י"ט בתשרי ,התשפ"א
 07אוקטובר 2020
389870120
(בתשובה נא ציין מספרנו)
מס' תיק – 32
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
מנכ"לי הרשויות המקומיות

הנדון :מתן שירותי בריאות לתלמיד בעת התמודדות עם נגיף הקורונה החדש

עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"א שירותי בריאות לתלמיד יינתנו לתלמידים בהתאם לחוק ביטוח בריאות
ובהתאם להנחיות משרד הבריאות בעת התמודדות עם נגיף קורונה החדש במטרה לאפשר מתן שירות בטוח
ובדגש על מניעת התקהלות של מטופלים.
חלק מהפעילויות ימשיכו להתקיים כבשגרה ,ולחלקן יחולו שינויים.
בהינתן שכך ,ונוכח העובדה שבמהלך השנה ייתכן ומוסדות החינוך יהיו סגורים ,יש להיערך לחיסוני תלמידים
בהתאם למתוכנן ,יש לציין כי מדובר בחיסונים שבשגרה ,שאינם יכולים להידחות מהחשש של התפרצות מחלות
כדוגמת התפרצות מחלת החצבת בשנה שעברה.
החיסונים יתבצעו באחריות משרד הבריאות ,במסגרת שירות בריאות לתלמיד הקיימים ברשות המקומית (כפי
שהתבצע בתקופת הגל הראשון של התחלואה בקורונה).
על הרשות המקומית לקבוע מקום עם חדר/ים למתן חיסונים ומקום המתנה מאוורר ,ולוודא ניקיונו בתום
הפעילות .כמו כן רצוי להקצות סדרן משגיח שימנע התקהלות של יותר מעשרה אנשים.
משרד הבריאות יעמוד עמכם בקשר ,לקביעת מיקום ,ומועד ההתחסנות ,וכן יזמן את התלמידים בקבועי זמן לפי
הנחיות צו בריאות העם.

פרטי התקשרות בעברית

ראש שירותי בריאות הציבור
משרד הבריאות
ת.ד  1176ירושלים 91010

פרטי התקשרות באנגלית

Director of public health services
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010

מצורפים לנוחיותכם אנשי קשר בהתאם למחוזות.
מחוז

איש קשר

טלפון

דרום

שגית פז טל

050-5605555

אשקלון

מילי בן עזרא

050-2678005

צפון

ראניה ג'ורי

050-6242043

מחוז תל אביב ומרכז
(ללא נפת נתניה)
מחוזות ירושלים ,חיפה
ונפת נתניה

רויטל אורן

052-7333395

בלה דר

052-6063337

בתודה על שיתוף הפעולה.

בכבוד רב,

ד"ר אודי קלינר
סגן ראש שרותי בריאות הציבור
משרד הבריאות

פרטי התקשרות בעברית

ראש שירותי בריאות הציבור
משרד הבריאות
ת.ד  1176ירושלים 91010

מיכל מנקס
סמנכ"ל חינוך רווחה וחברה
מרכז השלטון המקומי

פרטי התקשרות באנגלית

Director of public health services
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010

העתק:
מר חיים ביבס  ,ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ,ויו״ר מרכז השלטון המקומי
מר שלום בן משה ,ראש עיריית ראש העין ,יו״ר ועדת חינוך מרכז השלטון המקומי
מר משה פדלון ,ראש עיריית הרצליה ,יו״ר ועדת בריאות מרכז השלטון המקומי
פרופ' חזי לוי ,מנכ"ל משרד הבריאות
מר עמית אדרי ,מנכ"ל משרד החינוך
מר שלמה דולברג ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנהל הכללי ,משרד הבריאות
ד"ר שרון אלרעי-פרייס ,ראש שרותי בריאות הציבור (בפועל) ,משרד הבריאות
ד"ר דינה צימרמן ,מנהלת המחלקה לאם ולילד ,משרד הבריאות
מר יוחאי וג׳ימה ,ראש מנהל ביטחון ושעת חירום ,מרכז השלטון המקומי
מר אבי קמינסקי ,יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך
עו"ד רות דיין-מדר ,ממונה בריאות ,מרכז השלטון המקומי
גב' ליאורה ולינסקי ,אחות מפקחת ארצית בבריאות הציבור ,משרד הבריאות
גב' יפית יצחקי ,אחראית ארצית תחום בקרה בריאות התלמיד ,משרד הבריאות
גב' אפרת לאופר ,מנהלת תחום קידום בריאות במוסדות חינוך ,משרד החינוך

פרטי התקשרות בעברית

ראש שירותי בריאות הציבור
משרד הבריאות
ת.ד  1176ירושלים 91010

פרטי התקשרות באנגלית

Director of public health services
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010

מדינת ישראל
משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
הפיקוח על הבריאות
י"ד בחשוון תשפ"א
01.11.2020
סימוכין2000-1034-2020-0012396 :

לכבוד:
מנהלי המחוזות
מפקחים על מוסדות חינוך
מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות

שלום רב,
הנדון :הבהרות לעניין
מתן שירותי בריאות התלמיד
וכן הנחיות מיוחדות לאור תקופת נגיף הקורונה (שנה"ל תשפ"א)
 .1כמדי שנה גם בשנה זו נערכים במוסד החינוך חיסוני השגרה (נגד  -חצבת ,חזרת ,אדמת,
אבעבועות רוח ,טטנוס ,שעלת ,פוליו ,שיתוק ילדים ,נגיף הפפילומה ושפעת כמפורט
במסמך מצורף של משרד הבריאות) ,וכן בדיקות סינון (בדיקות ראיה ,שמיעה ,בריאות השן
והערכת גדילה) לתלמידי מערכת החינוך ,בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,וזאת ,בכפוף
להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך וכן כפוף להסכמת הורי התלמיד.
יש להדגיש כי הגורמים המספקים בפועל את שירותי מתן החיסונים בבתי הספר הם אלה
המונחים בהתאם לדין ולחוזר המנכ"ל.
קישור לחוזר המנכ"ל "הצהרת הורים על בריאות ילדם ועל הסכמתם למתן שירותי בריאות
לתלמיד" מתאריך :4.2.2018
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=93#_Toc256000021
 .2לנוכח אילוצי מגיפת הקורונה חלק ממוסדות החינוך סגורים והתלמידים לומדים באמצעות
"למידה מרחוק" ,ועל כן יש צורך במתן מענים מותאמים כדי לאפשר התחסנות בחיסוני השגרה
וקיום של בדיקות הסינון ,כמקובל.
 .3בהתאם לכך ,משרד הבריאות הוציא בתאריך ה 8.10.2020-הנחיות בנוגע להתנהלות שירותי
בריאות התלמיד לשנה"ל תשפ"א בצל נגיף הקורונה ,גם בזמן בו המוסד החינוכי סגור (בשל
סגר /הכרזה על עיר אדומה  /קיום לימודים מרחוק) ,לצורך קיום החיסונים והבדיקות שבשגרה.
כמו כן ,משרד הבריאות ומרכז השלטון המקומי הוציאו במשותף הנחיה בנושא זה בתאריך
.7.10.2020
 .4לפי הנחיות משרד הבריאות ומרכז השלטון המקומי ,החיסונים והבדיקות יתבצעו באחריות
משרד הבריאות ,במסגרת שירותי בריאות התלמיד הקיימים בכל רשות המקומית והם
אינם באחריות משרד החינוך או מי מטעמו.

רח' דבורה הנביאה , 2ירושלים 9510402 ,טל' 073-3931412/8
شارع دبورا هنبيئة  ,2اورشليم-القدس 9510402 ,هاتف www.edu.gov.il 073-3931412/8
מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות – מוסרו שלא כדין עובר עבירה

מדינת ישראל
משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
הפיקוח על הבריאות
י"ד בחשוון תשפ"א
01.11.2020
סימוכין2000-1034-2020-0012396 :
עוד לפי ההנחיות ,באחריות הרשות המקומית להקצות לכך מקום ייעודי עם חדר/ים למתן
חיסונים וכן מקום המתנה מאוורר ולוודא ניקיונו בתום הפעילות .כך למשל ,רשות מקומית
שהמוסד החינוכי מצוי בבעלותה ,מבנה המוסד יכול להיחשב כמקום למתן החיסונים ובדיקות
התלמידים.
כלל התיאומים והארגון בעניין הם באחריות חברות שירותי בריאות התלמיד (פמ"י ,נטלי ועוד)
 .5חשוב להבהיר כי יש לאפשר המשך מתן החיסונים ובדיקות הסינון לתלמידים גם בתקופה
זו  ,הן בזמן סגר/למידה מרחוק והן בזמן לימודים בפועל במוסד החינוכי על פי ההנחיות.

לידיעתכם והיערכותכם בהתאם.

בכבוד רב,

אפרת לאופר
המפקחת על תחום הבריאות

העתקים:
ד"ר שוש נחום ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
גב' אינה זלצמן ,סגנית בכירה למנהלת המינהל הפדגוגי
עו"ד עדי נועם ,מנהלת מחלקה בכירה (יעוץ משפטי -חינוך מיוחד) ,לשכה משפטית
גב' מיכל מנקס ,מנהלת מינהל חינוך מש''מ
מר אבי קמינסקי  ,יו"ר איגוד מנהלי מח' החינוך ברשויות המקומיות
ד"ר אפרת אפללו  ,מנהלת המחלקה לחינוך וקידום בריאות ,משרד הבריאות
גב' יפית יצחקי ,אחות אחראית ארצית תחום בקרה בריאות התלמיד ,משרד הבריאות
לשכת מנכ"ל
לשכת דוברות

רח' דבורה הנביאה , 2ירושלים 9510402 ,טל' 073-3931412/8
شارع دبورا هنبيئة  ,2اورشليم-القدس 9510402 ,هاتف www.edu.gov.il 073-3931412/8
מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות – מוסרו שלא כדין עובר עבירה

י"ט בתשרי ,התשפ"א
 07אוקטובר 2020
389984920
(בתשובה נא ציין מספרנו)
מס' תיק – 21
לכבוד
פרופ' מיכאל גדלביץ ,רופא מחוז הדרום
ד"ר מיכל כהן דר ,רופאת מחוז הצפון
מר נמרוד אלטמן ,מנכ"ל חברת נטלי
מר אטל מולכו ,מנכ"ל חברת פמי פרימיום

הנדון :הנחיות למתן שירותי בריאות התלמיד לשנת הלימודים תשפ"א בעת התמודדות עם נגיף הקורונה
סימוכין :הנחיות למתן שירות בתחנות טיפת חלב ובריאות התלמיד בעת התמודדות עם נגיף
הקורונה מיום  11.5.20מס' סימוכין221692620 :

מכתב זה מעדכן את ההנחיות למתן שירות בתחנות טיפת חלב ובריאות התלמיד בעת התמודדות עם נגיף
הקורונה מתאריך  11.05.20מס' סימוכין.221692620 :
שירותי בריאות לתלמיד יינתנו בהתאם להנחיות להתמודדות עם מחלת הקורונה בבית הספר ו/או במרכזים
ייעודיים במתארים כגון :בית ספר ,מתנ"ס קהילתי .במקרה זה יש לבצע זימון מראש של התלמידים ע"פ
ההנחיות למניעת התקהלויות.
קדימות למתן חיסונים:
עד הגעת התרכיבים נגד שפעת (צפי אמצע אוקטובר) יינתנו החיסונים הבאים לפי קדימות כדלקמן (בסדר
יורד):
 .1כתה א'.MMRV :
 .2כתה ב'( Tdap-IPV :אלא אם מתוכנן לתת יחד עם תרכיב נגד שפעת).
 .3כתה ח' HPV :מנה ראשונה (חשוב לתת עד דצמבר כדי להספיק את המנה השנייה עד סוף שנה"ל)
וחיסון .Tdap
פרטי התקשרות בעברית

ראש שירותי בריאות הציבור
משרד הבריאות
ת.ד  1176ירושלים 91010

פרטי התקשרות באנגלית

Director of public health services
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010

מהגעת חיסונים נגד שפעת ועד סוף 31/12/2020
יינתנו חיסונים נגד שפעת לכל תלמידי כתות ב' ,ג' ,ד' ,ובנוסף לתלמידי כיתות א' ,ה' ,ו' בחינוך המיוחד
בלבד.
תעדוף למתן החיסון לתלמידי כיתה ב' (עדיף יחד עם  Tdap-IPVאם טרם ניתן) לפני ג' לפני ד'.
יש להשלים את החיסונים נגד שפעת בכל בתי הספר עד  15.12.20ולא יאוחר מ.31.12.20-
מ 1/1/2021-עד סוף שנה"ל
המשך מתן החיסונים על פי שגרת החיסונים לפי התעדוף הבא:
 .1כתה א' ,MMRV :החל מה  01.02.20תוך שמירה על מרווח של  4שבועות לאחר חיסון שפעת חי מוחלש.
 .2כתה ב'.Tdap-IPV :
 .3כתה ח' Tdap :ו HPV-מנה ראשונה לתלמידים שטרם חוסנו ומנה שנייה – זה כולל גם תלמידים
שחוסנו במנה הראשונה בכתה ז' במסגרת תוכנית הפיילוט.
 .4כתה ז' HPV :מנה ראשונה במסגרת תוכנית הפיילוט במחוזות מרכז וחיפה.
החיסונים יינתנו בבתי הספר ו/או במרכזים ייעודיים במתארים כגון :בית ספר ,מתנ"ס קהילתי*.
בדיקות סינון
תבוצענה לתלמידים בבתי הספר ו/או במרכזים ייעודיים במתארים כגון :בית ספר ,מתנ"ס קהילתי*.
חינוך לבריאות
על מנת למנוע כניסת אנשי צוות נוספים לשיעור בכיתה ,שיעורי חינוך לבריאות יעוברו לתלמידים בלמידה
מרחוק.
* בהתאם להנחיות להתמודדות עם נגיף הקורונה באותה עת.

בברכה,

ד"ר שרון אלרעי-פרייס
ראש שרותי בריאות הציבור (בפועל)
פרטי התקשרות בעברית

ראש שירותי בריאות הציבור
משרד הבריאות
ת.ד  1176ירושלים 91010

פרטי התקשרות באנגלית

Director of public health services
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010

העתק:
פרופ' חזי (יחזקאל) לוי ,מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנהל הכללי ,משרד הבריאות
ד"ר אודי קלינר ,סגן ראש שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
ד"ר ענת צוראל פרבר ,לשכת ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר אמיליה אניס ,מנהלת האגף לאפידמיולוגיה ,משרד הבריאות
רופאי המחוזות
גב' מאיה גולן ,עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות
מר רון רביע  ,אחראי על מינהל בריאות הציבור ,משרד הבריאות
גב' ליאורה ולינסקי ,אחות מפקחת ארצית בבריאות הציבור ,משרד הבריאות
גב' בלה אלרן ,אחות אפידמיולוגית ארצית בבריאות הציבור ,משרד הבריאות
גב' יפית יצחקי ,אחראית ארצית תחום בקרה בריאות התלמיד ,משרד הבריאות
אחיות מחוזיות
גב' אפרת לאופר ,המפקחת על תחום הבריאות ,משרד החינוך
מר דורון קוטלר ,מנהל שירות בריאות התלמיד ,חברת נטלי
מר דוד חוגי ,מנהל שירות בריאות התלמיד ,חברת פמי פרימיום

פרטי התקשרות בעברית

ראש שירותי בריאות הציבור
משרד הבריאות
ת.ד  1176ירושלים 91010

פרטי התקשרות באנגלית

Director of public health services
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010

