
 

 

 10.12.2020בס"ד, כ"ה כסלו תשפ"א, 

 

 חנוכה תשפ"א  –נוהל חזרה לפעילות בסניפים  

 הורים יקרים, 

בסניפים. כמה   לפעילות  למתווה חזרה  בערב חג החנוכה אישור  לקבל  זכינו  ולאחר מאבק ממושך  טובה  בשעה 

לוודא שאנחנו פועלים על פי    – האחריות היא על כולנו    מידת האחריות.  –כגודל הציפיה  חיכינו וכמה ציפינו. אך  

תכפה על כל מה שהחסרנו בחודשים  ההנחיות במלואן אך באותה מידה גם מוציאים לפועל כמות פעילות כזו ש

 שעברו. אנחנו ממשיכים בתכנית "חורף בטוח בתנועה" במלוא העצמה ובמלוא האחריות והבטיחות. 

ולסיוע מצדכם כדי שנוכל לעמוד בהם   לפניכם הנהלים המחייבים אותנו בחזרה לשגרה. נשמח לשיתוף פעולה 

 בהצלחה.

 ייסגר לאלתר: –סניף שבו לא יעמדו בכללים  . איםקיום הפעילות בסניף מותנה בעמידה בכללים הב 

כי   .1 ווידוא  הסניף  את  המזינים  הספר  בתי  למיפוי  לדאוג  הסניפי  הנאמן  בסניף  באחריות  הקבוצות  כל 

 מחולקות לקפסולות בחפיפה מלאה לקפסולות של בתי הספר.

 יש לדאוג למס' מדריכים מתאים לכל קבוצה בהתאם למס' הקפסולות. .2

 קפסולה יהיה מדריך קבוע.לכל  .3

 אין לערב בין קפסולות כלל ובשום צורה שהיא.  .4

לביצוע הפעילות וזאת באמצעות ניקוי, חיטוי, שילוט    ףמתבצעת הכנת הסניטרם הפעילות יש לוודא כי:  .5

דקות,    2הסגורים המיועדים לפעילות, אוורור חדרים, הזרמת מים ראשונים מכל הברזים למשך    המרחבים

 . חטא ברזים כולל פיית הברז והמסנןכן לנקות ול -כמו 

מ' מרחק    2השתתפות חניך בפעילות מותנית ב:הצהרת בריאות, מסכה )כולם( לאורך כל הפעילות, שמירת   .6

 בין אדם לחברו. 

יש לשלוח להורים ולחניכים מסמך מסודר ובו נהלי הפעילות ודגשים נוספים הנוגעים לאופן הפעילות  .7

 וייק כולל מיקומים ושעות הפעילות. בסניף באופן מד

 אין כניסה להורים לשטח הפעילות.  .8

באחריות נאמן הקורונה להעביר תדריך מסודר לכל המדריכים אותו הם יעבירו    –בטרם פתיחת הפעילות   .9

 לחניכיהם. 

 יש לוודא כי לפני כל פעילות, המדריך עובר על כל הנהלים ומוודא שכל החניכים עומדים בהם. .10

חניכים    76-בזמן נתון לא יפעלו במקביל יותר מאת הפעילות הסניפית מראש ולאורך זמן, כך ש   יש לתכנן  .11

 לכל היותר. 



 

 

אא"כ התקבל לכך אישור מראש מרכז/ת האזור ובכפוף לכללים   –  הפעילות תתקיים אך ורק במרחב פתוח .12

 חניכים בסניף במקביל.  38-ובכל מקרה לא יותר מ  – הקבועים בעניין התקהלות במקום סגור 

 יש להמנע מהתקהלות בכניסה לסניף או בכל מקום אחר.  .13

 אפשרי שכל חניך ישתה מבקבוק פרטי שלו. –אוכל ושתיה אסורים במהלך הפעילות  .14

 אין לקיים פעילות הכוללת מגע פיזי או העברת חפצים.  .15

 מ' לפחות.  20 –מרחק בין קבוצות   .16

באחריות נאמן הקורונה לדווח במהירות האפשרית    –חולה קורונה או שישנו חשש לכך    במידה ומתגלה .17

 לרכז/ת האזור ולפעול במהירות על פי ההנחיות שיקבל.

 יש לפנות לבעלי התפקידים באזור לקבל הנחיה ברורה.  – בכל מצב של ספק  .18

 

 חזקו חברים 

 אביעד מוזס 

 סמזכ"ל 

 


