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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

 י"ב בתמוז, התשפ"א
 2021יוני  22

325920621  
)בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 –מס' תיק           

 לכבוד

 רופאי המחוזות והנפות 

 הכלליים מנהלי בתי החולים

 מנהלי בתי חולים גריאטריים 

 מנהלי בתי חולים פסיכיאטריים

 אגף רפואי בקופות החולים  מנהלי

 מר אלי בין, מנכ"ל מד"א

מנכ"ל חברת פמי פרימיום, אטל מולכוגב' 

 מנכ"ל חברת טרם, נתן אפלבאוםמר 

 מר ניר נובק, מנכ"ל טרגט מרקט

עדכון התוויות לבדיקה -(COVID-19הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש ) הנדון: 

עדכון התוויות לבדיקה"   – את "הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדשמחליף זה  מסמך

 .09226021מס' סימוכין:  7.1.21מיום 

_______________________________________________________________________________
 : קודם מנוהל יםהשינוימהות _ 

 רת התוויות ומשמעויות לבידוד למחוסנים/ מחלימים הבה .1

 הורדת התוויות לצורך תו ירוק .2

עדכון התווית בנוגע לחוזרים מחו"ל, ובדגש על מדינות בסיכון מירבי  .3

 עדכון לגבי מצבים בהם מבצעים סיקורי אוכלוסיות   .4

 התוויה לביצוע בדיקה לאישור בדיקת אנטיגן חיובית  .5

ת המסמךמיום הפצ :מועד תחולה

בתוקף לא
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 תבוצענה במקרים הבאים:-SARS-CoV-2 ל  PCRבדיקות 

 

 התוויה קטגוריה מס'

 ות מבחינת בידודמשמע

מי שאינו מחוסן 

 או מחלים

 מחוסן / מחלים

מטופל כל  1

עם 

  תסמינים

 מהתסמיניםלפחות אחד כל חולה שמתייצג עם 

, ומעלה 38חום של מחלת הקורונה )כגון  החדים

, כאב גרון, שינוי חוש טעם נשימהקושי ב, שיעול

או ריח, חולשת שרירים וכל תסמין אחר שהופיע 

גם מי  – בצורה חדה ומעלה חשד למחלה ויראלית(

 שמוגדר מחוסן/ מחלים

במידה ועולה חשד 

לקורונה יש 

לשמור על בידוד 

קבלת תוצאה  עד

. אם נדרש שלילית

בידוד מסיבה 

אחרת יש 

להשלימו לפי 

 התוויה.

ולה חשד במידה וע

לקורונה יש לשמור 

קבלת  על בידוד עד

. תוצאה שלילית

אם נדרש בידוד 

מסיבה אחרת יש 

להשלימו לפי 

 התוויה.

אדם ללא  2

תסמינים 

שבא במגע 

לה עם חו

 מאומת

מי שהוגדר בחקירה כמגע הנדרש לבידוד יידגם כל 

 בכניסה לבידוד 

חייב בידוד למשך 

יום בהתאם  14

לצו בריאות העם 

לקיצור  )אפשרות

 –על סמך בדיקות 

 (4ראה סעיף 

מומלץ לבצע 

בדיקה ולצמצם 

מגעים עד לקבלת 

 תשובה שלילית.

במצב של חשיפה 

ממושכת למאומת 

)לדוגמא טיפול בבן 

בית חולה(, 

והנחשף  עובד או 

מתגורר  במוסד 

 העם אוכלוסיי

בסיכון* יש לבצע 

בדיקה טרום חזרה 

למוסד )ללא 

 בידוד(

לא בתוקף
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 התוויה קטגוריה מס'

 ות מבחינת בידודמשמע

מי שאינו מחוסן 

 או מחלים

 מחוסן / מחלים

אדם  3

החוזר 

 ל מחו"

)ראה 

 נספח א'(

חייב בידוד למשך  חזרה ממדינה שלא הוגדרה בסיכון מירבי 

יום בהתאם  14

לצו בריאות העם 

)קיצור על סמך 

ראה  -בדיקות 

 (4סעיף 

נדרש לבדיקה 

בחזרתו לפי הקבוע 

בחוק, אין צורך 

בבידוד למחוסן/ 

 מחלים. 

תאם לצו יום בה 14חייב בידוד למשך  מדינה שהוגדרה בסיכון מירבי 

 -בריאות העם. )קיצור על סמך בדיקות 

 ( 4ראה סעיף 

בדיקה  4

לקיצור 

 בידוד

אדם הנמצא בבידוד עקב מגע עם חולה מאומת או 

לפי סעיף  PCRבצע בדיקת וכל ליחזרה מחו"ל, 

)נגיף הקורונה החדש(  בריאות העםלצו ( 3)ג2

-)בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, תש"ף

 הוראת המנהל. ים שנקבעו בבמועד 2020

בדיקות  שליליות 

מאפשרות יציאה 

בתום מבידוד 

היום העשירי 

לתקופת הבידוד 

המגע  )יום ההגעה/

 נכלל(.

בכל מצב של נדרש 

 חבות בידוד

 

סיקורי  5

 הייאוכלוס

אוכלוסיות בסיכון לתחלואה למשל עקב  .א

 תנאי צפיפות, מסגרות חוץ ביתיות וכו'(

יתבצע בהתאם להנחיות משרד 

 הבריאות

אנשי צוות העובדים במוסדות בסיכון  .ב  

 90% -שבהם שיעור ההתחסנות נמוך מ

נדרש לסיקור ללא 

 בידוד

אין לבצע בדיקות 

 סיקור

סיקור  6

 מקדים  

 אין צורך בבידודנדרש לפי מדינת היעד  לו"סיקור לפני נסיעה לח .א

 מסגרת טיפוליתאו  עובר למוסדאדם ש .ב

שעות טרם  72יש לסקור בתוך בסיכון** 

 ההעברה. 

נדרש לסיקור ללא 

 בידוד

אין לבצע בדיקות 

 סיקור 

 

לא בתוקף

https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/kor01
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 התוויה קטגוריה מס'

 ות מבחינת בידודמשמע

מי שאינו מחוסן 

 או מחלים

 מחוסן / מחלים

סיקור לפני פרוצדורה אלקטיבית לפי  .ג

 שיקול דעת רופא מטפל 

 

לא נדרש אלא לפי שיקול דעת רופא 

 טפל בהתאם לסיכון. לא נדרש בידודמ

בדיקת  7

 החלמה

לקיחת דגימה לחולה מאומת לצורך הגדרתו 

 כמחלים

 בהתאם "לנוהל מחלים" 

צורך אחר  8

בביצוע 

 בדיקה

 לפי הסיבה לבדיקה המקורית בדיקה ראשונה פסולה .א

 לפי הסיבה לבדיקה המקורית בדיקה עם תוצאה חיובית גבולית .ב

אדם בעל  9

תוצאה 

חיובית 

בבדיקת 

אנטיגן 

 מהירה

כל אדם אשר ביצע בדיקת אנטיגן מהירה וקיבל 

 PCRתוצאה חיובית, יידרש לעשות בדיקת 

שעות ממועד  48לאימות/שלילת האבחנה תוך 

 קבלת התוצאה 

נדרש לבידוד מידי 

עד לקבלת תוצאת 

PCR .שלילית 

אין לבצע בדיקות 

 סיקור

 אינה מחוסנתשמעל ה יאו אוכלוסי 65יל יה מעל גיאוכלוס :ה בסיכוןי*אוכלוסי

,  מוסד סיעודי או מוסדות למטופלי בריאות הנפש, מסגרת חוץ ביתיות בסיכון  מינהל בית אבות** מוסד/מסגרת טיפולית בסיכון: 

 מוגבלויות משרד הרווחה

 

 

 הואילו להעביר עדכון זה לכל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 
 

 בברכה,

 
 
 

 פרייס -ד"ר שרון אלרעי
 ראש שרותי בריאות הציבור

לא בתוקף
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 העתק: 
 , שר הבריאותיצן הורוביץנחה"כ 

  פרופ' חזי )יחזקאל( לוי, מנכ"ל משרד הבריאות
 פרופ' נחמן אש, מנהל תכנית קורונה 

 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות 
 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה 

 ר דודו דגן, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםד"

 טיבה לטכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקרמנהלת החד"ר אסנת לוקסנבורג, 
 גב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות 

 מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל הבריאות 
   גב' שרה שטרייספלד, מנהלת תחום בכיר מנהל ומשאבי אנוש

 ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה
 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 

    ד"ר אשר שלמון, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים
 גרינבוים, סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים  -גב' עינב שימרון

 גב' ענת דניאלי, דוברת משרד הבריאות 
 ל תכנון, תקצוב ותמחור מר חיים הופרט, מ"מ סמנכ"

 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

 ד"ר דינה נוף, יועצת בכירה לנושא המעבדות משבר הקורונה 
 ד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאות 

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

 גב' אילנה סטולרמן , סגנית אחות מפקחת ארצית בבריאות הציבור 
 גב' בלה אלרן, עוזרת מפקחת ארצית בבריאות הציבור בתחום אפידמיולוגיה

 וראש מינהל הסיעוד ד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית
 מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות 

 מר רפי גולני, מנהל אגף בכיר לשעת חירום 
 גב' נועה חסדאי, מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, האגף לשעת חירום

 מר רן אדלשטיין, מנהל המערך הלוגיסטי, האגף לשעת חירום
 נון פריסת כוח אדם בשעת חירוםגב' רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכ

 גב' איילת גרינבאום, מנהלת אגף השירות, אגף להבטחת איכות
 גב' טלי דהן, מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות

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

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

 מנכ"לי קופות חולים 
 ד"ר אורלי ווינשטיין, סמנכ"לית וראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כללית

  פירוגובסקי, ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית אבינעם ד"ר
 גב' שרית יערי, מנהלת המחלקה לבקרה על שירותים רפואיים בקהילה, מינהל רפואה אגף קהילה

 מר יאיר חברוני, מנהל תחום בכיר שירותי חירום והצלה, אגף רפואה כללית
 מנהלי חברות אמבולנסים פרטיים

 תא"ל פרופ' אלון גלזברג, קצין רפואה ראשי
 אות הצבאסא"ל ד"ר יוסי בן מיכאל, ראש ענף ברי

 פרופ' נדב דוידוביץ, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל 
 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

 פרופ' גליה רהב, יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות 
 "ר אבי פרץ, יו"ר האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואיתד

 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
 גנ"מ ד"ר ליאב גולדשטיין, קרפ"ר שירות בתי הסוהר

 מעבדות רפואיות בבתי חוליםמנהלי אגפי 
 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בקופות החולים

 מנהלי מעבדות רפואיות פרטיות
 פרופ' חגי ציון, יו"ר ההסתדרות הרפואית 

 חמ"ל מערכת הבריאות 
   תא"ל רלי מרגלית, מפקד מפקדת אלון

 חברי צוות מייעץ למדיניות איתור וניטור נגיף הקורונה בישראל
 ( ערן זליגמן, מנהל המכלולאל"מ )מיל'

 מר עירם אמתי, ראש תחום בדיקות במכלול לקטיעת שרשרת ההדבקה
 
 

 

לא בתוקף




