
 

 ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

Director of public health services 
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.

KEREN.MIZRAHI@MOH.HEALTH.GOV.IL 

 02-6474838 פקס:  2\1\02-5080510  טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

KEREN.MIZRAHI@MOH.HEALTH.GOV.IL 
Tel: 02-5080510\1\2  Fax: 02-6474838 

 

 כ"א בשבט, התשפ"ב                                                                                                       
 2022ינואר  23

136614422  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 -מס' תיק                   

    

 בודלכ  
 משרד החינוך, מר אריה מור, סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר בכיר )חירום, בטחון ובטיחות(  
 , משרד החינוךמר שאלתיאל רם, מנהל אגף )הערכות לשעת חירום(  
 , משרד החינוךגברת אפרת לאופר, מנהלת תחום הבריאות  

 

 ביצוע בדיקות במחלימים הנדון:

על פי בקשתכם, נבקש לחדד ולהבהיר כי מי שחלו בקורונה בעקבות שאלות רבות שעלו ממוסדות חינוך ו

נכון  -יום 60או אנטיגן מוסדית חיובית, והחלימו, וטרם חלפו ממועד החלמתם  PCRעל בסיס בדיקת 

אף אם נחשפו לחולה מאומת.  כנס לבידוד,יתב זה, אינם מתבקשים לבצע בדיקות או להליום כתיבת מכ

 תו מחו"ל.זאת למעט מחלים הנדרש לבדיקה בכניסה לישראל בחזר

אינו נחשב כמאומת  ,להיום נכון -ממועד החלמתו יום 90יתרה מכך, מחלים שביצע בדיקה, וטרם עברו 

 1940( לפקודת בריאות העם, 1)20הוראת מנהל לפי סעיף ל 7.1זאת בהתאם לסעיף  בעל תחלואה חוזרת.

)בידוד בית והוראות ב)ג( והגדרת "מחלים" לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש(2ולעניין סעיף 

 .2020-שונות()הוראת שעה(, התש"ף

 הדבר נכון למבוגרים וילדים כאחד.

 בברכה,                                                                                                                              

 

 פרייס-ד"ר שרון אלרעי                                                                                                                                           
   ראש שרותי בריאות הציבור                                                                                         
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 העתק: 

 , משרד הבריאותמחוזותהרופאי 
 , משרד הבריאות, מנהלת המחלקה לחינוך וקידום הבריאותאפרת אפללו ד"ר           
 , משרד הבריאות, אחראית ארצית תחום בקרה בריאות התלמידיפית יצחקי גב'           
 , משרד הבריאות, ראש מטה בריאות הציבוראילנה גנס גב'           
 , משרד הבריאות, מנהלת תחום תהליכי עבודהשירן ליאת גב'           
 , משרד הבריאות, סגנית בכירה ליועץ המשפטימיכל גולדברג עו"ד           
 , משרד הבריאות, עוזרת ראשי יעוץ משפטי, לשכה משפטיתטל פוקס עו"ד           
 , משרד הבריאות, מנהלת תחום מוקד קול הבריאותטלי דהןגב'            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:KEREN.MIZRAHI@MOH.HEALTH.GOV.IL
mailto:KEREN.MIZRAHI@MOH.HEALTH.GOV.IL

