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 מונחים והגדרות

 .(2019עם ממצא מעבדתי חיובי לנגיף הקורונה החדש ) אדם - מאומת .1

 :ע"פ הקריטריונים הבאים להתאמת המענה הנדרש במוסד חינוכי מאומתחומרת אירועי גילוי  דרוגימ .2

  גיל/מספר קבוצות. ממספר שכבות – מאומתים חדשים ויותר, ביום אחד 15  –בית ספר אירוע חריג ב .א

 ת.מחוזי והתערבותתחקיר מחייב  –ימים  3חדשים ומעלה, עד בבית ספר  מאומתים 30הצטברות של  .ב

מחייב תחקיר ברמת מנהל  –ועובדי הוראה מאומתים פעילים תלמידים  50מעל  העולה בבית ספר אירוע חריג ומתמשך  .ג

 עדכון ישיר ערוץ מנהלים דיווח למנכ"ל. - מחוז

 שתי פעולות מרכזיות:לבצע  נדרש ,ם חריגים בבית הספר כאמור לעילאירועיב .ד

 .טופס דיווח מחוזי על אירוע תחלואה חריג במוסד החינוכי  ע''י המחוז ע"פלחמ''ל מרכזי דיווח מידי  (1

 וסיוע בפעולות הדיגום כפי שיפורט בהמשך. כמפורט בנספח א' – התערבות מחוזיהפעלת צוות  (2
 

  מאומתים עד שלושה ימים. 10מאומתים חדשים ביום, או   4מעל  - אירוע חריג  גן ילדים .ה

 מאומתים חדשים ביום  4מעל  -  אירוע חריג בפנימייה .ו

 עצירת שרשרת ההדבקה .3

דקות, או כל מגע פיזי, כמו חיבוק או לחיצת יד, או אכילה ושתיה  15-ויותר ממטרים  2-של פחות מבמרחק שהייה  - מגע .א

, בזמן הפעילות המוסד החינוכי או בהסעה אל מטרים( 2)למעט אכילה במרחב פתוח, תוך שמירה על מרחק של  ביחד

 המוסד החינוכי או מהמוסד החינוכי.

( CONTACTTRACINGאפידמיולוגית ולאתר מגעים ) אדם שהוסמך ע"י משרד הבריאות לסייע בחקירה – מאתר מגעים .ב

 במערכת החינוך ולבצע מיפוי שלהם.  

השמות ופרטי הקשר של תלמידים ועובדים במוסד החינוכי שהיו בקרבה פיזית עם המאומת, מועדים  - מיפוי מגעים .ג

 ופרטים רלוונטיים אחרים.

גיף הקורונה ונושא תעודה המעידה, כי הוסמך כדין אדם שהוכשר לבצע חקירה אפידמיולוגית לנ – חוקר אפידמיולוגי .ד

 לכך ע"י משרד הבריאות.

 כל אדם שברשותו "תו ירוק" של משרד הבריאות )מחלים/מתחסן( –פטור בידוד  .ה

במקרים של אירוע חריג/מורכב )התפרצות( במוסד  – נוהל ביצוע בדיקות דיגום לגילוי נגיף הקורונה במוסד החינוכי .ו

ביצוע בדיקות דיגום לצוותי החינוך והתלמידים באופן ל י משרד הבריאות"תקבל החלטה עות כי תאפשרתיתכן חינוכי 

 כפי שיפורט בהמשך. ,מידי על מנת לעצור את שרשרת ההדבקה בכפוף לנוהל בדיקות נגיף קרונה במוסד חינוכי

 

 מנגנוני שליטה ובקרה ומערב לעצירת התפשטות נגיף הקורונה בכל הרמות: .4

 מרכז ההפעלה הארצי של משרד החינוך )ירושלים( – שרד החינוך ארציחדר מצב מ .א

  .)ירושלים( משרד החינוך במטהלקורונה חדר מבצעים ייעודי  – של משרד החינוךחמ"ל מרכזי  .ב

באופן מתוקשב מול  נתוני תחלואהוניטור לאיסוף משרד החינוך,  של  מרכז שליטה – )משל"ט נתונים( קורונהמשל"ט  .ג

 )פירוט בהמשך(. ימחוזחדר מצב מנהל המוסד החינוכי ולעבור  מגעיםחקירת באיתור ולסייע ומוסמך , ותמשרד הבריא

 ייעודי לניטור תחלואה לעצירת שרשרת ההדבקה במערכת החינוך המחוזית חדר מצב – מחוזיקורונה חמ"ל  .ד

ומענה לעצירת שרשרת ההדבקה  לניטור תחלואה יםייעודיטים "בחלק מן הרשויות הוקמו משל – רשותיקורונה ט "משל .ה

 . ובתוך זה, ניטור גם במוסדות החינוך הרשותיים רשות המקומיתב

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/corona-report.doc
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/corona-report.doc
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)התפרצות( למנהל המוסד  באירוע תחלואה חריג/ מורכב מידיוסיוע מענה ייעודי למתן צוות  – צוות התערבות מחוזי .ו

 רלוונטיים שונים.מוסדות ו הרשות ינציגהשתתפות בו ביטחון, בריאותפדגוגי, פיקוח החינוכי, בהרכב : 

בדגש על צוות התערבות מוסדי לטיפול במשבר במוסד החינוכי  – וכפר נוער בפנימייהבית ספרי/מטה חירום  צל"ח .ז

 .מאומתאירוע של גילוי 

 בנגיף הקורונה במוסד החינוכי מאומת נוהל

 כללי .1

וניהול נתוני באופן מידי ככל האפשר,  ,במוסד החינוכי מאומתעם גילוי  ,ת ההדבקהאושרשרעצירת  -מטרת הנוהל  .א

 היקף הפגיעה ברצף הלימודי והחינוכי. את מזערלעל בריאות התלמידים והתחלואה במוסדות החינוכיים, במטרה לשמור 

בין מנהל המוסד החינוכי וי הגומלין בין ויחסדגש על שיתופי הפעולה ב ,הפעולה בין כלל הגורמיםנוהל יפרט את עקרונות ה .ב

  :הגורמים הנוספיםתיאום עם תוך  ,ח משרד הבריאות"לנוהל מאומת במוסבכפוף  משרד החינוךשל ט קורונה "משל

  מחוז משרד החינוך (1

  מקומית הרשות ה (2

 .המחוזית בריאותלשכת ה (3

ט הקורונה וכן יציג את סדר "יציג את סדר הפעולות המיידיות והשת"פ בין מנהל המוסד החינוכי לבין משל - מבנה הנוהל .ג

 הרשות מקומית ולשכת הבריאות המחוזית.המוסד החינוכי, הפעולות המשולבות ברמת המחוז, 

 משל"ט קורונה משרד החינוך .2

 החינוכי במוסד מאומתגילוי של אירוע בעת אירוע של  במיפוי וחקירת מגעיםסד ולמחוז מולסייע למנהל ה נועדמשל"ט הקורונה 

 למשרד הבריאות, להלן עיקרי תפקידיו: בבאופן מתוקש והעברת נתוני חקירת המגעים

ה לקיים קשר עם מנהלי המוסדות, על בסיס נתוני החולים המאומתים שדווחו, ולסייע להם באיתור ומיפוי התלמידים ועו" .א

 בבית ספר או גן ילדים )תשאול מגעי תחלואה(.  המאומתשהיו במגע עם 

נדרשים ללמוד התלמידים ועו"ה בשיח משותף עם מנהל המוסד החינוכי ולהנחותו לגבי המגעי התחלואה לערוך חקירת  .ב

 של משרד הבריאות. תמרחוק עד לקבלת תוצאות החקירה האפידמיולוגי

לשכת הבריאות  ועל בסיס זה,  המגעים, בחלוקה של תלמידים ועובדי ההוראהעביר למשרד הבריאות את רשימת לה .ג

 לצאת מבידוד. מי רשאיםמחויבים להיכנס לבידוד ומי ההנחיות מפורטות למנהל  תוציאהמחוזית, 

 עובד בקשר עם לשכת הבריאות המחוזית ומסייע בכל הקשור לחקירה האפידמיולוגית  .ד

 של ניהול שגרת מוסד ואורחות החיים בתקופת הקורונהמתן מענת לשאלות מנהלים בסוגיות  .ה

 8:00-22:00ביום שבת בין השעות  ,07:00-22:00בין השעות   -שישי-. בימים ראשוןימים בשבוע 7  משל"ט הקורונה פעיל .ו

 ת.ערביות עברית ושפב , 03-690-6666בטלפון 

 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/phs-420137720
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  מנהל המוסד החינוכי .3

סגל של האו אנשי  םבקרב תלמידי מאומתעל  ,גורם אחראו כל  הורהורונה/משל"ט קלשכת הבריאות/מעם קבלת הודעה מיד 

 סדר הפעולות הבא: עפ"ימוסד חינוכי, יש לפעול 

 יש לדווח למפקח ובמקביל  מאומתהנחיות משרד הבריאות לעל פי  לפעולאינו נוכח במוסד ו המאומתכי  ,לוודא .א

 ותי.ולמנהל/ת מחלקת חינוך הרשעל המוסד החינוכי          

בהתחשב בגילו ובמצבו. אם מדובר בקטין או באדם  ,ממקום הפעילות ויש להרחיקבמוסד החינוכי, מצוי  המאומת אם .ב

עד לפינויו, ישהה  .תבוצע ההרחקה בתיאום עם האחראי על הקטין או עם האפוטרופוס –שמונה לו אפוטרופוס 

סד, ובהתחשבות בגילו ובמצבו. בכל מקרה אין במקום מרוחק משאר השוהים במוסד לפי הנחיית מנהל המומאומת ה

)כולל מונית(. במקביל, יידע המנהל את המפקח על מוסד החינוך במשרד החינוך  בתחבורה ציבוריתלעזוב את המוסד 

 .או האחראי על החינוך ברשות המקומית ואת לשכת הבריאות המחוזית/נפתית

  ובמידת הצורך יש להקפיד לפעול בהתאם להנחיות חינוך מיוחד: במידה ונדרשת השגחה צמודה על התלמיד

 מיגון לצוות חינוכי וטיפולי לתלמידים עם צרכים מיוחדים.

  במקרה שבו תלמיד קטין או תלמיד שמונה לו אפוטרופוס או שמצבו הבריאותי, הנפשי או השכלי לא מאפשרים

מידים ככל האפשר, ומנהל המוסד לו לדווח על כך בעצמו, חש בתסמינים, צוות המוסד ירחיק אותו משאר התל

 או מי מטעמו ידווח לאחראי על הקטין בהקדם לצורך פינויו.

 .במקרה שבו עובד מוסד חש בתסמינים, ידווח על כך למנהל המוסד בהקדם, לצורך תיאום עזיבתו 

  יש להיות ערניים במיוחד להופעת תסמיני המחלה בקרב התלמידים והצוות, ובמידה ומי מהם מפתח

 יש להרחיקו משאר התלמידים ככל האפשר ולדאוג לפינויו בהתאם לתקנות והמתואר לעיל .  –נים תסמי

)אנטיגן( באחת  מידיתלגשת ולבצע בדיקת קורונה יונחו )מחוסנים(  בעלי תו ירוקותלמידים אנשי הצוות החינוכי  .ג

 מתחנות הבדיקה המורשות:

 ימודים במוסד החינוכי.ניתן לחזור לשגרת הל -בקבלת תוצאת אנטיגן שלילית  (1

 בקהילה : PCRבקבלת תוצאת אנטיגן חיובית יש לגשת ולבצע בדיקת    (2

 .במוסד החינוכי ניתן לחזור לשגרת לימודים -שלילית   PCRתוצאת  (א

 יש היכנס לבידוד ע"פ הנחיות משרד הבריאות.  -חיובית  PCRתוצאת    (ב

 

 חינוך לפי הכללים הבאים: מסגרות/סגירת מוסדותתהליך  .ד

 ס "ביה (1

 ימים 7או ב  4ב וקבוצות נוספות בהם שהה מידי באופן תיסגר  מאומתלכיתת האם הרלוונטית בשלב ראשון,  (א

 (3.ו 2י''ג   4 מאורגנת של המוסד החינוכי )כמפורט בסעיף לרבות בהסעה לביצוע הבדיקהשקדמו 

עת מסקנות החקירה עד להג יוחלט מי המגעים הנדרשים לבידוד באופן סופי - מיפוי המגעיםבתום  (ב

לגבי שאר הכיתות /שכבות  , הערכת המצב והנחיות של מנהל של המחוזשל משרד הבריאות האפידמיולוגית

 .בבית הספר

והרשות  עם הרופא המחוזימנהל המחוז משותפת של ע"פ החלטת תהיה בית הספר סגירה מלאה של  (ג

 .)ראש הרשות/מנהל אגף חינוך( המקומית
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 צ"גני הילדים/חט (2

 גן ייסגר עד להגעת מסקנות החקירה האפידמיולוגית, הערכת המצב וההנחיות שיוחלטו בה. ה (א

  יישארו בגן עד תום יום הלימודים או עד אשר יאספו על ידי הוריהם.הילדים ועובדי ההוראה, למעט המאומת,  (ב

  ומיתהבריאות המחוזית והרשות המק המפקחת על הגן בתיאום עם הרפרנטית סגירת הגן תתואם עם (ג

.ג'( והחלטה משותפת 3של הגן בהתאם לקבלת תוצאות הבדיקה המידיות כאמור לעיל )סעיף  פתיחה מחודשת (ד

 של המפקחת על הגן עם מנהלת מחלקת גנים הרשותית.

 ב"תכנית ניצנים" צהרון (3

את מנהל תכנית ניצנים/הצהרונים ברשות צהרון, המוביל/ה בצהרון יעדכן ב מאומתעם קבלת הודעה על  (א

 קומיתהמ

מנהל/ת ניצנים/צהרונים  ברשות המקומית יעדכן את מנהל המוסד הקבוע של התלמיד וזה ידווח על התלמיד  (ב

 . ע"פ הנוהל 

המוסד החינוכי של התלמיד  המוביל/ה בצהרון ירחיק, ככל הניתן, את המאומת ויפעל על פי הנחיות מנהל  (ג

 ט."והמשל

י הרשות המקומית "יולוגית, הערכת המצב וההנחיות עהצהרון ייסגר עד להגעת מסקנות החקירה האפידמ (ד

 בתיאום עם רפרנטית תכנית ניצנים  במחוז

 הילדים וצוות הצהרון למעט המאומת, יישארו בצהרון עד תום יום הלימודים או עד אשר יאספו על ידי הוריהם.  (ה

ת המחוזי ת הבריאוי הרשות המקומית בתיאום עם רפרנטי"קבלת החלטה על המשך הפעלת הצהרון תיקבע ע (ה

 .ג'(.3ובהתאם לקבלת תוצאות הבדיקה המידיות כאמור לעיל )סעיף ורפרנטית תכנית ניצנים 

 ממונה על הצהרונים. –רפרנטית תכנית ניצנים במחוז  תדווח ליחידה לתכניות משלימות במטה המשרד  (ו

 

   משרד החינוך )ביה''ס של החופש הגדול(מטעם  קייטנה (4

בחון מאומת בקרב חניך או איש צוות של הקייטנה יש לוודא כי החניך המאומת אינו עם קבלת הודעה על א (א

 נוכח בקייטנה, וכי הוא פועל על פי הנחיות משרד הבריאות למאומת.

 יש להכניס לבידוד מניעתי את קבוצתו של המאומת עד תום חקירת מגעים )בדומה לגני ילדים ובתי ספר( (ב

 וח באופן מיידי לפי הסדר הבא: אחראי/מפעיל הקייטנה יעדכן וידו (ג

ט "ברשות המקומית/מפעיל הקייטנה ובמקביל יעדכן את משל יחידת הנוער/את מנהל מחלקת החינוך (1)

 ויסייע באיתור מיפוי המגעים. 03-6906666קורונה משרד החינוך בטלפון 

משרד את המפקח על הקייטנות המחוזי במינהל חברה ונוער ואת רפרנטית הבריאות המחוזית של  (2)

 החינוך  

מאומת במוסד החינוכי  נוהליפעל ע"פ  –ט יקבל ראשון את האבחון ממשרד הבריאות "במקרה בו המשל (ד

ויסתייע ברפרנטית הבריאות המחוזית וזאת תשתף למיפוי את המפקח המפקח על הקייטנות המחוזי ומפעיל 

 הקייטנה. 
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שיחת ועידה את מנהל המוסד החינוכי של ט לאיתור המגעים ומומלץ לשתף ב"יסייע למשלמפעיל הקייטנה  (ה

 התלמיד/ה להשלמת חקירת המגעים במהלך הפעילות בקייטנה.

י מפעיל הקייטנה/הרשות המקומית בכפוף להנחיות "המשך הפעלת הקייטנה )סגירתה/באופן חלקי( תיקבע ע (ו

 לשכת הבריאות המחוזית הרלוונטית. 

שות המקומית, תכין ותפרסם הודעה להורים על לשכת הבריאות המחוזית בשיתוף מפעיל הקייטנה/הר (ז

 האירוע, ממצאי החקירה כמקובל ועל הפעולות הנדרשות )מי לבידוד/ומי לא לבידוד(. 

יש לנהל את האירוע ברגישות ולעדכן את כל המעורבים בקבוצה הרלבנטית, תוך שמירה על חסיון רפואי מחד  (ח

 ועל בריאות כלל הקהילה מאידך.

ייטנה לעדכן ולדווח למפקח על הקייטנות המחוזי על הטיפול וממצאי תוצאות האירוע באחריות מפעיל הק (ט

 באופן שוטף וזה יעדכן את המפקח על הקייטנות הארצי במשרד החינוך.

 שכבה ועובדי ההוראה נמצאים במוסד החינוכי בעת סגירתו:כיתה/במידה ותלמידי ה .ה

 המאומת, במתכונת הכיתתית מבלי לפגוש קבוצות  התלמידים ועובד ההוראה יישארו בכיתת הלימוד, למעט

 אחרות עד תום יום הלימודים.

  להוראות נוהל פינוי.ילדים שיש ביכולתם להתפנות ממוסד הלימוד לפני תום היום הלימודים, יפונו בהתאם 

 הרשות פינוי תלמיד מאומת אשר נמצא במוסד החינוכי או תלמידים הנדרשים לבידוד ייעשה בתיאום עם ההורים ו .ו

 תוך רישום מעקב ושליטה. "חינוכי מוסד פינוי נוהל"ע"פ הוראות  המקומית 

 בתיאום ההורים ברשות בה הפינוי ינוהל על ידי מנהל המוסד החינוכי, ויעשה בעדכון ו דגשים לפינוי בחינוך המיוחד: .ז

  התלמיד. הרשות בה מתגורר התלמיד, תיערך ככל שניתן להסעת התלמיד בהקדם לביתו. מתגורר         

 (PCRבמקרה של מאומת )בבדיקת  – איתור ומיפוי המגעים בסיוע משל"ט קורונה .4

  03-6906666רד החינוך בטלפון עם היוודע על חולה מאומת במוסד על מנהל המוסד ליצור קשר עם משל"ט קורונה מש .א

קשר עם משל"ט לקיים  המוסד החינוכי על מנהל כמו כן ברוב המקרים משל"ט קורנה ייצור קשר עם מנהל המוסד,  .ב

 ולוודא כי קיים ברשותו המידע הנדרש לצורך השיחה: 03-690-6666קורונה בטלפון 

o האם לתלמיד או לעו"ה היו תסמינים? 

o אם היו תסמינים מתי החלו? 

o מתי ביצע את בדיקת הקורונה? 

o באיזה ימים נכח במוסד השבוע שקדם ליום ביצוע הבדיקה? 

o  נמצא, באיזה שיעורים השתתף כיתה לומדבאיזה? 

o  סייעת, צוות, עובדי מנהלה –האם בא במגע עם גורמים נוספים במוסד? 

 .ך ברשותהמקרה לגורמים הבאים: מפקח כולל, מנהל מחלקת חינו המוסד החינוכי ידווח על .ג

לעבור ללמידה מרחוק  את התלמידים ועובדי ההוראה או צוות הגן שאותרו במהלך האיסוף מגעים  המוסד החינוכי ינחה .ד

 של משרד הבריאות.  תעד לקבלת תוצאות החקירה האפידמיולוגי

 .ילדים( יש להפעיל צל"ח בית ספרי ונבנה תוכנית פעולה להמשך מול המפקח )בבתי ספר בלבד, לא רלבנטי לגני .ה

 .הרופא המחוזי בחקירה האפידמיולוגית במידת הצורך, יש לסייע לצוות מלשכת הבריאות המחוזית או .ו

 .תתקבל הודעה מרופא מחוזי על ממצאי חקירה אפידמיולוגית והמחויבים בבידוד .ז

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CoronaPupilsEvacuationProcedure.pdf
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א המחוזי ונפנה המוסד החינוכי יודיע להורים, לעובדי ההוראה ולתלמידים על המחויבים בבידוד, בהתאם למכתב מהרופ .ח

 .באתר משרד הבריאות להנחיות לבידוד

וצעו בבית הספר את ההורים, מפקח בית הספר ומנהל מחלקת חינוך ברשות על הפעולות שב המוסד החינוכי יעדכן .ט

 .מבחינת היערכות ומסרים מרגיעים

  הרשומים במערכות משרד החינוך. רק על תחלואת עו"ה ותלמידיםניתן לדווח בטופס החדש  ,בשלב זה .י

וכו'( יש ס "אב בית, מזכירת ביהסייעות,  אנשי צוות נוספים שאינם רשומים במערכות המשרד כדוג':לדיווח תחלואה של  .יא

 .03-6906666עם משל"ט הקורונה, בטלפון  ליצור קשר טלפוני

 

 תהליך האיתור והמיפוי של המגעים יכלול את סוגי המפגשים, כמו: .יב

בכיתה/בקבוצה, הקבצה, שיעור מקצועי או כל צורה אחרת של בגן/ המאומתתלמידים ואנשי צוות ששהו עם  (1

 . פעילות חינוכית

החינוכי. ככל הידוע יצוין מי ישב ליד הלימודים במוסד  ור פרונטלי בזמןשיעור מקצועי או כל צורה אחרת של שיע (2

 הילד בשיעור, ומי ישב בשורה לפניו ובשורה מאחוריו. 

 בהסעה מאורגנת, כגון: הסעה טיול )למעט תחבורה ציבורית(.   המאומתמידע אודות כל מי שנסע עם  (3

ונשמר  ה במרחב הפתוחה והאכילה התבצעכל התלמידים אשר אכלו יחד עם המאומת בתוך הכיתה. במיד (4

 מ', אין צורך בציון .  2מרחק של 

פרטי המידע הקיים אודות זמן השהייה במהלך פעילות המוסד החינוכי של המאומת, כדוגמה: כל מי שהיה  (5

 15-מטרים ויותר מ 2-בהפסקה, בצהרון, או בכל פעילות מוסדית אחרת( שהייה של פחות מ המאומתבמגע עם 

 ושתיה ביחד או כל מגע פיזי, כמו חיבוק או לחיצת יד(  דקות( במצטבר )אכילה 

, ומי ישב בשורה המאומתבאותה ההסעה. ככל הידוע יצוין מי ישב במושבים  ליד  המאומתכל מי שנוסע עם  (6

 לפניו ובשורה מאחוריו . 

 רק תלמידי –ככל שעולה כי נשמרה ההפרדה בין הקבוצות הקבועות בהתאם להוראות התקנות בפנימייה: (7

פנימייה השייכים לאותה קבוצה קבועה נפרדת, ואם אוחדו כל הקבוצות הקבועות כל התלמידים בקבוצות 

 שאוחדו. 

 

 דגשים למגעים: .יג

לפעול לקיצור בידוד כמפורט /המאומתיום מהמגע האחרון עם  14על המגעים להישאר בבידוד עד חלוף  (1

 quarantine-https://www.gov.il/he/departments/guides/corona.  תהבריאו דמשר רבאתהנחיות ב

  במידה ואין לו תסמינים. מאומתלהבדיקה ביצוע ימים אחורה ממועד -7המגעים יוגדרו בשלב ראשון  (2

הימים שקדמו ליום הופעת  4-שנחשפו אליו ביאספו המגעים יוגדרו  -במידה והמאומת פיתח תסמינים (3

 ינים.התסמ

אם אחד המגעים יפתח סימפטומים, עליו לפנות לקופת החולים טלפונית או דיגיטלית, לצורך ביצוע בדיקה. אין  (4

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

 במקרים בהם לתלמידים אין קופת חולים, על מנהל המוסד לעדכן את דסק החינוך.  (5

עה בדיקה לקורונה, ותוצאת הבדיקה שלילית, יש להשלים את מלוא תקופת הבידוד, כמפורט גם לאחר שבוצ (6

 לעיל.  

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#f
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#f
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
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לפי הנחיית משרד הבריאות המגעים שהוגדרו בשלב זה לא יגיעו למוסד החינוך עד לסיום החקירה  (7

 האפידמיולוגית. 

ט לידיעת לשכת "י המשל"שב עפרטי הקשר של המגעים הרלוונטיים יועברו באופן ממוח -בתום חקירת המגעים  (8

 .מאומתהבריאות המחוזית המתאימה, וכי קיים חשש שהם נמצאו במגע עם 

 החלטה על בידוד .יד

יש לציין, כי הסמכות והאחריות להחליט על בידוד לאור תוצאות חקירת המגעים והחקירה האפידמיולוגית  היא  (1

 בידי משרד הבריאות ובהתאם לכך יש לפעול.

 .על כך שמי שחייב בבידוד לא ייכנס לביה"ס מנהל המוסד יקפיד (2

ביתי ואלו שאינם נדרשים לבידוד ביתי  לשכת הבריאות המחוזית/הרופא המחוזי יגדירו מיהם הנדרשים לבידוד (3

 ט קורונה  ובהתאם לכך יש להנחות את התלמידים, עובדי ההוראה והצוות המינהלי."למשל

ולהפנות  לשכת הבריאות המחוזיתבכפוף להחלטה של  בידודשיתוף ועדכון הורים על התלמידים המחויבים ב (4

  *  5400 מוקד בריאות/ בידוד באתר משרד הבריאות להנחיותאת ההורים והתלמידים 

ובו שאלות ותשובות וקישורים  "מורה נבוכים לתחלואה בקורונה במסגרת החינוכיתמומלץ להסתייע ב"

 לנהלי הבידוד של משרד הבריאות.

ד באתר משרלערעור להנחיות  יש להפנות  -י הורה "ע הגשת השגה )ערעור( על הפניה לבידוד (5

קיימת גם אפשרות לפנות למשרד הבריאות ולהגיש השגה )ערעור( על ידי פניה למוקד קול  )קישור(הבריאות

                שעות ביממה(. בפניה יש לציין את התאריך והשעה של הקירבה  24* )כל ימות השבוע,  5400בטלפון  הבריאות 

             שכתובים במסרון או שנאמרו בהודעה הקולית, ולהסביר מדוע לדעתם מדובר בטעות או מדוע   למאומת

 לדעתם לא נדרש מהם להיכנס לבידוד.

על המנהל לפנות למשל"ט קורונה בבקשה על גריעת תלמיד  –ע"י המנהל במקרה של טעות בדיווח של מגע  (6

יועבר באופן אוטומטי קובץ ממוחשב ד החינוך יגרע את המגע מהחקירה ומשל"ט משר -מחקירה שבוצעה 

היציאה מבידוד תותר רק לאחר קבלת אישור רשמי ממשרד  -למשרד הבריאות לטובת הסרת חובת הבידוד למגע 

 הבריאות כי הוסרה חובת הבידוד.

 

 

 במוסד: 'חולה גבולי'נוהל טיפול במקרה של  .טו

על המנהל לעדכן  - חוזרת  PCRעל הנבדק לשהות בבידוד ביתי ולבצע בדיקת במוסד  'חולה גבולי'במקרה של  (1

 את המשל"ט אם נמצא חיובי

כיתת האם של  – אך אינם נדרשים לבידודתלמידים וסגל שבאו במגע אינם מורשים להגיע למוסד החינוכי  (2

 התלמיד תעבור ללמידה מרחוק.

ן יהיה לחזור לשגרה, אלא אם נדרשים לבידוד מסיבה נית -בעת קבלת תוצאת בדיקה שלילית בבדיקה החוזרת  (3

 אחרת

יושלם איסוף מגעים מלא מול המשל"ט  –בעת קבלת תוצאת בדיקה חיובית / חיובי גבולי שני בבדיקה החוזרת  (4

 בנוהל חולה מאומת.

 נוהל טיפול במקרה של מאומת בבדיקת אנטיגן )בדיקה מהירה( ביתית או בתחנת בדיקה: .טז

 בבדיקת האנטיגן לא חלות כל מגבלות על הנבדק שלילית במקרה של תוצאה (1

https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CoronaFAQ-MOH.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CoronaFAQ-MOH.pdf
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=6
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=6
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ביתית / תחנת בדיקה המוכרת ע''י משרד הבריאות, יש לגשת ולבצע  אנטיגןבבדיקת  חיוביתבמקרה של תוצאה  (2

 ולהמתין בבית עד לקבלת תוצאת הבדיקה.  PCRבדיקת קורונה נוספת ומשלימה מסוג  

 ויכולים להמשיך בלמידה במוסד. אינם נדרשים לבידוד -אנטיגן בבדיקת כיתת התלמיד שקיבל תוצאה חיובית  (3

המאומת ישהה בבידוד ע"פ הנחיות משרד הבריאות )חזרה  -PCR-תשובה חיובית בבדיקת הבמידה והתקבלה  (4

ניתן לקצר בידוד ע"פ הנחיות  –בני כיתתו יידרשו לבידוד אם אינם פטורי בידוד  -למוסד באישור רופא בלבד( 

 ות.משרד הבריא

 התלמיד/ה יוכלו לשוב למוסד -PCR-תשובה שלילית בבדיקת הבמידה והתקבלה  (5

 

 :קבלת החלטה על ביצוע בדיקות דיגום במוסד החינוכי .יז

י משרד "במקרים של אירוע חריג/מורכב )התפרצות( במוסד חינוכי ישנה אפשרות כי תתקבל החלטה ע (1

לעצור את שרשרת ההדבקה על מנת באופן מידי דים לצוותי החינוך והתלמיהבריאות על ביצוע בדיקות דיגום 

 לנוהל בדיקות נגיף קרונה במוסד חינוכי )קישור(.בכפוף 

 י הסכמה: מילוי טופסהבדיקה מותנית ב (2

  טופס הסכמת הורים/אחראי על הקטין -לתלמידים 

  יש צוות חינוכיטופס הסכמה של בגיר/עובד הוראה/א -( 18לבגירים) מעל גיל 

 .מובהר בזה כי לא ניתן לחייב איש לעבור בדיקה )בין אם מדובר באיש צוות ובין אם מדובר בתלמיד( (3

 סדר הפעולות ותחומי האחריות לביצוע בדיקות הדיגום מפורט בנוהל (4

שכבות בבית הספר,  במספר מאומתים) חבויה לתחלואה חשש וקיים ,פתוח נותר החינוכי המוסד בו במקרה (5

במשרד הבריאות או רופא מחוזי כהגדרתו  ראש שירותי בריאות הציבור( בוצע דיגום נרחב במוסד החינוכילא 

המוסד החינוכי. במקרים בהם ההמלצה אינה מתקבלת ישקלו  בפקודת בריאות העם, רשאי להמליץ על סגירת

ההחלטה על  את צו סגירה.משרד הבריאות או ראש שירותי בריאות הציבור, על הוצ -הגורמים במשרד מנכ"ל 

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

 וריאנט להמצאות סביר חשד (א

 החינוכי במוסד המאומתים של הקליני המצב חומרת (ב

 לדיגום היענות חוסר של במקרה למשל ,סמויה לתחלואה חשש (ג

 המוסד באי לשאר המאומתים בין המגע סוג (ד

הספר תתבצע לאחר שניתן אישור של הרופא המחוזי כי הושגה שליטה על התחלואה במוסד פתיחת בית  (ה

 החינוכי

 יבחן את כלל הממצאים ויתאם דיגום במוסד החינוכי על פי הקווים המנחים הבאים משרד הבריאות/דסק חינוך  (6

 ומחוסנים:  כאשר הדיגום יבוצע לכלל המגעים, תלמידים ואנשי צוות כולל מחלימיםטבלה(  מצורפת)

במקרה של תחלואה הממוקדת בכיתה (מאומת אחד או יותר), תשלח הכיתה לבידוד וביצוע דיגום של  (א

 כלל השכבה יתבצע על פי ממצאי החקירה.

לבידוד כל  -במקרה של תחלואה המפוזרת בשכבה אחת (תחלואה במספר כיתות בשכבה) יישלחו  (ב

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

במקרה של תחלואה מפוזרת במספר שכבות, יבוצע דיגום של כלל בית הספר על פי שיקול דעתו של  (ג

 רופא לשכת הבריאות ובהתאם לממצאי החקירה.

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/corona-sampling-tests.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/corona-sampling-tests.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/corona-sampling-addendum-b-pdf.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/corona-sampling-addendum-b-pdf.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/corona-sampling-addendum-a-pdf.pdf
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דיגום חוזר יבוצע בהתאם לממצאי החקירה ומצב התחלואה כגון: המצאות מאומתים נוספים בקרב  (ד

אפידמיולוגי עם תחלואה באזורים סמוכים, המצאות וריאנט בריצוף, גם אם אין המבודדים, המצאות קשר 

 .מאומתים חדשים במוסד החינוכי

 

 :(20.5.2021ח "ע"פ משרד הבריאות )נוהל מאומת במוס קווים מנחים לדיגום (7

           

 דיגום בית ספרי דיגום שכבתי בידוד היקף מאומתים בבית ספר

 - + ומגעים הדוקים תההכי תחלואה ממוקדת בכתה

 - + הכיתות הרלוונטיות תחלואה מפוזרת בשכבה

תחלואה מפוזרת במספר 

 שכבות

 + + השכבות הרלוונטיות

תחלואה במספר בתי ספר 

 ברשות

 + + בהתאם לצורך

חשד לתחלואה בוריאנט )גם 

לאחר החלמה של 

 המאומתים(

 + + בהתאם לצורך

 

דסק חינוך יעביר דרישה לדיגום  –הדוגם במפקדת "אלון"  דיגום המגעים יתבצע באמצעות הגורם (א

 למפקדת אלון, המפקדה תתאם את הדיגום מול המוסד החינוכי

ניידת הדיגום תגיע לבית הספר ותדגום את כל הנדרשים לדיגום )תלמידים אשר קיבלו הסכמת הורים  (ב

 .ואנשי צוות(

 ראה בנספח ב' נוךדיגומים במוסדות החיותיאום תהליך עבודה לתרשים זרימה  (ג

 

 :מוסד חינוכיכל הכיתה/שכבה/גן/פתיחה מחודשת/ המשך סגירת העקרונות ל (8

תבוצע הערכת מצב עם סיום החקירה האפידמיולוגית בה יוחלט על פתיחת/ סגירת מסגרות הלימוד  (א

 במוסד.

סיוע בהערכת המצב ישתתפו מנהל המוסד החינוכי, מנהל מחוז משרד החינוך או נציגו, נציג צוות ה (ב

 המשרדי, רופא המחוז או אחות אפידמיולוגית, ראש הרשות המקומית, מנהל אגף החינוך ומי מטעמם.

המפקחת על מנהלת הגן,  בהערכת המצב לפתיחת גן או המשך סגירתו, ישתתפו - במקרה של גן ילדים (ג

רשותי או מי , נציג הרופא המחוז או אחות אפידמיולוגית, מנהל אגף החינוך/מח' גני הילדים ההגנים

 מטעמם.
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בסמכות ובאחריות המחוז לסגור את המוסד החינוכי במערכת  –סגירת המוסד במערכת נתוני התחלואה  (ד

 לצרכי שליטה ומעקב.התחלואה נתוני 

נציגי משרד הבריאות  והמלצות , בהתאם להנחיותעל המשך סגירת המוסד החינוכי/פתיחתוההחלטה  (ה

 בסמכות מנהל המחוז במשרד החינוך.ו

 

 לשכת הבריאות המחוזית  .5

חולים האת כל המידע על  אשר מרכז, בלשכת הבריאות המחוזית קיים אחראי חינוךיעת משרד הבריאות קב ל פיע .א

 ככל שיידרש גם למחוז משרד החינוך. גורם מקצועיומהווה  חקירות במערכת החינוךהו

את רשימת הנדרשים ט של המגעים, ויקבע פירו קורונה במשרד החינוךיקבל ממשל"ט  החינוך בלשכת הבריאות נציג .ב

  םהע תבריאו וצלובהתאם לבידוד 

וד בסיוע מנהל הביד ותעבירם לחייביבי הבידוד יילח והנחיות  מה, תכין לשכת הבריאות הודעותלאחר קביעת הרשי .ג

 החינוכי. המוסד

בסיום החקירה האפידמיולוגית הראשונית יוגדרו אלו שנדרשים לבידוד ביתי וכן אלו שאינם נדרשים לבידוד ביתי ואשר  .ד

 יכולים לחזור ולהשתתף בפעילות הלימודית של המוסד החינוכי.

ע"פ הנוהל  דיגום את כל המגעים של המאומת בדיקותתפנה ללשכת הבריאות תקבל החלטה לפי צורך ו -בדיקות דיגום  .ה

 . כפי שיפורט בהמשך

 דסק חינוך משרד הבריאות ומפקדת אלון -משרד החינוך  ט קורונה"ג משל"יחס .6

בכל הקשור לדרכי הפעולה, ולמפקדת אלון  לדסק החינוך של משרד הבריאות יסייעמשרד החינוך -ט קורונה "משל .א

בדגש על ביצוע פעולות דיגום בכפוף  רת שרשרת ההדבקה במוסדות החינוךלעציהתגובה ומענה מהיר ככל האפשר 

 להחלטת משרד הבריאות :

 לאור התפרצות תחלואה  (1

  סמויה לתחלואה וריאנט חשש להמצאות סביר חשדלאור  (2

 - במב"ר דסק חינוך -ל מרכזי "חמבין  באופן הדדיידווחו על אירועי תחלואה חריגים/מורכבים )התפרצויות(  ט"נציג המשל .ב

 .ככל שיידרש  על מנת לתת מענה במעגלים קצרים מפקדת אלון

 

העלאת צורך ובקשות לבדיקות ודיגום מהשטח המגיעות דרך דסק חינוך /מפקדת אלון  -  דיגום במוסד חינוכיבדיקות  .ג

      חינוכי במוסד הקורונה לנגיף דיגום בדיקות לנוהלהתאם ב ויסייעו

 מחוז משרד החינוך .7

בתיאום עם, לשכת בריאות מחוזית  המחוזיים לסייע למנהל המוסד החינוכיפיקוח הגורמי הביטחון, בריאות והפעלת  .א

 (.ח"ט מוס"קב)מנהל מח' חינוך,  הרשות המקומיתו

 . תחלואה באירוע התלמידים פינוי נוהלום לסייע למנהל המוסד החינוכי בייש .ב

 ח"נוהל בדיקה ודיגום במוסהפעלת המוסד החינוכי במקרה של החלטה לסייע למנהל  .ג

 :עםחסי גומלין שיתופי פעולה וילקיים  .ד

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
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
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
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
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/kor01
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/kor01
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/corona-sampling-tests.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CoronaPupilsEvacuationProcedure.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/corona-sampling-tests.pdf
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 מאומתדסק מחוזי במסגרת נוהל גילוי  –ט קורונה "משל  . 

 מאומתלשכה הבריאות המחוזית במסגרת נוהל גילוי רופא המחוזי וממונה על החינוך בה. 

 וממונה קורונה רשותי.ט "הרשות המקומית/משל 

 ל מרכזי ארצי באופן שוטף."תיות וניטור תחלואה ועדכון חמערכות מצב מחוזיות עילקיים ה .ה

 .א' וב' בנספח  הנוהל "יעפ מחוזיצוות התערבות סדר פעולות וכב במקרה של אירוע חריג/מור .ו

 מנחה על סגירת מוסד לאור תחלואה חריגה ועדכון במערכות המשרד. .ז

 לתמוך ולסייע למוסד החינוכי.י, השפ"ח הרשותואת י "להפעיל לפי הצורך את שפ .ח

 תפקידי המפקח על המוסד החינוכידגשים ל .ט

 ככל שיידרש ,מרגע קבלת דיווח על תחלואה במוסד החינוכי יסייע למנהל המוסד. 

 עדכון רפרנטית בריאות ומנהל המחוז/מנהל חדר מצב מחוזי בנוגע להמשך הפעילות במוסד.  

 מגעים הנדרשים לבידודעד לקבלת ההחלטה על ה מנהל המוס"ח לווי. 

  למנהל המוסד החינוכי בנוגע לאפשרויות למידה חלופיות פדגוגיייעוץ. 

  המוסד החינוכי.שותף להחלטה לגבי סגירת 

  ובמקרה של ביצוע בדיקות דיגום באירוע חריג/מורכב צוות התערבות מחוזי בשותף.      

 

 ט רשותי"רשות מקומית/מחלקת חינוך/משל .8

 .ככל שיידרש יחד ובתיאום עם המחוז ולשכת הבריאות המחוזית מאומתד החינוכי במסגרת נוהל גילוי לסייע למנהל המוס .א

 .החינוכי המוסד פינוי נוהללסייע למנהל המוסד בהפעלת  .ב

 ח"נוהל בדיקה ודיגום במוסהפעלת החינוכי במקרה של החלטה ל המוסדלסייע למנהל  .ג

 ג עם המחוז בנושאים הבאים:"לקיים שיתופי פעולה ויחס .ד

   אחים, מעגלים קרובים וכו'( מערכת החינוך הרשותית/ח"במוסעדכון הדדי בתמונת המצב על תחלואה( 

  מענה באירוע חריג/מורכב )התפרצות תחלואה( במוסד חינוכי 

 ע"פ הנוהל שלעיל.ה "ובדיקות לתלמידים ועודיגום בצעי סיוע למשרד הבריאות ביישום מ 

 ח."סיוע למחוז בקבלת החלטות סגירה/פתיחת מוס 

  לציבור ההורים והתלמידים. והעברת מידעמדיניות הסברה 

 מוך באופן שוטף ולסייע למשפחות תלמידים ועובדי הוראה בבידוד.לת 

 ., ככל שיידרשח וכו'("ח( מקרוב למוסד החינוכי הרלוונטי )שפ"צוות סיוע רשותי )כגון: שפ לארגן .ה

, לקיים שיח תיאום ושיתוף פעולה בין מחלקות החינוך של הרשויות שכנה/אחרתמקומית מרשות , מאומתבמקרה של  .ו

   , לטיפול ומענה מותאם.רלוונטיותה המקומיות

 החינוכי לחזרה ללימודים בהתאם להנחיות הבריאות/"אורחות חיים".המוסד ת הכנ .ז

 בטיול/פעילות חוץ בית ספרית מאומתסדר  פעולות בהיוודע על  .9

ואת י יעדכן במידי את מנהל המוסד החינוכתלמיד/איש צוות במהלך הטיול,  אחראי הטיול  מאומתעם קבלת הודעה על  .א

 חדר מצב טיולים.

 ט."אחראי הטיול ירחיק, ככל הניתן, את המאומת ויפעל על פי הנחיות מנהל המוסד החינוכי והמשל .ב

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CoronaPupilsEvacuationProcedure.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/corona-sampling-tests.pdf
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ט קורונה משרד "ויפעל מול משל במוסד החינוכי מאומתשל גילוי  סדר הפעולותמנהל המוסד החינוכי יבצע את  .ג

 .03-6906666החינוך לאיתור חקירת מגעים בטלפון 

ט לאיתור המגעים במהלך הטיול ואף ישתתף בשיחת ועידה עם מנהל המוסד "אחראי הטיול יסייע למנהל והמשל .ד

 ט קורונה להשלמת חקירת המגעים במהלך הטיול."החינוכי ומשל

י מנהל המוסד החינוכי בתיאום עם רפרנטית הבריאות המחוזי וחדר מצב "ת החלטה על המשך הפעלת הטיול תיקבע עקבל .ה

 טיולים.

 חדר מצב טיולים יעדכן את מנהל אגף טיולים במשרד החינוך באירוע במידי. .ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשימת נספחים וקישורים:  
 אירוע חריג או מורכב –אירוע קורונה הפעלת צוות תמיכה והתערבות מחוזי לבירור  – נספח א' .1

 תהליך עבודה דיגומים במוסדות החינוך –תרשים זרימה  –נספח ב'  .2

 למנהלת הגן )קישור( - מאומתסדר פעולות  .3

 למנהל בית הספר )קישור( מאומתסדר פעולות ל .4

  הנחיות למנהל המוסד החינוכי –וך נוהל בדיקות דיגום במוסד החינ .5

  חינוכי במוסד הקורונה נגיף לגילוי בדיקות לביצוע הסכמת הורים טופס -לתלמידים 

  טופס הסכמה של בגיר/עובד הוראה/איש צוות חינוכי -( 18לבגירים) מעל גיל 

  וכיטופס דיווח מחוזי על אירוע תחלואה חריג במוסד החינ .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Corona-Verified-Patient-Instructions-School.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Corona-Verified-Patient-Instructions-Preshcool.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Corona-Verified-Patient-Instructions-School.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/corona-sampling-tests.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/corona-sampling-addendum-b-pdf.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/corona-sampling-addendum-a-pdf.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/corona-sampling-addendum-a-pdf.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/corona-report.doc
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 נספחים

  )התפרצות תחלואה( חריג או מורכבבאירוע התערבות מחוזי הפעלת צוות  –ספח א' נ

 :כללי .1

 -קורונה  הט "משללסייע למנהל המוסד החינוכי בסיוע יפעל  המחוזבמוסד החינוכי,  מאומתאירוע עם היוודע על ככלל,  .א

בהתאם לנוהל גילוי  ,מול לשכת הבריאות המחוזית ,ב בכל סוגיה ובעיההמגעים וכן להתער איתור ומיפוידסק מחוזי ב

 . מאומת

 ,)גם מרחוק(מיידי  צוות התערבות פעילהמחוז י ,במוסד חינוכי )התפרצות תחלואה( אירוע חריג או מורכבמקרים של ב .ב

 העקרונות הבאים: "יעפ ח"בתיאום עם הרשות המקומית ומנהל המוס

 מחוזי ההתערבות הו צוות התמיכהומבנה ייעוד  .2

החל מרגע  ,לשכת הבריאות המחוזיתבתיאום עם  באירוע חריג/מורכבלסייע למנהל המוסד החינוכי ולרשות המקומית 

   כי מדובר באירוע חריג/מורכב )התפרצות תחלואה(. ,ההבנה

 "( בהרכב הבא:)להלן: "צוות התערבותהתערבות מחוזי מבנה הצוות 

 רפרנטית בריאות מחוזית. .א

 ח, מחלקת חינוך( "ט מוס"רשות מקומית )קבציגי נ .ב

 מחוזינציג הביטחון  .ג

 המפקח על המוסד החינוכי  .ד

 משימות צוות ההתערבות המחוזי .3

 ובהמשך בהגדרה ובאישור "תכנית ההפעלה" להמשך פעילות המוסד לסייע למנהל המוסד החינוכי בניהול האירוע.  

  נספח ב'(. אירוע תחלואה..."על  מידי"פורמט דיווח לפעול ולדווח כמפורט בנספח( 

 דסק מחוזי –ט קורונה "משללסייע ל 

 ככל שיידרש.  ,בכל תהליך הדיגום תלסייע ללשכת הבריאות המחוזי 

 "ככל שנדרש. ,בפינוי תלמידים ועובדי הוראההמוסד החינוכי והרשות המקומית לסייע למנהל  - " פינוי נוהל הפעלת 

 מנהל המחוזללמטה ו ,נושמת לדווח תמונת מצב 

 עם כלל הגורמים הרלוונטיים. ,טיפולהמשך על ת מצב "בשטח" ולהמליץ למנהל המחוז ולקיים הערכ 

 ל המחוזי."ל המרכזי באמצעות החמ"ח לחמ"להוציא דו 

 (.כמפורט בנספח ג') לאירועי תחלואה חריגים או מורכביםח סיכום "להגיש דו 

 

 

 

 

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CoronaPupilsEvacuationProcedure.pdf
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 נספח ב' 

 


