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)בתשובה נא ציין מספרנו(

21 -מס' תיק           

לעניין אישור לסיום תקופת הבידוד לפי סעיף  1940( לפקודת בריאות העם, 1)20הוראות מנהל לפי סעיף  הנדון:

 –)להלן  2020 -תש"ףב)ג( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, 2

 31/05/2022עדכון –הצו( 

לעניין הגדרת "מחלים"  1940( לפקודת בריאות העם, 1)20יבוא במקום הוראות מנהל שניתנו לפי סעיף מסמך זה 

 .31/03/2022מיום  2020-לצו בריאות העם )נגף קורונה החדש()בידוד בית והוראות שונות()הוראת שעה(, תש"ף

 כאמור אישור; הבידוד ופתתק לסיום אישור קבלת "עד חולה ישהה בבידודב)ג( לצו 2בהתאם להוראות סעיף 

 המנהל". הוראות לפי יינתן

 .זההבידוד לפי סעיף תקופת את הנסיבות והתנאים שבהן יינתן אישור לסיום לקבוע מטרתן של הוראות אלה, 

 - עדכוןהשינויים ב

 ביטול הגדרות לתעודת מחלים ותעודת מחוסן ותוקפן.

  - הגדרות .1

 :הקובע היום 1.1

או בדיקת אנטיגן  הראשונהגבולית -החיוביתהחיובית או   PCRבדיקת ההתאריך בו בוצע דיגום  1.1.1

 במי שמוגדר בעקבות זאת כחולה מאומת.  COVID-19מוסדית להמצאות נגיף  

 PCR, ולאחריה תוצאה חיובית בבדיקת PCRבמקרה שהתקבלה תוצאה חיובית גבולית בבדיקת  1.1.2

או חיובית גבולית נוספת היום הקובע הוא יום ביצוע הבדיקה החיובית גבולית הראשונה, 

 ובלבד שלא חלף יותר משבוע ממועד ביצוע הבדיקה הראשונה. 

חיובית גבולית אחת ובדיקת אנטיגן מוסדית חיובית אחת, התוצאה  PCRבמקרה של בדיקת  1.1.3

שעות )או שלושה  72צעו בהפרש של עד החיובית גבולית תהווה את היום הקובע, ובלבד שבו

 ימים( בין שתי הבדיקות. 

       היום הקובע יבוא במניין הימים המחושבים לפי נוהל זה )יש לספור את הימים כולל היום      

 הקובע, אשר יוגדר כיום הראשון(. 

בתוקף לא
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, לרבות חיובית PCRבעקבות בדיקת  COVID-19מי שהוגדר כחולה -חולה/מקרה מאומת  1.2

Isotermal PCR  או שתי בדיקות(PCR )או בדיקת  חיוביות גבוליות רצופות בתוך שבוע ימים

למען הסר ספק,  .5.1.22חיובית שבוצעה החל מהתאריך  SARS-CoV-2-ל אנטיגן מהירה מוסדית

למען הסר  בדיקת אנטיגן מהירה ביתית חיובית לא תיחשב לבדיקה להגדרת החולה כמאומת.

שלילית  PCR. בדיקת להגדרת מקרה כמאומת המספיק הגבולית אחת אינ-בדיקה חיוביתספק, 

 השעות לאחר בדיקת אנטיגן מוסדית חיובית תשלול את הגדרת האדם כחולה.  72במהלך 

ב)ג( לצו בידוד 2אישור לסיום תקופת הבידוד לפי סעיף  –אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד  1.3

או רופא, המעיד על כך שהסתיימה תקופת המחלה והאדם אינו נחשב  בית שניתן ע"י קופת החולים

 . קבלת אישור החלמה מהווה אישור יציאה מבידוד לפי צו בידוד בית. בסבירות גבוהה מדבק

מעלות צלזיוס, קשיים בנשימה או קוצר נשימה   38 ≤חום  –מתן אישור החלמה המונעים  תסמינים 1.4

כל תסמין נשימתי אחר שאינו משתפר )למעט נזלת כתסמין )על פי הערכה רפואית(, שיעול או 

יחיד(. למען הסר ספק, אובדן של חוש הטעם או חוש הריח, או שיעול טורדני, אינם מונעים הגדרת 

 החלמה.

הנחיות משרד מעבדה המבצעת בדיקה סרולוגית על פי  –מעבדה מורשית לביצוע בדיקה סרולוגית  1.5

 . הבריאות

1.6 NAAT- Nucleic Acid Amplification Tests –  בדיקות מעבדות שונות המזהות נוכחות נגיף ע"י

הבאות לצורך זיהוי  NAAT-, מוכרות בדיקות הPCR-הגברה וזיהוי חומצות גרעין של נגיף. מלבד ה

 :SARS-CoV-2 -של ה

 Nicking endonuclease amplification reaction (NEAR) 

 Transcription mediated amplification (TMA) 

 Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) 

 Helicase-dependent amplification (HDA) 

 Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR) 

 Strand displacement amplification (SDA) 

 

 

 

לא בתוקף

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/bz-306963420-1/he/files_publications_corona_bz-276288420.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/bz-306963420-1/he/files_publications_corona_bz-276288420.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/bz-306963420-1/he/files_publications_corona_bz-276288420.pdf
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 -אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד למקרה מאומת במדינת ישראל  .2

עד  יימשך, הבידוד לצוב)ג( 2 סעיףהתאם לב בבידוד. חייב מקרה קורונה מאומת צוב ל2סעיף ל בהתאם

לפי הוראות לסיום תקופת הבידוד. האישור יינתן  רשום, מקופת החולים בה הואאו  מרופאקבלת אישור 

 ; ("אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד"  –המנהל )להלן 

 :ב)ג( לצו2החלמה וסיום תקופת הבידוד לפי סעיף להלן הוראות המנהל למתן אישור 

הגדרות ידי קופת החולים או על ידי רופא בהתאם ל-אישור ההחלמה וסיום תקופת הבידוד  יינתן על 2.1

הוראות ראש ב קבועהמתן האישור כאמור יובהר שהפרוצדורה ל ולתנאים המפורטים במסמך זה 

ההוראות בדבר התנאים למתן אישור ההחלמה וסיום תקופת הבידוד להלן חלות  חטיבת הרפואה.

עם אוכלוסייה בסיכון על כל אדם שחלה בישראל, לרבות עובדי מערכת הבריאות ועובדים במוסדות 

 לקורונה. , שאומתו-19COVID-לתחלואה קשה ב

 אוכלוסיות ה אחת מן ףלאאישור החלמה וסיום תקופת הבידוד בכל מקרה מאומת אשר אינו שייך  2.2

 להלן: 2.3המפורטות בסעיף   מיוחדותה

תה בינונית לכל היותר, יקבל אישור החלמה ימקרה מאומת, אשר חומרת מחלתו בשיאה הי 2.2.1

לכל הפחות,  בתום היום השביעיוסיום תקופת הבידוד ללא צורך בביצוע בדיקות החלמה 

של תקופה זו, לא הציג תסמינים המונעים  השעות אחרונות  48-שבמהיום הקובע, ובתנאי 

חיובית  PCRלהוראות אלה(. למען הסר ספק, בדיקת  1.4מתן אישור החלמה )לפי סעיף 

נוספת אשר נלקחה לאחר היום הקובע לא מונעת את קבלת אישור החלמה וסיום תקופת 

  הבידוד.

חלמה החל מיום יוכל לקבל אישור ה 1.2.22לדוגמא אדם שהיום הקובע עבורו הוא יום 

 .00:01בשעה  8.2.22

, ניתן לקבל אישור החלמה גם בתום היום החמישי לכל לפחות 2.2.1בנוסף לאמור בסעיף  2.2.2

 מהיום הקובע בהינתן שעומד בכל התנאים הבאים לקיצור בידוד:

השעות  48 -היעדר תסמינים המונעים מתן אישור החלמה ב 2.2.2.1

 האחרונות של תקופת ההחלמה.

 לבידוד.  4יתית שלילית ביום בדיקת אנטיגן ב 2.2.2.2

 

לבידוד )בהפרש של  5בדיקת אנטיגן ביתית שלילית בתום יום  2.2.2.3

 ( 4שע' מהבדיקה ביום  24לפחות 

החל מיום  יוכל לקבל אישור החלמה 1.2.22בורו הוא יום לדוגמא אדם שהיום הקובע ע

 .2.2.2.1-3בהינתן שעמד בכל התנאים לקיצור בידוד כאמור בסעיפים  00:01בשעה  6.2.22

לא בתוקף

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr-150178422/he/files_regulation_mr_mr_150178422.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr-150178422/he/files_regulation_mr_mr_150178422.pdf
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  2.2.1בתום היום השביעי לפי סעיף במקרה שישנם תסמינים המונעים מתן אישור החלמה  2.2.3

 נוספות. ניתן לתת אישור החלמה בכפוף לביצוע בדיקות החלמה

 :אוכלוסיות מיוחדות –אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד למקרה מאומת  2.3

בכל שלב  קריטי או קשהחולה שאושפז עקב תחלואה בנגיף קורונה החדש, והוגדר כחולה  2.3.1

 במהלך מחלתו:

מהיום הקובע, ללא צורך  20-תום היום הב יקבל אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד 2.3.1.1

הימים  שלושתבש ובתנאיבביצוע בדיקות החלמה, בתנאי שכבר אינו מאושפז, 

מתן אישור החלמה. למען הסר  המונעיםתסמינים הציג  לאשל תקופה זו האחרונים 

חיובית נוספת אשר נלקחה לאחר היום הקובע לא מונעת את קבלת  PCRספק, בדיקת 

 אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד.

-השלא בתום היום  במידה ונדרש, ניתן לתת אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד גם  2.3.1.2

 :ובהתקיים כל אלה, בכפוף לקיומן של בדיקות החלמה, 20

שעות זו מזו  24רצופות, שנדגמו בהפרש של לפחות  PCRשתי בדיקות  2.3.1.2.1

 ושתוצאתן שלילית. 

היום הקובע, מ בתום היום השביעיעל הבדיקה הראשונה להילקח לפחות  2.3.1.2.2

ובתנאי שבמהלך שלושת הימים האחרונים לפני נטילת הבדיקה לא היו 

 תסמינים המונעים מתן אישור החלמה.

עדיין מאושפז במחלקת קורונה בבית חולים כללי  20-תום היום העבור חולה, אשר ב 2.3.1.3

או מרכז אשפוז גריאטרי, תוחלף הדרישה להיעדר תסמינים המונעים מתן אישור 

החלמה בחוות דעת מתועדת של רופא מומחה למחלות זיהומיות במוסד, או מנהל 

ת קורונה, שהינו רופא מומחה ברפואה פנימית או בגריאטריה, רפואי של מחלק

 ואישורו לסיום הבידוד או לחלופין המשך ביצוע בדיקות החלמה על פי שיקול דעתו.

מאומת שהוא דייר  בבית אבות לעצמאים או תשושים או מסגרת רווחה לאנשים עם מוגבלות,  2.3.2

נית לכל היותר, יקבל אישור החלמה וסיום אשר חומרת מחלתו בשיאה הייתה בינולרבות דיור מוגן 

תקופת הבידוד ללא צורך בביצוע בדיקות החלמה בתום היום השביעי לכל הפחות, מהיום הקובע, 

השעות אחרונות  של תקופה זו, לא הציג תסמינים המונעים מתן אישור החלמה )לפי  48-ובתנאי שב

ובית נוספת אשר נלקחה לאחר היום חי PCRלהוראות אלה(. למען הסר ספק, בדיקת  1.4סעיף 

 הקובע לא מונעת את קבלת אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד 

מוסד עם אוכלוסייה יעד ההעברה או השחרור שלו הוא חולה מאושפז שאינו קשה או קריטי אשר  2.3.3

ומוסדות אשפוז  [מר"גים]מרכזים רפואיים גריאטריים   כולל) בקורונהבסיכון לתחלואה 

לא בתוקף
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חריפה, סיעודי -הנשמה ממושכת, גריאטריה תת]גריאטריים אחרים עם מחלקות לגריאטריה פעילה 

לעצמאים  , בתי אבות[סיעודיים ותשושי נפש]לגריאטריה ממושכת  ת, מחלקו[מורכב ושיקום

מסגרות אשפוז או שיקום של לתחלואה, לאנשים עם מוגבלויות שבסיכון גבוה מעונות ותשושים ו

 :דיור מוגן ומקבצי דיור ,בריאות הנפש

כאשר עברו  ,לנגיף PCRללא צורך בבדיקות  יינתן אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד, 2.3.3.1

ובתנאי שבשלושת הימים האחרונים של  ,ימים מלאים כולל היום הקובע 10לכל הפחות 

אלא , מתן אישור החלמה וסיום תקופת הבידודתסמינים המונעים  היו תקופה זו, לא

אם רופא אחראי על הטיפול קבע כי אישור ההחלמה וסיום תקופת הבידוד יינתן מאוחר 

ימים,  7-ל וסיום תקופת הבידוד עד מתן אישור החלמהניתן לקצר את משך הבידוד יותר. 

 :בהתקיים כל אלהבכפוף לביצוען של בדיקות החלמה, 

 24בהפרש של לפחות , שנדגמו רצופות PCRשתי בדיקות  2.3.3.1.1

 שתוצאתן שלילית. ו זו מזו שעות

ימים לאחר היום  7ראשונה להילקח לפחות דגימה העל ה 2.3.3.1.2

ובתנאי שבמהלך שלושת הימים האחרונים, לא היו  ,הקובע

 .מתן אישור החלמהתסמינים המונעים 

למוסד עם אוכלוסייה חולה אשר מיועד לשחרור ממחלקת קורונה בבית חולים כללי   2.3.3.2

וסיום  החלמהאישור בקריטריונים לעדיין ואינו עומד בקורונה  בסיכון לתחלואה קשה

לאשפוז המשכי במחלקת קורונה במערך  תקופת הבידוד המפורטים לעיל, ניתן להעביר

 םהגריאטרי, על פי תהליכי התיאום המקובלים, שם ישהה עד לעמידתו בקריטריוני

 ההחלמה.

  :משמעותי ניחיסו דיכויחולה בעל  2.3.4

דיכוי חיסוני כולל: מושתלי אברים סולידיים, מטופלים אונקולוגיים תחת טיפול כמותרפי 

מ"ג/ק"ג  20אונקולוגית פעילה, טיפול בסטרואידים במינון -פעיל, חולים עם מחלה המטו

, טיפול בתרופות ביולוגיות CD4<200עם  HIV -ימים ומעלה, זיהום כרוני ב 14ליום במשך 

חולה כאמור יקבל אישור החלמה  בהתקיים  הכרוכות בדיכוי חיסוני.מודולטורית -אימונו

 כל התנאים הבאים:

 .לפחות מהיום הקובע 10יהיה עד תום יום  בידודהמשך  2.3.4.1.1

אין לחולה תסמינים המונעים מתן אישור החלמה במועד קבלת  2.3.4.1.2

 אישור ההחלמה. 

לא בתוקף
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אם הוא מטופל במוסד או  ביתיותבדיקות אנטיגן  שתי החולה ביצע 2.3.4.1.3

וסדיות בשני הימים מגם  –תבצעת בדיקת אנטיגן מוסדית בו מ

שעות.  24האחרונים לפני קבלת אישור ההחלמה, בהפרש של לפחות 

, הבדיקות יתבצעו 10במידה וקבלת אישור ההחלמה הוא בתום יום 

 .10-ו 9בימים 

-antiכולל: טיפול  persistent SARS-CoV-2 infection -מטופלים בסיכון גבוה ל 2.3.5

CD20  כמו( בחצי  השנה האחרונהrituximab, obinutuzumab, ocrelizumab ;)

מח עצם נרכשת או מולדת; חולים מושתלי  hypo/a-gammaglobulinemiaחולים עם 

בחומרה קשה  GVHDחודשים מההשתלה או עם  6עד  CAR-T-cellאו לאחר טיפול 

(grade 3-4.) נאים הבאים:חולה כאמור יקבל אישור החלמה  בהתקיים כל הת 

 .לפחות מהיום הקובע 20-יהיה עד תום היום ה בידודהמשך  2.3.5.1.1

אין לחולה תסמינים המונעים מתן אישור החלמה במועד קבלת  2.3.5.1.2

 אישור ההחלמה.

אם הוא מטופל במוסד או  ביתיות,בדיקות אנטיגן  שתי החולה ביצע 2.3.5.1.3

וסדיות בשני הימים מגם  –בו מתבצעת בדיקת אנטיגן מוסדית 

שעות.  24י קבלת אישור ההחלמה, בהפרש של לפחות האחרונים לפנ

, הבדיקות יתבצעו 20במידה וקבלת אישור ההחלמה הוא בתום יום 

 .20-ו19בימים 

לתקופה קצרה הרופא המומחה המטפל יוכל להחליט על דעתו על קיצור משך הבידוד  2.3.6

ת עם יותר מהאמור בנוהל זה, בכפוף לשיקולים הקשורים לתסמינים הקליניים, היכרו

מידת הדיכוי החיסוני של המטופל וכן בהתבסס על תוצאות בדיקות עזר )אנטיגן ו/או 

PCR.) 

    במידה ורופא מטפל סבור כי קיימת  –מתן אישור החלמה בדיעבד על פי החלטת ועדת חריגים   2.4

עדות למחלת עבר שאינה בהתאם להוראות מנהל אלו, רשאי הרופא להגיש לוועדת החריגים של 

קופה בקשה להכרת המטופל כמי שזכאי לאישור החלמה. מי שאינו חבר בקופת חולים יופנה ה

 לוועדת החריגים של משרד הבריאות על ידי מוקד קול הבריאות.

החלמה וסיום בדיקת אנטיגן מוסדית חיובית אצל אדם שקיבל אישור  / PCRבדיקת  -תחלואה חוזרת  .3

 - תקופת הבידוד

לא בתוקף
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או  PCR-ומתקבלת בעבורו תשובה חיובית ב אישור החלמה וסיום תקופת הבידודשקיבל מי  3.1

יום ויותר לאחר קבלת אישור ההחלמה  60,  5.1.22בבדיקת אנטיגן מוסדית שבוצעה החל מיום 

 60-האחרון, יוגדר כמקרה "תחלואה חוזרת". מי שקיבל תוצאה חיובית כאמור לאחר פחות מ

האחרון, לא יוגדר כחולה באופן אוטומטי. יחד עם זאת במידה  ימים לאחר קבלת אישור ההחלמה

ולאחר החלמתו אדם מגלה תסמינים מונעי החלמה לאחר תקופה מסוימת בה לא הראה תסמינים 

כאלו ו/או אדם שהה בחשיפה הדוקה לחולה מאומת, יופנה לביצוע בדיקת אנטיגן מוסדית. 

גדירו כמקרה תחלואה חוזרת. במקרה של במידה וקיבל תוצאה חיובית ניתן יהיה לשקול לה

תחלואה חוזרת, יינתן מספר אפידמיולוגי חדש, ותאריך ההחלמה ייחשב לכל צורך שהוא כתאריך 

 ההחלמה מאירוע התחלואה החוזרת.

 בהתאם למדיניות החקירות.  מקרה זה יטופל ככל מקרה מאומת חדש, 3.2

  - אישור החלמה למי שחלה בחו"ל .4

זרה, או אדם שיש  במדינהחיובית  NAATעל בסיס בדיקת  COVID-19-באדם שאובחן כחולה  4.1

ניתן  אישור החלמה.לו תיעוד על סיכום אשפוז לפיו הוא אושפז בגין תחלואה בקורונה יקבל 

 לתעד את ההחלמה מחו"ל  דרך פנייה למוקד קול הבריאות. 

במקרה של חשד קליני לתחלואה בחו"ל שלא נתמכת בתיעוד כמפורט לעיל, יש לפעול לפי סעיף  4.2

להוראות המנהל.  במידה והתיעוד שבידי המגיע מחו"ל מעיד על כך שאובחן כמאומת  2.4

ימים טרם ההגעה לישראל )או פחות מכך(, הוא יופנה ישירות לבידוד ויבצע בדיקת  5במהלך 

PCR מיום קבלת התוצאה  7-ר מוסדית בישראל, וישהה בבידוד תום היום האו אנטיגן מהי

מיום קבלת התוצאה הראשונה  5-או עד לתום היום ה 2.2.1החיובית הראשונה כאמור בסעיף 

  .2.2.2החיובית בישראל בכפוף לתוצאות שליליות של שתי בדיקות אנטיגן ביתיות כאמור בסעיף 

ובה של אדם שלא לעלות לטיסה כשהוא מאומת אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהח 4.2.1

, ומהמשמעויות הפליליות של יציאת חולה ממקום קיבל אישור החלמהלקורונה, וטרם 

 בידוד.

 

 הואילו להביא תוכן הנחייה זו לידיעת העוסקים בנושא במוסדכם.

 

 בברכה,

 

 

 פרייס -ד"ר שרון אלרעי

 ראש שרותי בריאות הציבור

לא בתוקף




