות 

ים. בקייטנה יהיו ילדים מגיל ובקביעות לאורך ימים נוספים בתקופה של חופשת הלימודים מבית הספר ומגן הילד

  .ועד סיום כיתה יב'  3

 ו/או להתקיים בתנאי פנימיה כולל לינה. ביום לתקופה קצובה,  קייטנה יכולה להתקיים מספר שעות

קייטנת" ביה''ס של החופש הגדול" מופעלת בקיץ מיד עם סיום שנת  –ופש הגדול""בית הספר של הח תכנית .ב

 .2020באוגוסט  6ביולי ועד  1ד', בין התאריכים -הלימודים בגני הילדים ובכיתות א

רכישת כמו גם  המיועדת לבני נוער, הכוללת מרכיבי למידה, הכשרה, הפגה ופנאי, פעילות חינוכית ערכיתמינר: ס .ג

 מספר ימים. ונמשךבתנאי פנימייה הדרכה. הסמינר מתקיים  מיומנויות

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
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 :קווים מנחים למתווה קייטנות בתקופת הקורונה .5

 בתנאים שיפורטו בסעיפים הבאים.כהגדרתה קייטנה מותרת פעילות  .א

כיתה ד' ועד משתתפים עד  35הפעילות תתקיים בקבוצות קבועות של עד החופש הגדול ובקייטנות בכל פעילויות  .ב

 משתתפים מכיתה ה' ומעלה. 25

צוות קבועים בין הקבוצות הפעילות תתקיים בקבוצות קבועות עם אנשי צוות קבועים למעט תחלופה של אנשי  .ג

 הקבועות.

 חיצוני בתנאים הבאים:פעילות על ידי מפעיל  מותרת .ד

 הפעילות תתבצע במסגרת הקבוצות ובדירוג בין הקבוצות. (1

 הגדול.של החופש בית הספר הקייטנה/רכז אישור מנהל  (2

 הצגת הצהרת בריאות בכניסה. (3

 חובת עטיית מסיכה בכל מהלך פעילות הקייטנה. (4

 הקפדה על כללי הריחוק והיגיינה האישיים. (5

 מניעת מגע וקרבה חניכים. (6

 . שנקבעו התנהגות בהתאם לכללי אורחות החיים (7

 פעילות הכוללת לינה  .ה

 הלינה תהיה בתוך מבנה. (1

 משתתפים 25בקבוצות של אפשרות לקיים פעילות הכוללת לינה בשטח פתוח ובתנאי שתתקיים  תקיימ (2

 מ' בין אדם לאדם.  2במרחק של ו קבוצה קבועה ואורגנית

 .מ' בין קבוצה לקבוצה.100ובמרחק של  משתתפים 25הפעילות תתקיים בקבוצות קבועות של עד  (3

 במוסדות פנימייתיים כמו כפרי נוער ופנימיות יפעלובשטח או קייטנות עם לינה המתקיימות  פעילות (4

 קישור . –בהתאם להנחיות ונוהל משרד הבריאות לפנימיות 

 

 במוסד החינוכי"  –בית הספר של החופש הגדול "קייטנת  .ו

"קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות לשנת הלימודים תש"ף עבור התכניות יופעל בהתאם לקול קורא  (1

תמיכה מיוחדת במשק במענה למשבר הקורונה  –"בית ספר של החופש הגדול" ו"גני החופש הגדול" 

 .2020ביוני  26לרבות הרחבה שפורסמה ב  ביוני  3ד בכל הארץ יא בסיון תש"ף  -בגני הילדים ובכיתות א

התכנית תפעל במוסדות החינוך, רובה ככולה ע"י הצוותים החינוכיים של בית הספר בו היא מתקיימת,  (2

הפעילות תהיה בהתאם למיתווים שאושרו למוסדות חינוך  שיתוגברו במדריכים נוספים ככל שידרש.

 כמפורט בהמשך.

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221595220.pdf
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 בכפוף להנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת באתר משרד הבריאות תתקיים התכנית (3

 המיתווים שאושרו למוסדות החינוךרלוונטיים וע''פ , וחוזרי מנכ"ל 1990בהתאם לחוק הקייטנות התש"ן ו

 כדלקמן:  

  אורחות חיים גני ילדים  

 אורחות חיים בית הספר  

  בהתאם למתווה הצהרוניםבמקרים בהם יופעל צהרון בקייטנה הוא יתקיים  . 

 טיולים במערכת החינוך" –"פעילות חוץ בית ספרית  -בהתאם למתווה  טיולים  . 

 נהלי הסעת תלמידים בהסעות מאורגנות בתקופת הקורונהלקייטנות יתבצעו ע''פ  הסעות –  

 :נוהל  –נוהל תזונה ומזון בקייטנות ובמחנות ילדים ונוער'ההזנה בקייטנות ובמחנות תהיה לפי   הזנה

קורונה בהגשת מזון במוסדות של  להוראות השעהובהתאם  'שימושי למפעילי ומנהלי המסגרות השונות

 חינוך של משרד הבריאות.

  

 

 , ארגונים וכד'(:  עמותות ציבוריות,פרטיות) כלליותקייטנות  .ז

הקייטנות הכלליות הינן רב שכבתיות, מתקיימות במגוון צורות, נושאים והתמחויות, יכולת להתקיים במבנה  (1

קבע, או בשטח הפתוח, מנוהלת ע"י צוותים בעלי הכשרה פדגוגית ויכול להיות קייטנה יומית או קייטנה 

 הנמשכת תקופה קצובה ובתנאי פנימיה.

המיתווים  רלוונטיים וע''פ, וחוזרי מנכ"ל 1990תתקיים בהתאם לחוק הקייטנות התש"ן  הקייטנה על כל גווניה (2

 . שאושרו למוסדות החינוך

 אין הגבלה למספר המשתתפים בקייטנה.  (3

בהנחיות משרד : כל פעילות הגשת מזון במהלך קייטנה תעמוד הגשת ארוחות לתלמידים במהלך הקייטנה (4

  . הבריאות בהגשת מזון במוסדות חינוך

 הגדול במסגרת הקייטנה ובית הספר של החופש חוץ פעילות דגשים ל .ח

, אטרקציותטבע, בריכת שחייה, ו ביקור באתרים, שמורותכגון:  על מנהל הקייטנה בטרם ביצוע פעילות חוץ (1

 . הפעילות לאתרע"פ הנחיות משרד הבריאות לוודא קיומו של רשיון עסק ו"תו סגול" 

. החינוך"טיולים במערכת  –"פעילות חוץ בית ספרית בהתאם ל יתקיימוטיולים בקייטנות, פעילות חוץ ו (2

בעוד מעל מנהל קייטנה לתאם את פעילות החוץ  מול הלשכה לתיאום טיולים.תיאום בפעילות זו מחוייבת 

  . מול הלשכה לתיאום טיוליםאל  -מועד

 הערכות טרום הקייטנה .6

בו ימצאו כל האישורים הנדרשים מהגורמים המוסמכים מנהל הקייטנה יחזיק תיק  הכנת "תיק מנהל קייטנה": .א

לצורך קיום קייטנה: תיאומי טיולים, רישוי עסקים של הקייטנה ושל כל האתרים בהם מתכננים לבקר, רשימת 

החניכים וצוות הקייטנה כולל כתובות טלפונים, ריכוז הצהרת בריאות של ההורים לגבי ילדיהם )בנוסף להצהרת 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/PreschoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/PreschoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/after_school_outline.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/after_school_outline.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/TripsandOutsideActivbacktoschool.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/ktn/summercamp.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/ktn/summercamp.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221551420.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221551420.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221551420.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221551420.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/zav-221551420.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/TripsandOutsideActivbacktoschool.pdf
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ינים שתמסר מידי בוקר ואותה ניתן לשלוח גם באופן מקוון!(, נוהל פינוי חירום, נוהל פינוי ההורים על אי תסמ

 כתוצאה מגילוי תסמינים.

 באחריות מנהל הקייטנה למנות "אחראי קורונה" מקרב אנשי הצוות הבגירים, שעיקרי תפקידו הם: - "אחראי קורונה" .ב

להנחות את צוות הקייטנה , חבישת מסיכה, כללי נסיעה בתחבורה, ומילוי הצהרה על היעדר תסמינים, כללי  (1

 .באתר משרד הבריאות דף שגרת חיים קורונההיגיינה המתעדכנות מעת לעת 

 ולחניכי הקייטנה. פרסום הנחיות הסברה לצוותים  (2

 לדאוג לשילוט הכוונה ואורחות חיים קורונה בכניסה למבנה ובמרחב הקייטנה במקומות בולטים לעין. (3

 לוודא שניקיון וחיטוי מתבצעים בהתאם לכללים ולזמנים שיקבעו. (4

 על יישום ההנחיות. הקייטנהלדווח למנהל  (5

יום תהיה התייחסות לנושא ההגיינה ושמירה על ניקיון לאורך כל הפעילות  על הממונה לוודא שבכל תחילת (6

 ובסיומה.  

בקייטנה העובדים באחריות מנהל קייטנה לקיים הכשרה לכלל ה –בדגש על תקופת הקורונה הכנת צוות הקייטנה .ג

חדשה"(, שעות ותכלול את הנושאים הבאים: אורחות חיים בקייטנה בצל הקורונה )"שגרה  11שלא תפחת מ 

במגבלות  , ביטחון ובטיחות במתחם הקייטנה ובפעילות חוץבמגבלות הקורונה התכנית החינוכית של הקייטנה

עובד בגיר כי מנהל הקייטנה חייב לקבל מכל נזכיר , התנהגות בשעת חירום )כולל ביצוע תרגיל פינוי (. הקורונה

ות מין, זאת עפ"י החוק "למניעת העסקת עבריני מדריך בגיר ממין זכר אישור משטרה על העדר עבירממין זכר 

 מין".

יש להכין את מתחם הקייטנה בטרם הגעת החניכים לפעילות: ביצוע פעולות ניקיון  - הכנת מתחם הקייטנה .ד

)המרחבים הסגורים והמרחב הפתוח(  והחיטוי הנדרשים בכל חדרי הפעילות, מרחבי הפעילות, השירותים וכו'

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות כפי שמופיעים בצו "שגרה חדשה".

העיקרון המנחה הוא בניית קבוצות הומוגניות, ומרגע שהתחילה הפעילות  – בניית קבוצות פעילות הומגוניות .ה

אם בהם לומדים החניכים -)מומלץ להתבסס ככל שניתן על אותו ביה"ס/כיתותהקבוצה שומרת על המבנה שלה. 

במהלך שנת הלימודים, ובמקרים אחרים בהם באים החניכים ממקומות שונים, להשתדל לבנות את הקבוצות עפ"י 

  אזורי מגורים וכו'(, שיפעלו כל תקופת הקייטנה כיחידה אחת שלא תשתנה.

בשגרה היומיומית של תגובש באופן כזה שתביא לידי ביטוי את הנחיות "השגרה חדשה"  - תכנית הקייטנה .ו

הקייטנה: החל משלב הקליטה בבוקר: כל קבוצה תקלט בנפרד ע"י הצוות הקבוע, בדיקת הצהרת הורים, ביצוע 

במהלך התכנון חיטוי כנדרש, עטיית מסכות כנדרש, בסוף היום פיזור מדורג על מנת למנוע התכנסות המונית וכו'. 

 חניך/ה , ומתן הזדמנות לכל החניכים לקבל מענים לפי צרכם.יש לתת את הדעת על מענים פרטניים לפי צרכי ה

לו"ז  -בעת ההרשמה לקייטנה מנהל הקייטנה ימסור לחניכים ולהוריהם את תכנית הקייטנה –הרשמה לקייטנה  .ז

בכל הקשור לשגרת  לכל הימים, אגרת הנחיות קורונה, אשר תרכז רשימת הנחיות והסברים, מפורטים וברורים

שיתוף ההורים . (ZOOM) . מוצע גם לשקול מתן תדריך חזותי באמצעות האינטרנטות הקורונהמגבלהקייטנה ב

 בהיערכות ובהסברה.

על מנהל הקייטנה לוודא קיומה של אבטחה לאורך כל שעות הפעילות של הקייטנה )בכפוף  –אבטחה ורפואה  .ח

ך". בכל קייטנה יש למנות איש לאישור הקייטנה( ולוודא שהמאבטחים נושאי תעודה של "מאבטח מוסדות חינו

 צוות רפואי בהתאם לגודל הקייטנה ולאופייה )מגיש ע"ר, חובש, רופא, מרפאה/אמבולס וכו'(.

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
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 6 מתווה לפעילות קייץ במערכת החינוך

 

 בתקופת הקורונה הפעלת קייטנהב דגשים .7

 הקייטנה תפעל בהתאם לתכנית החינוכית שאושרה תוך מתן דגש על מגבלות הקורונה המחייבות.  .א

חניך  – 7)עטיית מסכה מגיל  , שמירה על הגיינה ועטיית מסכותתוך שמירת מרחק  הפעילות תתקיים בקבוצות .ב

  בהתאם להנחיות משרד הבריאות. (ומדריך יגיעו עם מסכה אישית

המצהירים כי אין לילדיהם בכל יום עם הגעת החניך לקייטנה קבלת אישורי הורים ההשתתפות בקייטנה מחייבת  .ג

האישור  נשימה וכי אין בני משפחה מקרבה ראשונה החולים במחלקת הקורונה. תסמינים של חום, שיעול, או וקוצר

 בנוסח המוגדר. –יל הקבוצה, לגננת, למורה, למדריך יכול להגיע בצורה מקוונת בווטצאפ ישירות למוב

 פח המצ"ב.אנשי הצוות הבוגרים ימלאו הצהרה אישית באשר למצב בריאותם  בהתאם לנס .ד

הצוות החינוכי להפריד אותו משאר חבריו ולדווח מיד להוריו על מנת שיגיעו מידית  במקרה שחניך חש ברע, על .ה

לאסוף אותו. באחריות ההורה, לעדכן את המדריך או את מנהל/ת המוסד החינוך הבלתי פורמאלי במידה שמדובר 

 בתסמינים של נגיף הקורונה והמשך הטיפול בילד.

ורגל וכדורעף, בהם יש מגע מקרי בין השחקנים, ובלבד ששטח המקום כדורסל, כד –ניתן לשחק משחקי ספורט, כגון  .ו

 .מטר 2מאפשר שמירת מרחק של 

במידה וההגעה לקייטנה היא עצמאית, ההגעה תהיה באחריות ההורים ועל פי הלו"ז שנקבע,  –הגעה לקייטנה  .ז

 .למתווה נוהל ההסעותבמידה וההגעה היא באמצעות הסעה מאורגנת, יש לפעול בהתאם 

כל כניסה של אדם לקייטנה תהיה בשליטה מלאה של מנהל הקייטנה. במידה והורים נדרשים להגיע, הגעתם תהיה  .ח

 יה זמין.ם "טלפון חם" שיהיש להעמיד לרשות ההורי –בתיאום מראש עם מנהל הקייטנה 

 תתקבל מכל הורה מידי בוקר, אנשי הצוות אף הם ימלאו הצהרת בריאות כנדרש. –הצהרת בריאות תסמיני קורונה  .ט

במהלך היום ובסוף . כמו כן ידאג שדאוג שבמרחב מוקד הפעילות יהיו עמדות עם חומר ניקוי וחיטוי הידייםימנהל הקייטנה  .י

בהתאם לחוזר אורחות  חיים בטוח במוסד , כל פעילות ההגיינה תהיה יםכל יום פעילות ינוקו חדרי הפעילות והשירות

 .חינוכי בתקופת הקורונה

בין להעביר בקבוק אשר הובאו על ידי החניכים, אין  שתיה תהיה בבקבוקים אישים בלבדמתקני שתיה ומים קרים:  .יא

 .בקולרים על פי ההנחיות הרלוונטיותבמקומות בהם יש קולרים ניתן להשתמש החניכים לצורך שתיה. 

קורונה בהיקף נרחב באזור או מקום מסוים בישראל, הכריזה עליו ועדת עקב התפשטות מחלת ה –"אזור מוגבל"  .יב

וכן איסור כניסה  לרבות קייטנות וטיולים השרים בתקנת שעת חירום כאזור מוגבל לכל תנועה וכל פעילות אזרחית

הנחיות שגרה המתעדכן  –באתר משרד הבריאות לאזור יציאה מחוץ לאזור המוגבל למעט מקרים חריגים כמפורט 

 מעת לעת.  

 סדר  פעולות בהיוודע על חולה מאומת בקייטנה .8

 בעת גילוי חולה מאומת בקייטנה/"ביה''ס חופש גדול" יש לפעול ע"פ הנחיות הרופא המחוזי הרלוונטי. .א

חולה מאומת בקרב חניך או איש צוות של הקייטנה יש לוודא כי החולה אינו נוכח עם קבלת הודעה על  (1

 בקייטנה, וכי הוא פועל על פי הנחיות משרד הבריאות לחולה מאומת.

המשך הפעלת הקייטנה )סגירתה/באופן חלקי( תיקבע ע''י מפעיל הקייטנה/הרשות המקומית בכפוף להנחיות הרופא  (2

 המחוזי. 

הרופא המחוזי, בשיתוף מנהל הקייטנה/הרשות המקומית, יכין ויפרסם הודעה להורים על האירוע, ממצאי  (3

 החקירה כמקובל ועל הפעולות הנדרשות. 

http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-rules-of-conduct.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-rules-of-conduct.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-rules-of-conduct.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/WaterfountainsCorona.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/WaterfountainsCorona.pdf
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
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 7 מתווה לפעילות קייץ במערכת החינוך

 

 לשכת הבריאות תעדכן את נציג הרשות המקומית /מנהל הקייטנה בנוגע לממצאים ולתוכנית ההתערבות. (4

עורבים בקבוצה הרלבנטית, תוך שמירה על חסיון רפואי יש לנהל את האירוע ברגישות ולעדכן את כל המ (5

 מחד ועל בריאות כלל הקהילה מאידך.

ולרפרנטית "חופש גדול וצהרונים"  במחוזד החינוך/מפקח על הקייטנות באחריות מנהל הקייטנה לדווח למשר –דיווח  (6

 המחוזית. 

 חזרה לפעילות הקייטנה  .ב

א המחוזי ולאחר שהושלמה החקירה האפידמיולוגית וכל החזרה לפעילות שגרתית  תהיה רק בהוראת רופ (1

 הנדרשים לבידוד קיבלו הודעה על כך בתיאום עם מפעיל הקייטנה/ר' הרשות המקומית.

 סדר הפעולות  להחזרת הקייטנה לפעילות: (2

טרם החזרת הקייטנה לפעילות, יתבצע בכל מתחמי המוסד ניקיון יסודי ע''י הרשות המקומית או  .א

ה, בדגש על המקומות והמרחבים בהם שהו החולים המאומתים. והכל בהתאם מפעיל הקייטנ

 להנחיות משרד הבריאות 

 באחריות מנהל הקייטנה לדווח למשרד החינוך/מפקח על הקייטנות במשרד.   –דיווח  .ב

 :יש לרענן את ההנחיות לחניכים .ג

 )מסיכה, מרחק, שטיפת ידיים( כללי ממ''ש (1

 חשיבות במילוי הצהרת הבריאות, ומהם התסמינים וכו'. (2

  בדיווח של מי שנדרש לבידוד ביתוהצורך  של משרד הבריאותכללי בידוד  (3

 שמירת מרחק והימנעות ממגע פיזי. (4

 הכללים לעטיית מסכה בהתאם למסמך אורחות חיים )מתי חובה? ומתי מותר להסיר?( (5

 סרטון הדרכה כיצד לעטות מסיכה (6

 

 

 

 

 

 בברכה,

 

דוד ביטס                                   
 מפקח ארצי על הקייטנות    

 רותם זהבי
 מנהל אגף בטיחות ארצי

 שאלתיאל רם
 מנהל אגף חירום ארצי

 

  

https://youtu.be/VJzdOS5M3Vc
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees%40health.gov.il
https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees%40health.gov.il
https://www.youtube.com/watch?v=TI7SPxt2-W8
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 8 מתווה לפעילות קייץ במערכת החינוך

 

 הצהרת בריאות הורים – 1נספח 

 )ימולא על ידי ההורה( חניךבריאות להצהרת 

 

 מס' ת"ז: ________________ ____________ ________ה: /חניךשם ה

 הקייטנה : __________________________________________שם 

 : _________________________________________ה/מדריךהשם 

 אנו מצהירים כדלהלן:

  צלזיוס.  מעלות 38.0מדדתי חום לבני/בתי ונמצא כי חום גופו/ה מתחת ל 

 *בני/בתי לא משתעל/ת ואין לו/לה קשיים בנשימה 

 למיטב ידיעתי בני/בתי לא היה/הייתה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים 

 

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

 שם ההורה: ____________________________ תעודת זהות:__________________

 

 

 18בגיר מעל   למשתתף בריאותהצהרת  – 2ספח נ

 

 מנהל הקייטנה/ הסמינר אל:

 

 _____________________ בקייטנה/סמינר________________  המשמש כ אני 

 מצהיר/ה  כי: 

  הבוקר או ביומיים הקודמיםמעלות,  38.0מעל ולא היה לי חום מדדתי חום כי 

  משתעל ואין לי קשיים בנשימה.אינני 

 .למיטב ידיעתי לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים   

________________ ________________ _______________ ________________   

   חתימה ת"ז שם  תאריך

 

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

 

 

 

 

 

 

 

___________________ ___________________   

   תאריך חתימת הורה


