06.01.21
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
מנכ"לים
הנדון :היערכות ליישום נוהל הפעלת שמרטפיות לילדי מערכת הבריאות בתרחיש קורונה
נבקש להביא לידיעתכם ,כי אנו נערכים פעם נוספת לסייע בידי צוותי מערכת הבריאות ולהפעיל שמרטפיות עבור ילדיהם,
זאת ,נוכח הסגר והפסקת פעילות הלמידה הפיסית במוסדות החינוך .סיוע זה הינו קריטי על מנת להבטיח המשך פעילות
רציפה בבתי החולים ובמרפאות הקהילה ,בעומס המוטל לפתחם בטיפול בתחלואה ובמבצע החיסונים הנרחב.
במסמך המצורף ,הגדרות ,הנחיות ופעולות עליהן כל גוף אחראי ,במסגרת ההפעלה עבור ילדי מערכת הבריאות.
בשעה קשה זו ,ההתגייסות של כל הגורמים לסייע בידי אנשי מערכת הבריאות היא הערבות ההדדית הייחודית והחשובה
כל-כך ,ועל זאת תודתנו.
להלן עיקרי הדברים:
-

הפצת המידע לקהלי היעד ,באחריות משרדי הבריאות.

-

מנהלי בתי החולים ,נציגי קופות החולים ונציגי חמ"ל משרד הבריאות יפנו אל הרשות המקומית בבקשה לפתיחת
המסגרת .חמ"ל משרד הבריאות ירכז את הבקשות והאישורים.

-

כל גוף יכול לפתוח שמרטפיות בהתאם לתקנות ,אך על מנת לקבל את השתתפות משרד הבריאות בתקצוב – יש
לקבל אישור מראש מדסק שמרטפיות במשל"ט משרד הבריאות.

-

השמרטפיות מתוכננות לפעול בין השעות  07:00-16:00ומיועדות לילדים בגילאי .3-12

-

בכל קבוצה ,יהיו עד  8ילדים ו 2-אנשי צוות שכיר או מתנדב .מעל  3קבוצות יהיה רכז אחראי ,המועסק בשכר ע"י
ארגון אכסניות הנוער (אנ"א) במסגרת מכרז של המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה.

-

טופס להגדרת הביקוש לשמרטפיות הופץ לעובדי מערכת הבריאות והמידע מרוכז ע"י החמ"ל.
הגוף המפעיל יקבל את רשימת הילדים המשתתפים.

-

תקופת ההפעלה הצפויה –  10.01.21ועד .21.01.21
תיתכן הארכה או קיצור תקופת הפעילות ,בהתאם לסגירת מערכת החינוך.

-

תכנים ,תוכניות הפעלה ,ציוד מתכלה לפעילות וציוד מיגון לצוותים – ירכשו ויסופקו על-ידי אנ"א.

-

על הילדים להצטייד במזון ושתיה אישיים.

-

הזכאים יגיעו אל מקום הפעילות ויחזרו ממנו באופן עצמאי ולא יינתנו שירותי הסעה על ידי הרשויות המקומיות.

-

על הרשות המקומית:
א .להקצות מקום מותאם לפעילות ולוודא ניקיונו.
ב .להגדיר שני אנשי קשר :האחד לליווי ההקמה והפתיחה של השמרטפיות (עדיפות למחלקת החינוך או
הנוער) ,והשני אב בית זמין בשטח לצרכי אחזקה (בהתאם למספר הילדים בכל מסגרת)

לפרטים והבהרות ניתן לפנות למכלול כח אדם בחמ"ל משרד הבריאות ,בדוא"ל personal@moh.health.gov.il
או לנטע הבלין בטלפון .050-6243949
מנהלי בתי החולים ומנהלי המחוזות בקופות החולים יפעלו מולכם ,כפי שהדברים מבוצעים גם בזמן שגרה וכפי שבוצעו
בסגרים הקודמים.
בברכת בריאות טובה,
פרופ' חזי לוי
מנכ"ל משרד הבריאות

שלמה דולברג
מנכ"ל מרכז השלטון המקומי

העתק:
פרופ' איתמר גרוטו – המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
אלי גלעד – מנהל משל"ט משרד הבריאות
חיים ביבס – ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ,יו"ר מרכז השלטון המקומי
שי חג'ג' – ראש מועצה אזורית מרחבים ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות
שלום בן משה – ראש עיריית ראש העין ,יו"ר ועדת חינוך מרכז השלטון המקומי
משה פדלון – ראש עיריית הרצליה ,יו"ר ועדת בריאות מרכז השלטון המקומי
עמית אדרי – מנכ"ל משרד החינוך
מרדכי בניטה – מנכ"ל המשרד להשכלה גבוהה
איתן יצחק – סגן ראש רח"ל
כפיר אוחנה – ראש תחום מבצעים ,רח"ל
ד"ר שושי גולדברג  -אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד ,מנהלת מכלול כח אדם בחמ"ל משרד הבריאות
נועה חסדאי – ראש תחום אשפוז והנחלת ידע ,מנהלת חמ"ל משרד הבריאות
חנה צפריר – מתאמת שע"ח לשכות בריאות מחוזיות
נטע הבלין – מנהלת תחום התנדבות ושירות לאומי במערכת הבריאות
איתן טימן – מנהל אגף רשויות מקומיות
מיכל מנקס – סמנכ"ל חינוך רווחה וחברה ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד נועה בן אריה – יועמ"ש ,מרכז השלטון המקומי
יוחאי וג'ימה – ראש מינהל ביטחון ושעת חירום ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד רות דיין מדר – מנהלת מחלקת חברה ,מרכז השלטון המקומי
חגית מגן – ראש מינהל שכר והסכמי עבודה ,מרכז השלטון המקומי
דורון מילברג – יו"ר איגוד המנכ"לים
אבי קמינסקי – יו"ר איגוד מנהלי אגפי חינוך
סנדרה כהן – יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש
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07.01.21
לכבוד
___________
(לוח תפוצה)

הנדון :נוהל הפעלת מסגרות לילדי עובדים חיוניים במערכת הבריאות בתרחיש פנדמיה (קורונה)
.1

.2

מטרת הנוהל:
להסדיר שת"פ בין משרד הבריאות ,משרד החינוך ,המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה
והרשויות המקומיות בישראל בכל הקשור להפעלת מסגרות לילדי עובדים חיוניים במערכת
הבריאות.
הנחות יסוד:
2.2

בגל תחלואת קורונה מתמשך ,מערכת הבריאות נדרשת לפעול במתכונת מלאה –
מערכת האשפוז והקהילה (בתי חולים כלליים ,מרכזים רפואיים גריאטריים ובתי
חולים פסיכיאטריים ,קופות חולים ,לשכות בריאות לרבות טיפות חלב ,משרד
הבריאות).

2.3

במידה ויוחלט על סגירה של מוסדות החינוך בשל המגפה ,הפעלת מסגרות חינוך/חינוך
בלתי פורמלית תסייע בצורה ישירה להפעלת מערכת הבריאות ותאפשר להורים
לילדים קטנים להתייצב במקום עבודתם ,בידיעה שילדיהם נמצאים במסגרת חינוכית.

2.4

נדרשת ראייה כלל מערכתית ,לאומית ,בתכנון המענה לילדי עובדים במערכת
הבריאות ,על מנת למנוע מצבים בהם חלק מהעובדים מקבלים מענה וחלק לא מקבל
בשל מחסור במשאבים (מקום ,כוח אדם).

2.5

מסגרות חינוך בלתי פורמלי לא יורשו לפעול בתוך מוסדות הבריאות בקרבה לאזורי
תחלואה ,בשל חשש מהדבקה ,וכן במוסדות ממשלתיים בגין הוראת נציב שירות
המדינה על האיסור להביא ילדים למקום העבודה

2.6

המסגרות יופעלו בכפוף להנחיות משרד הבריאות למניעת הדבקה :הצהרת בריאות /
מדידת חום ,הגבלת מספר ילדים בקבוצה ,עבודה בקפסולות ,שמירה על ריחוק
חברתי כנדרש ,שימוש במסכות.

2.7

המענה המפורט בנוהל זה מיועד לאוכלוסיות העונות על התנאים הבאים במצטבר:
-

עובדים חיוניים בבתי חולים ,מרפאות הקהילה ,לשכות בריאות ,טיפות חלב,
מרכזים רפואיים גריאטריים ופסיכיאטריים.

-

זכאים לקבלת השירות על פי תקנות מוסדות חינוך.

-

מעוניינים בשירות עבור ילדיהם.
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2.8

יתכן ומקומות עבודה נוספים על אלה המפורטים בסעיף  2.7יוגדרו כזכאים למענה
לילדי עובדים במערכת הבריאות לפי נוהל עבודה זה .הגדרת מקומות עבודה נוספים
תתבצע בהוראת מנכ"ל משרד הבריאות ,ובהתאם לתקציב שיוקצה למשימה.

2.9

המענה מיועד לילדים בגילאים  3-12שנים (השולטים בצרכיהם).

הגדרות:

 מרחבי הפעילות – מבנה מוסד חינוך פורמאלי או בלתי פורמאלי ברשות או במקום אחר
שאישרה לשכת הבריאות המחוזית.
 קבוצה  -מנין המשתתפים (ילדים ואנשי צוות) – בהתאם להוראות העדכניות
 מסגרת חינוך בלתי פורמלי (להלן מסגרת) – מסגרת חינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים
חיוניים במערכת הבריאות בגילאי  3עד  12בהתאם לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות
עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך,
התש"ף( .2020 ,להלן :התקנות) ,ובהתאם לנוהל זה ,שתפעל בשעות לפי צרכי מערכת
הבריאות.
 מוסד בריאות – בית חולים ,קופת חולים ,לשכת בריאות ,טיפת חלב ,מרכז רפואי גריאטרי,
מרכז רפואי פסיכיאטרי.
-

-

עובד זכאי – עובד מערכת הבריאות הציבורית המוגדר כעובד חיוני כהגדרתו בתקנות העובד
במוסד בריאות כהגדרתו לעיל ,ומקום עבודתו הוא בית חולים כללי ,מרכז רפואי גריאטרי,
בית חולים פסיכיאטרי ,קופת חולים ,לשכת בריאות או טיפת חלב.
התקנות מיום  06.01.21קובעות את התנאים הבאים:
"עובד חיוני – עובד המועסק במפעל למתן שירותים קיומיים ומתקיים בו אחד
מאלה:
( )1עובד שהוא ובן זוגו עובדים חיוניים שאינם יכולים לבצע את עבודתם
מביתם;
( )2עובד חיוני שהוא הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה
עצמאי ,התשנ"ב – ;1992
( )3עובד חיוני שבן זוגו נמצא בבידוד לפי צו בידוד בית או לפי צו בריאות העם
(נגיף הקורונה החדש ( )2019בידוד בבית חולים) (הוראת שעה) ,התש"ף;2020-
( )4עובד חיוני אם הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד החיוני מחמת נכות או
מחלה של בן הזוג ובן הזוג אינו מסוגל לטפל בילד בשל הנכות או המחלה כאמור.
יש לפעול תמיד על פי התקנות המעודכנות ובתוקף.
מינהלת תיאום ושליטה – מסגרת משותפת למשרד הבריאות ,משרד החינוך ,המשרד
להשכלה גבוהה ומשלימה ומש"מ לניהול המסגרות החינוכיות ברמה הלאומית.
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מקורות הסמכות
 4.1חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ,התש"ף-
 ,2020התקנות ,פקודת בריאות העם מס'  40לשנת  - 1940הינם המסמכים
הנורמטיביים הקובעים ,מסמך זה לא יסתור את "לשון" החוק ובמקרה של אי
התאמה "לשון" החוק והתקנות גוברים.
 4.2מסמך ריכוז ההוראות העיקריות בנושא הפעלת מסגרות בלתי פורמליות לילדי
עובדים חיוניים ,בהתאם לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) ,תש"ף
2020
 .5תחומי אחריות:
 5.1המפעל החיוני אשר ה"שמרטפיות" יופעלו לטובת עובדיו יישא באחריות כוללת ,תוך
שיתוף ותיאום עם הרשות המקומית ומשרדי הממשלה.
 5.2משרד החינוך –
 5.2.1יתקצב אחזקה וניקיון יומי של מוסדות החינוך המשמשים לקיום
שמרטפיות
 5.2.2יסייע ככל האפשר בתכנים חינוכיים להפעלת הילדים
 5.3המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה –
5.3.1

התקשרות עם הספק במכרז  27/7.2018והפעלתו.

5.3.2

סיוע בגיוס כח אדם מקצועי והתנדבותי ,שיופעל ע"י הספק.

5.3.3

אחראי למינוי נציג במרס"ל

 5.4הרשויות המקומיות:
 5.4.1יקצו מתקנים למסגרות – בתי ספר וגנים פנויים .במידה ונדרש להקצות
מתקנים שאינם משמשים לפעילות חינוך בשגרה יש לקבל אישור מלשכת
הבריאות המחוזית.
 5.4.2ידאגו לניקיון ואחזקה של המתקנים על פי התקנות.
 5.4.3יגדירו איש קשר מאגף החינוך או הנוער ברשות המקומית או נציג אחר
מטעם הרשות המקומית שמונה על ידי ראש הרשות להיות איש הקשר
להפעלת השמרטפיות
 5.4.4יגדירו איש קשר נוכח במקום השמרטפיה להפעלה שוטפת (מעל גודל
מסוים) – למשל אב בית.
5.4.5

הפעלת שמירה בהתאם לנהלי אבטחת מוסדות חינוך ברשות המקומית
ועל פי מספר הילדים במתחם.
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 5.5צה"ל – יסייע בהקצאת כ"א מורות חיילות  /מדריכות  /חיילי נח"ל ,במידת הניתן.
.6

.7

משך פעילות המסגרות:
.1

ימים א' עד ה'

.2

בין השעות  07:00עד .16:00

.3

במידה ויוחלט על הארכת משמרות ,ניתן להאריך עד  12שעות בהתאם להנחיות.

.4

המסגרות יופעלו למשך הזמן בו לא מתקיימים לימודים במערכת החינוך הרגילה,
ובהתאם לתקציב שהוקצה לנושא.
מודל הפעלה (לבחירת מוסד בריאות):
מודל א' – כל מוסד בריאות יקיים רישום קבוצתי .מכלול כוח אדם יגבש רשימת ישובים
בהם נדרשת פתיחת מסגרת משרד הבריאות ייצור קשר עם הרשויות המקומיות לתיאום
מיקום המסגרות והפעלתן .תיתכן פתיחת מסגרת בסמוך למוסד בריאות ,שתהיה ייעודית
לילדי עובדיו.
מודל ב' – מוסד בריאות יקים מסגרת באופן עצמאי בשטחו ,במיקום שיאושר ע"י לשכת
הבריאות המחוזית לטובת העניין .על המוסד לפנות למכלול כח אדם בחמ"ל משרד
הבריאות על מנת לקבל סיוע בכוח אדם (מקצועי או התנדבותי) וערכות הפעלה.
מודל ג' – רשות מקומית המעוניינת לפתוח שמרטפיה עבור ילדי תושבים הזכאים תפנה
למכלול כ"א בחמ"ל משרד הבריאות לתיאום הקמה והפעלה ,סיוע בכח אדם וערכות
הפעלה ואישור לרישום ילדים.

.8

שיטה
 .8.1הגדרת דרישות
 .8.1.1משרד הבריאות יבצע מיפוי דרישות לפתיחת מסגרות לפי ישוב מגורים
וחתך גילאי .משרד הבריאות פרסם קול קורא למוסדות הבריאות לרישום ילדי
עובדים העומדים בתנאי הזכאות המוגדרים בתקנות .הרישום מתבצע בעזרת
טופס מקוון מטעם משרד הבריאות.
.8.1.2

באחריות המוסד ליידע את העובדים החיוניים במוסד על פתיחת הרישום

על מנת שירשמו את ילדיהם.
.8.1.3

כל מוסד יעביר שם ופרטי קשר של אחראי לנושא מטעמם.

 .8.1.4מכלול כ"א יעביר את רשימת העובדים שרשמו את ילדיהם למוסד
הבריאות.
.8.1.5
.8.1.6

משרד הבריאות יעביר את נתוני המיפוי לאנשי הקשר ברשויות.

משרד החינוך

המשרד להשכלה
גבוהה ומשלימה

 .8.1.7משרד הבריאות יעביר למשרד להשכלה משלימה ולספק המפעיל את
הדרישה למסגרות על פי הנתונים הבאים:
שם הרשות
פרטי איש קשר ברשות
שם מוסד הבריאות (אם רלבנטי)
פרטי איש קשר במוסד (כנ"ל)
מספר הילדים בחתך גילאי
 .8.2הכרזה – פתיחת המסגרות מותנית בהחלטת ממשלה על סגירת מוסדות חינוך,
בהחלטת מנכ"ל משרד הבריאות על פתיחת שמרטפיות ובאישור תקציבי להפעלת
המכרז .יש להתארגן להפעלה מיידית ככל הניתן.
 .8.3אישור פתיחת מסגרת
 .8.3.1משרד הבריאות ירכז רשימה של הרשויות בהן נדרשת הקמת מסגרת (5
ילדים ומעלה) ,על פי תעדוף מנכ"ל משרד הבריאות ,ויעביר לאנשי הקשר
ברשויות המקומיות הרלבנטיות הודעה על הצורך בפתיחת מסגרות בתחומה,
כולל פרטי הילדים.
 .8.3.2הרשות המקומית תעדכן את מכלול כ"א אודות מספר המסגרות שנפתחו
בתחומה ,מיקומן ופערים בכ"א וערכות הפעלה.
 .8.3.3הרשות המקומית תדאג לפתיחת המסגרת כנדרש ,בכפוף לנוהל הבין
משרדי לעניין זה (רח"ל.)2020 ,
 .8.4הפעלה
.8.4.1

הרשות המקומית:

 .8.4.1.1תגדיר איש קשר מאגף החינוך או הנוער ברשות המקומית או נציג אחר
מטעם הרשות המקומית שמונה על ידי ראש הרשות להיות איש הקשר
להפעלת השמרטפיות תוודא את מוכנותו ותקינותו של מרחב הפעילות.
 .8.4.1.2במידת הצורך ,תתאם מול לשכת הבריאות את התאמת המתקן להנחיות
משרד הבריאות.
 .8.4.1.3תוודא תכולת ציוד הדרוש להפעלת המקום :ריהוט ,ציוד עזרה ראשונה,
ציוד כיבוי אש ,חומרי סניטציה ,אמצעי תקשורת (טלוויזיה וטלפון),
אינטרנט אל חוטי.
 .8.4.1.4תדאג לניקיון ולפינוי פסולת.
 .8.4.1.5תמנה איש קשר קבוע במקום (ממספר ילדים מסוים שייקבע בהמשך)
 .8.4.1.6תדאג לשמירה על פי נהלי הרשות ומשרד החינוך.

משרד החינוך

.8.4.2

המשרד להשכלה
גבוהה ומשלימה

מפעיל המסגרות – אגודת אכסניות הנוער בישראל:

 .8.4.2.1אחראים על גיוס והפעלה של כח אדם מקצועי ומתנדב:
.8.4.2.1.1

בכל קבוצה יהיו שני מפעילים

לפחות מפעיל אחד יהיה עובד בשכר ,עם ניסיון בתחום החינוך
.8.4.2.1.2
הפורמלי או הבלתי פורמלי.
.8.4.2.1.3

מתנדבים יגויסו לטובת סיוע ממוקד במקומות בהם לא הספיקו

לגייס עובד בשכר ,או שעובד יצא לבידוד וכדומה .המתנדבים יגויסו
לתקופה של לפחות שבוע ולא יותר משבועיים.
בכל קבוצה יהיו ילדים קבועים ואנשי צוות קבועים ולא תהיה
.8.4.2.1.4
תחלופה או מעבר בין קבוצות.
 .8.4.2.2אחראים להנחות את המפעילים בשטח לתפעול שוטף של השמרטפיה,
לרבות סדר יום ,פתרון בעיות בשטח ודיווח על אירועים חריגים.
 .8.4.2.3אחראים לשמירה על הנחיות בריאות הציבור בכל מתחם השמרטפיה.
חובת המפעיל להתעדכן מדי יום בהנחיות משרד הבריאות.
 .8.4.2.4אחראים להעברת ערכות הפעלה וציוד היגיינה וחיטוי למסגרות.
 .8.4.2.5אחראים לבטיחותם של כל הנוכחים בפעילות.
 .8.4.2.6ינהלו תיק הפעלה בכל מתקן ,אשר יכלול את כל הבאים:
 דרכי פינוי רפואי במידת הצורך.
 טבלה לרישום פרטי הילדים ,לרבות פרטי התקשרות עם הורים
והמורשים לקחת את הילדים מלבד ההורים (על פי אישור בכתב של
ההורים) ,אשר תמולא עם הפעלת המסגרת.
 רשימת נוכחות יומית ובה תצוין שעת הגעת הילד ,שעת יציאתו ושם
המבוגר אשר הביא את הילד למסגרת.
 דרכי התקשרות לגורמי החירום השונים במרחב הרשות.
 הנחיות בריאות בהתאם להוראות כל דין (הוראת המנהל המוזכרת
בסעיף  4.2לעיל)
 .8.4.2.7עדכון מיידי של הרשות המקומית ,של מוסד הבריאות (אם רלבנטי) ושל
מכלול כ"א בכל מקרה של חשד או אימות תחלואת קורונה בילדים,
הורים או עובדים .הרשות תמשיך פעולות על פי הנהלים הקבועים.
.8.4.3

מוסד הבריאות:

 .8.4.3.1ימנה איש קשר מטעמו.

משרד החינוך

המשרד להשכלה
גבוהה ומשלימה

 .8.4.3.2יקבל ממשרד הבריאות את רשימת הילדים שהוריהם נרשמו
לשירות.
 .8.4.3.3יקבל הודעה ראשונית על פתיחת מסגרות
 .8.4.3.4במקרה של פתיחת מסגרת ע"י מוסד בריאות – המוסד יהיה אחראי לעדכן
את ההורים ולהתנהל מולם באופן שוטף.
.8.4.4

עובדים שנרשמו למסגרות:

 .8.4.4.1אחראים להתעדכן בפתיחת מסגרת ברשות המקומית שלהם ו/או מול
המעסיק.
 .8.4.4.2אחראים להתעדכן בימי ושעות הפעילות.
 .8.4.4.3יציגו בפני הצוות המפעיל של המסגרת הצהרת בריאות יומית של ילדם.
 .8.4.4.4ימלאו טופס קליטה ובו פרטי קשר ,רשימת אנשים מורשים לאסוף את
הילד מהמסגרת ומידע בריאותי .אין בכך כדי להתחייב על מתן השירות
במקרה של מצב מסכן חיים .במקרה של מחלה כרונית – ההשתתפות מותנית
באישור רופא מטפל.
 .8.4.4.5יתריעו בפני הצוות המפעיל על חשד לתחלואה ותחלואה בקורונה
במשפחה.
 .8.4.4.6אחראים להסעת הילדים אל מסגרת הפעילות ובחזרה לביתם ,בהתאם
להנחיות משרד הבריאות.
 .8.4.4.7יספקו לילדם מזון ושתייה בהתאם להנחיות.
 .8.4.4.8יידעו את הצוות המפעיל מראש על אי הגעה ליום פעילות בכלל ועל אי הגעה
עקב תחלואה בפרט.

בכבוד רב,

מיכל מנקס
סמנכ"ל חינוך ,רווחה וחברה
מרכז השלטון המקומי

נטע הבלין
חגי גרוס
שאלתיאל רם
מנהלת תחום התנדבות
מנהל אגף חירום מנהל מינהל חברה ונוער
המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה משרד הבריאות
משרד החינוך

משרד החינוך

המשרד להשכלה
גבוהה ומשלימה

לוח תפוצה:
משרד הבריאות
פרופ' חזי לוי  -מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' איתמר גרוטו  -המשנה למנכ"ל
ראש שרותי בריאות הציבור
ד"ר שרון אלרועי -
ראש חט' הרפואה
דר' ורד עזרא -
דר' סיגל ליברנט-טאוב -ראש אגף רפואה כללית
ראש חט' בתי"ח הממשלתיים
דר' ארז און -
סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנושד
מר דב פסט -
ראש שרותי בריאות הנפש
דר' טל ברגמן -
ראש אגף גריאטריה
דר' אירית לקסר -
ראש אגף רפואה קהילתית
דר' הדר אלעד -
מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כוח אדם בשעת
גב' רונית רינגל -
חירום
גב' נועה טמיר-חסדאי  -ראש תחום אשפוז ,כוננות והנחלת ידע ,האגף לשע"ח
מנהלת תחום התנדבות
גב' נטע הבלין -
דר' חנה צפריר -
לשכות הבריאות -

מרכזת היערכות לשכות הבריאות בשעת חירום
רופאים מחוזיים
מרכזי שע"ח ומל"ח

בתי"ח כלליים -

מנהלים
אחראי שע"ח
רכזי הסיעוד

בתי"ח פסיכיאטריים  -מנהלים
אחראי שע"ח
מנהלים אדמ'
בתי"ח גריאטריים -

מנהלים
אחראי שע"ח
מנהלים אדמ'

קופות החולים -

מנכ"לים
אחראי שע"ח ארציים
מנהלים רפואיים

תפוצת מטה חירום משרד החינוך

משרד החינוך

המשרד להשכלה
גבוהה ומשלימה

תפוצת קב"טים מחוזיים  -משרד החינוך
תפוצת מטה מינהל חברה ונוער משרד החינוך (ארצי ומחוזות)
תפוצת מינהל חברה ונוער -משרד להשכלה גבוהה ומשלימה
חגי גרוס ,מנהל מינהל חברה ונוער ,השכלה גבוהה ומשלימה
איתן טימן ,מנהל אגף רשויות מקומיות ,מינהל חברה ונוער ,השכלה גבוהה ומשלימה
אירית ברוק ,ממונה חברתי קהילתי -צעירים -מינהל חברה ונוער ,השכלה גבוהה ומשלימה
אורן פיינגולד ,מדריך ארצי מרכז נתונים -מינהל חברה ונוער ,השכלה גבוהה ומשלימה
רשות חירום לאומית (רח"ל)  -מר כפיר אוחנה ,מ''מ ראש חטיבת אדם וקהילה.
מפקדת פיקוד העורף  -סא"ל אהרוני לוי ,ראש ענף אוכלוסייה
מרכז שלטון מקומי -הגב' מיכל מנקס סמנכ"ל חינוך ,רווחה וחברה
מרכז שלטון מקומי  -מר יוחאי ואג'ימה – ראש מינהל ביטחון וחירום
מרכז שלטון מקומי עו"ד רות דיין דר – מנהלת מחלקת חברה

 6באוקטובר 2020
י " ח בתשרי ,התשפ"א
סימוכין386213520 :

ריכוז ה ה וראות העיקריות בנושא הפעלת מסגר ות בלתי פורמליות לילדי עובדים חיוניים
בהתאם לתקנות ס מכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
(הגבלת פעילות של מ וסדות המקיימים פעילות חינוך) ,תש"ף 2020 -
נכון להיום רוב מסגרות החינוך בישראל לא יכולות לפעול עבור תלמידים.
בכדי לתת מענה לילדי עובדים חיוניים בתקופה זו  ,הותרה בתקנות סמכויות מיוחדו ת
להתמודדות עם נגי ף הקורונה החדש (הוראת שע ה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימי ם
פעילות חינוך) ,תש"ף ( 2020 -להלן" :התקנות") פעילות בלתי פורמלית במתכונת מ צומצמת .
התקנות מתעדכנות מעת לעת ו הן המחייבות .להלן פי רוט ההוראות העיקריות המחייבות לפי
התקנות נכון להיום:
מי זכאי לשלוח את ילדיו (עד גיל  ) 12בתקופת הסגר למסגרות לילדי עובדים חיוניים?
מי שעומד ב שני תנאים מצטברים :
עובד המועסק במפעל למת ן שירותים קיומיים :
א.
"מפעל למתן שירותים קי ומיים" – מפעל ש אושר על  -ידי המפקח הכללי על כוח אדם לשעת
חירום במשרד העבודה  ,הרווחה ו השירותים ה חברתיים  ,ו כל מעסיק אמור לדעת להנחות את
עובדיו האם המפעל מוכר כמפעל כאמור.
בנוסף מתקיים בעובד אחד מהבאים:
ב.
(  ) 1הוא ו בן זוגו עובדים חיוניים שאינם יכולים לבצע את עבודתם מביתם;
(  ) 2הוא הורה עצמאי כהגדרתו בחוק
(  ) 3בן זוגו נמצא בבידוד לפי צו בידוד בית או בידוד בבית חולים
(  ) 4הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד החיוני מחמת נכות או מחלה של בן הזוג ובן
הזוג אינו מסוגל לטפל בילד בשל הנכות או המ חלה כאמור;
 #מי שאינו עובד חיוני לפי ההגדרה לעיל  ,אינו זכאי לשלוח את ילדיו למסגרת כאמו ר .עם זא ת
מותר שיבוא לביתו שמרטף לשמיר ה על ילדי המשפחה בלבד ,ללא ילדים נוספים .כמו כן ,א ם
הוא יוצא לצורך שמותר לצאת בש בילו לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגי ף
הקורונה החדש (הוראת שע ה) (הגבלת הש הייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות) ,התש"ף 2020 -
וכל עוד אין מבו גר אחר בבית ש הקטין יכול להישאר בהשגחתו ,הוא י כול ל העביר את הילד לביתו
של א דם אחר שישמור עליו ,כל עוד אותו א דם שומר רק על ילדים של משפחה אחת.
אילו סוגי מסגרות יכול ות לפעול עבור עובדים חיוניים?
בין גיל  3ל  - 12 -אין הגבלה על סוג המסגרת שיכולה להפ עיל פעילות לילדי עובדים חיוניים .
בין גיל לידה עד  3הפעילות חייבת להתקיים במקום המשמש  ,או הנועד לשמש  ,מקום שהיי ה
יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות.

הלשכה משפטית
משרד הבריאות
ירמיהו  39ירושלים 9446724
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אין צורך באישור פרטני בכדי ל הפעיל מסגרת כאמור.
עם זאת מותר לקלוט למסגרת רק ילדים שהא חראים עלי הם עומדים בהגדרה לעיל .
מי אחראי לספק מסגרת עבור ילדי עובדים חיוניים?
אין גוף שאחראי על כך.
מעסיקים מסוימים החליטו להקים מסגרות כאמור ליל די עובדי הם ,אך אין חובה כזו.
המסגרות שמשרד הבריאות החליט ל ספק לעובדיו המוכרים חיוניים לפי התקנות מכונות
שמרטפיות .אין לשמרטפיות מעמד משפטי שונ ה משיש למסגרות אחרות לילדי עובדים חיוניים.
 #מפעל למתן שירותים קיומיים שרוצה לפתוח מסגרת כאמור עבור עובדיו המוגדרים חיוניים
לפי ההגדרה לעיל ,ואין באפשרותו לעשות כן בשל ה צורך להסתייע במשאבים לאומיים ,רשא י
לפנות לרשות החירום הלאומית ב בקשה לסיוע.
האם יש אזורים בהן אסור להפעיל מסגרת לילדי עובדים חיוניים?
לא .הכלל אחיד בכל הארץ.
האם מותר לצוות המפעיל את המסגרת לצאת מהבית לצ ורך כך ?
כן .אין צורך בהספקת אישור מיוחד  ,אלא רק להסביר לאן יוצאים .
באילו תנאים יכולה לפעול מסגרת לילדי עובדים חיוניים?
 oמספר הילדים המקסימלי בקבוצה :
 מגיל לידה עד  – 3עד  8ילדים בקבוצה .
עד  5ילדים מספיק מטפל אחד.
מעל  5ילדים  ,נדרש כי יהיו במקום לפחות שני מטפלים.
 מגיל  3ע ד  – 12עד  10משתתפ ים סך הכל  .כלומר מות ר איש צוות אחד עם  9ילדים ,או
יותר אנשי צוות ופחות ילדים בהתאמה.
 oהפרדה מוחלטת בין הקבוצות והצוות :
 הקבוצות יהיו קבועות עם אנשי צוות קבועים ,לא יהיה מעבר של ילדים ואנשי צוות בין
הקבוצות .
 לכל קבוצה יוקצה חלל סגור ונפרד  ,המשמש רק אותה .
 בחצר או באזורי המעבר לא תשהה יותר מקבו צה אחת בכל עת .
 ככל האפשר ,יוק צו לכל קבוצה שירותים וכיור נפרדים .
 הצוות ימנע מעבר של יל דים בין מרחבי הפעילות המיועדים לכל קבוצה באותה עת .
 oהצהרות בריאות
 תתקבל בתחילת כל יום פעילות הצהרת בריאות לפי הנוסח שבנספח א'  ,חתומה בידי
ה אחראי על הקטין .
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לא התקבלה הצהרה  -צוות המסגרת ייצור קשר בהקדם עם האחראי ויתשאל אותו
בהתאם לנוסח ההצהרה .
אין אפשרות ליצירת קשר /האחראי לא ביצע מדידת חום  -יבצע הצוות מדידת חום או
יערוך עימו תשאול בהתאם לרמת הבנתו ומצבו הרגשי .
כל מי שנמנה עם צ וות ה מסגרת יגיש את ההצהרה לפי הנוסח בנספח ב'.
יכול לה י כנס למקום הפעילות :
לא תותר כניסה לאיש צוות שאינו עוטה מסכה וחייב בכך לפי סעיף  3ה  -ל צו בריאות העם
(נגיף הקורונ ה החדש) (בידו ד בית והוראות שונות) ( הוראת שע ה) ,תש"ף ( 2020 -להלן:
"הצו")  ,או שעולה כי אינו עומד בתנאי ההצה רה שבנספח ב' .
במקרה של ילד שעולה כי אינו עומד בתנאי ההצהרה שבנספח א' והובא ל מקום  ,איש
הצוות יצור קשר מיידי עם האחראי עליו  ,לצורך פינויו של הילד בהקדם  ,וב י נתיים ירחיק
אותו משאר השוהים בהתאם ל רמת הבנתו ו ל מ צבו הרגשי .
לא ת היה כניסה ו פעילות של מפעילים חי צוניים .
לא ת היה כנ י סה של מלווים למעט בתנאים הבאים :מנהל המסגרת איש ר זאת באופן
פרטני בשל נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת ,כמו קושי רגשי  ,נפשי או בריאותי של היל ד
שבשלו נדרש ליווי; בעת כניסתו למקום המלווה עט ה מסכה; השיב בשליל ה לתשאול
בהתאם לנוסח שבנספח ב' ,ונמדד חום גופו ונמצא שהוא אינו עולה על  38מעלות.

 oמסכות
 מנהל המסגרת יעשה ככל האפש ר כדי להבטיח שכל מי שמ חויב בעטיית מסכה יעטה אות ה.
 פירוט אודות מי שאינם מחויבים בעטיית מסכה נ יתן למצוא בצו וב הנחיות לעניין עטיית
מסיכה לפי סעיף  3ה( ה) ל צו בריאות העם נגיף הקורונה .
 oשמירת מרחק ומניעת התקהלות
 מנהל ה מסגרת של ילדים מעל גיל  3יבטיח כי  ,בכל זמן  ,לא תתקיים התקהלות של א
בקבוצה הקבועה ,וככל האפשר נשמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם ,וכ י
הפעילות תתקיים במקומות ובתנאים שיאפשרו זאת.
 בזמן בי צוע פעילות המחייבת מגע ,כגון במ הלך ביצוע סוגים מסוימים של פעילות גופנית
(כמו כדורסל) או טיפול רפואי ,אין חובה לשמור על מרחק של  2מטרים בין אדם לאדם ,
ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק כאמור .
 oניקיון מקום הפעילות
 בעל המסגרת יפעיל תוכנית ניקיון בהתאם לנספח ג' ו יבטיח כי :
 יונחו פחי אשפה במקום ויפונו לפני שהתמלאו -יוצבו בחדרי השירותים נייר לניגוב וס בון נוזלי במידה מספקת
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צוות המסגרת יקפיד על :
 אוורור המקום (ככל האפשר פתיחת חלונות בשני כיווני אוויר) אי העברת מזון וציוד אישי בין הילדים אי העברת אביזרי פעילות בין הקבו צות באותו יום ,וניקויים בסוף כל יום עטיית כפפות שיספק בעל המסגרת לפני מגע עם הפרשות גו ף ,השלכתן לפח סגור בתו םהשימוש וחיטוי ידיים לאחר מכן

 oאכילה
 ה ילדים יאכלו כשהם ישובים במקום הפעילות הקבוע
 לא תהיה פעילות של הכנת מזון משותפת עם הילדים
 במוסד המגיש מזון לילדים ההגשה תהיה בהתאם לתקנה  13לתקנות .
 oילד או איש צוות מפתח תסמינים
 איש צוות שחש בתסמיני הקו רונה (חום מעל  , 38קושי נשימתי או שיעול ,אובדן חוש טעם
וריח) ,ידוו ח מיד למנהל המסגרת לצורך תיאום עזיבתו .
 אנשי הצוות ידווחו עבור ילד ש חש בתסמינים למנהל המסגרת .במקרה כאמור  ,ירחיקו
אותו וידווחו לאחראים עליו ל צורך פינויו.
 oהתגלה חולה מאומת במסגרת
 עד למתן הוראות פרטנ יות במסגרת החקירה האפידמיולוגית  :יורחק החולה ממקום
הפעילות תוך התחשבות בגילו ובמצבו ,וילדים – בתיאום עם האחראי עליהם;
 התלמידים ועובדי המוסד ששהו עם חולה מאומת באות ה קבוצ ה  ,ישהו יחדיו ובנפר ד
משאר התלמידים במוס ד ,עד להתפנותם .
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נספח א'  -הצהרת בריאות ליל ד
שם התלמיד/ה:
מס' זהות:
אני מצ היר כלהלן:
 . 1מדדתי חום לילדי /ילדתי סמוך ליציאתו למוסד או לגוף המקיים פעילות חינוך ונמצא
כי חום גופו/ה מתחת ל  38 -מעלות צלזיוס.
 . 2ילדי/ילדתי לא משתעל/ת ואין לו /לה קשיים בנשימ ה ,למעט שיעול או קושי בנשימה
הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגי ה  .לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין.
 . 3למיטב ידיעתי אין לילדי שינוי בחוש הטעם או בחוש הריח.
 . 4למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה/הייתה במגע הדוק עם חולה קורונה בשבועיים
האחרונים.
 . 5למיטב ידיעתי לילדי/ילדתי לא היה חום גוף מעל  38מעלות צלזיוס ב  48 -השעות
האחרונות.
 . 6ילד י/ילדתי לא היה/הייתה ב  14 -הימים האחרונים במדינה שהחוזרים ממנה מחויבים
בבידוד.
שם ההורה:
מס' זהות:
תאריך:
חתימה________________ :
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נספח ב' – הצהרת בריאות לאיש צוות
שם מצהיר/ה:
מס' זהות:
אני מצ היר כלהלן:
 . 1מדדתי חום בסמוך ליציאתי למוסד או לגוף המקיים פעילות חינוך ונמצא כי חום גופי
מתחת ל  38 -מעלות צלזיוס.
 . 2איני משתעל/ת ואין לי קשיים בנשימה ,למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב
כרוני כגון אסטמה או אלרגי ה .לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין.
 . 3אין לי שינוי בחוש הטעם או בחוש הריח.
 . 4למיטב ידיעתי לא הייתי במגע הדוק עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.
 . 5למיטב ידיעתי חום גופי לא עלה על  38מעלות צלזיוס ב  48 -השעות האחרונות.
 . 6לא הייתי ב  14 -הימים האחרונים במדינה שהחוזרים ממנה מחויבים בבידוד.
תאריך:
חתימה________________ :

הלשכה משפטית
משרד הבריאות
ירמיהו  39ירושלים 9446724
פקס02-5655972 :

Legal Department
Ministry of Health
39 Yirmiyahu St. Jerusalem 9446724
Fax: 02-5655972

נספח ג' – ניקיון מקום הפעילות
 . 1מבנה המוסד ,ה ציוד ,המיתקנים והחצר י היו נקיים .
 . 2יש לבצע ניקיון יסודי וחיטוי בכל שטח מוסד בסוף כל יום פעילות .
 . 3בלי לגרוע מהאמור בפרט  , 2יש לבצע ניקיון כמה פעמים במהלך היום בחדרי שירותים,
בחדר המטבח ,במשחקים ובמתקני חצר ולאחר כל שימוש במקלדות ומסכי מגע .
 . 4יש לבצע חיטוי לכל המפורטים להלן בתדירות שלצדם :
א  .כל שטח המוסד – בסוף כל יום ;
ב  .משטחים הנמ צאים במקומות סגו רים (כיתות ,אולמות וכיו" ב) שבהם נוגעים בתדירות
גבוהה כגון :ידיות ,כפתורים ומת גים ,מקלדות ,מסכי מגע ,מעקות ,שולחנות ,משטחי
עבודה ,משחקים ומיתקני חצר (מגלשות ,נדנדות ,מעקות) – בתדירות גבוהה במהלך
יום הפעילות .
 . 5החיטוי יתבצע לפי המפורט ל הלן :
א  .חיטוי יתבצע באמצעות חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של  70%לפחות או
באמצעות תמיסת כלור ( למשל  .) sodium hypochlorite 0.1%ניתן להכין תמיס ה
המורכבת מ  40 -מ"ל אקונומיקה ו  1 -ליטר מים ;
ב  .לפני בי צוע החיטוי יש לנקות את המשט ח המיועד לחיטוי .הניקוי יתבצע באמ צעות
מים וסבון על ידי ניגוב ושפשוף של האזור שיש לנקות ;
ג  .החיטוי יתבצע על ידי ניגו ב המשט חים בחומר החיטוי וייבוש טבעי .אין לבצע חיטוי
בדרך של ערפול בחלל או שימוש במערפל ("פוג ר") .
 . 6יש להציב אמצעים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין .
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