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 )בתשובה נא ציין מספרנו(

  21-מס' תיק                   
 
 
 
לעניין הגדרת "מחלים"  לצו בריאות העם  1940( לפקודת בריאות העם, 1)20הוראות מנהל לפי סעיף  הנדון: 

 עדכון –הצו(  –)להלן  2020 -)נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, תש"ף
 
 
 

 .7/01/2022, העדכון יחול החל מיום 27/12/2021מסמך זה כולל עדכון לנוהל מחלים שחל החל מיום 

 המנהל". הוראות לפי יינתן רכאמו אישור; הבידוד תקופת לסיום אישור קבלת "עד חולה ישהה בבידוד

)ט( לצו קובע כי חוזר כהגדרתו בצו, או אדם שהיה במגע הדוק עם חולה, ישהה בבידוד, לפי התנאים 2סעיף 

  .מחלים" לגבי תחול לא זה סעיף לפי בידוד שנקבעו שם, אולם "חובת

ת הנסיבות והתנאים מטרתן של הוראות אלה, לקבוע את התנאים למתן אישור החלמה ותעודת מחוסן וכן א

 ב)ג( לצו.2שבהן יינתן אישור לסיום הבידוד לפי סעיף 

            

 

 : עדכוןהשינויים ב 

כחולה  5.1.22החל מיום בדיקת אנטיגן בעמדות דיגום מוסדיות מפוקחות  במי שביצע הכרה .1

יקת לאחר קבלת תוצאה חיובית בבד  PCRוביטול ההנחיה לביצוע בדיקת  הכרה בהחלמה לצורך

 האטיגן.

 .WHOהכרתו ע"י לאור  נובובקסמסוג הוספת חיסון  .2
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 הגדרות: .1

 :הקובע היום 1.1

או בדיקת  הראשונהגבולית -החיוביתהחיובית או   PCRת הבו בוצע דיגום בדיקהתאריך  1.1.1

 במי שמוגדר בעקבות זאת כחולה מאומת.  COVID-19להמצאות נגיף  מוסדית  אנטיגן

בבדיקת  , ולאחריה תוצאה חיוביתPCRגבולית בבדיקת במקרה שהתקבלה תוצאה חיובית  1.1.2

PCR  דיקה החיובית גבולית היום הקובע הוא יום ביצוע הבאו חיובית גבולית נוספת

 . הראשונה, ובלבד שלא חלף יותר משבוע ממועד ביצוע הבדיקה הראשונה

וצאה התחיובית אחת,  מוסדית חיובית גבולית אחת ובדיקת אנטיגן PCRבדיקת  במקרה של 1.1.3

)או שלושה שעות  72, ובלבד שבוצעו בהפרש של עד החיובית גבולית תהווה את היום הקובע

 בין שתי הבדיקות. ימים( 

       היום הקובע יבוא במניין הימים המחושבים לפי נוהל זה )יש לספור את הימים כולל היום      

 הקובע, אשר יוגדר כיום הראשון(.      

, לרבות חיובית PCRבעקבות בדיקת  COVID-19מי שהוגדר כחולה -חולה/מקרה מאומת  1.2

Isotermal PCR  או שתי בדיקות(PCR )או בדיקת  חיוביות גבוליות רצופות בתוך שבוע ימים

למען הסר ספק,  .5.1.22חיובית שבוצעה החל מהתאריך  SARS-CoV-2-ל אנטיגן מהירה מוסדית

למען הסר  לה כמאומת.בדיקת אנטיגן מהירה ביתית חיובית לא תיחשב לבדיקה להגדרת החו

שלילית  PCRבדיקת  .להגדרת מקרה כמאומת המספיק הגבולית אחת אינ-ספק, בדיקה חיובית

  חיובית תשלול את הגדרת האדם כחולה.מוסדית השעות לאחר בדיקת אנטיגן  72במהלך 

ב)ג( לצו בידוד 2אישור לסיום תקופת הבידוד לפי סעיף  –אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד  1.3

בית שניתן ע"י קופת החולים או רופא, המעיד על כך שהסתיימה תקופת המחלה והאדם אינו 

נחשב מדבק. קבלת אישור החלמה חתום ע"י רופא הקופה מהווה אישור יציאה מבידוד לפי צו 

 בידוד בית. 
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מעלות צלזיוס, קשיים בנשימה או קוצר   38 ≤חום  –מתן אישור החלמה המונעים  תסמינים 1.4

)על פי הערכה רפואית(, שיעול או כל תסמין נשימתי אחר שאינו משתפר )למעט נזלת נשימה 

כתסמין יחיד(. למען הסר ספק, אובדן של חוש הטעם או חוש הריח, או שיעול טורדני, אינם 

 מונעים הגדרת החלמה.

אישור החלמה כמשמעותו בהגדרת "מחלים" בצו בידוד בית, שניתן ע"י משרד  –תעודת מחלים  1.5

 בריאות לפי נוהל זה. ה

תעודת מחוסן כמשמעותה בהגדרת "מחלים" בצו בידוד בית שניתנה ע"י משרד  –תעודת מחוסן   1.6

 הבריאות )על סמך תיעוד מתן חיסונים ע"י גורם מחסן( לפי נוהל זה.

ידי מפעיל -המבוצעת על SARS-CoV-2בדיקה לביצוע אנטיגן לזיהוי  –מוסדית בדיקת אנטיגן  1.7

בעמדה  2021-נרשם לפי תקנות בריאות )דיגום וביצוע בדיקות קורונה( תשפ"אאתר בדיקה ש

כלולות בהגדרה  ןאינ ובדיקות שבוצעו במדינה זרה מוכרת ע"י משרד הבריאות )בדיקות ביתיות

 זו(.

הנחיות מעבדה המבצעת בדיקה סרולוגית על פי  –מעבדה מורשית לביצוע בדיקה סרולוגית  1.8

מעבדות רפואיות המאושרות לביצוע בדיקות סרולוגיות , ומופיעה ברשימת משרד הבריאות

 . ה החדשלנגיף הקורונ

1.9 NAAT- Nucleic Acid Amplification Tests –  בדיקות מעבדות שונות המזהות נוכחות נגיף ע"י

הבאות לצורך  NAAT-, מוכרות בדיקות הPCR-הגברה וזיהוי חומצות גרעין של נגיף. מלבד ה

 :SARS-CoV-2 -זיהוי של ה

 Nicking endonuclease amplification reaction (NEAR) 

 Transcription mediated amplification (TMA) 

 Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) 

 Helicase-dependent amplification (HDA) 

 Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR) 

 Strand displacement amplification (SDA) 

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/bz-306963420-1/he/files_publications_corona_bz-276288420.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/bz-306963420-1/he/files_publications_corona_bz-276288420.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/bz-306963420-1/he/files_publications_corona_bz-276288420.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/bz-10841721
https://www.gov.il/he/departments/policies/bz-10841721
https://www.gov.il/he/departments/policies/bz-10841721
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 וד למקרה מאומת במדינת ישראל אישור החלמה וסיום תקופת הביד .2

 2020-)הוראת שעה(, התש"ף )בידוד בית והוראות שונות( בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( לצו בהתאם

עד קבלת  יימשך, הבידוד לצוב)ג( 2 סעיףהתאם לב בבידוד. חייב מקרה קורונה מאומת)להלן: "הצו"( 

לפי הוראות המנהל תקופת הבידוד. האישור יינתן לסיום  מקופת החולים בה הוא רשום,או  מרופאאישור 

 ; ("אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד"  –)להלן 

 :ב)ג( לצו2החלמה וסיום תקופת הבידוד לפי סעיף להלן הוראות המנהל למתן אישור 

ידי קופת -אישור ההחלמה וסיום תקופת הבידוד )בין אם תסמיני ובין אם שאינו כזה( יינתן על 2.1

אופן מתן האישור על ידי רופא בהתאם להגדרות ולתנאים המפורטים במסמך זה:  החולים או

. ההוראות בדבר התנאים למתן אישור כאמור יהיה בהתאם להוראות ראש חטיבת הרפואה

אדם שחלה בישראל, לרבות עובדי מערכת ההחלמה וסיום תקופת הבידוד להלן חלות על כל 

 , שאומתו-19COVID-עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה בהבריאות ועובדים במוסדות 

 לקורונה.

 ף אחת מןלאאישור החלמה וסיום תקופת הבידוד בכל מקרה מאומת אשר אינו שייך  2.2

 :להלן 2.3המפורטות בסעיף   מיוחדותה אוכלוסיות ה

רת מחלתו בשיאה היתה בינונית לכל היותר, יקבל אישור מקרה מאומת, אשר חומ 2.2.1

החלמה וסיום תקופת הבידוד ללא צורך בביצוע בדיקות החלמה כאשר חלפו, לכל הפחות, 

ימים מהיום הקובע )כולל(, ובתנאי שבשלושת הימים האחרונים של תקופה זו, לא  10

ות אלה(. למען הסר להורא 1.4הציג תסמינים המונעים מתן אישור החלמה )לפי סעיף 

חיובית נוספת אשר נלקחה לאחר היום הקובע לא מונעת את קבלת  PCRספק, בדיקת 

  אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד.

ימים )כולל היום  10במקרה שישנם תסמינים המונעים מתן אישור החלמה בחלוף מעל  2.2.2

פי שיקול דעת של  או עלהקובע(, ניתן לתת אישור החלמה בכפוף לביצוע בדיקות החלמה, 

 רופא.

 

 

https://govextra.gov.il/media/27950/mr-408341520.pdf
https://govextra.gov.il/media/27950/mr-408341520.pdf
https://govextra.gov.il/media/27950/mr-408341520.pdf
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 :אוכלוסיות מיוחדות –אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד למקרה מאומת  2.3

בכל  קריטי או קשהחולה שאושפז עקב תחלואה בנגיף קורונה החדש, והוגדר כחולה  2.3.1

 שלב במהלך מחלתו:

מלאים מהיום הקובע,  ימים 20 בחלוף יקבל אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד 2.3.1.1

 שלושתבש ובתנאיביצוע בדיקות החלמה, בתנאי שכבר אינו מאושפז, ללא צורך ב

מתן אישור החלמה.  המונעיםתסמינים הציג  לאשל תקופה זו הימים האחרונים 

חיובית נוספת אשר נלקחה לאחר היום הקובע לא  PCRלמען הסר ספק, בדיקת 

 מונעת את קבלת אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד.

 20תן לתת אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד גם בטרם חלפו במידה ונדרש, ני 2.3.1.2

 :ובהתקיים כל אלהימים, בכפוף לקיומן של בדיקות החלמה, 

שעות זו מזו  24רצופות, שנדגמו בהפרש של לפחות  PCRשתי בדיקות  2.3.1.2.1

 ושתוצאתן שלילית. 

ימים לאחר היום הקובע,  10על הבדיקה הראשונה להילקח לפחות  2.3.1.2.2

לושת הימים האחרונים לפני נטילת הבדיקה לא היו ובתנאי שבמהלך ש

 תסמינים המונעים מתן אישור החלמה.

הימים עדיין מאושפז במחלקת קורונה בבית חולים כללי  20עבור חולה, אשר בחלוף  2.3.1.3

או מרכז אשפוז גריאטרי, תוחלף הדרישה להיעדר תסמינים המונעים מתן אישור 

למחלות זיהומיות במוסד, או מנהל  החלמה בחוות דעת מתועדת של רופא מומחה

רפואי של מחלקת קורונה, שהינו רופא מומחה ברפואה פנימית או בגריאטריה, 

 ואישורו לסיום הבידוד או לחלופין המשך ביצוע בדיקות החלמה על פי שיקול דעתו.
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ה מוסד עם אוכלוסיייעד ההעברה או השחרור שלו הוא חולה מאושפז שאינו קשה או קריטי אשר  2.3.2

ומוסדות אשפוז  [מר"גים]מרכזים רפואיים גריאטריים   כולל) בקורונהבסיכון לתחלואה 

חריפה, -הנשמה ממושכת, גריאטריה תת]גריאטריים אחרים עם מחלקות לגריאטריה פעילה 

 , בתי אבות[סיעודיים ותשושי נפש]לגריאטריה ממושכת  ת, מחלקו[סיעודי מורכב ושיקום

מסגרות אשפוז או לתחלואה, לאנשים עם מוגבלויות שבסיכון גבוה ת מעונולעצמאים ותשושים ו

 :דיור מוגן ומקבצי דיור שיקום של בריאות הנפש,

כאשר עברו  ,לנגיף PCRללא צורך בבדיקות  יינתן אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד, 2.3.2.1

ובתנאי שבשלושת הימים האחרונים של  ,ימים מלאים כולל היום הקובע 14לכל הפחות 

 ובכפוף, מתן אישור החלמה וסיום תקופת הבידודתסמינים המונעים  היו קופה זו, לאת

שהוא מנהל רפואי של  גריאטריה,או ב רפואה פנימיתחוות דעת של רופא מומחה בל

 למחלקה. קבועשהוא יועץ  ,של רופא מומחה למחלות זיהומיות, או מחלקת הקורונה

ימים,  10-ל וסיום תקופת הבידוד חלמהעד מתן אישור הניתן לקצר את משך הבידוד  2.3.2.2

 :בהתקיים כל אלהבכפוף לביצוען של בדיקות החלמה, 

 שעות זו מזו 24בהפרש של לפחות , שנדגמו רצופות PCRשתי בדיקות  2.3.2.2.1

 שתוצאתן שלילית. ו

ובתנאי  ,ימים לאחר היום הקובע 10ראשונה להילקח לפחות דגימה העל ה 2.3.2.2.2

מתן אישור יו תסמינים המונעים שבמהלך שלושת הימים האחרונים, לא ה

 .החלמה

למוסד עם אוכלוסייה חולה אשר מיועד לשחרור ממחלקת קורונה בבית חולים כללי  2.3.2.3

וסיום  החלמהאישור בקריטריונים לעדיין ואינו עומד בקורונה  בסיכון לתחלואה קשה

 לאשפוז המשכי במחלקת קורונה במערך תקופת הבידוד המפורטים לעיל, ניתן להעביר

 םהגריאטרי, על פי תהליכי התיאום המקובלים, שם ישהה עד לעמידתו בקריטריוני

 ההחלמה.
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 :1משמעותי ניחיסו דיכויחולה בעל  2.3.3

יקבל אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד רק בכפוף לביצוע בדיקות החלמה, בתנאים   2.3.3.1

 הבאים:

שעות  24רצופות, שנדגמו בהפרש של  PCRכאשר תתקבלנה שתי תוצאות  2.3.3.1.1

 חות זו מזו, ושתוצאתן שלילית. לפ

ימים לפחות לאחר היום הקובע,  20על הבדיקה הראשונה להילקח כעבור  2.3.3.1.2

ובתנאי שבמהלך שלושת הימים האחרונים לא היו תסמינים המונעים מתן 

 אישור החלמה.

, אפשר לתת אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד למדוכא חיסון בחלוף פרטנייםבמקרים  2.3.3.2

 .זיהומיות למחלות מומחה לאישור בכפוףבדיקות,  ימים גם ללא 20

 

 תעודת מחלים למי שחלה וקיבל אישור החלמה .3

וניתן לו אישור החלמה וסיום תקופת COVID-19 -זכאי לתעודת מחלים מי שחלה ב 3.1

חודשים ממועד קבלת אישור  6-להוראות אלה. תוקף התעודה ל 2הבידוד לפי סעיף 

 ההחלמה.

להוראות אלה, אך ביצע בדיקה סרולוגית וקיבל תוצאה חיובית  2מי שלא חלה לפי סעיף  3.2

 להוראות אלה.  4יקבל תעודת מחלים לפי סעיף 

 התעודה הינה מטעם משרד הבריאות. 3.3

                                                             
מותרפי, יטיפול כסוף חודשים מ 3אונקולוגיים עד  יםמטופל, GVHDמההשתלה או עם  חודשים 12מושתלי מח עצם עד  -לדוגמא  1

תרופות מעכבי דחיית שתל,  , טיפול בתרופות מדכאות חיסון כוללMMאו  CLLאונקולוגיות פעילות כמו -חולים עם מחלות המטו
אשוני כולל ימים, כשל חיסוני ר 14-מ"ג ליום ומעלה במשך יותר מ 20 סטרואידים במינוןומודולטוריות -ביולוגיות אימונו

 .לפי שיקול דעת הרופא המטפלוהכל  CD4<200עם  HIV -היפוגאמאגלובילינמיה או כשל משולב, זיהום כרוני ב
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 הנחיות לזכאים לתעודת מחלים / מחוסן: 3.4

מידע אודות היות אדם מחלים יישמר במערכת הממוחשבת של משרד הבריאות  3.4.1

 וקופת החולים המבטחת.

בידו תעודת מחלים בתוקף אינו חייב בבידוד במקרה של החשיפה לחולה מי ש 3.4.2

מאומת או בעת חזרה מחו"ל, אלא במקרים המפורטים בצו בידוד ובית המחייבים 

 בידוד על אף היות האדם מחלים.

בדיקת אנטיגן   5.1.22החל מיום וחיובית  PCRבדיקת בכל מקרה בו התקבלה  3.4.3

דת מחלים תקפה, יש לפעול כתחלואה חוזרת בעל תעואצל אדם מוסדית חיובית 

 להוראות אלה. 7כאמור בסעיף 

 יתמגנו כפי הנדרש על פי עיסוקם ומקום עבודתם.מחלימים עובדי בריאות  3.4.4

אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות אחרות הקבועות בדין בדבר עטיית מסכה,  3.4.5

 שמירת מרחק או הגבלות במרחב הציבורי או הפרטי.

 :מחליםתוקף תעודת  3.5

תוקף תעודת מחלים הוא למשך שישה חודשים מתאריך קבלת אישור ההחלמה וסיום  3.5.1

 תקופת הבידוד. 

 מחלים כאמור שקיבל מנת חיסון אחת או יותר, בין אם ניתן לפני ובין אם אחרי החלמה  3.5.2

 והארכת תקופת תוקפה תיבחן מעת לעת. 31.3.22תוקף תעודת ההחלמה יהיה עד יום 

 5.1.22והחל מתאריך  PCRשקיבלו אישור החלמה על סמך בדיקת  12ל ילדים מתחת לגי 3.5.3

זכאים לתעודת מחלים למשך שישה חודשים לפחות, ולכל בדיקת אנטיגן מוסדית 

, לפי המוקדם, והארכת 31.3.22ושלושה חודשים, או עד  12לגיל  םהמאוחר בהגיע

 תקופת תוקפה תיבחן מעת לעת.



 

9 
 פרטי התקשרות באנגלית פרטי התקשרות בעברית

 ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services 
Ministry of Health 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

 

תעודת המחלים על ידי בדיקות נוספות ובפרט  לא ניתן בשלב זה להאריך את תוקף 3.5.4

 בדיקה סרולוגית. 

 

 מתן תעודת מחלים על פי בדיקה סרולוגית  .4

שר בוצעה  , לרבות בדיקה סרולוגית מהירה, אS-תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית מסוג אנטי 4.1

במעבדה מורשית לביצוע בדיקה סרולוגית תיחשב תקפה במידה ובוצעה באדם לפני שקיבל 

חיסון. ניתן יהיה לקבל תעודת מחלים על פיה, רק בהשלמת מנת חיסון אחת לפחות שניתנה 

החיובית. תוקפה של התעודה יהיה כאמור  S-לאחר מועד ביצוע הבדיקה הסרולוגית מסוג אנטי

 להוראות אלו. .23.5בסעיף 

אשר בוצעה בישראל במעבדה מורשית לביצוע  N-תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית מסוג אנטי 4.2

בדיקה סרולוגית תיחשב תקפה רק בהשלמת מנת חיסון אחת לפחות, ללא קשר לסדר של 

הוראה זו לא  להוראות אלו. 3.5.2הבדיקה והחיסון. תוקפה של התעודה יהיה כאמור בסעיף 

וההחלמה על פי , י שהתחסן בסוג תרכיב המבוסס על נגיף מומת כמפורט בנספחתחול על מ

 סרולוגיה תוכר רק במידה ובוצעה לפני קבלת החיסון.

או  S-יוכלו לקבל תעודת החלמה על בסיס בדיקה סרולוגית )מסוג אנטי 12ילדים מתחת לגיל  4.3

 12לגיל  םשיו יהיה בהגיע( בלבד, גם ללא חיסון נוסף. תוקפה של תעודה זו נכון לעכN-אנטי

 , לפי המוקדם, והארכתה תיבחן מעת לעת.31.3.22ושלושה חודשים או עד 

 מתן תעודת מחלים על פי החלטת ועדת חריגים .5

במידה ורופא מטפל סבור כי קיימת עדות למחלת עבר שאינה בהתאם להוראות מנהל אלו,   .5.1

מי שאינו חבר  להכרת המטופל כמחלים.רשאי הרופא להגיש לוועדת החריגים של הקופה בקשה 

 בקופת חולים יופנה לוועדת החריגים של משרד הבריאות על ידי מוקד קול הבריאות.
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 תעודת מחוסן .6

  ,פרוטוקול החיסון המאושרמנות חיסון בישראל לפי  2זכאי לקבלת תעודת מחוסן מי שקיבל  6.1

 חודשים מתאריך קבלת המנה השנייה. 6וטרם עברו 

 ,מאושרפרוטוקול החיסון המנות חיסון בישראל לפי  3זכאי לקבלת תעודת מחוסן מי שקיבל  6.2

לפי המאוחר  28.02.2022חודשים מתאריך קבלת המנה השלישית, או עד יום  6וטרם עברו 

 מבניהם. 

  .פרוטוקול החיסון המאושרמועד כניסת התעודה לתוקף יהיה לפי  6.3

 עלי תעודת מחוסן תקפה:הנחיות לב 6.4

מידע אודות היות אדם מחוסן יישמר במערכת הממוחשבת של משרד הבריאות וקופת   6.4.1

 החולים המבטחת.

מי שבידו תעודת מחוסן בתוקף אינו חייב בבידוד במקרה של החשיפה לחולה מאומת   6.4.2

או בעת חזרה מחו"ל, אלא במקרים המפורטים בצו בידוד בית המחייבים בידוד על אף 

 יות האדם מחוסן.ה

 :חשיפה או שהייה בחו"ל לפני מועד כניסת התעודה לתוקף 6.5

לתוקף, ישהה בבידוד עד  מועד כניסת תעודת המחוסןמי שהיה במגע עם חולה לפני  6.5.1

מהמגע האחרון עם  ימים, בכפוף להוראות הצו בעניין קיצור בידוד( 7)או  יום 14תום 

 .2ףקלפני מועד כניסת התעודה לתוהתקיים החולה ש

חוזר מחו"ל שהגיע לארץ לפני מועד כניסת תעודת המחוסן לתוקף ישהה בבידוד עד  6.5.2

 תום תקופת הבידוד ככל אדם.
                                                             

 . 8.1.21, מועד כניסת תעודת החיסון לתוקף הינו 1.1.21-לדוגמא: אם קיבל מנת חיסון שניה ב. 2
הוראות הצו )או פחות מכך, בהתאם ל 18.1.21, יידרש להישאר בבידוד עד 5.1.21-עם חולה בחד פעמי אם היה במגע  .א

 קיצור בידוד( בעניין
)יום טרם מועד כניסת התעודה  7.1.21-יום המגע האחרון ייקבע כ, ויומיומי )כמו למשך בן בית( מגע רצוףאם מדובר ב .ב

)או פחות מכך,  20.1.21יידרש להיכנס לבידוד לכל היותר עד  לכך. לפיכךגם אם המגע המשיך אל הימים שמעבר לתוקף( 
  בהתאם לנוהל קיצור בידוד(.

 , לא יידרש להיכנס לבידוד.9.1.21-אם היה במגע עם חולה ב .ג

 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/365_Corona.pdf
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/365_Corona.pdf
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/365_Corona.pdf
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/365_Corona.pdf
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/365_Corona.pdf
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חוזר מחו"ל ששהה בחו"ל במועד כניסת תעודת המחוסן לתוקף, ישהה בבידוד ממועד  6.5.3

הימים מהיום שבו בוצע החיסון האחרון, ואם לא ביצע בדיקה  14חזרתו ורק עד תום 

ימים או  14ימים מיום ביצוע החיסון. במידה וחזר לישראל  21לישראל עד בכניסה 

, אלא 6.5.2יותר לאחר יום ביצוע החיסון המאוחר, לא יידרש לבידוד כאמור בסעיף 

 במקרים המפורטים בצו בידוד בית המחייבים בידוד על אף היות האדם מחוסן.

בית אצל אדם מחוסן, יש חיואו אנטיגן מוסדי  PCRבכל מקרה בו התקבלה בדיקת  6.5.4

 .8לפעול כאמור בסעיף 

 יתמגנו כפי הנדרש על פי עיסוקם ומקום עבודתם.מחוסנים עובדי בריאות  6.5.5

אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות אחרות הקבועות בדין בדבר עטיית מסכה,  6.5.6

 שמירת מרחק או הגבלות במרחב הציבורי או הפרטי.

 

 חיובית אצל אדם שקיבל אישור החלמה:אנטיגן מוסדית  בדיקת / PCRבדיקת  -תחלואה חוזרת  .7

 או בבדיקת אנטיגן מוסדית PCR-מי שהוגדר כמחלים ומתקבלת בעבורו תשובה חיובית ב 7.1

לאחר קבלת אישור ההחלמה האחרון, יוגדר כמקרה  יום ויותר 90  5.1.22שבוצעה החל מיום 

 "תחלואה חוזרת".

פידמיולוגי חדש, ותאריך ההחלמה ייחשב לכל צורך במקרה של תחלואה חוזרת, יינתן מספר א 7.2

 שהוא כתאריך ההחלמה מאירוע התחלואה החוזרת.

חקירה אפידמיולוגית מקיפה, איתור מגעים  מקרה זה יטופל ככל מקרה מאומת חדש, כולל 7.3

 ומקומות חשיפה.

ד חודשים נוספים ממוע 6-מי שהוגדר עם תחלואה חוזרת, יהיה זכאי לתעודת מחלים תקפה ל 7.4

  ת לצורך אימות התוצאה.ות נוספואין לבצע בדיק ההחלמה האחרון.
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חיובית אצל אדם הזכאי לתעודת או אנטיגן מוסדית  PCR בדיקת -חשד לתחלואה אצל מחוסן  .8

 מתחסן

אשר  5.1.22שבוצעה החל מיום או אנטיגן מוסדית  PCRמחוסן אשר לו תוצאת דיגום חיובית בבדיקת 

נוספת לאימות  PCRחשב לחולה מאומת לכל דבר ועניין. אין לבצע בדיקת נלקחה מכל סיבה שהיא, נ

 התוצאה.

 

 אישור החלמה למי שחלה בחו"ל .9

חוזר" כהגדרתו בצו נדרש לשהות בבידוד עד שיקבל תעודת מחלים או תעודת מחוסן לפי נוהל " 9.1

 זה, או עד סיום תקופת הבידוד שנקבעה בצו.

 או תעודת מחוסן תקפה )שניתנו בידי משרד הבריאות(: חוזר מחו"ל אשר בידו תעודת מחלים  9.2

 14אינו נדרש לבידוד אלא אם שהה בחו"ל בעת כניסת תעודת המחוסן לתוקף וטרם חלפו  9.2.1

 .להלן 6.5.3כאמור בסעיף  ממועד ביצוע החיסון האחרוןימים 

מי שבידו תעודת מחלים בתוקף אינו חייב בבידוד במקרה של החשיפה לחולה מאומת או  9.2.2

עת חזרה מחו"ל, אלא במקרים המפורטים בצו בידוד בית המחייבים בידוד על אף היות ב

 האדם מחלים/מחוסן.

זרה, או אדם שיש  במדינהחיובית  NAATעל בסיס בדיקת  COVID-19-אדם שאובחן כחולה ב 9.3

לו תיעוד על סיכום אשפוז לפיו הוא אושפז בגין תחלואה בקורונה יקבל תעודת מחלים כמפורט 

 ן:להל

 להוראות אלו. 3אם התבצע אימות דיגיטלי להחלמה, תוקפה יהיה כאמור בסעיף  9.3.1

אם לא ניתן לאמת בישראל באופן דיגיטלי את ההחלמה יעלה את המידע הרפואי האמור  9.3.2

לאתר משרד הבריאות, ויבצע בדיקה סרולוגית. אם יקבל תוצאה חיובית, יקבל תעודת 

ולם, לצורך קבלת תעודה למשך יותר מחודש להוראות אלו. וא 3מחלים כמפורט בסעיף 

יידרש אימות ותיעוד פרטני לפרטי ההחלמה במערכות המידע של קופות החולים או משרד 

 הבריאות.
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אם לא ניתן לאמת בישראל באופן דיגיטלי את ההחלמה, אולם קיים לאותו מטופל אירוע  9.3.3

לי של חיסון מחו"ל של החלמה קודמת מישראל או חיסון קודם מישראל או אימות דיגיט

, לא יידרש לבדיקה סרולוגית. ואולם, לצורך קבלת תעודה למשך יותר 10כמפורט בסעיף 

מחודש יידרש אימות ותיעוד פרטני לפרטי ההחלמה במערכות המידע של קופות החולים 

 או משרד הבריאות.

 5ל לפי סעיף יש לפעו, במקרה של חשד קליני לתחלואה בחו"ל שלא נתמכת בתיעוד כמפורט לעיל 9.4

 10להוראות המנהל.  במידה והתיעוד שבידי המגיע מחו"ל מעיד על כך שאובחן כמאומת במהלך 

ימים טרם ההגעה לישראל )או פחות מכך(, בטרם שהוגדר כמחלים, הוא יופנה ישירות לבידוד 

ימים מתום יום קבלת התוצאה  10בכניסה לישראל, וישהה בבידוד עד חלוף  PCRלאחר בדיקת 

החיובית הראשונה או עד שלושה ימים לאחר שהסתיימו התסמינים או השחרור מהאשפוז, לפי 

  .9.3המאוחר. אדם כאמור זכאי לקבל תעודת מחלים בהתאם לאמור בסעיף 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהחובה של אדם שלא לעלות לטיסה כשהוא מאומת  9.4.1

 ליליות של יציאת חולה ממקום בידוד., וטרם הוגדר כמחלים, ומהמשמעויות הפלקורונה

 

 תעודת מתחסן או תעודת מחלים למי שהתחסן בחו"ל .10

 אדם שחוסן בחו"ל יהיה זכאי לקבל תעודת מחלים ותעודת מתחסן כמפורט להלן: 10.1

חיסונים המוכרים על ידי ארגון הבריאות העולמי כמפורט בנספח, שניתנו במדינה עם  10.1.1

אומית המוכרת בישראל ושאומתה באופן דיגיטלי, יוכלו תעודת מתחסן לקורונה בינל

או תעודת מתחסן בהתאם למפורט בסעיף  3בהתאם למפורט בסעיף לקבל תעודת מחלים 

. כלומר למשך חצי שנה מקבלת המנה השנייה ולתקופות המפורטות בסעיפים אלו 6

 הראשונה(, או בקבלת מנה נוספת. -)ובג'ונסון 

ארגון הבריאות העולמי כמפורט בנספח, במדינות להן אין  ידי-חיסונים המוכרים על 10.1.2

תעודת מתחסן בינלאומית המוכרת בישראל, שתיעוד שלהם הועבר למשרד הבריאות 

בהתאם בצירוף הפרטים הנדרשים והצהרה על נכונותם, יוכלו לקבל תעודת מתחסן 

למשך יותר . ואולם, לצורך קבלת תעודה ולתקופה המפורטת בסעיף זה 6למפורט בסעיף 
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מחודש יידרש אימות ותיעוד פרטני לפרטי ההתחסנות במערכות המידע של קופות 

 החולים או משרד הבריאות.

)באחת או יותר מהמנות(, עד לאישור   Sputnikבמידה ואדם התחסן בתרכיב חיסון מסוג  10.1.3

ש יידר - 10.1.2-ו 10.1.1בנוסף לתנאים הקבועים בסעיפים  לחיסון זה, WHO-סופי של ה

 במעבדה מורשית לביצוע בדיקה סרולוגית, בדיקה סרולוגית שבוצעה בישראל לבצע גם

 .כדי לאמת את תעודת ההתחסנות

להוראות  3.5.2במקרה של תעודת מחלים שניתנת לאדם שחלה וחוסן כמפורט בסעיף  10.1.4

אלו, שאין לו תעודה הניתנת לאימות דיגיטלי להחלמה מחו"ל וכן אין לו תעודת מתחסן 

, יידרש לבצע בדיקה 10.1.1אומית לקורונה הניתנת לאימות דיגיטלי כאמור בסעיף בינל

 . 9.3.2סרולוגית כמפורט בסעיף 

של תרכיב המוכר ע"י  במקרה של תיעוד שאדם קיבל פרוטוקול חלקי בחו"ל 10.1.4.1

ארגון הבריאות העולמי, הקופה המבטחת תתעד את המנות שניתנו ותשלים את 

אדם זה יוכל לקבל תעודת מחוסן   בישראל. פרוטוקול החיסון המאושרהסדרה ב

 . 6כאמור בסעיף 

 

 הואילו להביא תוכן הנחייה זו לידיעת העוסקים בנושא במוסדכם.

 
 
 

 בברכה,
 
 

 
 
 
 

 
 

 פרייס -ד"ר שרון אלרעי
  ש שרותי בריאות הציבוררא

 
 

 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/365_Corona.pdf
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/365_Corona.pdf
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 נספח

תרכיבים נגד קורונה המאושרים ע"י ארגון הבריאות העולמי ופרוטוקול החיסון המינימלי המאושר לפיהם 

 (.7/01/2022-)מעודכן ל   בהתאם להוראות היצר

מספר  סוג תרכיב  תרכיב יצרן 

מנות 

בתוכנית 

 בסיס

בין  מינימלימרווח 

מנה ראשונה לשנייה 

 כרה בהן*לצורך ה

 BNT162bq2 פייזר  1

(COMIRNATY) 

mRNA 2  17  ימים בין מנה

 הראשונה לשנייה.

חודשים לפחות בין  3

 מנה שנייה ושלישית

 mRNA-1273 מודרנה  2

(Spikevax) 

mRNA 2 21  בין מנה הראשונה

 לשנייה.

חודשים לפחות בין  3

 מנה שנייה ושלישית

ג'נסן  3

)ג'ונסון 

 וג'ונסון( 

Ad26.COV2.S 

(Janssen) 

וקטור 

 ויראלי

ניתן לתת מנת דחף  1

חודשיים לאחר קבלת 

 המנה הראשונה

-אסטרה 4

 זניקה

AZD1222 

(Vaxzevria)   

וקטור 

 ויראלי

ימים בין המנה  24 2

 .הראשונה והשנייה

חודשים לפחות בין  3

 מנה שנייה ושלישית

מכון  5

הסרום של 

 הודו

ChAdOx1 nCoV- 

19 

(Covishield) 

טור וק

 ויראלי

ימים בין המנה  24 2

 הראשונה והשנייה

 BBIBP-CorV סינופארם  6

Sinopharm 

ימים בין מנה  17 2 נגיף מומת

 הראשונה לשנייה.
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 בסדרה. האחרונה המנה קבלת לאחר יום 14-מ הינו בנספחהתרכיבים  כל *תוקף
 בחיסון להכיר יהיה ניתן מהרשימה תרכיבים יותר של שניים או שילוב של *במקרה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ימים בין מנה  10 2 נגיף מומת CoronaVac סינוואק 7

 הראשונה לשנייה

בהארט  8

 ביוטק 

BBV152 

(Covaxin)  

ימים בין המנה  24 2 נגיף מומת

 ונה והשנייההראש

 Gam-COVID-Vac ספוטניק** 9

(Sputnik-V) 

וקטור 

 ויראלי

בין מנה הראשונה  17 2

 לשנייה.

 

10 Gam-COVID-Vac 

(Sputnik-light) 

וקטור 

 ויראלי

 חודשים 3, מנת בוסטר 1

אחרי מנת חיסון שנייה 

 Sputnik-Vשל 

  NVX-CoV2373 נובובקס 11

(Nuvaxovid/ 

Covovax) 

ימים בין המנה  21 2 רקונביננטי

 הראשונה והשנייה


