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בנושא הפעלת מסגרות בלתי פורמליות לילדי עובדים חיוניים  העיקריות וראותהריכוז ה
נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(  מכויות מיוחדות להתמודדות עםבהתאם לתקנות ס

 2020-)הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך(, תש"ף
 
 רוב מסגרות החינוך בישראל לא יכולות לפעול עבור תלמידים. נכון להיום

וניים לילדי עובדים חי זו בכדי לתת מענה  ת הותרה  ,בתקופה  בתקנות סמכויות מיוחדו
ף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים  להתמודדות עם נגי

. פעילות בלתי פורמלית במתכונת מצומצמת)להלן: "התקנות"(   2020-פעילות חינוך(, תש"ף
לפי ההוראות העיקריות המחייבות  פירוטלהלן התקנות מתעדכנות מעת לעת והן המחייבות. 

 :םנכון להיו התקנות
 

 בתקופת הסגר למסגרות לילדי עובדים חיוניים?( 12)עד גיל  לשלוח את ילדיו מי זכאי
 : שני תנאים מצטבריםבמי שעומד 

 :עובד המועסק במפעל למתן שירותים קיומיים א.
 השירותים הבאים: אחד נותן את מפעל –ומיים" "מפעל למתן שירותים קי

מתן שירותי אשפוז ובריאות, תברואה, תקשורת או מים, מזון או חשמל,  (   אספקת1)
 דואר;

יה או בשטח, שעליו חלה י(   שירות שיש לספקו לשם מניעת פגיעה חמורה באוכלוס2)
הכרזה על מצב מיוחד בעורף, הכרזה על אירוע חירום אזרחי או הכרזה על מחלה 

 מידבקת מסוכנת;
י, לקיום אספקה או לטיפול באוכלוסהכלכלה שר (   שירות שלדעת 3)  יה;יהוא חיונ
, לגרום לפגיעה  הכלכלה שרעת (   שירות אשר לד4) ין הפסקתו עלולה, בנסיבות העני

 רבה בכלכלה המשפיעה על המשק כולו;
 כל מעסיק אמור לדעתו, מכריז על מפעל כמפעל למתן שירותים קיומיים משרד הכלכלה

כאמור. להנחות את עובדיו  האם המפעל מוכר כמפעל 
 בנוסף מתקיים בעובד אחד מהבאים:  ב.

וניים שאינם יכולים לבצע את עבודתם מביתם;בן והוא  (1)  זוגו עובדים חי
הורה עצמאי כהגדרתו בחוק2)  ( הוא 
בידוד בבית חולים( 3) זוגו נמצא בבידוד לפי צו בידוד בית או   בן 
וני מחמת נכות או מחלה של בן הזוג ובן ( 4) הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד החי

נו מסוגל לטפל בילד בשל   הנכות או המחלה כאמור;הזוג אי
 
נו זכאי לשלוח אתלעילעובד חיוני לפי ההגדרה  מי שאינו#  ת  , אי ר. עם זא ילדיו למסגרת כאמו

ילדי המשפחה בלבד, ללא ילדים נוספים. כמו כן, אם  מותר שיבוא לביתו שמרטף לשמירה על 
לפי  ף הוא יוצא לצורך שמותר לצאת בשבילו  תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגי

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/kor35.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/kor35.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/kor35.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/kor35.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/kor36.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/kor36.pdf
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  2020-הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות(, התש"ף
ן יכול להישאר בהשגחתו כול להעביר  ,וכל עוד אין מבוגר אחר בבית שהקטי הילד לביתו הוא י את 

ו, כל עוד אותו  ילדים של משפחה אחתשל אדם אחר שישמור עלי   .אדם שומר רק על 
  

 לפעול עבור עובדים חיוניים? ותאילו סוגי מסגרות יכול
גיל  ונייםאין הגבלה על סוג המסגרת שיכולה להפ - 12-ל 3בין  לילדי עובדים חי  .עיל פעילות 
גיל מקום שהייה  ,או הנועד לשמש ,חייבת להתקיים במקום המשמשהפעילות  3לידה עד  בין 

נוך ולטיפול בפעוטות.   יומי לחי
כאמור. צורך באישור פרטני בכדי להפעיל מסגרת   אין 

זאת   .עומדים בהגדרה לעיל ילדים שהאחראים עליהםרק  לקלוט למסגרת מותרעם 
 

 מי אחראי לספק מסגרת עבור ילדי עובדים חיוניים?
גוף שאחראי על כך.   אין 

. ן חובה כזו  מעסיקים מסוימים החליטו להקים מסגרות כאמור לילדי עובדיהם, אך אי
ניים לפי התקנות מכונות החליט ל המסגרות שמשרד הבריאות חיו ספק לעובדיו המוכרים 

ניים.   שמרטפיות. אין לשמרטפיות מעמד משפטי שונה משיש למסגרות אחרות לילדי עובדים חיו

 האם יש אזורים בהן אסור להפעיל מסגרת לילדי עובדים חיוניים?
 לא. הכלל אחיד בכל הארץ.

 
 ?האם מותר לצוות המפעיל את המסגרת לצאת מהבית לצורך כך

צורך בהספקת אישור מיוחד  .יוצאים, אלא רק להסביר לאן כן. אין 
 

 לילדי עובדים חיוניים?יכולה לפעול מסגרת  באילו תנאים

o  הילדים המקסימלי בקבוצהמספר: 

  לידה עד   .בקבוצה ילדים 8 עד – 3מגיל 
על  עולה   שני מטפלים.לפחות  נדרש כי יהיו במקום ,5אם מספר הילדים 

  לרבות אנשי צוות. ,משתתפים 10 עד – 12עד  3מגיל 

o והצוות הפרדה מוחלטת בין הקבוצות: 

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

  יוקצה  .המשמש רק אותה ,חלל סגור ונפרדלכל קבוצה 

  לא תשהה יותר מקבוצה אחת בכל עתבחצר או באזורי המעבר. 

  נפרדיםככל האפשר, יוקצו  .לכל קבוצה שירותים וכיור 

  ימנע מעבר של ילדים בין מרחבי הפעילות המיועדים לכל  .קבוצה באותה עתהצוות 

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/kor36.pdf
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o הצהרות בריאות 

  יום פעילות הצהרת בריאות לפי הנוסח , חתומה בידי א' שבנספחתתקבל בתחילת כל 
 . אחראי על הקטיןה

  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 

 בנספח ב'.את ההצהרה לפי הנוסח יגיש  מסגרתוות הכל מי שנמנה עם צ 

o כנס למקום הפעילותימי יכול לה: 

  נו עוטה מסכה וחייב בכך לפי סעיף צו בריאות העם  ל-ה 3לא תותר כניסה לאיש צוות שאי
, תש"ף ד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( :   2020-)נגיף הקורונה החדש( )בידו )להלן

ו עומד בתנאי ההצהרה שבנספח ב'או שעולה כי , "הצו"(  . אינ

  נו עומד בתנאי ההצהרה שבנספח א'במקרה של ילד איש , מקוםוהובא ל שעולה כי אי
ויו של הילד בהקדם ,מיידי עם האחראי עליויצור קשר הצוות  נתיים ירחיק י, ובלצורך פינ

 .הרגשי מצבולו רמת הבנתובהתאם ל אותו משאר השוהים

 נייםו כניסה היהלא ת  .פעילות של מפעילים חיצו

 אישר זאת באופן  בתנאים הבאים: מנהל המסגרת סה של מלווים למעטיא תהיה כנל
כמו קושי רגשי נפשי או בריאותי של הילד  ,פרטני בשל נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, 

י;  וו לי השיב בשלילה לתשאול עטה מסכה; כניסתו למקום המלווה בעת שבשלו נדרש 
גופו ונמצא שהוא אינו עולה על  בהתאם לנוסח ונמדד חום  ב',    מעלות. 38שבנספח 

o מסכות 

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

 ין עטיית  ובבצו  יתן למצואפירוט אודות מי שאינם מחויבים בעטיית מסכה נ הנחיות לעני
ה( לצו בריאות העם נגיף הקורונ3מסיכה לפי סעיף   .הה)

 

o ומניעת התקהלות שמירת מרחק  

 גיל  מסגרתמנהל ה א  ,בכל זמן ,יבטיח כי 3של ילדים מעל  לא תתקיים התקהלות של
י וככל האפשר בקבוצה הקבועה,  נשמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, וכ

 הפעילות תתקיים במקומות ובתנאים שיאפשרו זאת.

  גופניתבזמן 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 כאמורובלבד ששטח המקום מאפשר 

o ניקיון מקום הפעילות 

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

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
https://govextra.gov.il/media/26953/mmk-372905820.pdf
https://govextra.gov.il/media/26953/mmk-372905820.pdf
https://govextra.gov.il/media/26953/mmk-372905820.pdf
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לפני שהתמלאויונחו  -  פחי אשפה במקום ויפונו 

נוזלי במידה מספקת - נייר לניגוב וסבון   יוצבו בחדרי השירותים 

 צוות המסגרת יקפיד על: 

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

ן הילדים - וציוד אישי בי  אי העברת מזון 

וניק - יום,   ויים בסוף כל יוםאי העברת אביזרי פעילות בין הקבוצות באותו 

ם  - ף, השלכתן לפח סגור בתו גו י מגע עם הפרשות  עטיית כפפות שיספק בעל המסגרת לפנ
 השימוש וחיטוי ידיים לאחר מכן

o אכילה 

 כשהם ישובים במקום הפעילות הקבוע הילדים יאכלו 

  הילדיםעם לא תהיה פעילות של הכנת מזון משותפת 

 ן לילדים ההגשה תהיה בהתאם  .לתקנות 13לתקנה  במוסד המגיש מזו

 

o ילד או איש צוות מפתח תסמינים 

 רונה )חום ני הקו נשימתי או שיעול, אובדן חוש טעם 38מעל  איש צוות שחש בתסמי , קושי 
, ידווח מיד למנהל המסגרת לצורך תיאום עזיבתו  .וריח(

 ילד שחש בתסמינים למנהל המסגרת אנשי הצוות ירחיקו  ,. במקרה כאמורידווחו עבור 
ו. אותו נוי  וידווחו לאחראים עליו לצורך פי

o התגלה חולה מאומת במסגרת 

 יורחק החולה ממקום יות במסגרת החקירה האפידמיולוגיתעד למתן הוראות פרטנ :
 בתיאום עם האחראי עליהם;  –הפעילות תוך התחשבות בגילו ובמצבו, וילדים 

 ישהו יחדיו ובנפרד ה קבוצהלה מאומת באותהתלמידים ועובדי המוסד ששהו עם חו  ,
 .משאר התלמידים במוסד, עד להתפנותם
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 לילד הצהרת בריאות -א' נספח 
 

 שם התלמיד/ה:      
 מס' זהות:      

 אני מצהיר כלהלן:

ונמצא  .1 ליציאתו למוסד או לגוף המקיים פעילות חינוך  /ילדתי סמוך  מדדתי חום לילדי
גופו/ה מתחת ל צלזיוס. 38-כי חום   מעלות 

/לה קשיים בנשימה, למעט שיעול או קושי בנשימה  .2 ילדי/ילדתי לא משתעל/ת ואין לו
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

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

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

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

 שם ההורה:      
 מס' זהות:      

 תאריך:      
 

 ________________חתימה: 
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ב'   הצהרת בריאות לאיש צוות –נספח 
 

 שם מצהיר/ה:      
 מס' זהות:      

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

צלזיוס. 38-מתחת ל  מעלות 

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

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   ות.השעות האחרונ 48-מעלות 

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

 
 חתימה: ________________



 
 

 

 הלשכה משפטית
 משרד הבריאות

Legal Department   
Ministry of Health 

 9446724ירושלים  39ירמיהו 
 02-5655972 פקס:

39 Yirmiyahu St. Jerusalem 9446724 
Fax: 02-5655972 

 

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, 2מהאמור בפרט  בלי לגרוע .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 וכי .ב ו"ב( שבהם נוגעים בתדירות 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 להלן .5  :החיטוי יתבצע 

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

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

ן על ידי ניגוב ושפשוף של האזור שיש ל  ;נקותמים 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 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


