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י"ט בסיון, התשפ"א
2021מאי  30

462296621  
)בתשובה נא ציין מספרנו(

21 –מס' תיק           

 לכבוד

 מר עמית אדרי, מנכ"ל משרד החינוך

אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים"ר ד

 רפואיים בקופות חוליםמנהלי האגפים ה

 רופאי המחוזות והנפות 

 מפקד מפקדת אלון, פיקוד העורףתת אלוף רלי מרגלית, 

 אל"מ יעקב מנדלוביץ', מפקד מרכז דיגום ומעבדות, פיקוד העורף

 סגן אלוף טל אביב, מפקד מרכז חקירות, פיקוד העורף

 –  ( במוסד חינוכי COVID-19נוהל טיפול במקרה של אבחון תלמיד או איש צוות בנגיף קורונה החדש ) הנדון:
30.5.21מעודכן ליום 

 .420137720סימוכין מס'  3.11.2020נוהל זה מחליף נוהל קודם מתאריך 

:חינוך פעילות המקיים במוסד מאומת חולה גילוי של במקרההוראות והנחיות מקצועיות  להלן

 : הגדרות .1

יסודי, לרבות מוסד תורני ולרבות  ספר לחינוך על-ספר לחינוך יסודי, בית-בתי –וכי מוסד חינ .1.1

 שהייה מקום לשמש הנועד או המשמש מקום , צהרון, ילדים גן, מיוחד לחינוך פנימיה, מוסד

 .בפעוטות ולטיפול לחינוך יומי

 .במשל''ט הלאומי משרד הבריאות שלחמ"ל חינוך  –דסק חינוך  .1.2

ך, המסייע ללשכת הבריאות בביצוע חקירה מרכז השליטה במשרד החינו –"ט חינוך משל .1.3

 אפידמיולוגית באמצעות איתור מגעים במוסדות שבפיקוח משרד החינוך. 

חקירה של מקרה מאומת לקורונה השייך למוסד חינוכי, כגון עובד הוראה  -חקירת חינוך .1.4

ותלמידים 

לא בתוקף
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חקירות חינוך בלשכת הבריאות הגורם הממונה על  –אחראי חינוך בלשכת הבריאות  .1.5

 המחוזית/נפתית.

 אל מול גורמי החינוךהטיפול ריכוז הגורם הממונה על  – רפרנטית בריאות במשרד החינוך .1.6

מנהל מוסד חינוכי ורפרנט החינוך בלשכת הבריאות.  -רשות –במחוז 

 צוות משימות מיוחדות של פיקוד העורף  -חינוך צמ"מ .1.7

נותני שירותים, או עובדים של  המועסק על ידי המוסד, לרבות צוות -החינוכי המוסד צוות .1.8

מפעיל חיצוני.  נותן שירותים, ובכלל זה

 במוסד מטופל או חניךלומד במוסד חינוכי, לרבות  – תלמיד .1.9

יותר ממאומת אחד במוסד חינוכי בכיתות/ שכבות שונות, למעט  -התפרצות במוסד חינוכי .1.10

פחה הלומדים באותו מוסד.ת לבני משמקרים שהתחלואה ממוקד

(, שעה הוראת( )שונות והוראות בית בידוד( )החדש הקורונה נגיף) העם בריאותצו  - הצו  .1.11

 .2020-ף"תש 

הגורם המוסמך מטעם "מפקדת אלון" בפיקוד העורף לביצוע דיגום לבדיקת  -גורם דוגם  .1.12

קורונה במוסד החינוכי. 

 מאומת חולה גילוי של במקרה המעורבים הגורמים כלל לפעולת הוראות לקבוע זה מסמך מטרת

 .חינוכי במוסד

 :מנהל המוסד החינוכי, יבצעו את הפעולות הבאות .2

עם קבלת ההודעה על חולה מגורם מוסמך, מחולה מאומת או מהורה של חולה מאומת,  .2.1

יבטיח מנהל המוסד, כי צוות המוסד ירחיק ממקום הפעילות את החולה המאומת בהתחשב 

תבוצע ההרחקה בתיאום  –במצבו. אם מדובר בקטין או באדם שמונה לו אפוטרופוס בגילו ו

עם האחראי על הקטין או עם האפוטרופוס, בהתאם להנחיות משרד הבריאות לחולה 

מאומת. עד לפינויו, ישהה החולה במקום מבודד ונפרד משאר השוהים במוסד לפי הנחיית 

אין לעזוב את המוסד בתחבורה ל מקרה מנהל המוסד, ובהתחשבות בגילו ובמצבו. בכ

)למעט מונית(. במקביל, יידע המנהל את המפקח על מוסד החינוך במשרד החינוך או  ציבורית

האחראי על החינוך ברשות המקומית ואת לשכת הבריאות המחוזית/נפתית )במידה ולא ניתן 

 ליצור קשר עם הלשכה יש לפנות דרך חמ"ל הרשות המקומית(. 

וני יעביר מנהל המוסד או מי מטעמו לגורמים במשל"ט חינוך שהוסמכו בשלב הראש 2.1.1

, במידה והמוסד החינוכי לסייע בחקירות האפידמיולוגיות את המגעים המפורטים 

לא בתוקף
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אינו שייך למשרד החינוך מנהל המוסד יעביר את המידע אודות המגעים ישירות 

 .אפידמיולוגי לחוקר

שהו עם החולה בכיתה/קפסולה, הקבצה,  כל התלמידים וצוות המוסד, השוהים או 2.1.2

שיעור מקצועי או כל צורה אחרת של שיעור פרונטלי בזמן הלימודים במוסד החינוכי. 

לממצאי החקירה  ההחלטה על בידוד של איש צוות חינוכי תתקבל בהתאם

 גית שבוצעה על ידי לשכת הבריאות.האפידמיולו

ומת בתוך הכיתה. במידה ככל הידוע, כל התלמידים אשר אכלו יחד עם המא 2.1.3

 מ', אין צורך בציון.  2שהאכילה התבצעה במרחב הפתוח ונשמר מרחק של 

דקות מצטבר יחד עם החולה: במידה ורכב ההסעות הינו רכב  15בכל נסיעה של מעל  2.1.4

במידה ורכב ההסעות גדול  .כלל הנוסעים ייכנסו לבידוד -קטן )כגון מיניבוס(

המגעים והכנסה לבידוד תתקבל בהתאם לממצאי ההחלטה על איסוף  –)אוטובוס( 

.החקירה האפידמיולוגית של לשכת הבריאות

 כל מי ששייך לקבוצת הצהרון של הילד.     2.1.5

 החולה של החינוכי המוסד פעילות במהלך השהייה זמן אודות הקיים המידע פרטי 2.1.6

ת , בצהרון, או בכל פעילובהפסקה החולהמי שהיה במגע עם  כל, כדוגמה: המאומת

 אכילהדקות )במצטבר(,  15-מטרים ויותר מ 2-אחרת )שהייה של פחות מ מוסדית

 (. יד לחיצת או חיבוק כמו, פיזי מגע כל אוושתיה ביחד 

הגדרת המגעים יהיו בהתאם לממצאי החקירה  -במקרה של תחלואה של איש צוות 2.1.7

  .האפידמיולוגית שבוצעה על ידי לשכת הבריאות

במסגרת חקירה COVID 19בהתאם לנוהל איתור מגעים של חולה יוגדרו  המגעים 2.1.8

המגעים שהוגדרו הנחיית משרד הבריאות  לפי 04.01.2021עדכון  -אפידמיולוגית

 .האפידמיולוגית החקירה לסיום עד החינוך למוסד בשלב זה לא יגיעו

 המערכת באמצעותבהקדם האפשרי  הבריאות למשרדם תועבר המגעי רשימת 2.1.9

 . הממוחשבת

 בית פעילות בכל שהייה ומשכיבחקירה ע"י מתן זמני  ויסייעהמוסד,  מנהל"ט חינוך או משל 2.1

לזהות מגעים  כדישידועים לו,  ככלסוג הפעילות,  כולל, של החולה המאומת והמגעים, ספרית

נוך, טלפונית, ללשכת הבריאות המטפלת באירוע. המידע יימסר דרך משל"ט חי. נוספים

 והוריהם הבידוד לחבייביצוע חקירה אפידמיולוגית, תכין לשכת הבריאות הודעות  לאחר 2.2

 לנדרשים. מנהל המוסד יסייע ללשכת הבריאות בהעברת ההודעות כאמור שבנספח א' בנוסח

 הוראה לקבלת עדהבריאות, לפי הנחיות משרד  לבידוד מידייכנסו  לבידוד. הנדרשים לבידוד

לא בתוקף

https://govextra.gov.il/media/30473/bz-293488420.pdf
https://govextra.gov.il/media/30473/bz-293488420.pdf
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דוד בית והוראות צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )ביב כמפורט, הבריאות מלשכת אחרת

באתר משרד  למצוא ניתן בית לבידוד נוספות הנחיות. 2020-שונות( )הוראת שעה(, התש"ף

.הבריאות

בבידוד לא ייכנס לביה"ס.  שחייבעל כך שמי  יקפידהמוסד  מנהל 2.3

 ניטור תחלואה:   2.3.1

 במיוחד להופעת תסמיני המחלה בקרב התלמידים והצוות,ערניים יש להיות  2.3.1.1

ככל האפשר  יש להרחיקו משאר התלמידים –ומי מהם מפתח תסמינים  ובמידה

 ולדאוג לפינויו בהתאם לתקנות והמתואר לעיל.

 מוסד החש בתסמינים ידווח על כך למנהל המוסד בהקדם, לצורך תיאוםעובד  2.3.1.2

עזיבתו. 

 :משל"ט חינוך .3

יבצע איתור מגעים בהתאם להנחיות הנוהל ולממצאי החקירה  האפידמיולוגית שבוצעה על .3.1

.ידי לשכת הבריאות

ידווח על התפרצות במוסד חינוכי ללשכת הבריאות הנפתית .3.2

 :הרשות המקומית .4

בביצוע החקירה, ככל שתידרש לכך. תסייע למוסד החינוכי וללשכת הבריאות 

 :לשכת הבריאות המחוזית/נפתית .5

בכל לשכה ימונה אחראי חינוך, שירכז את כל המידע על חולים וחקירות במערכת החינוך,   .5.1

ויהווה גורם מקצועי להתייעצות של החוקרים במערך החקירות. 

ים, ויקבע את רשימת אחראי החינוך בלשכת הבריאות יקבל ממשל"ט חינוך פירוט של המגע  .5.2

)בידוד  צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש(ובהתאם ל 3הנדרשים לבידוד כאמור בסעיף 

. לאחר קביעת הרשימה, תכין לשכת 2020-בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף

הבריאות הודעות לחייבי הבידוד בנוסח המפורט בנספח א', ותעבירם לחייבי הבידוד בסיוע 

. הלשכה תזין את הרשימות במערכת החקירות הממוחשבת. 2.2מנהל המוסד כאמור בסעיף 

 3קבעו על ידי לשכת הבריאות יידרשו לדווח על הבידוד בהתאם לסעיף כלל חייבי הבידוד שנ

לצו בידוד בית באתר משרד הבריאות.

לא בתוקף

https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/kor01
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/kor01
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/kor01
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/kor01
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הלשכה תפנה לדיגום את כל המגעים של החולה המאומת. .5.3

במקרה של תחלואה במוסד חינוכי אשר התלמידים מגיעים אליו משכונות וישובים סמוכים,  .5.4

לממצאי החקירה וחשיפות אפשריות )אחים,  יש להרחיב את מעגלי הדיגום בהתאם

 .פעילויות משותפות כגון חוגים ואירועים(

הכיתה תפתח מחדש ללימודים בחלוף עשרה ימים מהתאריך בו שהה חולה לאחרונה במוסד  .5.5

 החינוכי.  המגעים שסיימו את תקופת הבידוד, והם בלבד, יוכלו להגיע למוסד החינוכי. 

נותר פתוח, וקיים חשש לתחלואה חבויה )מאומתים במספר  במקרה בו המוסד החינוכי .5.6

שכבות בבית הספר, לא בוצע דיגום נרחב במוסד החינוכי( ראש שירותי בריאות הציבור 

במשרד הבריאות או רופא מחוזי כהגדרתו בפקודת בריאות העם, רשאי להמליץ על סגירת 

מנכ"ל  -ורמים במשרדהמוסד החינוכי. במקרים בהם ההמלצה אינה מתקבלת ישקלו הג

 משרד הבריאות או ראש שירותי בריאות הציבור, על הוצאת צו סגירה. 

 ההחלטה על סגירת מוסד חינוכי תתקבל על פי הקריטריונים הבאים )לא בסדר עדיפות(:

חשד סביר להמצאות וריאנט .5.6.1

חומרת המצב הקליני של המאומתים במוסד החינוכי .5.6.2

ל חוסר היענות לדיגוםחשש לתחלואה סמויה, למשל במקרה ש .5.6.3

סוג המגע בין המאומתים לשאר באי המוסד .5.6.4

שליטה על  פתיחת בית הספר תתבצע לאחר שניתן אישור של הרופא המחוזי כי הושגה  .5.7

התחלואה במוסד החינוכי.

, באחריות לשכת הבריאות, בשיתוף נציג המוסד החינוכי, להכין הודעה להורים על האירוע  .5.8

.)פורמט מוצע בנספח א'( ת הנדרשותממצאי החקירה והפעולו

באחריות אחיות מרכזות תחום בריאות התלמיד לרכז את ממצאי הליקויים שנמצאו   .5.9

בחקירה, ככל שנמצאו, ולרענן למנהל המוסד  את ההמלצות למניעת הדבקות והוראות אלו. 

לא בתוקף
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: חינוך דסק .6

חקירות חינוך שבוצעו באותו  יקבל מדי יום מאחראי החינוך בלשכת הבריאות דיווחים על 6.1

יום, פירוט על אירועים חריגים הכוללים: התפרצות במוסד, קשר של תחלואה בחינוך 

לתחלואה ביישוב/רשות/קהילה )וגם בכיוון ההפוך(. 

יקבל מדיי יום מצמ"מ חינוך במפקדת אלון, תחקירי אירועים חריגים בחינוך הכולל  6.2

ת.הקשרים בהסתכלות יישובית וכלל ארצי

יבחן את כלל הממצאים ויתאם דיגום במוסד החינוכי על פי הקווים המנחים הבאים )טבלה  6.3

מצורפת( כאשר הדיגום יבוצע לכלל המגעים, תלמידים ואנשי צוות כולל מחלימים 

 ומחוסנים:

במקרה של תחלואה הממוקדת בכיתה )מאומת אחד או יותר(, תשלח הכיתה לבידוד  6.3.1

 ה יתבצע על פי ממצאי החקירה.וביצוע דיגום של כלל השכב

יישלחו  -במקרה של תחלואה המפוזרת בשכבה אחת )תחלואה במספר כיתות בשכבה( 6.3.2

לבידוד כל הכיתות הרלוונטיות. וביצוע דיגום של כלל השכבה יתבצע על פי ממצאי 

 החקירה.

במקרה של תחלואה מפוזרת במספר שכבות, יבוצע דיגום של כלל בית הספר על פי  6.3.3

 שיקול דעתו של רופא לשכת הבריאות ובהתאם לממצאי החקירה. 

דיגום חוזר יבוצע בהתאם לממצאי החקירה ומצב התחלואה כגון: המצאות מאומתים  6.3.4

ים סמוכים, נוספים בקרב המבודדים, המצאות קשר אפידמיולוגי עם תחלואה באזור

 המצאות וריאנט בריצוף, גם אם אין מאומתים חדשים במוסד החינוכי

במידה ויש חוסר הענות לדיגום מצד ההורים, צמ"מ חינוך ידבר עם המשפחות על מנת  6.3.5

 לקדם הסכמת הורים לדיגום. 

צמ"מ חינוך יפנה  -במידה ויש חוסר הענות לדיגום מצד בית הספר ומחוז משרד החינוך 6.3.6

ת המקומית על מנת לקדם דיגום בבית הספר. לראש הרשו

לא בתוקף
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ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010

: קווים מנחים לדיגום .7

דיגום בית ספרי דיגום שכבתי בידודהיקף מאומתים בבית ספר

הכיתה ומגעים תחלואה ממוקדת בכיתה

 הדוקים 

+-

הכיתות תחלואה מפוזרת בשכבה

הרלוונטיות

+-

תחלואה מפוזרת במספר 

 שכבות

השכבות 

נטיותהרלוו

++

תחלואה במספר בתי ספר 

 ברשות

++בהתאם לצורך

חשד לתחלואה בוריאנט 

)גם לאחר החלמה של 

המאומתים(

++בהתאם לצורך

דסק חינוך יעביר דרישה  –"אלון" ת מפקדהגורם הדוגם ב באמצעות דיגום המגעים יתבצע 7.1

כי. המפקדה תתאם את הדיגום מול המוסד החינו ,לדיגום למפקדת אלון

ניידת הדיגום תגיע לבית הספר ותדגום את כל הנדרשים לדיגום )תלמידים אשר קיבלו הסכמת  7.2

הורים ואנשי צוות(.

:ערעורים .8

*5400, או בטלפון quarant.appeal@moh.gov.il  -יופנו למוקד ערעורים של משרד הבריאות

:המגעים .9

מגעי הכיתה לא יחזרו ללמידה פיזית בבית הספר עד לסיום החקירה וקבלת הנחיות מלשכת  9.1

הבריאות. 

לא בתוקף

mailto:quarant.appeal@moh.gov.il
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ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010

. לחילופין ישנה אפשרות יום מהמגע האחרון עם החולה 14על המגעים להישאר בבידוד עד חלוף  9.2

 ( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש(3)ג2סעיף  הוראותיום בהתאם ל 10-לקיצור הבידוד ל

. הנחיות לבידוד )כולל קיצור תקופת 2020-)בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, תש"ף

. באתר משרד הבריאותהבידוד( נמצאות 

או דיגיטלית, לצורך  אם אחד המגעים יפתח סימפטומים, עליו לפנות לקופת החולים טלפונית 9.3

ביצוע בדיקה. אין לבקר במרפאה ללא יידוע מראש, טלפונית, על הגעת מטופל המחוייב בבידוד. 

במקרים בהם לתלמידים אין קופת חולים, על מנהל המוסד לעדכן את דסק החינוך.

יש להשלים את מלוא תקופת  גם לאחר שבוצעה בדיקה לקורונה, ותוצאת הבדיקה שלילית, 9.4

 כמפורט לעיל.וד, הביד

 נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(העם ) צו בריאותתנאי הבידוד מפורטים ב 9.5

.הנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדשוב

אין באמור במסמך זה כדי לגרוע מכל דין. .10

בברכה,

 פרייס -ד"ר שרון אלרעי
 ת הציבורראש שרותי בריאו

לא בתוקף

https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine
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ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010

 העתק: 
 חה"כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הבריאות

 חה"כ יואב קיש, סגן שר הבריאות 
 חזי )יחזקאל( לוי, מנכ"ל משרד הבריאות  פרופ'

 מר מאיר בן שבת, ראש המל"ל
 מר חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי

 מר קובי צורף, ראש מטה שר הבריאות
 אה ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפו

     חברי הנהלה מורחבת 
 , מנהל תכנית קורונה פרופ' נחמן אש

 , ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםודו דגןדד"ר 
 מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקרד"ר אסנת לוקסנבורג, 

 גב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות 
 מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל הבריאות 

 גרינבוים, סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים  -גב' עינב שימרון
 גב' ענת דניאלי לב, דוברת משרד הבריאות 

  גב' שני שרביט, סמנכ"לית בכירה הון אנושי ומינהל
 גב' שרה שטרייספלד, מנהלת תחום בכיר מנהל ומשאבי אנוש

 ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה 
 ד"ר אפרת אפללו, ראש דסק חינוך, מנהלת המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות

 נה קייזר, מנהלת אגף בריאות דיגיטלית ומחשוב גב' רו
 גב' חן וונדרסמן, מנהלת אגף השירות, אגף להבטחת איכות

 בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות -פרופ' ליטל קינן
 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות 

 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועץ המשפטי 
 טאוב, ראש האגף לרפואה כללית, משרד הבריאות -ד"ר סיגל ליברנט

 ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית, משרד הבריאות
 ד"ר אירית לקסר, ראש האגף לגריאטריה 
 ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש 

 מנהלי מחלקות בריאות הציבור 

 למעבדות, משרד הבריאות המחלקה ישי, מנהלת רותי ר"ד
 יועצת בכירה לנושא המעבדות משבר הקורונה  ד"ר דינה נוף,

 מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, משרד הבריאותפרופ' אלה מנדלסון, 
 מר רון רביע, אחראי על מינהל בריאות הציבור, משרד הבריאות 

גב' אילנה סטולרמן, סגנית האחות המפקחת הארצית, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות
 וזרת מפקחת ארצית בבריאות הצבור בתחום אפידמיולוגיהגב' בלה אלרן, ע
   אחראית ארצית תחום בקרה בריאות התלמיד גב' יפית יצחקי, 

 ד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
     גב' טלי דהן, מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות"

 מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות 
 מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, האגף לשעת חירום גב' נועה חסדאי,

 מר רן אדלשטיין, מנהל המערך הלוגיסטי, האגף לשעת חירום

לא בתוקף
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ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010

 גב' רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כוח אדם בשעת חירום
 ד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ / חברי וועדת הצט"מ

 ד"ר טל ברוש, מזכיר הצט"מ 
 יצר, יו"ר קבינט המומחים פרופ' רן בל

 פרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים 
 פרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה

 מנכ"לי קופות חולים 
 גב' שרית יערי, מנהלת המחלקה לבקרה על שירותים רפואיים בקהילה, מינהל רפואה אגף קהילה

 א"ל ד"ר יוסי בן מיכאל, ראש ענף בריאות הצבאס
 פרופ' נדב דוידוביץ', יו"ר האיגוד לרופאי בריאות הציבור

 ד"ר מיכל שני, יו"ר האיגוד לרפואת המשפחה
 פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית

 פרופ' שי אשכנזי, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים
 האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות פרופ' מירי וינברגר, יו"ר 

 ד"ר אבי פרץ, יו"ר האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית
 ד"ר שמעון ברק, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית

 ד"ר עדי קליין, יו"ר החברה הישאלית לפדיאטריה קלינית
 נצ"מ ד"ר בוריס זיו, קרפ"ר משטרת ישראל

 קוד העורףאלוף אורי גורדין, אלוף פי
 אל"מ )מיל'( ערן זליגמן, מנהל המכלול

 מר עירם אמתי, ראש תחום בדיקות במכלול לקטיעת שרשרת ההדבקה
 אריה מור , סמנכ"ל ביטחון ובטיחות משרד החינוך

 גב' אפרת לאופר, מנהלת תחום קידום בריאות במוסדות חינוך, משרד החינוך 
 מינהל תקשוב משרד החינוךאיציק ליבוביץ, מנהל חטיבת תקשוב ושירות, 

ד"ר שגית ארבל אלון, רופאה ראשית מערך שירותי הבריאות, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 חמ"ל מערכת הבריאות

לא בתוקף
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ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010

פורמט להודעה מטעם הרופא המחוזי של לשכת הבריאות - א'נספח 

 לכבוד,
הורי הילד/ה__________ 

 תחלואה בנגיף קורונה החדש במסגרת חינוכיתהודעה על הנדון: 

 שלום רב,

, בו לומד בנכם/בתכם אובחן מאומת לנגיף הקורונה. )שם המוסד החינוכי(ב 

עפ"י ממצאי החקירה האפידמיולוגית,  תאריך החשיפה של התלמיד/ה הינו ______________

ימים מיום  14יך ____________, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, על בנכם/בתכם לשהות בבידוד עד תאר

 כולל. -החשיפה

להלן הנחיות משרד הבריאות לעת בידוד:

 קול במוקד או, חולה מאומת עם מגע בעקבות בית בידוד יש לדווח באתר משרד הבריאות על .1

*. 5400 בטלפון, הבריאות

https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees%40health.gov.il

 (.5דיווח זה מהווה אחד התנאים לקיצור בידוד )סעיף * 

 שהות ואיסור הציבורי של הילד/ה למרחב יציאה מוחלט על איסור חל הביתי תקופת הבידוד במהלך .2

 חולים בתי, וקניות בילוי מקומות, ציבורית תחבורה, ינוךח מוסדות זה ובכלל ציבוריים במקומות

.ומרפאות

 התנהלות בבית:  .3

קביעת חלל בידוד נפרד עבור הילד/ה והקפדה על שמירת מרחק משאר בני הבית. -

כלומר, הורה אחד  לא ניתן להחליף בין ההורים, -יחד עם ילדו בבידודשוהה ההורה במצב בו   -

 .חלים כל תנאי הבידוד,  על ההורה ך כל התקופהנכנס לבידוד עם הילד / ה למש

 .מיתר בני המשפחה, על כל המשפחה להישאר בבידוד ה/אם לא ניתן לבודד את הילד -

 מחוסנים ומחלימים, אינם מחויבים בבידוד. -בעלי "תו ירוק" -

 חל איסור על מבקרים/כניסת אנשים לחלל הבידוד. -

 שרד הבריאות:הנחיות נוספות לעת בידוד ניתן למצוא באתר מ

quarantine?chapterIndex=5-https://www.gov.il/he/departments/guides/corona 

לא בתוקף

https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees%40health.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=5
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ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010

שיי מעלות, שיעול, ק 38במידה וילדכם יפתח תסמיני מחלה במהלך תקופת הבידוד)חום של מעל  .4

יש ליצור קשר מידי עם הרופא בקופת  -נשימה או כל תסמין נשימתי אחר, אובדן חוש טעם וריח(

 החולים המבטחת.

ימים(, לאחר  14ימים )במקום  10להיכרותכם, השוהים בבידוד יוכלו לקצר את משך תקופת הבידוד ל .5

תר משרד קבלת תוצאה שלילית עבור שתי בדיקות קורונה ובהתאם לתנאים המפורטים בא

 הבריאות:

 quarantine?chapterIndex=9-https://www.gov.il/he/departments/guides/corona

יש להשלים את תקופת הבידוד. במידה ובוצעה בדיקה והתקבלה תוצאה שלילית, עדין -שימו לב

 בברכה,

צוות אפידמיולוגיה, משרד הבריאות

לא בתוקף

https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=9%20%20%20%20%20%20
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ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010

 דרכי קשר: - נספח ב'

hamal.education@moh.gov.IL  :הבריאות במשרד חינוך דסק מייל

הבריאות לשכות

מוקדטלפונים בשעות עבודה מוקדמחוז

ירושלים

 ה'-בימים א'

08:00-16:00בשעות 

 ביום ו'

08:00-12:00בשעות 

ה'-ימים א'

02-5314813

02-5314814

יום ו' 

02-5314856

02-5314864

תל אביב

 ה'-בימים א'

08:00-16:00בשעות 

 ביום ו'

08:00-12:00בשעות 

03-5634753

03-5684603

חיפה

 ה'-בימים א'

08:00-16:00בשעות 

 ביום ו'

08:00-12:30בשעות 

04-8633140

מרכז
 ה'-בימים א'

08:00-16:00בשעות 
08-9788629

צפון

 ה'-בימים א'

08:00-16:00בשעות 

 ביום ו'

08:00-12:30בשעות 

04-6462634

דרום

 ה'-בימים א'

7:30-16:00בשעות 

 ביום ו'

7:30-12:00בשעות 

08-6263511

אשקלון

 ה'-בימים א'

08:00-16:00בשעות 

 ביום ו'

08:00-14:00בשעות 

08-6745297

לא בתוקף

mailto:hamal.education@moh.gov.IL



