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הנדון :הוראת מנהל לעניין בידוד לחוזר מחו"ל – תלמיד המגיע לישראל מחו"ל למוסד חינוכי כחלק מקבוצה

הוראות צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה) ,התש"ף( 2020-להלן :צו
בידוד בית) קובעות חובת בידוד בית לחוזרים מחו"ל לישראל לתקופה של  14יום .מסמך זה קובע תנאים בהם
יתאפשר בידוד קבוצתי באחריות מוסד חינוכי וזאת לפי הוראות אלו לתלמידים המגיעים לישראל מחו"ל
במטרה לשהות לתקופה של לפחות  3חודשים במסגרת של מוסד חינוכי.
אין בהוראות מסמך זה כדי לגרוע מהוראות צו בידוד בית ,חוקים והנחיות משרד הבריאות שנקבעו לצורך
המלחמה בנגיף הקורונה החדש או לפי כל דין  .יובהר כי הסמכות לקבוע שאזרח זר ייכנס לישראל נתונה לשר
וההגירה1.

הפנים ,וכי מדיניות הכניסה לישראל בתקופת הקורונה מתפרסמת באתר רשות האוכלוסין
להלן כללים והנחיות שהוכנו בהתייעצות עם רשות האוכלוסין וההגירה לצורך שמירה על בריאות הציבור
ומניעת הידבקות והדבקה בנגיף הקורונה:
 .1הגדרות
-1.1

חוזר  -כהגדרתו בצו בריאות העם (נגיף קורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה),
התש"ף( 2020-להלן :צו בידוד בית)

-1.2

מוסד חינוכי – מסגרת המקיימת פעילות לימודית או חינוכית.

-1.3

תלמיד – אדם שמקום מגוריו הקבוע אינו בישראל ומגיע לישראל לצורך השתתפות בתוכנית של
שלושה חודשים ומעלה במוסד חינוכי.

 .2כללי:
-2.1

חוזר כהגדרתו בצו בידוד בית נדרש לבידוד של  14יום.

-2.2

תנאי הבידוד ובכלל זה בידוד לחוזר מחו"ל מפורטים בהנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף
קורונה החדש ) ,(COVID-19נספח 3א' .בהתאם להנחיות הבידוד הינו בידוד אישי לתקופה של 14
יום ממועד ההגעה ,בחדר נפרד ,תוך הקפדה על כל ההנחיות המפורטות בנספח.

 1דף אינטרנט בנושא מדיניות הכניסה לישראל בתקופת הקורונה ,באתר רשות האוכלוסין וההגירה ,עדכון אחרון מיום
https://www.gov.il/he/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020 :4.8.2020
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-2.3

בשל הקושי בבידוד יחידני וכן מכיוון שמדובר במבודדים ללא עורף משפחתי בישראל ,ניתן
לקיים בידוד לקבוצת מבודדים בתנאים המפורטים בהנחיות אלה ביחס לתלמידים ,כהגדרתם
במסמך זה ,בלבד.

-2.4

יש להעביר בקשת מוסד חינוכי להפעיל עבור תלמידיו בידוד קבוצתי לפי הנחיות אלו לאישור
פרטני של משרד הבריאות דרך רשות האוכלוסין יחד עם הצהרה והתחייבות של מנהל המוסד
החינוכי לקיום הוראות אלו.

-2.5

האחריות לקיום הוראות הבידוד לפי מסמך זה מוטלת על ראש המוסד החינוכי אליו אמור להגיע
התלמיד בהתאם לתקופת הבידוד לפי דין ומבלי לגרוע מחובת הבידוד לפי כל דין.

-2.6

בנסיבות מיוחדות וחריגות בהן יש קושי ייחודי של התלמיד לקיים את הבידוד באחריות המוסד,
למשל תלמיד שמגיע לישראל עם ילדיו ,וכן בכפוף להצגת מסמכים המעידים על אפשרות התלמיד
לקיים את הבידוד באופן מלא וכראוי ,תלמיד יכול להגיש בקשה לקיום בידוד בדירתו הפרטית.

 .3הוראות ותנאים בידוד קבוצתי:
-3.1

בכל מוסד ימונה איש קשר האחראי על קבוצת המבודדים.

-3.2

הגעתו של התלמיד לארץ תותנה באישור כתוב של המגיע מחו"ל (במקרה של קטין ,אישור
האפוטרופוס) לקיים את כל תנאי הבידוד.

-3.3

על כל תלמיד הנכנס לישראל לדווח על כניסתו לבידוד באתר משרד הבריאות" -דיווח עצמי על
בידוד לחוזרים מחו"ל" לפי סעיף  3לצו בידוד בית .על איש הקשר האחראי מטעם המוסד לוודא
זאת.

-3.4

הגעה למקום הבידוד תעשה ישירות משדה התעופה וברכב ייעודי להסעת התלמידים הללו בלבד,
אין להשתמש בתחבורה ציבורית.

-3.5

גודל הקפסולה המאושר לבידוד הוא עד  6תלמידים הצריכים בידוד בחלל נפרד.

-3.6

איזור חדרי הבידוד יהיה מופרד לחלוטין מאיזור מגורי התלמידים במוסד שאינם בבידוד.

-3.7

בכל חדר יש לשכן את התלמידים הצריכים בידוד ,כשהמרחק בין המיטות  2מטר לפחות.

-3.8

לכל קפסולה יוקצו שירותים ומקלחת נפרדים ייעודיים.

-3.9

על המוסד לספק את כל צרכי המזון ,פינוי האשפה והכביסה לתלמידים הצריכים בידוד לאורך כל
תקופת הבידוד .אין אפשרות למטבחון משותף לכלל התלמידים הצריכים בידוד.

 -3.10תלמיד הצריך בידוד אשר אינו חש בטוב או מפתח תסמינים לקורונה יצור קשר באופן מיידי עם
איש הקשר מטעם המוסד אשר יתאם טיפול רפואי בהתאם למצבו ועל פי נוהלי משרד הבריאות.
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 -3.11במקרה ונמצא חולה קורונה מאומת מבין התלמידים בבידוד קבוצתי ,באחריות המוסד הלימודי
להעביר את יתר התלמידים המבודדים מאותו מקום ,אל אתר בידוד אישי נפרד לכל אחד למשך
 14יום נוספים ולדווח על כך ללשכת הבריאות .במידת הצורך יינתנו הנחיות נוספות על ידי משרד
הבריאות.

בברכה,

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