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לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת (  10)ב()2הוראות מנהל לעניין סעיף   :הנדון
 2020-פעילת מוסדות חינוך( )הוראת שעה(, התש"ף

 
 .26.05.2020הנחיות אלה מחליפות הוראות שפורסמו בתאריך 

 
 –)להלן  2020-צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( )הוראת שעה(, התש"ף

 הצו( קובע מגבלות ותנאים בהם ניתן להפעיל מוסדות חינוך. 

  -לפי הצו 

 -לצידה מפורט להלן ובתנאים המפורטיםמותרת פעילות במוסדות חינוך כ"...        

 "( פנימיות בהתאם להוראות המנהל.10) 

 
ובהתאם לסעיף  1940לשנת  40( לפקודה בריאות העם מס' 1)20מתוקף סמכותי המקצועית לפי סעיף 

 בנגיף הקורונה במסגרת פנימיות.( לצו, להלן הוראות והנחיות מקצועיות שמטרתן מניעת הדבקה 10)ב()2

 כללי

  .ואנשי צוות תלמידי החינוך הפנימייתיכלל המתווה כולל את 

שיפה למעגלי מגע חיצוניים, ניטור צמצום חהחזרה לפעילות במסגרות חינוך אלו תהיה הדרגתית תוך כדי 

 תמונת מצב בריאותית ויכולת התערבות לכל אורך התהליך.

ולכל קפסולה ימונה נאמן קורונה אשר יהיו אחראים ליישום הנחיות לכל פנימייה ימונה ממונה קורונה 

 אלו. 

תלמידים ואנשי צוות בסיכון יש לנהוג בהתאם להנחיות בנושא תקופת "המעבר המדורג" בעת שיגרת 

 קורונה 

ה תפיץ הנחיות פרטניות נוסף על הוראות אלו, ובלבד שאינן סותרות את ייש לציין, כי אין מניעה שפנימי

 האמור בהוראות אלו.   כל חריגה דורשת אישור של משרד הבריאות. 

 

 מודל ההפעלה 

 מודלים אפשריים: בשלושהרצוי קטנות ככל האפשר  קבוצות קבועות )"קפסולה"( התלמידים יחולקו ל

ימי הבידוד ניתן לאחד קפסולות לקבוצות גדולות  14בתום קפסולות אשר  -מודל סגור מתמזג      .א

 תלמידים, לא כולל אנשי צוות.  50. גודל הקפסולה הינה עד ימים נוספים 30למשך  יותר
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 יום ברצף 14מתכנסות לפרקי זמן קבועים של לפחות  קפסולות אשר - מודל סגור ולא מתמזג       .ב

ניתן לצאת לחופשה מחוץ למוסד לאחר   .נוספות למזגן עם קפסולות לא ניתןימי הבידוד  14בתום ו

 תלמידים, לא כולל אנשי צוות. 50. גודל הקפסולה הינה עד הימים 14

למזגן עם קפסולות נוספות. גודל  לא ניתןימי הבידוד  14קפסולות אשר בתום   -מודל פתוח      .ג

ניתן לצאת מהמוסד ולנהוג בהתאם להנחיות  תלמידים, לא כולל אנשי צוות. 18הקפסולה הינה עד 

 של כלל הציבור. 

 

 צוות

)חינוכי, מדריכים  אשר יהווה חלק מהקפסולה צוות קבועלכל קפסולה יוצמד רצוי ש - במודל הפתוח

 . וכדומה(

)חינוכי,  אשר יהווה חלק מהקפסולה צוות קבועלכל קפסולה יוצמד ש רצוי -במודל הסגור ולא מתמזג 

 . מדריכים וכדומה(

)חינוכי,  אשר יהווה חלק מהקפסולה צוות קבועלכל קפסולה יוצמד חובה ש - במודל סגור ומתמזג 

 . מדריכים וכדומה(

 
ימים נוסף בטרם יוכל לחזור לקבוצה  14ככל שאדם יוצא מהפנימייה, עליו לחזור לבידוד במודלים אלה, 

 אליה הוא שייך, למעט איש צוות בקפסולה נפרדת. 

  
 הסעת תלמידים לפנימייה 

 .(5)ב() 2לפי צו חינוך סעיף 

 
 קליטת התלמידים לפנימייה 

 : או אנשי צוות תלמידים לא יקלטו לפנימייהבאחריות ממונה הקורונה לדאוג כי 

 וחייבים בידוד בשל כך.  הימים האחרונים 14-ל ב"זרו מחוח אשר    .א

כל  אבדן חוש טעם או ריח אושינוי שיעול, קושי בנשימה  -מאחד מהתסמינים יםסובלכאלו ה    .ב

 תסמין נשימתי אחר )פרט לשיעול הנובע ממחלה כרונית כגון אסטמה( 

 שאחד מבני ביתם שוהה בבידוד או חולה בקורונה.     .ג

 לפנימייה מותנת ב: הקליט

 ;הסכמת ההורים והתלמיד לבידוד מניעתי -לתלמידים קטינים   .1
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  ;ימי הבידוד המניעתי 14כל  ךבמהל ,בקליטה ואחת ליוםותשאול רפואי מדידת חום   .2

  –תשאול רפואי ומילוי הצהרת בריאות   .3

 14מעלות, האם היה במגע עם חולה קורונה ב  38חום מעל האם בימים האחרונים סבל מ      .א

שיעול, קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי  -יום האחרונים, האם סובל מאחד מהתסמינים

  אחר )פרט לשיעול הנובע ממחלה כרונית כגון אסטמה(.

 האם מישהו מבני ביתך נמצא בבידוד ביתי.      .ב

לא וחייב בידוד תלמיד שחזר מחו"ל  .וחייב בידוד בשל כך ימים האחרונים 14האם חזר מחול ב   .4

 ימים ממועד חזרתו לארץ.  14יכנס לקפסולה בטרם יעברו 

 

 ניטור רפואי 

 ימי הבידוד המניעתי. 14במהלך חום אחת ליום  ואיש צוות ייבדקכל תלמיד ל    .1

אבדן חוש שינוי או , שיעול, קושי בנשימה -מתסמיני הקורונהתשאול האם סובל מאחד אחת ליום     .2

   ;נזלת, כאב גרון או כל תסמין נשימתי אחר, טעם או ריח

 יבודד משאר תלמידי הקפסולה. תסמינים הואבמידה ואחד השוהים בקפסולה מפתח     .3

 .וניטור רפואי יתועד ויתויקידים כל המידע המוזכר בסעיפים  קליטת תלמ

 
 תנאי סף:

 מבנה, חדרים וחצר

      עבר שמבנה מבודד,  -איזור קפסולות לבידוד המניעתילתלמידים החוזרים לפנימייה יש להקצות

 ניקוי וחיטוי לפני חזרת התלמידים. 

      ניתן לשכן במיטות  מטר לפחות 2ק בין המיטות הוא של תלמידים, כשהמרח 5עד בכל חדר יש לשכן(

  דו קומתיות(.

     חללי המוסד החינוכי. ריש לדאוג לאוורו 

     .בצד המבנה יש להקצות שטח חצר מגודר עבור התלמידים והצוות שיוכלו לשהות בו 

     .בסמוך למבנה המבודד יש להציב פח אשפה גדול ונפרד עבור הפסולת שתיאסף מחדרי הבידוד 

 

 ריחוק חברתי/ מניעת התקהלויות

     התלמידים ממספר ולא יותר )ככל הניתן( מטר האחד מהשני  2ישהו במרחק של  והצוות התלמידים

 בו זמנית. הקיימים בקפסולה
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     .יש להימנע ממגע קרוב כגון חיבוק, לחיצת יד ו/א נשיקה 

     .יש להימנע מאכילה/שתיה בכלים משותפים 

      למשל:  המוסד החינוכילמבנה ולאזור המבודד תותר רק לאנשים שהוגדרו כחיוניים ע"י מנהל

 הניתן ולצורך ביצוע משימתם.  אחזקה וזאת רק לזמן קצוב וקצר ככל מדריכים, אחות, איש

     מטר מהשוהים בבידוד המניעתי 2ולשמור מרחק של  פה-אף חובה על כל הנכנסים לעטות מסכת. 

 

 מודל סגור מתמזג 

     הפעילויות היומית )שיעורים, הסעדה, תפילה, שינה וכדומה( תתקיים תוך הקפדה על מעגל  כלל

 חשיפה בהתאם לקפסולה ובניתוק משאר הקפסולות.

     ולא  אנשי הצוות הינם קבועים לקפסולה, לא תותר כניסה לאיש צוות אשר אינו שייך לקפסולה

 .תותר יציאת איש צוות קבוע. 

      לקבוצת הקפסולה.אין להכניס מבקרים 

     חדת והגדולה, קרי, מניעת מבקרים הנחיות אלו תקפות גם לאחר איחוד הקפסולות לקפסולה המאו

 חיצוניים ולא תותר כניסת אנשי צוות אשר אינם חלק מצוות המוסד. 

      יום לאחר המיזוג.  30יש להמשיך לשהות בפנימייה 

 

 מודל סגור ולא מתמזג 

     הפעילויות היומית )שיעורים, הסעדה, תפילה, שינה וכדומה( תתקיים תוך הקפדה על מעגל  כלל

 חשיפה בהתאם לקפסולה ובניתוק משאר הקפסולות.

אנשי הצוות הינם קבועים לקפסולה, לא תותר כניסה לאיש צוות אשר אינו שייך לקפסולה ואשר 

 כי.אינו מוגדר כאיש צוות חיוני על ידי מנהל המוסד החינו

      לקבוצת הקפסולה.אין להכניס מבקרים 

     לא תותר יציאת תלמידים ממתחם הפנימייה למעט: 

   יום 14לאחר  יציאה לחופשה הביתה. 

   במקרים מיוחדים על פי אישור של ממונה הקורונה בפנימייה.  

     למדסי"ם ובתנאי שיתבצע במקום פתוח וללא מגע כלל עם גורם שאינו נמנה עם תלמידי אותה

 קפסולה.
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  מודל פתוח

     הפעילויות היומית )שיעורים, הסעדה, תפילה, שינה וכדומה( תתקיים תוך הקפדה על מעגל  כלל

 חשיפה בהתאם לקפסולה ובניתוק משאר הקפסולות.

      תלמידי הקפסולה יכולים לצאת למרחב הציבורי, בהתאם להנחיות המעודכנות להתניידות כלל

 הציבור במרחב הציבורי 

     ככל שנדרש, אנשי צוות ומורים אחת בלבד קבועים לקפסולה יהיואנשי הצוות רצוי כאמור ש .

מטרים בינם לקבוצה תוך הקפדה  2קבוצות כל עוד הם שומרים על מרחק של  2יכולים לעבור בין 

 ועל עטיית מסיכה.  העל כללי ההיגיינ

     לקבוצת הקפסולהאין להכניס מבקרים.  

 

 אף-עטיית מסיכת פה

      מסיכה במרחבים הציבוריים המשותפיםיש לעטות.  

      יום הראשונים בפנימיה, למעט בזמן מקלחת אוכל ושינה.  14על התלמידים לעטות מסיכה במשך

יום ניתן להסיר את המסכה במרחבים המשותפים לקפסולה, בעת מקלחת, אכילה, ובחדר  14לאחר 

 השינה עם השותפים הקבועים לחדר.

      יכולים להיות בזמן הלימוד ללא מסכה )למען הסר ספק, לכל אחד יכול בני זוג הלומדים בקביעות

יש להבהיר כי הכוונה בלימוד הנעשה ללא אנשים נוספים  .(רק מאותו חדר -חברותות- להיות בן זוג

 .חדרהמאותו  -חברותות מאותו הקפסולה, ובמידת האפשרלקבוע יש אחרים בחדר הלימוד. 

 

 ארוחות

     בופה(; אין להפעיל מזנון חופשי( 

     הטיפול או החלוקה של המזון, הצוות העוסק ישטוף את הידיים, יעטה מסיכה וילבש כפפות.לפני 

     ארוז ניתן להגיש אוכל על ידי עובד הנמצא מאחורי דלפק הגשה מגן עיטוש  או הגשת מזון

 . בחמגשיות/באריזה אישית

     חם יגיע  המזון יגיע למבנה הבידוד בטרמופורטים לשמירה על מזון חם או קר בהתאמה. מזון

 + מעלות צלסיוס. 4+ מעלות צלסיוס, מזון קר יגיע בטמפרטורה של  70של  בטמפרטורה

      .כיורים המשמשים להכנת מזון ולא ישמשו למטרות אחרות 
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     לא נדרש  מטר אחד מהשני 2במרחק ו בשולחן הארוחות יוגשו במתחם מוגדר, כל תלמיד יישב(

  .(לאחר מיזוג קפסולות ולא בין חברי אותו חדר

     .בין קבוצות הסועדים יש לנקות לחטא את השולחנות 

    התלמידים בבידוד לא יבשלו ולא יכינו עם צוות הפנימייה מזון. 

     .כיורים המשמשים להכנת מזון ולא ישמשו למטרות אחרות 

     מעלות צלזיוס לפחות, או שיהיה שימוש בכלים חד  60כלי האוכל יודחו במדיח כלים בתוכנית של

 פעמיים.

 

 היגיינה אישית וסביבתית 

 היגיינה אישית א. 

      בכל חדרי השירותים יש להקפיד על המצאות סבון/חומר חיטוי אלכוהולי, נייר חד פעמי לייבוש

 ידיים, נייר טואלט, פחים ושקיות אשפה.

      יש להקפיד על שטיפת ידיים באופן תכוף, באמצעות מים וסבון או שימוש בחומר חיטוי אלכוהולי

 י אכילה וכן לפני ואחרי שימוש בשירותים, לאחר שיעול ו/או קינוח אף.לפני ואחר

      בעת עיטוש ושיעול, כשאין חובת חבישה של מסיכה, יש להקפיד על כיסוי הפה והאף בעדיפות אל

 תוך מטפחת חד פעמית או מרפק מכופף.

     .על כל תלמיד להקפיד על ניקיון מברשת השיניים שלו ואחסונה בכוס אישית ונפרדת 

     .על כל תלמיד להקפיד להשתמש במגבת אישית ונפרדת ועל יבוש המגבות ללא מגע ביניהן 

 

 היגיינה סביבתית ב. 

     יש לנקות ולחטא מידי יום עם מגבונים וחומרי חיטוי )על בסיס סבון  -בחדר ובמתחמים המשותפים

והארונות  או אלכוהול( משטחים כגון: שולחן עבודה ליד המיטה, מסגרת המיטה, ידיות הדלת

 ורהיטים וחפצים נוספים בחדר הבידוד כמו טלפון נייד.

     ניקיון אזור המגורים הכולל שירותים, מקלחות ושטחים ציבוריים, יתבצע בכל יום ולפחות פעם

 ביום.

     ,על המבודדים להימנע משימוש משותף בחפצים העלולים להעביר את הנגיף כגון: מברשת שיניים

 י אוכל וכדומה.מגבות, מצעים, בגדים, כל

      על התלמיד מבודד לאחסן את כביסתו המלוכלכת בשקית ייעודית בחדר הבידוד עד למועד  -כביסה

 הכביסה.

mailto:mmancal@moh.health.gov.il


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לשכת משנה למנהל הכללי 
תמשרד הבריאו  

Associate Director General 
Ministry of Health 

91010ירושלים  1176ת.ד.  
mmancal@moh.health.gov.il 

5655983-02 פקס: 5081207-02  טל:  

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
mmancal@moh.health.gov.il 
Tel: 5081207-02  Fax: 5655983-02  

 

      יש להשליך מוצרים חד פעמיים כגון: כפפות, ממחטות אף, מסכות וכל פסולת אחרת לתוך  -אשפה

לפנות את שקיות האשפה שקית ייעודית בחדר הבידוד. יש לסגור היטב את השקית לפני הפינוי. יש 

 מהחדר מידי יום.

    .מומלץ להציב מתקנים לחיטוי ידיים במקומות ציבוריים נגישים ונראים לעין 

    .הנהלת הפנימייה תציב במקומות בולטים הנחיות לשמירה על היגיינת הידיים ועל היגיינה נשימתית 

 

 

קורונה, יש לדווח לבמידה ואחד מתלמידי הקבוצה ו/או הצוות הצמוד לה בבידוד המניעתי נמצא חיובי 

 יום.   14של אישי שאר חברי הקבוצה בקפסולה ייכנסו לבידוד  למשרד הבריאות. מידית

 

 במידה והתלמיד נדרש לצאת מהמוסד מסיבה כלשהי,עבור מודל סגור מתמזג ומודל סגור שאינו מתמזג, 

 יום. 14יציאתו תאושר על ידי מנהל המוסד החינוכי ובעת חזרתו יהא עליו לשהות שוב בבידוד מניעתי של 

 
 
 

 בכבוד רב,   

 

 

                                                                                        
 איתמר גרוטופרופ' 

 נהל הכלליהמשנה למ                                                                                                             
           

           
 

 :העתק
 חה"כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הבריאות

 "ל משרד הבריאותפרופ' חזי לוי, משנה למנכ
 ד"ר שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור

 ריאות הציבורד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי ב
 בוסיבה, ראש מחלקת קידום בריאות-ד"ר אפרת אפללו

 רותי גרוס, ראש תחום חטיבת הבריאות
 טחון לאומיימר מרדכי כהנא, מטה לב
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