
 

  
 

 

בו היינו בשבועות  סגרמה תכנית היציאה שלב ב' הקלותבמסגרת "אור בקצה", ממשיכים לראות יותר 
 ולהנחיות.  פעילויות נוספות נפתחו, בהתאמה לכללים. האחרונים

 מתמתקיי, יוםכל ב הנחיות משרד הבריאות וכלל משרדי הממשלה.את , המאגדים דגשיםו להלן הנחיות
 , הערכת מצב, להתאים את החוקים והתקנות למציאות המשתנה

 תאיכות ומקצועיו לקדם , כדילרשותכםאגף מינהל וביטחון  היזהרו מפרסומים שגויים!
 

 מינהל וביטחון  
 , בתכנית היציאה, כוללות:ים א+בבשלב -ת שפורסמוההקלותקציר 

 אפשרות לפתיחת מקומות עבודה ללא קהל. .1
 טייק אווי. משלוחים ומסעדות  .2
 .ד –חינוך פורמלי כיתות א , 0-6יום וגני ילדים בגילאי  פתיחת מעונות .3
 .שמורות טבע, גנים לאומיים וחופיםפתיחת  .4
 קפסולות. ובבמתווה שייקבע ע"י משרד הבריאות  הר הבית, כותל המערבי, וכנסיית הקבר לתפילה .5
 הסרת מגבלות יציאה מהבית.  .6
 לא במסגרת חוג. 10עד  –איש; בחלל סגור  20עד  –התקהלויות: במרחב פתוח  .7
 משתתפים במבנה סגור. 10משתתפים במרחב הפתוח,  20 –ישיבות מקצועיות  .8

 ספורט: אימונים בספורט תחרותי  לילדים נוער ובגירים .9
אנשים במבנה או  10 יתאפשר קיומם עם עד –ועים מסוג חתונה, מסיבה, טיול מאורגן או טקס איר .10

 .(אנשים 20ולכל היותר עד )בחוץ  20
 

 הגבלות שנותרו קיימות, כוללות:
 ה.עטיית מסיכמטרים בין אנשים ככל הניתן ו 2בהתקהלות מותרת יש להקפיד על שמירת מרחק  .1
 גים פרטניים )אחד על אחד(.לא ניתן לקיים חוגים, כולל חו .2
 ת., פסטיבלים ומופעי בידור ואומנואירועי ספורט, כנסיםכור על ארגון או השתתפות אירועים חל איס .3
 .חלות הנחיות נוספות אזורים מוגבליםההנחיות תקפות בכל הארץ. באזורים שהוגדרו כ .4
הממונה קורונה הרשותי וראש הרשות,  במידה וניתן אישור לקיום פעילות מקומית, על ידי .5

 . רשות אחת לשנייהקיים שוני בין להישמע להנחיות המקומיות. ניתן  כתב(,)ב

 אחריות אישית - למנהל ךמדרי

  כללי התו הסגולב יישום כל הנדרש  

  במקום בולטים, ילוט מנחה בכניסותוש ניקיון וחיטוי מוגבר: ממונה קורונהמינוי  

 נגיףתסמיני הלשלילת עובד/ת ואורח חותם על הצהרת בריאות כניסה למבנה, ב : 
 בא במגע קרוב עם חולה, או קשיי נשימה, שיעול, °38+חום                                               

 וחיטוי היגיינה שמירה על .1

 ועמדות אלכוהול/אלכוג'ל זמינות ימצאות עמדות שטיפת ידיים, סבון, נייר לניגוב ידייםה -אישית  הגינה. 

  משטחים לעתים תכופות.ניקוי  . קישור להנחיות משרד הבריאות מרחב אישי והמשותף חיטוי 
 שמירה על מרחק:  .2

  מ' בין אדם לאדם.  2על שמירת מרחק של הקפדה 
 אנשים. 20-אנשים ובשטח פתוח עד 10במבנה עד  :התקהלות 
 מלנשק תשמישי קדושה שאינם אישיים, לחיצות ידיים, להימנע ממגע פיזי, חיבוקים. 
 כולל פתיחת חלונות.וםבמקסימ יםלאוורר חלל , 

 לחובת הבידוד, עקב התפשטות נגיף הקורונה הנחיות .3
 הנחיות משרד הבריאותמידע ו להלן. בידוד של מקרה מאומתתקופת המשך הנחיות משרד הבריאות ל . 
 ימים מלאים. 14על  תחשיפה לחולה, או חזרה מחו"ל עומד ם בגיןבידוד לנדרשי תתקופ 

 .בכל מרחב ציבורי לעטות מסיכת פה ואףובה ח  -עטית מסיכה  .4
 בעת מחלה .5

  תחבורה ציבורית כולל אין להיכנס למקום ציבורי כלשהו נשימתיים,  בעת מחלת חום או הופעת תסמינים             
 .כגון חוף ים או פארק :ומקומות ציבוריים פתוחים             

 קבוצות סיכון .6
 מודל הגדרת רמת סיכוןלהלן ו/או סיכון. נשים עם מחלות רקע מומלץ להמעיט בפעילות משותפת לא             

כל האמור לעיל הוא לשם הנגשת המידע לעובדי החברה והמרכזים הקהילתיים בלבד ואין בו כדי להוות הנחיה הבהרה: 
גם באמצעות פרסומי  מופץשומת לב! הקובץ העדכני התקנות והכללים שנקבעו על ידי משרד הבריאות. **לת סותרת את 

 החברה

 1.11.2020מעודכן ליום 

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/ramzor-cites-guidelines/he/subjects_corona_open-up-step-2.pdf
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https://www.health.gov.il/hozer/bsv-165611020.pdf
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https://govextra.gov.il/media/15528/maskinfographicapdf.pdf


 

 פעילויות המותרות במרכז / מינהל הקהילתיה
ים בהתאם למגבלות הדין, הנחיות משרד הבריאות ולנהל פעילויות קיוםלהלן תקנות מיוחדות המאפשרות 

 להלן: המפורטים 

 הנחיות נושא

פתיחת מקומות 
 עבודה ללא קהל

 קהלבלת קמקומות עבודה ללא 

 ספורט
 
 
 
 

: להלן המתווה
כללים עדכניים 

בנוגע לקיום 
 פעילות ספורט

ניתן לקיים אימון ותחרויות לספורטאים תחרותיים, ילדים ונוער, ובענף השחייה 
 .גם בגירים -והספורט המוטורי 

 פעילות ספורט עממית 
ניתן לקיים פעילות ספורט עממית, במרחב הציבורי הפתוח, בכפוף  .1

מ' בין  2ולשמירה על ריחוק של  למגבלות ההתקהלות הכלליות,
 המשתתפים בפעילות.

ן לקיים חוגי ספורט, ואין לפתוח מכוני כושר וחדרי סטודיו, בהתאם יא .2
  לאיסור על קבלת קהל.

או , 2(שאיננו בסעיף ניתן לקיים במבנה) אחד על אחדאימונים אישיים  .3
 במרחב הציבורי הפתוח.

 
  (כמפורט במתווה) ספורטפעילות ספורט תחרותית במסגרת התאחדויות ואיגודי 

 מפעלים בינלאומייםפעילות ספורטאים מקצועיים ו  
 אי מקצועי וכן של מותרת הפעלת מקום עבור אימון או תחרות של ספורט

 (כמפורט במתווה) ספורטאי תחרותי

)ב( לחוק, שלא רק 11תים נוספים המנויים בסעיף ת רווחה ושירוויתן להפעיל מסגרנ מועדוני קשישים
 :בעבור טיפול סוציאלי חיוני. בין היתר

או שירותים   מרכזי יום ומועדונים לאזרחים ותיקים"הפעלת שירותים במסגרת "
להפגת בדידות המיועדים לאזרחים ותיקים, לרבות אלה שאינם במסגרת שירותי 

 יוורים.הרווחה של הרשות המקומית וכן ספריות לע

 טיפול רגשי/נפשי
 

שירותים 
פסיכולוגיים 

 חינוכיים

 :תתאפשר הפעלת מקומות למתן טיפולים לא רפואיים בגוף האדם, כגון
טיפולי רפואה משלימה ו מספרות וטיפולי יופי וקוסמטיקה, וטיפולי רפואה משלימה

או יעטו מסיכה ומגן פנים, יבוצע חיטוי של הציוד, המושב  יםהמטפל-)עם מגע 
. מפגש(מיטת הטיפולים וכן כביסה של מגבות או חלוקים רב פעמיים, לאחר כל 

 .בכפוף לתנאים הקבועים בתקנות, כולל חובת תיאום ביקור מראשהכל 
יובהר כי טיפולים אלה כוללים גם טיפולים כגון רכיבה טיפולית, טיפולי נפשי או 

 רגשי וכד' וכן בריכות טיפוליות.
 

 חות הילד.כנ"ל יחידות להתפת

 הגיל הרך / 
 י "מעונות יום וגנ

 
 0-6גילאי 

 
מעונות יום 

שיקומיים ומעונות 
 תכליתיים-יום רב

 0-6פתיחת מעונות יום וגני ילדים בגילאי מאושר 

  גם בבוקר וגם צהרונים.6עד  0מעונות יום וגני הילדים לגילאי , 

  גנים. 3מעבר של גננות או סייעות משלימות יתאפשר רק עד 

 סורה פעילות של מפעילים חיצוניים.א 

 .גננות וסייעות יעטו משקף פנים או מסיכה 
 

 17.10.20נכון ליום  ,גיל הרךלעדכון חזרה לפעילות 
  "לשגרה קורונה" –החזרה של מעונות היום לעבודה  הבהרות,

 

 )ניצנים/מיל''ת)צהרונים  צהרונים
 פיזית ומרחוק -פר היסודיים ללמידה משולבת חזרת בתי הסהמפורט להמתווה ה
הפעלת המסגרת ע"פ אורחות חיים של הגן בהלימה למתווה ההפעלה ומסמך  .1

 :למעט השינויים הבאים

 צוות הצהרון יעטה מסיכה/משקף מגן בכל זמן הפעילות. 

 לא תתקיים פעילות של מפעיל חיצוני בצהרון. 
 לצהרון מנהלת הצהרון לא תאפשר כניסת מפעיל חיצוני. 

  אורחות חיים בגני הילדים -הנחיות להפעלת ניצנים/צהרונים להלן.  

תלמידים המשתתפים בצהרון, ישהו באותה כיתה אורגנית שעמה שהו  .2
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https://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/klalimsport1120.pdf
https://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/klalimsport1120.pdf
https://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/klalimsport1120.pdf
https://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/klalimsport1120.pdf
https://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/idkungilrah1710.pdf
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https://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/mitvehazarabetsefer1120.pdf
https://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/orhothaimganim1020.pdf


 

 .בשעות הלימודים
ידים לקבוצת צהרון קבועה משתי כיתות אורגניות ככל ניתן לצרף יחד תלמ .3

 הניתן, ולכל היותר משלוש כתות אורגניות ובלבד
 .תלמידים 28שמספר התלמידים בקבוצה זו לא יעלה על  .4
תדרוך וחפיפה בין הצוותים צוות הבוקר וצוות הצהריים להתעדכנות במידע  .5

 .רלוונטי להמשך פעילות בדגש על נהלי בריאות
ית הצהרון ימלא הצהרת בריאות חתומה בהגיעו לפעילות ויציגה בפני צוות תכנ .6

 .מנהלת הצהרון
במקרה ותלמיד מהקבוצה הקבועה בגן מצטרף לצהרון בלא שהשתתף ביום  .7

 הלימודים בבוקר יש לוודא ולקבל הצהרת בריאות
חתומה מההורה/אחראי על הקטין. צוות הצהרון יגיע עם הצהרת בריאות  .8

  ) , הצהרת הבריאות 2בנספח חתומה ( כמופיע 
 .שעות מרגע הכניסה 24 -תימחק ולא יאוחר מ .9

 ארוחות צהריים/  ארוחות בגן
בגנים בהם מתקיימת  -הזנה  -כללים לגנים שבהם מתקיימת ארוחת צהריים  .1

יש לפעול לפי נוהל משרד הבריאות: "הנחיות לצוות הגן , צהרייםארוחת 
 ."במהלך התנהלות ארוחה

שבישלו בגן את ארוחת הצהריים, יכולים לבשל כבשגרה. הגשת  גני הילדים  .2
המזון תיעשה במנות אישיות תוך הקפדה יתרה על שמירת ערכת האוכל 

 .האישית, אין להעביר מזון בין הילדים
 .מזון המגיע בתפזורת יחולק אף הוא למנות אישיות לכל ילד/ה  .3
 )ד הבריאותהוראת מנהל משר)הזנה בתכנית ניצנים/צהרונים בהתאם  .4

 
 טיולים

 
 
 

 , במסגרת הגבלת ההתקהלויות.מםיקיליתאפשר  – יםנמאורג יםטיול
 .(אנשים 20ולכל היותר עד )בחוץ  20אנשים במבנה או  10 עד
 

 נוערילדים ולטיולי  אין עדיין מתווה
 

יחידות הנוער 
 ברשויות המקומיות

  הפעלת מתנדבים., כולל ות הנוערהפעלת יחידמותרת פעילויות: 

 ילדים ונוער בסיכון
 
 
 

מתכונת הלמידה 
 בתקופת הסגר

ממשיכים לפעול   -בסיכון  ונוער ילדים  

  נוהל זה מציג את המענים לילדים ונוער בסיכון, כמפורט להלן:
תלמידים ומקיימת סדר  15: מסגרת חינוכית טיפולית עבור מועדוניות לילדים בסיכון .א

יום, החל מסיום ביה"ס ועד שעות אחה"צ המאוחרות. המועדונית מוחרגות להפעלה 
 מלאה.

: תכנית המהווה מסגרת חינוכית טיפולית ייחודית יחידות קידום נוער ותכנית היל"ה .ב
 השכלה. מסגרות אלו מוחרגות להפעלה מלאה.מוכרת הפועלת לחינוך והשלמת 

על  12-18: מסגרת משלימה לשעות אחה"צ עבור ילדים ונוער בגילאים מרכזי נוער .ג
רצף פני רצף הסיכון, המרכזים מאפשרים לנוער זה לשהות במקום נורמטיבי ומוגן. 

 מסגרת זו מוחרגת להפעלה מלאה.
 

 עקרונות מרכזיים

 ים המפורטים לעיל לצורך קבלת/מתן מענה תלמיד תלא תוגבל כניסה ויציא .א
צוותי ההוראה והטיפול ימשיכו לעבוד על פי היקף משרתם בשילוב הוראה פרונטלית  .ב

 ולמידה וטיפול מרחוק .
מתרגלים ימשיכו לעבוד על פי היקף משרתם בשילוב הגעה למוסד החינוכי, למוקד  .ג

 החינוכי ברשויות או לבית התלמיד .
 

 אורחות חיים
 ול בהתאם להנחיות המפורטות במסמך ".אורחות החיים במוסד החינוכייש לפע

 בתקופת הקורונה ובאתר "לומדים בביטחון".
 

 תקופת הנוהל

https://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/yeladimvenoarbesikun249.pdf
https://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/yeladimvenoarbesikun249.pdf


 

נוהל זה יעמוד בתוקף בשנה"ל תשפ"א בלבד אלא אם בוטלו המגבלות שבדין או מכוח הדין 
תקופת נוהל זה החלות על מוסדות החינוך )הן על העובדים והן על המעסיקים( אז תסתיים 

 במועד ביטול המגבלות עקב משבר נגיף הקורונה.
 

הפעלת שירותים 
בקהילה לאנשים 

עם מוגבלות  
בהתאם להנחיות 

 בתקופת סגר
 
 
 
 
 

 –הנחיות משלימות 
 חגי תשרי

 
 

 24חוזר מנכ"ל 
  משרד הרווחה

 

 
 

 אורחות חיים
 

הווים טיפול סוציאלי חיוני ולכן ימשיכו לפעול מסגרות הרווחה ושירותי הרווחה בקהילה מ
באופן מלא כבשגרה וניתן יהיה להגיע למסגרות, הכול בכפוף להוראות החוקיות, הנחיות 

 משרד הבריאות, חוזרי מנכ"ל והנחיות המינהלים הרלוונטיים, כפי שיעודכנו מעת לעת.
 

 שירותים לילדים ולמתבגרים 
ת יופעלו כסדרם, תוך הקפדה לשמירה על ההנחיות מעונות יום שיקומיים כולל ההסעו

 ם.האחרונות כפי שפורסמו ב"נוהל הפעלת מעונות היום השיקומיי
 
 מעונות יום של זרוע עבודה יסגרו במהלך הסגר. השילוב יתנהל באופן הבא: .1

 "יפעל באמצעות העו"ס  השירות הקבוצתי "מסיכון לסיכוי
את שירותי העו"ס תרכז את תוכניות שתשמור על קשר שבועי עם המשפחות ותתאם 

הטיפולים בכל פעוט ותשמור על קשר טלפוני ומקוון עם המשפחות לפחות פעם בשבוע 
עם כל משפחה. העו"ס תיצור לו"ז מסונכרן של אנשי מקצועות הבריאות על מנת שלא 

   להעמיס על המשפחה. 
טות. הטיפולים יש חשיבות להמשך מתן הטיפולים לפעו טיפולי מקצועות הבריאות: •

יבוצעו בהתאם להנחיות משרד הבריאות הנוגעות למתן טיפולים ביחידות להתפתחות 
 למעון למתן הטיפולים.  17הילד. על קופות החולים להמשיך לתת טופסי 

. במקרים מיוחדים ובאישור הפיקוח שירות  שילוב פרטני באמצעות סמך לא יינתן •
 בבית הפעוט  יתאפשר להעביר את עובד/ת הסמך לטיפול

. על עובד/ת עובדי סמך בבית המשפחה כולל חלופה למעון יום שיקומי בבית הפעוט •
הסמך להיות ללא תסמינים של קורונה וכן על הפעוט ומשפחתו לבדוק עצמם בכל בוקר 

 ולוודא שאין להם תסמינים וכל עוד אינם נדרשים לבידוד.   
בנה קבוע של מפעיל הנופשון המשמשים יופעלו נופשוני הקלה ונופשונים במ -נופשון   •

קורונה מיום  –רק לנופשון. יש להקפיד ולפעול  על פי נוהל  הפעלת נופשון קיץ 
1.6.2020  . 

המסגרות ייפתחו כבשגרת קורונה מסגרות יום לימודים ארוך, מועדוניות ומועדונים   •
ל משרד עם צוות מלא. הילדים יגיעו למסגרת בקבוצות על פי הנחיות התקפות ש

 הבריאות למספר ילדים בקבוצה )של חינוך מיוחד(, לריחוק חברתי ולגודל החדר.
 שירותים לבוגרים ומזדקנים ותעסוקה מוגנת  .2

 מרכזי יום לבוגרים ומזדקנים       
ימשיכו לפעול על פי כללי התו הסגול תוך שמירה על קפסולות על פי הכללים  •

עד   13-9 -גרות יום לבוגרים בקהילה מהמופיעים בחוזר נהלי שיגרת קורונה למס
15-10 

 שמירה על היגיינה ומיגון מלא •
 אנשים אשר הוגדרו כאדומים לא יוכלו להגיע למסגרות  •
 הסעות ימשיכו כבשגרת קורונה  על פי הנחיות משרד הבריאות •

 גרות פנאי ומועדונים חברתייםמס .3
ת על פי  הכללים ימשיכו לפעול על פי כללי התו הסגול תוך שמירה על קפסולו •

-13 -המופיעים בחוזר המצב' נהלי שיגרת קורונה למסגרות יום לבוגרים בקהילה מ
 .15-10עד   9

 שמירה על היגיינה ומיגון מלא •
 .אנשים אשר הוגדרו כאדומים לא יוכלו להגיע למסגרות •

 מרכזי שיקום ושיקום נוער  .4
נקבעו והמופיעים בחוזר מרכזי השיקום יפעלו כבשגרת קורונה על פי כל הכללים ש •

 15-10עד   13-9 -המצב' נהלי שיגרת קורונה למסגרות יום לבוגרים בקהילה מ
)סביבה תומכת, קהילה תומכת ודיור  תכניות תומכות מגורים חיים עצמאים בקהילה .5

 המשך פעילות בהיקף מלאנתמך( 
ות בהיקף המשך פעיל -)מרכזים למשפחה ומרכזים לחיים עצמאיים(  תכניות מעטפת .6

 : בהתאם למתווה הבא 100%מלא של 
 קבוצות תמיכה מקוונות להורים/אחים/סבים סבתות,  •
 הפעלת מרכזי המידע של המרכזים למשפחה  •
 פעילויות פנאי למשפחה •
 ריכוז והפעלת מערך מתנדבים •
 מפגשים וקשר עם קבוצת המנהיגות הפעילה במרכז  •
 חיבור לתשתיות ושירותים עירוניים •
 עלה בקפסולהאופציית הפ •

 התכנית תמשיך לפעול בהיקף מלא: קהילה נגישה .7

https://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/sherutimbakehila249.pdf
https://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/sherutimbakehila249.pdf
https://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/hozermankal24.pdf
https://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/hozermankal24.pdf
https://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/merkazyomhinuhi249.pdf


 

התנדבות בצל 
 משבר הקורונה 

 
 ודגשים הנחיות

נדבות והמעורבות תהההנחיות מעודכנות בנוגע להתנדבות בתקופה זו. הנחיות נכונות לכל סוגי 
ש, כל עוד אינן סותרות נהלים "החברתית כולל מתנדבים מבוגרים, נוער, מלגאים, מתנדבי ש

 אחרים של משרד ממשלתי ו/או שירות הממונה על תחום /מסגרת.

 
 כללי

כל פעילות התנדבותית תהיה כפופה להוראות ולהנחיות משרד הבריאות המשתנות  .1
 לגופה ובהתאם לכל האמור החל באותו מועד.מעת לעת, ויש לבחון כל פעילות 

כ "זו. כהיש לבחון נחיצות כל פעילות התנדבותית ולבצע אך ורק משימות חיוניות בעת  .2
ייעשה ניסיון להחליף את מירב ההתנדבויות בהתנדבויות וירטואליות, באמצעות הטלפון 

ם הן עונות הדורשות יציאה מהבית ניתן לבצע רק א או באמצעים דיגיטליים. משימות
  באופן מובהק על הגדרת "סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע"

 בהתנדבות מרחוק בלבדמומלץ לשלב אנשים הנמצאים בקבוצת סיכון לחלות בקורונה  .3

יש לוודא כי כל מתנדב מבוטח כנדרש בביטוח מתנדבים של ביטוח לאומי, כפי שמפורט  .4
 ותים החברתיים או בביטוח פרטי מקבילבאתר משרד העבודה, הרווחה והשיר

יש לוודא כי בהתנדבות עם אוכלוסיות חסרות ישע על פי הגדרתן בחוק למניעת העסקה  .5
של עברייני מין במקומות מסוימים, כולל התנדבות מרחוק, מציגים מתנדבים גברים מעל 

, לפי ממשטרת ישראל על היעדר עבירות מין , קודם לתחילת ההתנדבות, אישור 18גיל 
 החוק האמור.

 מתנדבים לא יחליפו עובדים בשכר .6
 הרחבה בקובץ קישור – צעדים למניעת הדבקה והידבקות .7
 הרחבה בקובץ קישור – תנועה במרחב .8
 
 התנדבות בני נוער .9

  ,פעילות התנדבות של בני נוער תהיה בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל שעת חירום
 בי חירום, הפעלת בני נוער ברשות המקומית במצ 12נוהל 

  14אין להפעיל בני נוער וילדים מתחת לגיל. 

  תדרוש אישור הורים הכולל אישור לעניין בריאות  18הפעלת בני נוער מתחת לגיל
 המתנדב, בנוסח המופיע בנספח ב'

  ככלל, אלא אם נאמר אחרת יש להפעיל את בני נוער בדומה לנהלים לניהול
מרחוק והתנדבות שאינה כוללת  התנדבות מבוגרים ולבצע כמה שיותר התנדבות

כניסה לבתים. במקרים בהם אופי המשימה מחייב הגעה לבית המוטב )כגון הוצאת 
כלבים של אזרחים ותיקים לטיול(, יהיה זה רק בהסכמת המתנדב והורה המתנדב 

 ובכל מקרה יש להימנע ככל הניתן מכניסת המתנדב

 נדב מודע לכל האיסורים לבית או כל מגע עם האוכלוסייה ויש לוודא כי המת
 -והמגבלות שהוחלו בתקנות בנוגע לחגי תשרי (דוגמת יציאה למרחב המוגבלת ל

 מטר. 1000
 

  הנחיות מפורטות בקובץ המצ"ב - סוגי התנדבות .10
 התנדבות פרטנית הכוללת ביקור בית •
 התנדבות במסגרות רווחה וכל מקום אחר הכולל מפגש עם קבוצת מוטבים •
 בקבוצההתנדבות המתקיימת  •
 חלוקת מזון ופעילות פרטנית אחרת שאינה כרוכה במגע עם האוכלוסייה •

 בבידוד. התנדבות עבור חולי קורונה מאומתים ו/או אנשים השוהים 
 .התנדבות בתחום החקלאות 

 

https://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/mitnadvim24920.pdf

