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 ח' בסיון, התש"פ
 2020מאי  31

249002220  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 –מס' תיק                   
 
 

 בודלכ

 מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבוהבמר 

 מנהלי אגף רפואי בקופות חולים

 מר אלי בין, מנכ"ל מד"א 

 רופאי המחוזות והנפות 

 נהלים רפואיים, מוקדי רפואה דחופה מ

 דוברות משרד הבריאות

 
 

 שלום רב,
 
 
 
 ( במוסד חינוכיCOVID-19נוהל למקרה של אבחון תלמיד או איש צוות בנגיף קורונה החדש ) הנדון: 

              

 
 

של משרד  חינוכי במוסד הקורונה בנגיף מאומת חולה מורה/תלמיד על היוודע עם פעולה נוהלנוהל זה משלים את 

 החינוך ונועד להסדיר את הפעולות הנדרשות מלשכת הבריאות המחוזית בנסיבות אלה.

 כללי:

מיד או איש סגל של מוסד חינוכי, יש לוודא עם קבלת הודעה בלשכת הבריאות על חולה מאומת בקרב תל .1

 כי החולה אינו נוכח במוסד וכי הוא פועל על פי הנחיות משרד הבריאות לחולה מאומת. 

 במקביל, יש לדווח על המקרה למפקחת על בריאות התלמיד במטה.  .2

 יש להתחיל בביצוע חקירה אפידמיולוגית באופן מידי ולהשלימה בהקדם האפשרי. .3

ע כמקובל בתשאול החולים המאומתים ומשפחותיהם.  חקירת מגעים במוסד תתבצע החקירה תתבצ .4

 בתיאום עם מנהל המוסד החינוכי או בא כוחו.

התמודדות הגדרת "מגע הדוק" בתוך המוסד ובדרך אליו וממנו לשם בידוד בית הם כמפורט בהנחיות ל .5

 .עם תחלואה מנגיף קורונה החדש

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/TeacherStudentwithCoronaProcedure.pdf
https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
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באחריות לשכת הבריאות, בשיתוף נציג המוסד החינוכי, להכין ולפרסם הודעה להורים על האירוע,  .6

ממצאי החקירה כמקובל ועל הפעולות הנדרשות. העברת המידע להורים, כולל מספר טלפון לקבלת מידע 

 סד ובתיאום עם לשכת הבריאות. מעודכן, הינה באחריות נציג המו

 באחריות לשכת הבריאות לעדכן את נציג הרשות המקומית בנוגע לממצאים ולתכנית ההתערבות. .7

 
 הראשונית:האפידמיולוגית פעולות לביצוע לאחר החקירה 

מגעים )כיתה, שכבת גיל, קבוצה אחרת או המוסד הלקבל החלטה על בידוד להגדיר את המגעים ויש  .1

 ן שיקולים אפשריים להחלטה על היקף הבידוד:כולו(. להל

חולים במוסד )אף אם כולם מאותה כיתה( יש להעדיף את  3כמות החולים. במידה ויש מעל  .א

 סגירת המוסד כולו

חולים או פחות, אך הם מפוזרים במספר כיתות או לחילופין במקרה ומדובר במורה  3במידה ויש  .ב

 ל המוסד או שכבת גיל שלמהגירה שהמלמד במספר כיתות, יש להעדיף ס

 כיתה או קבוצה מוגבלת אחרת בלבד במידה וקיימים מספר מגעים מוגבל ניתן לבודד .ג

 כל מי שהופנה לבידוד ייבדק בנוהל הבא: .2

 בדיקה ראשונה בהקדם האפשרי )רצוי עם הכניסה לבידוד( .א

 בדיקה שנייה חמישה ימים לאחר מכן במידה והראשונה שלילית .ב

 דוד גם אם תוצאת הבדיקות שליליתימי הבי 14ים את בכל מקרה, יש להשל .ג

 
 סגירה וחזרה מחודשת של המוסד לפעילות שגרתית:

מוסד חינוכי במהלך יום הלימודים, ב סגל במידה ומתקבלת הודעה על חולה מאומת בקרב תלמיד או איש .1

 ניתן להשלים את יום הלימודים. אין חובה לפנות את כלל השוהים המוסד באופן מידי.

החזרה לפעילות שגרתית של המוסד תהיה רק בהוראת רופא המחוז ולאחר שהושלמה החקירה  .2

 האפידמיולוגית וכל הנדרשים לבידוד קיבלו הודעה על כך.

ימי הבידוד של אלו אשר  14ניתן לפתוח את המסגרת שנסגרה )כיתה, שכבה או המוסד כולו( לאחר תום  .3

 עד החלמתם. הונחו לכך למעט אלו אשר הוגדרו כחולים 
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 ניטור תחלואה:

 במקרה ורק חלק מהמוסד נסגר: .1

יש להיות ערניים במיוחד אחר הופעת תסמיני המחלה בקרב התלמידים והצוות, ובמידה ומי  .א

 מהם מפתח תסמינים יש לבודד ולבדוק אותם

 והסיבה להם של כל תלמידים ואנשי צוות תיש לקבל מידי יום מצוות המוסד מיפוי היעדרויו .ב

 יות הקופה המבטחת לבצע מעקב רפואי אחר התלמידים ואנשי הצוות הנמצאים בבידוד. באחר .2

 

 

 
 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 

 פרופ' סיגל סדצקי
 ראש שרותי בריאות הציבור

 
 
 
 
 

 העתק:
 חה"כ יואל )יולי( אדלשטיין, שר הבריאות 
 חה"כ יואב קיש, סגן שר הבריאות  
 מר קובי צורף, עוזר שר הבריאות 
 ר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאותמר משה ב 

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

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי 
  ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור 

 הרפואה  חטיבתד עזרא, ראש ד"ר ור
 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות 

 הממשלתיים הרפואיים המרכזים חטיבת ראשד"ר ארז און, 
 מידע ומחקר ,טכנולוגיות רפואיותל החטיבמנהלת הד"ר אסנת לוקסנבורג, 

 גב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות 



 

4 

 ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services 
Ministry of Health 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

 

 הבריאות  מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל
 אנוש ומשאבי למינהל ירסמנכ"ל בכ ,פסט דב מר

 גב' שרה שטרייספלד, מנהלת תחום בכיר מנהל ומשאבי אנוש 
 ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה 

 ד"ר ענת צוראל פרבר, לשכת ראש שירותי בריאות הציבור
 אחראית על הרכש הרפואי לקורונה  ד"ר אורלי ויינשטיין, 

 לאומי לבקרת מחלות בוקר, מנהלת המרכז ה-פרופ' ליטל קינן
 ד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ / חברי וועדת הצט"מ

 ד"ר טל ברוש, מזכיר הצט"מ 
  בינלאומיים ויחסים הסברה לית"סמנכגרינבוים,  -גב' עינב שימרון

 מר אייל בסון, דובר משרד הבריאות 
 הכלליים מנהלי בתי החולים

 מנהלי בתי חולים גריאטריים 
 רייםמנהלי בתי חולים פסיכיאט

 מר ודים פרמן, סמנכ"ל לתכנון, תקצוב ותמחור 
 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
  לקסר, ראש האגף לגריאטריה ד"ר אירית

 ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש 
 מנהלי מחלקות בריאות הציבור 

 , משרד הבריאותלמעבדות המחלקה ישי, מנהלת רותי ר"ד
  יועצת בכירה לנושא המעבדות משבר הקורונהד"ר דינה נוף, 

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

 הבריאות הציבור, משרד בריאות שירותי, הארצית המפקחת גב' ליאורה ולינסקי, האחות
 ד"ר שי רייכר, מנהל תחום הערכת סיכונים, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

 התחום אפידמיולוגיגב' בלה אלרן, עוזרת מפקחת ארצית בבריאות הציבור ב
 הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית ד"ר שושי גולדברג, אחות

 מר מוריס דורפמן, ראש חטיבת רגולציה ובריאות דיגיטלית   
 מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות 

 גב' נועה חסדאי, מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, האגף לשעת חירום
 האגף לשעת חירוםמר רן אדלשטיין, מנהל המערך הלוגיסטי, 

 גב' רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כוח אדם בשעת חירום
 איכות להבטחת השירות, אגף אגף גב' איילת גרינבאום, מנהלת

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

 מנכ"לי קופות חולים 
 פרופ' מיקי שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כללית 

 , שירותי בריאות כללית ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים בכלליתד"ר יוסי נגה, 
 אגף קהילה מינהל רפואהגב' שרית יערי, מנהלת המחלקה לבקרה על שירותים רפואיים בקהילה, 
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 אגף רפואה כלליתתחום בכיר שירותי חירום והצלה, מנהל מר יאיר חברוני, 
 מנהלי חברות אמבולנסים פרטיים

      גב' טל דהן, מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות"
 ד"ר אווה אברמוביץ, ראש ענף בריאות הצבא

 רופאי בריאות הציבורלאיגוד היו"ר פרופ' חגי לוין, 
 יו"ר האיגוד לרפואת המשפחהד"ר מיכל שני, 

 פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית
 יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדיםפרופ' שי אשכנזי, 

 פרופ' מירי וינברגר, יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות 
 יו"ר האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואיתד"ר אבי פרץ, 

 הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית ד"ר שמעון ברק, יו"ר החברה
 ד"ר עדי קליין, יו"ר החברה הישאלית לפדיאטריה קלינית

 סנ"צ בוריס זיו, מ"מ קרפ"ר משטרת ישראל
 גנ"מ ליאב גולדשטיין, קרפ"ר שירות בתי הסוהר

 ד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאות
 מנהלי מעבדות בריאות הציבור 

 לי המעבדות המבצעות בדיקות קורונה מנה
 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בבתי חולים

 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בקופות החולים
 מנהלי מעבדות רפואיות פרטיות

 ד"ר חגי ציון, יו"ר ההסתדרות הרפואית 
 חמ"ל מערכת הבריאות

 חינוך גב' אפרת לאופר, מנהלת תחום קידום בריאות במוסדות חינוך, משרד ה
  

 
 
 


