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 נוהל פעולה עם היוודע על תלמיד/מורה חולה מאומת בנגיף הקורונה במוסד החינוכי

 

ינוך, משרד החינוך בתיאום עם משרד לאור תהליך הפקת הלקחים באירועי תחלואה האחרונים במס' מוסדות ח .1

הבריאות הגדיר נוהל וסדר פעולות כמענה מידי לבלימת התפשטות הנגיף במוסד החינוכי, החל מרגע קבלת 

 מידע על חולה מאומת במוסד החינוכי.

 על חולה מאומת, תלמיד או מורה במוסד החינוכי יש לפעול ע''פ סדר הפעולות הבא: קבלת המידעבעת  .2

 

  נוהל מח' בריאות הציבור/ משרד הבריאות, ע"פ רופא מחוזי/כת הבריאות המחוזיתלש. 2.1

עם קבלת הודעה בלשכת הבריאות על חולה מאומת בקרב תלמיד או איש סגל של מוסד  .2.1.1

ו נוכח במוסד, וכי הוא פועל על פי הנחיות משרד הבריאות חינוכי, יש לוודא כי החולה אינ

 לחולה מאומת.

 יש להתחיל בביצוע חקירה אפידמיולוגית באופן מיידי ולהשלימה בהקדם האפשרי. .2.1.2

החקירה תתבצע כמקובל בתשאול החולים המאומתים ומשפחותיהם. חקירת מגעים במוסד  .2.1.3

 החינוכי או בא כוחו.תתבצע בתיאום עם המחוז משרד החינוך ומנהל המוסד 

הגדרת "מגע הדוק" בתוך המוסד ובדרך אליו וממנו לשם בידוד בית הם כמפורט בהנחיות  .2.1.4

 .להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש

באחריות לשכת הבריאות, בשיתוף נציג המוסד החינוכי, להכין ולפרסם הודעה להורים על  .2.1.5

כולל  העברת המידע להורים,דרשות. האירוע, ממצאי החקירה כמקובל ועל הפעולות הנ

 מספר טלפון לקבלת מידע מעודכן, הינה באחריות נציג המוסד ובתיאום עם לשכת הבריאות.

בנוגע לממצאים ולתוכנית  נציג הרשות המקומיתבאחריות לשכת הבריאות לעדכן את  .2.1.6

 ההתערבות.

 : וניתהראשלאחר החקירה האפידמיולוגית לסגירת המוסד החינוכי  קבלת החלטה .2.1.7

מס' חולים 

מאומתים 

 במוס''ח

מס' תלמידים  קבלת החלטה

 לבידוד 

 הערות  עיקרי הפעולות

        1  
סגירת מוסד 

 החינוכי 

היקף ייקבע ע''י  

 משרד הבריאות 

ת הפעלת צוות התערבו

הפעלת נוהל כה מחוזי וותמי

 פינוי סדור 

 

 

ע"פ החלטת 

 משרד החינוך

   2-3לפחות   

סגירת המוסד 

 החינוכי 

כלל עו''ה ותלמידי 

 בית הספר

ע"פ החלטת 

 משרד הבריאות

 

 ייבדק בנוהל הבא: מי שהופנה לבידוד ע''י משרד הבריאות -תהליך הבדיקה  .2.1.8

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

 לאחר מכן במידה והראשונה שלילית. חמישה ימיםבדיקה שנייה  .ב

 ימי הבידוד גם אם תוצאת הבדיקות שלילית. 14רה, יש להשלים את בכל מק .ג

 

 

 

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz-249002220.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz-249002220.pdf
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 .  הנחיות משרד הבריאות פע'' חזרה מחודשת של המוסד לפעילות שגרתית .2.1.9

ולאחר שהושלמה  רק בהוראת רופא המחוזהחזרה לפעילות שגרתית של המוסד תהיה  .א

 החקירה האפידמיולוגית וכל הנדרשים לבידוד קיבלו הודעה על כך.

 ימי הבידוד 14לאחר תום ן לפתוח את המסגרת שנסגרה )כיתה, שכבה או המוסד כולו( נית .ב

 למעט אלו אשר הוגדרו כחולים עד החלמתם. ,של אלו אשר הונחו לכך

 ניטור תחלואה .2.1.10

 במקרה ורק חלק מהמוסד נסגר: .א

יש להיות ערניים במיוחד אחר הופעת תסמיני המחלה בקרב התלמידים והצוות, ובמידה ומי  (1

 הם מפתח תסמינים יש לבודד ולבדוק אותם.מ

מיפוי היעדרויות והסיבה להם של כל תלמידים ואנשי החינוכי יש לקבל מידי יום מצוות המוסד  (2

 צוות.

 באחריות הקופה המבטחת לבצע מעקב רפואי אחר התלמידים ואנשי הצוות הנמצאים בבידוד. .ב

 מחוז משרד החינוך .2.2

 ופא המחוזי בשלבי ההיערכות להפעלת הנוהליש לקיים דרכי פעולה ושת''פ עם הר .2.2.1

 .'(דנספח  – )מצ''ב דרכי תקשורת              

 .מול משרד הבריאות, הרופא המחוזי המידע בהינתן דיווח על חולה מאומת, יש לאמת את .2.2.2

 :נספח ב'ב , ע"פ פורמט דיווח ראשוניערוצי דיווח 3 -דיווח מיידי ב  .2.2.3

 .מנהל מחוז ישירות למנכ''ל 

 (בנספח ד'דף קשר )מול המפקחת על הבריאות הארצית – תוזיעל הבריאות המחרפרנטית ה. 

 קב''ט מחוזי לס. מנהל אגף הביטחון.  

 הפעלת צוות התערבות ותמיכה מחוזי בין משרדי חינוך ובריאות ע"פ הנוהל בנספח א'.  .2.2.4

 המשך טיפול ומענה.  -למנכ''ל ולשר החינוך   גיבוש המלצהקיום הערכת מצב מחוזית ו .2.2.5

 עגלי החשיפה של תלמידים ועובדי הוראה.סיוע לרופא המחוזי בניתוח מקומות ומ .2.2.6

 מעבר לשעון פעילות והערכות מצב שוטפות מול המטה הארצי ומול מחלקות/מכלולי החינוך .2.2.7

 ברשויות המקומיות הרלוונטיות.

ככלל, המחוזות יפעלו בתיאום ובשיתוף ראשי הרשויות ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות  .2.2.8

 המקומיות.

 'ח לפי צורך וההכרח, לשיקול המחוז.בשע' הפעלת מפקחים מתכללים .2.2.9

 תמיכה וסיוע מחוזי למוסד החינוכי לפי הצורך בתיאום עם השפ''ח הרשותי.  -שפ''י  .2.2.10

הפעלת תכנית למידה מרחוק/חלופית ארוכת טווח למוסדות ולתלמידים  - למידה מרחוק .2.2.11

  השוהים בבידוד.

 סיוע מנהל תקשוב.לגנ''י לפי הצורך בהובלת אגף הקדם יסודי ב "חדר זום"הפעלת  .2.2.12

 (המלצהרשות מקומית/מחלקת חינוך ) .2.3

 שיתוף ושילוב נציג רשותי בצוות התערבות מחוזי )כמפורט בנספח א'(. .2.3.1

 )שפ''ח וכו'(. לוונטיהרן צוות סיוע מקרוב למוסד החינוכי ארגו .2.3.2

 פתיחת מוקד מידע ומוקד ייעודי להורים.  .2.3.3

שכנה, מוצע לקיים שיח לתיאום ושיתוף במקרה של תלמיד/עובד הוראה, מרשות אחרת/ .2.3.4

 פעולה בין מחלקות  החינוך ברשויות המקומיות, לטיפול ומענה מותאם.  

 

       



 מדינת ישראל 
 משרד החינוך 

 עת חירום ובטיחות סביבתיתאגף בכיר לביטחון, ש
 

 

 13מתוך  5עמוד   
 
 

 קיום הערכת מצב מכלול חינוך, ניתוח העובדות והמשמעויות, עפ"י התהליך המובנה: .2.3.5

 תמונת מצב נתוני בידוד וכו' .א

 המשך שגרת הלימודים, בתיאום עם משרד החינוך. .ב

 תכנית לימודים חלופית יחד עם מחוז משרד החינוך. בניית  .ג

 מדיניות הסברה והנחיה, לציבור ההורים והתלמידים. .ד

 סיוע ותמיכה שוטפת למשפחות )תלמידים ועובדי הוראה בבידוד(. .ה

 בקשות לסיוע ממחוז משרד החינוך. .ו

 ניקוי ביה''ס והיערכות לפי אורחות החיים במוסד החינוכי. –הכנת ביה''ס לחזרה ללימודים  .2.3.6

 

 ברמת המוסד החינוכי .2.4

 .הפעלת צל''ח )והיערכות להפעיל צל''ח מרחוק בהמשך האירוע( .2.4.1

 באחריות המנהל לדיווח מיידית : .2.4.2

 למנהל המחוז ולמפקח הכולל. .א

 למנהל מחלקת חינוך רשותי. .ב

   .החקירה האפידמיולוגית סיוע לצוות מלשכת הבריאות המחוזית/הרופא המחוזי בתהליך .2.4.3

מיפוי כלל התלמידים ועובדי ההוראה אשר נמצאו בחשיפה סיוע לצוות ההתערבות המחוזי  .2.4.4

 ישירה עם החולה.

נוהל לסייע למנהל המוסד החינוכי והרשות המקומית להפעיל  -פעלת נוהל פינוי סדור" "ה .2.4.5

 פינוי סדור )הוראות חירום משרד החינוך(

 תוך שמירה על חסיון רפואי., במערכת הדיווח של המשרדהעברת נתוני הבידוד  .2.4.6

מנהלי מוסדות החינוך יעדכנו מעת לעת את כלל ההורים, בכפוף להנחיות /תדריכי שפ''י  .2.4.7

 ובתיאום עם מפקח/ת ביה''ס ומנהל מחלקת/מכלול חינוך הרשותי, בתחומים, כמו:

 פרטים על היערכות המוסד החינוכי. .א
 מרגיעים.מסרים נכונים ו .ב
 באתר משרד הבריאות הסבת תשומת לב ההורים לפעול בהתאם להנחיות .ג
עידוד ההורים לשתף את הגורמים הרלוונטיים במוסד החינוכי בכל שינוי במצבו  .ד

 הבריאותי והרגשי של בנם או בתם, במהלך הבידוד הביתי.
חזרת תלמידים / צוותי הוראה ללימודים, תתקיים רק לאחר שהשלימו את ימי  .ה

 הבידוד הנדרשים עפ"י הנחיות משרד הבריאות. 
וסד החינוכי לחזור ולהדגיש את ההנחיות, לשמירה על כללי ההיגיינה על המ .ו

והניקיון, מרחק פיסי ועטיית מסכות, למניעת התפשטות הנגיף. מומלץ לשלוח 

 תזכורות להורים בעניין זה.

דף  –בפורטל הורים רצוי להפנות את ההורים למידע ולתדריכי שפ''י המתפרסמים   .ז

 פורטל תלמידים - בו  עדכון בנושא קורונה

 

 

 

 

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/pupils-evacuation-procedure.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/pupils-evacuation-procedure.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/pupils-evacuation-procedure.pdf
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/?gclid=CjwKCAiA7t3yBRADEiwA4GFlI49GKNbri33aq3qJf_qElN0sAjwlQ1WWxKGLX9dXKhif7chwEVKA6hoCIogQAvD_BwE#lecturersCollapse-34482-3
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/?gclid=CjwKCAiA7t3yBRADEiwA4GFlI49GKNbri33aq3qJf_qElN0sAjwlQ1WWxKGLX9dXKhif7chwEVKA6hoCIogQAvD_BwE#lecturersCollapse-34482-3
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/healthy-lifestyle/korona
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/healthy-lifestyle/korona
https://students.education.gov.il/homepage/emergency
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 היערכות ללמידה מרחוק ע"פ הנחיות המפקח הכולל. .2.4.8

  .אורחות החיים במוסד החינוכיביה''ס והיערכות לפי ניקוי  – ימודיםללחזרה לביה''ס כנת ה .2.4.9

 

 

 

 בות לבירור אירוע קורונה.: נספחי הנוהל להפעלת צוות תמיכה והתערלוטה

 

 

 

 

 

 
                                 

 רותם זהבי                          

 מנהל אגף בטיחות סביבתית במוסדות חינוך
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 הפעלת צוות תמיכה והתערבות מחוזי לבירור אירוע קורונה -נספח א' 

 

 כללי

 וודע על חולה מאומת במוסד החינוכי, המחוז יפעיל צוות התערבות ותמיכה ע"פ העקרונות הבאים:מיד עם הי

 הפעלת צוות תמיכה כמפורט בהמשך. – אירוע בביה''ס .1

 טיפול ומענה ע''י המפקחת על הגן בתיאום עם הרפרנטית הבריאות המחוזית והרשות המקומית. – אירוע בגן ילדים .2

 

 רבות מחוזי ייעוד צוות התמיכה והתע

 לתמוך ולסייע למנהל המוסד החינוכי ולרשות המקומית בניהול האירוע בתיאום עם משרד הבריאות  

 החל מרגע קבלת ההחלטה על פינוי המוסד החינוכי וסגירתו בכפוף לנוהל.   

 

 "(.צוות התערבות)להלן: "מבנה הצוות המחוזי 

ת הספר בתיאום ושת''פ עם מנהל מחלקת חינוך הרשותי בהובלת על המחוז למנות צוותי תמיכה וליווי מחוזי לכל בי

 המפקח/ת הכולל של בית הספר בהרכב הבא:

 רפרנטית בריאות מחוזית. (א

 קב''ט מחוזי/ממונה חירום מחוזי. (ב

 נציגי מחלקת חינוך רשותי )רצוי לצרף שפ''ח( (ג

 קב''ט מוס''ח רלוונטי לביה''ס      (ד

 מדריכת חירום  -שפ''י  (ה

 .לשיקול המחוזלת בשע''ח לפי הצורך ומורכבות האירוע, המפקחת המתכל (ו

 נציג בריאות מחוזי. (ז

 

 משימות צוות ההתערבות המחוזי

 לסייע למנהל המוסד החינוכי בניהול האירוע.  

  (בנספח בוהבידוד )ע"פ פורמט ראשוני להעביר דיווח ראשוני למחוז על נתוני התחלואה'. 

 רה האפידמיולוגית במוסד החינוכי.לסייע למשרד הבריאות לנהל את החקי 

 להפעיל נוהל פינוי סדור )הוראות לסייע למנהל המוסד החינוכי והרשות המקומית  -" "הפעלת נוהל פינוי סדור

 חירום משרד החינוך(

 נה בכל הקשור ללמידה מרחוק ותמיכה נפשית רגשית לפי הצורךלסייע ולתת מע 

 לדווח תמונת מצב למטה ומנהל המחוז 

 לקיים הערכת מצב "בשטח" ולהמליץ למנהל המחוז המשך טיפול בתיאום עם גורמי הבריאות 

  גבנספח  –למלא טופס בירור'  

 

 

 

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/pupils-evacuation-procedure.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/pupils-evacuation-procedure.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/pupils-evacuation-procedure.pdf
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 דגשים לעבודת הצוות

המשימה ולהנחותו להגיע לאותו מוסד חינוכי, בתוך שעתיים,  צוות ההתערבות לגביאת מנהל המחוז יתדרך  .1

 לביצוע הבירור. 

 צוות ההתערבות יחבור אל מנהל המוסד,  יאסוף נתונים וייבצע בירור של האירוע.  .2

 באחריות צוות ההתערבות להגיש למחוז ולמטה עד סוף היום. -דו''ח סיכום   .3

 החינוכי.עבודת הצוות תבוצע בתיאום מלא עם מנהל המוסד  .4

 .  'גנספח  – פורמט המצורףע"פ הלהגיש דוח בירור אירוע,  .5
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 טופס דיווח על אירוע קורונה במוסד חינוכי - נספח ב'

 ____-שעת הדיווח: ____ תאריך הדיווח: _____________________________, 

סמל מוסד: ___________,   שם המוסד החינוכי: ________________________, 

 ב:_________________,ישו

רשות מקומית:   מחוז: _____________________________________, 

 ,_____________________________ 

תפקיד: ______________,   שם המדווח: _____________________________, 

 טל:__________________

 

 נתונים ראשוניים .1
 הערות נתונים ועובדות נושא/תחום

   הגילוי הראשון תאריך

   מהות הגילוי

   מצב המאומת

   האם יש מאומתים נוספים

 

 נתונים נוספים .2
 

 הערות נתונים ועובדות נושא/תחום

   -מס' תלמידים במוסד 

   -מס' מורים במוסד 

   -מס' כיתות לפי מגמות 

האם המוסד החינוכי 

 -פתוח/סגור 

  

   –מס' כיתות בבידוד 

שהונחו מס' תלמידים 

 -לבידוד )חלוקה( 

  

מס' אנשי צוות שהונחו 

 -לבידוד )חלוקה( 

  

              
 

   תיעוד   .3

 טל:  מקבל הדיווח :

 שעה:  הדיווח הועבר ל:
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 טופס בירור אירוע קורונה במוסד חינוכי   -' גנספח 
 ____-רור: _________________, ספרור: ____שם המוסד החינוכי: _____________, סמל מוסד: _________________, תאריך הבי

 

 נתונים ראשוניים .4
 הערות נתונים ועובדות נושא/תחום

   תאריך הגילוי הראשון

   מהות הגילוי

   מצב המאומת

   האם יש מאומתים נוספים

 

 תשתית ושגרת אורחות החיים בצל הקורונה .5
 

 הערות נתונים ועובדות נושא/תחום

   נה, פחי אשפה שלטים, עמדות היגיי

   קיום ממונה 'קורונה' בית ספרי

   מידת הקפדה כללית על ההנחיות

   שמירה על ריחוק פיסי

   הקפדה על עטיית מסכות

   הקפדה על היגיינה אישית

   תחזוקה וניקיון

  

 מעגלי חשיפה ונתונים אחרים .6
 

 הערות נתונים ועובדות מעגלי חשיפה/תחום מס'

   מעגל החשיפהמידת זיהוי  1

2  כיתות ומבנים   

3  הסעות וחצרות   

4   מגמות לפי ימים ושעות   

5  חוגים וצהרונים   

6   אחר-   

 

 הרכב צוות ההתערבות .7

 _________________________, תפקיד: ___________________, חתימה: _____________ מפקח בתי"ס/גנ"י מחוזי:

 ____________________, תפקיד: ___________________, חתימה: _____________: ______נציג בריאות מחוז/נפה

 : _______________, תפקיד: ___________________, חתימה: _______________נציג מחלקת חינוך/קב"ט רשותיים

 ____________: ________________, תפקיד: ___________________, חתימה: ___בקר יחידת הפיקוח/יועץ בטיחות

 : _______________________________, תפקיד: ____________________, חתימה: _______________נציג אחר
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 ממצאים ראשוניים .8

 הערות הממצאים מס'

  -מס' תלמידים במוסד  1

  -מס' מורים במוסד  2

  -מס' כיתות לפי מגמות  3

  -האם המוסד החינוכי פתוח/סגור  4

  –כיתות בבידוד מס'  5

  -מס' תלמידים שהונחו לבידוד )חלוקה(  6

  -מס' אנשי צוות שהונחו לבידוד )חלוקה(  7
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 מסקנות עיקריות  .9

 הערות הערות המסקנות מס'

1   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 הנחיות והמלצות מערכתיות דחופות .10

 אחראי ומועד ביצוע הנחיות והמלצות מערכתיות דחופות מס'

1   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 )הערות כלליות ודגשים בטקסט חופשי(    -הערכה כללית   .11
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 פרטי הקשר של רפרנטיות הבריאות המחוזיות -' דנספח 

 

 דוא"ל טל' נייד שם ומשפחה מחוז

 efratla@education.gov.il 0546670536 לאופראפרת  ארצימטה 

 danielam 101@gmail.com 050-839-2945 דניאלה מורם אמר מחוז דרום

     ritas@ mchp.gov.il 054-622-1524 ריטה סולברג מחוז התיישבותי

 yehuditsi. ih@gmail.com 054-444-2623 יהודית סיני חוז חיפהמ

     yochile@ education.gov.il 050-628-2605 יוכבד לוין   מחוז חרדי

 eti.dvash@gmail.com 052-889-5098 אתי דבש ם ומנח"י-מחוז י

      rivige@ education.gov.il 050-789-0622 ריבי גבע מחוז מרכז

      nuritbe@ education.gov.il 050-307-3264 נורית ברגר גיל מחוז צפון

 talika@education.gov.il 050-828-3588 טלי קשתי מחוז תל אביב

 

mailto:101@gmail.com
mailto:ih@gmail.com
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