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 כ"ה בתשרי, התשפ"א
 2020אוקטובר  13

395989220  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 –מס' תיק                   
 לכבוד

 רופאי המחוזות והנפות
 שירות אגף גב' איילת גרינבאום, מנהלת

 קול הבריאות"גב' טלי דהן, מנהלת תחום מוקד "
 גב' מירב בן שמחון, מרכזת בכירה הטמעת תהליכי שירות, משרד הבריאות

     ד"ר יקיר קאופמן, מנהל המחלקה לנהלים וסטנדרטים, מנהל רפואה
 ד"ר שמעון בורשטיין, מתמחה מנהל רפואה במשרד הבריאות

 ד"ר אלכסנדר טיקטינסקי, מתמחה מנהל רפואה במשרד הבריאות
 ן רביד, מתמחה מנהל רפואה במשרד הבריאותד"ר עדי פריז

 ד"ר רונן גספר, לשכת בריאות מחוזית צפון, משרד הבריאות
 
 
 
 
)ד( לצו בריאות העם )נגיף  2הנחיות אישור יציאה ממקום הבידוד לאדם המצוי בבידוד לפי סעיף   הנדון: 

 13.10.20עדכון  – 2020-הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, תש"ף
              

 .346585920סימוכין  26.8.20נוהל זה מחליף נוהל קודם מתאריך 
 
 

 2020-)ד( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, תש"ף2לפי סעיף 
באישור של רופא מחוזי או סגנו, ראש שירותי הצו(, אדם המצוי בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא  –)להלן 

מנכ"ל משרד הבריאות וכן  -בריאות הציבור או סגנה או המנהל, ובהתאם לתנאי האישור. לענין זה, המנהל 
 מי שהוסמך על ידו לעניין זה לפי הסעיף האמור. 

להלן הוראות )ד( לצו, 2, ובהתאם לסעיף 1940( לפקודת בריאות העם, 1)20מתוקף סמכותי לפי סעיף 
 שמטרתן להתוות את שיקול הדעת לאישור בקשות כאמור, ולקבוע את הליך אישורן. 

 
 הגדרות

 "לצו.  1לפי ההגדרה בסעיף  - "אדם המצוי בבידוד 

 "או מנהלת אגף השירות במשרד  או ממלאת מקומה מנהלת מוקד קול הבריאות - "מנהלת המוקד
 .)ד( לצו 2סעיף   לענייןיאות ידי מנכ"ל משרד הבר-על ושהוסמכהבריאות, 

 "ד( 2סעיף  ידי מנכ"ל משרד הבריאות לעניין-ים או אחים שהוסמכו עלרופא - "צוות רפואי משרדי(
 , למעט מנהלת המוקד.לצו

 "יציאה מבידוד, שקבעה לכך מנהלת המוקד  בקשות לאישורצוות ייעודי לטיפול ב - "צוות המוקד
 מתוך עובדי מוקד קול הבריאות.
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 יכלל .1

לצו. יציאה של חולה כאמור מוסדרת  1יציאה של מי שאובחן כ"חולה" לפי סעיף אין לאשר  .1.1
 ב)ד( לצו. 2בסעיף 

)ז( לצו מוסדרת בנוהל "הנחיות 2יציאה מבידוד במקרה של מצב חירום רפואי לפי סעיף  .1.2
 (.5ליציאה מבידוד לצורך טיפול רפואי דחוף" )ראה נספח מס' 

 .2, ובכפוף לתנאים בסעיף 3ינתן באופן פרטני, כמפורט בסעיף כל אישור ליציאה מבידוד י .1.3

 3.8-ו 3.6  3.2, 3.1צוות המוקד רשאי לאשר בקשות יציאה מבידוד לפי הוראות סעיפים  .1.4
כמפורט בסעיפים אלו. כל בקשה לאישור שאינה עומדת, או קיים ספק לגבי עמידתה 

 שרדי או מנהלת המוקד.בתנאים שבסעיפים אלו, תועבר להכרעת הצוות הרפואי המ

תועברנה להכרעת הצוות הרפואי המשרדי.  3.5עד  3.3בקשות יציאה מבידוד לפי סעיפים  .1.5
הצוות הרפואי המשרדי, עם אפשרות להתייעצות עם תועברנה להכרעת  3.7בקשות לפי סעיף 

או מנהלת  תועברנה להכרעת הצוות הרפואי המשרדי 3.9ד"ר אשר שלמון. בקשות לפי סעיף 
 .או סגנה או הרופא המחוזי הרלוונטי , בהתייעצות עם ראש שירותי בריאות הציבורוקדהמ

הודעה על אישור יציאה, והנחיות התנהלות למי שאושר להם לצאת מבידוד לפי הוראות  .1.6
אלו, תינתנה על ידי צוות המוקד. יובהר כי אישור שניתן בהתאם לנוהל זה הינו אישור חד 

ה בגינה ניתן ובמועד שנקבע באישור, ואינו מהווה קיצור של פעמי, אך ורק לצורך המטר
 תקופת הבידוד או ביטולה. 

 
ניתן לאשר לאדם המצוי בבידוד בעקבות חשיפה לחולה קורונה מאומת או  בהם והתנאיםהנסיבות  להלן

 .כאמור יציאה לאשר ניתן בהם והתנאיםממקום הבידוד  לצאתלאחר חזרה מחו"ל, 

 
 ן אישור יציאה מבידודתנאים כלליים למת .2

למגבלות התנועה  ( ובכפוף3.8)פרט לסעיף  ניתן ליציאה אחת בלבד, האישור הוא חד פעמי .2.1
 . הקיימות באותה העת

ולא סובל מתסמינים  בטוב ש/הח ת/יציאה ממקום הבידוד תתאפשר רק במידה והמבודד .2.2
, וכו'( לפחות נשימה שיעול, קשייומעלה,  מעלות  38 של חוםשעלולים להעיד על מחלה )כגון 

 .השעות שלפני היציאה 48במהלך 

בהתאם לסעיף  אף לאורך כל השהות מחוץ למקום הבידוד-לעטות מסיכת פה ת/על המבודד .2.3
 ה לצו.3

מאנשים לפחות מטרים  2מרחק של שמירת על הקפיד א במגע פיזי עם אף אדם, יש לאין לבו .2.4
  .בכל העת אחרים
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ת /חזרה תתבצע ככל הניתן ברכב פרטי כאשר המבודדוב לאירועהנסיעה ממקום הבידוד  .2.5
ינהג ברכב, וללא נוסעים נוספים ברכב. באם לא מתאפשר, יש לנסוע ברכב פרטי עם נהג 

 ת/אף לאורך כל הנסיעה, על המבודד-( לעטות מסיכת פהת/קבוע, על הנהג )ועל המבודד
בכל מקרה, אין לנסוע  לשבת במושב האחורי של הרכב. יש לנסוע ברכב עם חלונות פתוחים.

יש לשוב למקום הבידוד מיד בתחבורה ציבורית, ובכלל זה בטיסות פנים ארציות לאילת. 
 .האירוע, באותו האופןבתום 

שמסר הפונה במסגרת הבקשה ובתנאי שלא כל עוד לא השתנו הפרטים רק האישור תקף  .2.6
האישור ועד ליציאה בפרק הזמן ממתן  2הופיעו חום או תסמינים אחרים המפורטים בסעיף 

 מהבידוד.

 
 , תנאים נוספים לאישור, והגורם המאשרמבידוד יציאה לאשר ניתן הצרכים שבגינם .3

 יציאה ממקום הבידוד לצורך השתתפות בהלוויה: .3.1

לקרובי משפחה מבידוד לצורך השתתפות בהלוויה צוות המוקד רשאי לאשר יציאה  .3.1.1
 בלבד. מדרגה ראשונה

לת המוקד, וככלל תובאנה להכרעת מנה 3.1.1 בסעיףה בקשות שאינן עונות על ההגדר .3.1.2
 3.1.1מנהלת המוקד רשאית לאשר יציאה להלוויה שאינה לפי סעיף לא תאושרנה. 

בנסיבות חריגות כאשר יש הצדקה מיוחדת לכך. בכל מקרה לא תאושר יציאה מבידוד 
 לצורך עליה לקבר.

 
 בריתיציאה מבידוד לצורך השתתפות בחתונה, בר/בת מצוה או  .3.2

רק  בבר/בת מצוה אובחתונה צוות המוקד רשאי לאשר יציאה מבידוד לצורך השתתפות  .3.2.1
 לקרובי משפחה מדרגה ראשונה הנמצאים בבידוד בעקבות חשיפה לחולה מאומת.

רק לבני משפחה  בבריתצוות המוקד רשאי לאשר יציאה מבידוד  לצורך השתתפות  .3.2.2
 ל או לאחר חשיפה לחולה מאומת.מדרגה ראשונה הנמצאים בבידוד לאחר חזרה מחו"

תובאנה להכרעת מנהלת  3.2.2-ו 3.2.1פים סעיבקשות שאינן עונות על ההגדרה ב .3.2.3
המוקד, וככלל לא תאושרנה. אף על פי כן מנהלת המוקד רשאית לאשר יציאה לחתונה, 

בנסיבות חריגות כאשר יש הצדקה  3.2.2-ו 3.2.1בר/בת מצווה או ברית שאינה לפי סעיף 
בת /בראו  בחתונהת לכך. בכל מקרה לא תאושר יציאה מבידוד על מנת להשתתף מיוחד
 לאנשים הנמצאים בבידוד בעקבות חזרה מחו"ל.  מצוה

 
 הנמצא על ערש דוויבקשות ליציאה מבידוד לצורך ביקור קרוב משפחה  .3.3

 תנאים ליציאה מבידוד עבור ביקור קרוב משפחה על ערש דווי המאושפז במוסד רפואי: .3.3.1

 צוות הרפואי המשרדי. ליציאה מבידוד כאמור תועבר להכרעת ה בקשה.3.3.1.1
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    ןיינת מוסד רפואיאישור ליציאה מבידוד לצורך ביקור אדם קרוב המאושפז ב.3.3.1.2
 לקרובי משפחה מדרגה ראשונה או לקרוב אישי אחר.

 לא יאושר ביקור אצל אותו מטופל לשני מבודדים או יותר במקביל. .3.3.1.3

 ת לצאת מבידוד לצורך ביקור. אישור לחולה מאומ ןלא יינת.3.3.1.4

, אונקולוגיות או במחלקות גריאטריות אדם המצוי בבידודלא יאושר ביקור של .3.3.1.5
בבתי חולים כלליים, במוסדות גריאטריים, בבתי אבות  המטואונקולוגיות

 , אלא אם הביקור יתקיים מחוץ למחלקה, וככל הניתןובמוסדות סיעודיים
 .באוויר הפתוח

פז יאשר כי אכן מדובר באדם הנמצא על ערש דווי, וכי הרופא המטפל במאוש.3.3.1.6
 מומלץ שלא לדחות את קיום הביקור עד לתום הבידוד.

במידת האפשר, על המבודד להציג תוצאה שלילית של בדיקה לקורונה לפני הכניסה .3.3.1.7
 למוסד הרפואי.

כי יהיה אחראי לביקור, יספק למבודד מסיכה  מראשיאשר  המוסד הרפואי.3.3.1.8
לבית החולים, וידאג לליווי של אדם המצוי בבידוד הגעת העם  כירורגית

אישור המוסד הרפואי לא יינתן  ללאיש להדגיש, כי המבודד במהלך הביקור. 
. צוות המוקד יהיה אחראי לקבלת אישור עקרוני ליציאה מבידודאישור 

 מהמוסד הרפואי לקיום הביקור. 

יקורים ייקבע על ידי הרופא מספר הב .הביקור יתנהל בכפוף לתנאי המוסד הרפואי.3.3.1.9
 המטפל במוסד בו נמצא האדם הנוטה למות.

, תינתנה המוסד הרפואיו הגורם המוסמךאישור הביקור על ידי  לאחר .3.3.1.10
 :על ידי הגורם המוסמך או מי מטעמו למבודד/ת ההנחיות הבאות

שתסופק ע"י  כירורגית במסכהיש להתמגן  למוסד הרפואיעם הכניסה  .3.3.1.10.1
 זו.  נכון במסכהלהקפיד באופן מיוחד על שימוש יש ו, המוסד הרפואי

לקיום הביקור, כולל  המוסד הרפואילעמוד בתנאי  האדם המצוי בבידודעל  .3.3.1.10.2
 משך הביקור.מועד ו

על האדם הנמצא בבידוד לתאם את מועד הביקור עם המחלקה בה מאושפז  .3.3.1.10.3
 האדם על ערש דווי, יש לתאם את הביקור לפני היציאה מהבידוד.

 
הנמצא בהוספיס ביקור קרוב משפחה על ערש דווי,  יאה מבידוד לצורךהנחיות ליצ .3.3.2

 ביתי:

מדרגה ראשונה ככלל לקרובי משפחה  ןר יינתביקוהאישור ליציאה מבידוד לצורך .3.3.2.1
 או לקרוב אישי אחר.

 .אישור לחולה מאומת לצאת מבידוד לצורך ביקור ןלא יינת.3.3.2.2
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 לא יאושר ביקור במקביל לשני מבודדים או יותר..3.3.2.3

א המטפל יאשר כי אכן מדובר באדם הנמצא על ערש דווי וכי מומלץ שלא הרופ.3.3.2.4
 לדחות את קיום הביקור עד לתום תקופת הבידוד.

על המבודד להציג תוצאה שלילית של בדיקה לקורונה לפני קיום במידת האפשר, .3.3.2.5
 הביקור.

 מספר הביקורים ייקבע על ידי הרופא המטפל של האדם הנוטה למות..3.3.2.6

למבודד, בנוסף להנחיות הכלליות לאופן ההתנהלות קור תינתנה לאחר אישור הבי.3.3.2.7
הביקור יש לנקות ידיות ומשטחים עמם בא המבודד  לאחרהנחיה כי  הנדרש,

 -במגע, על פי ההנחיות המופיעות באתר משרד הבריאות

165611020.pdf-v.il/hozer/bsvhttps://www.health.go . 

 באחריות המבודד לוודא כי ישנה יכולת למלא אחר הנחיות אלו.

 
 בבית חוליםהעובר ניתוח/טיפול קרוב משפחה  ליוויבקשות ליציאה מבידוד לצורך  .3.4

 .צוות הרפואי המשרדיבקשה ליציאה מבידוד כאמור תועבר להכרעת ה .3.4.1

יווי קרוב משפחה שעובר ניתוח/טיפול בבית כלל, לא תתאפשר יציאה מבידוד לצורך לכ .3.4.2
 חולים.

 החרגות פרטניות תישקלנה תוך התחשבות בשיקולים הבאים: .3.4.3

המתוכנן הינו בעל חשיבות ואינו ניתן  הניתוח/הטיפולהמטפל מאשר כי  הרופא.3.4.3.1
 .הלדחיי

המטופל שאמור לעבור את הניתוח/טיפול הינו קטין או בעל מוגבלות, המבודד הינו .3.4.3.2
ס שנדרש ללוות אותו ואין אפוטרופוס או אדם אחר שאינו נמצא האפוטרופו

 בבידוד ויכול ללוות את המטופל.

אין אדם אחר )שאינו  , לפיו1חתום על טופס הצהרה המופיע בנספח על המבודד ל.3.4.3.3
 .נמצא בבידוד( שיכול ללוות את המטופל

חולים על המבודד להציג תוצאה שלילית של בדיקה לקורונה לפני הכניסה לבית ה.3.4.3.4
 במידת האפשר.

 בית החולים יאשר מראש כי יהיה אחראי לביקור, יספק למבודד מסיכה כירורגית.3.4.3.5
לבית החולים, וידאג לליווי של המבודד במהלך אדם המצוי בבידוד עם הגעת ה

ליציאה לא יינתן אישור  בית החוליםאישור  ללאיש להדגיש, כי  הביקור.
ת אישור עקרוני מבית החולים לקיום . צוות המוקד יהיה אחראי לקבלמבידוד

 הביקור. 

 הליווי יתקיים בהתאם לתנאי בית החולים..3.4.3.6

https://www.health.gov.il/hozer/bsv-165611020.pdf
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 דחיפות, הרפואי המצב לחומרת בהתאם פרטני באופן ישקלו אחרים מקרים .3.4.4
 .לליווי הקיימות והחלופותהניתוח, /הטיפול

 
ובית החולים,  מטעם משרד הבריאות המוסמך הגורםלאחר אישור הביקור על ידי  .3.4.5

 :הבאות תנה למבודד/ת ההנחיותתינ

יש שתסופק ע"י בית החולים. כירורגית,  במסכהעם הכניסה לבי"ח יש להתמגן .3.4.5.1
 זו.  במסכה נכון להקפיד במיוחד על שימוש

מועד לעמוד בתנאי בית החולים לקיום הביקור, כולל  האדם המצוי בבידודעל .3.4.5.2
 משך הביקור.ו

תוח/הטיפול את מועד ההגעה על המבודד/ת לתאם עם המחלקה בה יתקיים הני.3.4.5.3
לבית החולים. תיאום זה יתבצע מראש, וטרם יציאתו של המבודד/ת ממקום 

 הבידוד.

 .הכלליותלמקום הבידוד בהתאם להנחיות מיד הביקור יש לשוב  בתום.3.4.5.4

 
 מבידוד לצורך השתתפות בבחינה יציאהבקשה ל .3.5

נוהל מתן אישור יציאה מבידוד לצורך ביצוע בחינת יציאה לבחינה תתבצע בהתאם ל .3.5.1
בשינויים המחויבים הנובעים מכך  30.06.2020, מתאריך 282167120מספר   בגרות

מקיים את שהנבחנים הם בגירים ולא נדרשת מעורבות הורית. יובהר כי מנהל המוסד ש
הבחינה, או מי מטעמו, הוא שירכז ויגיש את הבקשה עבור הנבחנים שבבידוד, ועליו 

 האחריות  לקיום הבחינה בהתאם לנדרש בנוהל. 

ככלל, יציאה מבידוד לצורך השתתפות בבחינה שאיננה בחינת בגרות, תאושר רק אם  .3.5.2
ביצוע בחינת  אישור ליציאה מבידוד לצורך ןמדובר במועד בודד לבחינה. לא יינת

מתכונת, בחינות באוניברסיטה שיש להן יש מועד ב', או כל בחינה אחרת אותה ניתן 
 לבצע במועד מיוחד. 

תועבר להכרעת  בחינותמבידוד לצורך ביצוע  ליציאה בקשת מנהל מוסד עבור נבחנים .3.5.3
 הצוות הרפואי המשרדי.

 
 לאחר אחד ביתיבידוד  מקום בין מעבר .3.6

וי בבידוד בשל חשיפה לחולה מאומת או לאחר חזרה מחו"ל מעבר של אדם המצככלל,  .3.6.1
בין מקום בידוד ביתי אחד לאחר, יתאפשר רק במידה ואין למבודד יכולת לקיים את 
הבידוד הביתי במקום המצאו, אך יש באפשרותו לקיים את הבידוד כהלכה במקום 

 הבידוד הביתי החלופי, ותחת התנאים הבאים:

 במהלך הבידוד. פעם אחת בלבדיתאפשר חר מעבר ממקום בידוד אחד לא .3.6.2

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz-278414520.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz-278414520.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz-278414520.pdf
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טופס הצהרה לאדם הנמצא , "2על המבודד לחתום על ההצהרה המופיעה בנספח  .3.6.3
 ".בבידוד ביתי ומבקש לעבור למקום בידוד ביתי אחר

על המבודד לעדכן באתר משרד הבריאות את כתובת הבידוד החדשה מיד עם הגיעו  .3.6.4
 למקום הבידוד החדש.

למקום הבידוד ישירות אלא על מנת לעבור  ,וץ למקום הבידודה מחילא תתאפשר שהי .3.6.5
יש לקצר את פרק הזמן הדרוש למעבר בין שני מקומות הבידוד למינימום  .החדש

 האפשרי.

 צוות המוקד רשאי לאשר מעבר בין מקום בידוד ביתי אחד לשני במקרים הבאים: .3.6.6

 .עם מובילמעבר דירה, בכפוף להצגת חוזה שכירות/העברת בעלות, או חוזה .3.6.6.1

מעבר של ילד להורים גרושים המצוי בבידוד, בין דירות הוריו, בכפוף להצגת תעודת .3.6.6.2
 .זהות

שהיה של אדם הנמצא בבידוד באותו בית עם אדם הנמצא בקבוצת סיכון לתחלואה .3.6.6.3
  בקורונה, בייעוץ עם הצוות הרפואי המשרדי.

 .שהיה עם חולה קורונה מאומת באותו בית.3.6.6.4

ום בידוד ביתי אחד לאחר בשל סיבות אחרות תובאנה בקשות למעבר בין מק.3.6.6.5
 לאישור הצוות הרפואי המשרדי או לאישור מנהלת המוקד.

 
 יציאה מבידוד על מנת לטוס לחו"ל .3.7

תועבר להכרעת הצוות הרפואי  לחו"ל ליציאה מבידוד לצורך עליה לטיסה בקשה  .3.7.1
 המשרדי. 

במקרה של אירוע הומניטרי רק בתנאי שמדובר בצורך רפואי דחוף, או  ןהאישור יינת .3.7.2
 משמעותי.

כאמור בסעיף  נדרשת בעת המעבר ממקום הבידוד לשדה התעופהההנחיות להתנהלות  .3.7.3
 .צוות המוקדע"י  למבודד תינתנה 2זה ובסעיף 

על הטסים לחו"ל אשר אושרה להם יציאה מוקדמת מבידוד, להביא עמם לשדה  .3.7.4
 ל שידרשו.התעופה את האישור הכתוב ולהציגו בשדה התעופה, ככ

מעלות, שיעול, קוצר נשימה או  38חום מעל למשל אם המבודד אינו חש בטוב )יודגש כי   .3.7.5
שאר בבידוד וליצור י( אין היתר לעלות על הטיסה היוצאת מישראל ויש לה, קשיי נשימה

קול הבריאות, לצורך הפניה קד המבטח, ובהיעדר גורם מבטח עם מו הגורםקשר עם 
 .לבדיקה לקורונה
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 יאה של אדם עם אוטיזם מבידוד לצורך התרעננות יצ .3.8

 המוקד רשאי לאשר יציאה של אדם עם אוטיזם לצורך התרעננות בהתקיים הבאים:צוות  .3.8.1

 נכות מביטוח לאומי 100%לאדם יש אישור על  .3.8.1.1

 הרופא המטפל מאשר כי הנ"ל נדרש ליציאה מבידוד לצורך התרעננות  .3.8.1.2

 תובאנה לאישור הצוות . 3.8.1ד בתנאים בסעיף ליציאה להתרעננות של מי שאינו עומבקשות  .3.8.2
 הרפואי המשרדי או לאישור מנהלת המוקד.

 , היציאה להתרעננות תהיה בהתאם לתנאים הבאים:2בנוסף לתנאים הכלליים בסעיף  .3.8.3

המלווה של האדם יתחייב באמצעות טופס מקוון על התחייבות להתנהל בהתאם  .3.8.3.1
 ו'-4לנספח 

בשעות בהן נוכחים בחוץ מעט אנשים )בוקר  פעמיים ביום,תהיה עד  היציאה .3.8.3.2
, למשך בהתאם למגבלות התנועה הקיימות באותה העתמוקדם או ערב מאוחר(, 

 רבע שעה. 

תהיה עם המלווה הקבוע, המבצע את הבידוד יחד של האדם עם האוטיזם היציאה  .3.8.3.3
 איתו.

אף לאורך כל השהות מחוץ למקום הבידוד -על המבודד והמלווה לעטות מסיכת פה .3.8.3.4
 ה לצו.3בהתאם להוראות סעיף 

 

 הכרעתלבקשה ליציאה מבידוד לצורך שאינו נמנה על הצרכים שפורטו בהוראות אלו תועבר  .3.9
שירותי ראש החלטה בהתייעצות עם  ו, שיקבלאו מנהלת המוקד הצוות הרפואי המשרדי

, ותאושר רק אם הגורם המאשר או סגנה או הרופא המחוזי הרלוונטי ציבורבריאות ה
 השתכנע כי קיימות נסיבות מיוחדות וחריגות אחרות המצדיקות זאת.

 

 
 
 
 

 בברכה,

 
 
 

 פרייס -ד"ר שרון אלרעי
 על(ו)בפ ראש שרותי בריאות הציבור
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 העתק:

 ח"כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הבריאות
 סגן שר הבריאות ח"כ יואב קיש,

  פרופ' חזי )יחזקאל( לוי, מנכ"ל משרד הבריאות 
 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי

 הבריאות שר מטה ראש, צורף קובי מר
 מנהל תכנית קורונהפרופ' רוני גמזו, 

 מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל משרד הבריאות
 ד"ר ורד עזרא, ראש מינהל הרפואה

 ד"ר ארז און, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
 מנהל המחלקה ליחסים בינלאומייםד"ר אשר שלמון, 

 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור
 אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה ד"ר אמיליה

 ד"ר ענת צוראל פרבר, לשכת ראש שירותי בריאות הציבור
 ד"ר נעה רוזמן, לשכת בריאות תל אביב

 יאותעו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבר
 , סגנית בכירה ליועץ המשפטימיכל גולדברגעו"ד 

 ראשית יעוץ משפטי, משרד הבריאות עו"ד טל פוקס, מ"מ עוזרת 
 הציבור בריאות שירותי , הארצית המפקחת גב' ליאורה ולינסקי,  האחות

 גב' ליאת שירן, לשכת ראש שירותי בריאות הציבור 
 תא"ל ניסן דוידי, מפקד מפקדת אלון
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 1נספח 

 

 

 לאדם הנמצא בבידוד ומבקש ללוות אדם אחר לטיפול/ניתוח דחוף במוסד רפואי טופס הצהרה

 

 

אני )שם המבודד/ת( _____________________  ת.ז ______________________ מבקש/ת ללוות את 

_______   לטיפול במוסד הרפואי ___)שם המטופל/ת( _______________________ת.ז __________

 ________________  בתאריך ________________._________________

 

 אני מצהיר/ה כי אין אדם אחר שאינו נמצא בבידוד ויכול ללוות את המטופל/ת.

 

 שם המבודד/ת: _______________________

 _____תאריך: _______________________

 _______חתימה: _____________________
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 2נספח 

 

 בבידוד ביתי ומבקש לעבור למקום בידוד ביתי אחרטופס הצהרה לאדם הנמצא 

 

 

אני )שם המבודד/ת( _____________________  ת.ז ______________________ הנמצא/ת בבידוד 

ביתי בכתובת _________________________________ מצהיר/ה כי אין באפשרותי לקיים את הבידוד 

 הבידוד הנוכחי, ומבקש לעבור לבידוד ביתי חלופי  באופן התואם את הנחיות משרד הבריאות במקום

 בכתובת ______________________________.

 

אני מצהיר/ה כי במקום הבידוד הביתי החלופי יתאפשר לי לקיים את הבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות, 

health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministry- -כפי שמופיעות באתר משרד הבריאות 

isolation-virus/guidelines/home/ 

 

 

 שם המבודד/ת: _______________________

 _______________________תאריך: _____

 ________________________חתימה: ____

 

 

 

 

 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/
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 3נספח 

 

 אישור בקשות ליציאה מבידוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בקשה ליציאה להלוויה 

 בקשה ליציאה לחתונה/ לבר או בת מצוה / לברית

 בקשה למעבר בין מקומות בידוד

 בקשה ליציאה של אדם עם אוטיזם לצורך התרעננות 

 

 צוות המוקד

ה / חתונה / מנהלת המוקד )יציאה להלווי

בר או בת מצוה / ברית / מעבר בין 

מקומות בידוד / יציאה של אדם עם 

 אוטיזם לצורך התרעננות(

או צוות רפואי משרדי )מעבר בין מקומות  

 בידוד(

מתן תשובה ומתן הנחיות על ידי 

 צוות המוקד

 לא עומד בקריטריונים לאישור
 עומד בקריטריונים לאישור
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 שפחה על ערש דווי )אשר נמצא בבי"ח או בהוספיס ביתי(בקשה לביקור קרוב מ

 בקשה ליציאה מבידוד לצורך ליווי קרוב משפחה לטיפול/ניתוח

 בקשה ליציאה מבידוד על מנת לטוס לחו"ל

 

צוות המוקד: איסוף המידע הנדרש, כולל הטפסים הנדרשים על פי הנוהל, 

 חתומים על ידי מגיש הבקשה ליציאה מבידוד

 אי משרדי:צוות רפו

 *השלמת איסוף המידע מול צוות רפואי מטפל על פי הצורך, וקבלת החלטה

 החלטה לגבי בקשות ליציאה לחו"ל תתקבל על ידי צוות רפואי משרדי או ע"י ד"ר אשר שלמון*

קבלת אישור לביקור מהמוסד הרפואי, על ידי 

  צוות המוקד

 

 מתן תשובה ומתן הנחיות על ידי צוות המוקד

בקשה לביקור קרוב משפחה בהוספיס ביתי 

 קבלת החלטה ע"י צוות רפואי משרדי –

ה ע"י קבלת החלט –בקשה ליציאה לחו"ל 

 צוות רפואי משרדי או ע"י ד"ר אשר שלמון

בקשה לביקור או ליווי  קרוב 

 משפחה בבי"ח
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 מתן הנחיות על ידי צוות המוקד

 בקשה ליציאה מבידוד לצורך ביצוע בחינה

ידי רופאי המחוז )הנחיות  אישור על

 אישור"מתן להתנהלות על פי נוהל 

 בחינת ביצוע לצורך מבידוד יציאה

 ("בגרות

 קבלת החלטה על ידי צוות רפואי משרדי

 בחינות אחרות בחינות בגרות
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 ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services 
Ministry of Health 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

 

 4נספח 

 פורמט לאישור יציאה מבידוד

 

 יציאה מבידוד לצורך השתתפות בהלוויה/חתונה/ברית/ בר או בת מצוה: .א

 

 תאריך:

 לכבוד מר/ גב' **

 _________**_ת.ז 

 

 הנדון: אישור ליציאה מבידוד

 
בהמשך לפנייתך למשרד הבריאות ובקשתך לאשר לך לצאת מבידוד לצורך השתתפות ב**, בקשתך מאושרת, 

 תחת התנאים הבאים:

 האישור הוא חד פעמי וניתן ליציאה אחת בלבד.  .1

ללא  ומעלה, מעלות 38 של בטוב, ללא חום ה/שח נךיציאה ממקום הבידוד תתאפשר רק במידה וה .2

השעות שלפני  48, או אבדן טעם או ריח וזאת במהלך כל שיעול, קוצר נשימה או קשיי נשימה

 .היציאה

 .ה לצו3בהתאם להוראות סעיף  אף לאורך כל השהות מחוץ למקום הבידוד-לעטות מסיכת פה ליךע .3

  .בכל העת מטרים מאנשים אחרים 2חק של אין לבוא במגע פיזי עם אף אדם, יש לשמור על מר .4

ברכב,  י/נהגאת/ה תובחזרה תתבצע ככל הניתן ברכב פרטי כאשר  לאירועהנסיעה ממקום הבידוד  .5

( יךוללא נוסעים נוספים ברכב. באם לא מתאפשר, יש לנסוע ברכב פרטי עם נהג קבוע, על הנהג )ועל

שב האחורי של הרכב. יש לנסוע ברכב עם לשבת במויך אף לאורך כל הנסיעה, על-לעטות מסיכת פה

בכל מקרה, אין לנסוע בתחבורה ציבורית, ובכלל זה בטיסות פנים ארציות לאילת. חלונות פתוחים. 

 .האירוע, באותו האופןיש לשוב למקום הבידוד מיד בתום 

שמסרת במסגרת הבקשה ובתנאי שלא הופיעו חום או כל עוד לא השתנו הפרטים רק האישור תקף  .6

 בפרק הזמן ממתן האישור ועד ליציאה מהבידוד. 2סמינים אחרים המפורטים בסעיף ת

 

 בברכה,
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 ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services 
Ministry of Health 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

 

הנמצא על ערש דווי ומאושפז במוסד רפואי, או לצורך ביקור קרוב משפחה יציאה מבידוד לצורך  .ב
 :העובר ניתוח/טיפול בבית חוליםקרוב משפחה  ליווי

 

 תאריך:
 לכבוד מר/ גב' **

 ת.ז **_________
 

 ון: אישור ליציאה מבידודהנד

 

בהמשך לפנייתך למשרד הבריאות ובקשתך לאשר לך לצאת מבידוד לצורך ביקור/ליווי קרוב משפחה  במוסד 

 רפואי, בקשתך מאושרת, תחת התנאים הבאים:

 האישור הוא חד פעמי וניתן ליציאה אחת בלבד.  .1

ללא  ומעלה, מעלות 38 של בטוב, ללא חום ש/הח נךיציאה ממקום הבידוד תתאפשר רק במידה וה .2

השעות שלפני  48, או אבדן טעם או ריח וזאת במהלך כל שיעול, קוצר נשימה או קשיי נשימה

 .היציאה

 .ה לצו3בהתאם להוראות סעיף  אף לאורך כל השהות מחוץ למקום הבידוד-לעטות מסיכת פה ליךע .3

יש לשמור על מרחק ר/ללוות. לרבות עם האדם אותו אושר לך לבקאין לבוא במגע פיזי עם אף אדם,  .4

  .בכל העת מטרים מאנשים אחרים 2של 

ברכב,  י/נהגאת/ה תובחזרה תתבצע ככל הניתן ברכב פרטי כאשר  לאירועהנסיעה ממקום הבידוד  .5

( יךוללא נוסעים נוספים ברכב. באם לא מתאפשר, יש לנסוע ברכב פרטי עם נהג קבוע, על הנהג )ועל

לשבת במושב האחורי של הרכב. יש לנסוע ברכב עם יך ל הנסיעה, עלאף לאורך כ-לעטות מסיכת פה

בכל מקרה, אין לנסוע בתחבורה ציבורית, ובכלל זה בטיסות פנים ארציות לאילת. חלונות פתוחים. 

 .האירוע, באותו האופןיש לשוב למקום הבידוד מיד בתום 

נאי שלא הופיעו חום או שמסרת במסגרת הבקשה ובתכל עוד לא השתנו הפרטים רק האישור תקף  .6

 בפרק הזמן ממתן האישור ועד ליציאה מהבידוד. 2תסמינים אחרים המפורטים בסעיף 

 יש לתאם את הגעתך למוסד הרפואי עם המוסד הרפואי טרם יציאתך מבידוד. .7

יש להקפיד ו, שתסופק ע"י המוסד הרפואי כירורגית במסכהיש להתמגן  למוסד הרפואיעם הכניסה  .8

 זו.  נכון במסכהעל שימוש באופן מיוחד 

 משך הביקור.מועד ולקיום הביקור, כולל  המוסד הרפואילעמוד בתנאי  עליך .9

 

 בברכה,
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 ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services 
Ministry of Health 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

 

 :בהוספיס ביתי הנמצא על ערש דוויביקור קרוב משפחה יציאה מבידוד לצורך  .ג

 

 תאריך:

 לכבוד מר/ גב' **

 ת.ז **________

 

 הנדון: אישור ליציאה מבידוד

 

הבריאות ובקשתך לאשר לך לצאת מבידוד לצורך ביקור קרוב משפחה הנמצא על  בהמשך לפנייתך למשרד

 ערש דווי, בקשתך מאושרת, תחת התנאים הבאים:

 האישור הוא חד פעמי וניתן ליציאה אחת בלבד.  .1

ללא  ומעלה, מעלות 38 של בטוב, ללא חום ש/הח נךיציאה ממקום הבידוד תתאפשר רק במידה וה .2

השעות שלפני  48, או אבדן טעם או ריח וזאת במהלך כל קשיי נשימהשיעול, קוצר נשימה או 

 .היציאה

 .ה לצו3בהתאם להוראות סעיף  אף לאורך כל השהות מחוץ למקום הבידוד-לעטות מסיכת פה ליךע .3

 2יש לשמור על מרחק של לרבות האדם אותו אושר לך לבקר. אין לבוא במגע פיזי עם אף אדם,  .4

  .העתבכל  מטרים מאנשים אחרים

ברכב,  י/נהגאת/ה תובחזרה תתבצע ככל הניתן ברכב פרטי כאשר  לאירועהנסיעה ממקום הבידוד  .5

( יךוללא נוסעים נוספים ברכב. באם לא מתאפשר, יש לנסוע ברכב פרטי עם נהג קבוע, על הנהג )ועל

ב עם לשבת במושב האחורי של הרכב. יש לנסוע ברכיך אף לאורך כל הנסיעה, על-לעטות מסיכת פה

בכל מקרה, אין לנסוע בתחבורה ציבורית, ובכלל זה בטיסות פנים ארציות לאילת. חלונות פתוחים. 

 .האירוע, באותו האופןיש לשוב למקום הבידוד מיד בתום 

שמסרת במסגרת הבקשה ובתנאי שלא הופיעו חום או כל עוד לא השתנו הפרטים רק האישור תקף  .6

 פרק הזמן ממתן האישור ועד ליציאה מהבידוד.ב 2תסמינים אחרים המפורטים בסעיף 

יש לנקות ידיות ומשטחים עמם באת במגע, על פי ההנחיות המופיעות באתר משרד לאחר הביקור,  .7

 .pdf-https://www.health.gov.il/hozer/bsv.165611020 -הבריאות 

 

 כה,בבר

https://www.health.gov.il/hozer/bsv-165611020.pdf
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 ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services 
Ministry of Health 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

 

 מעבר בין מקום בידוד ביתי אחד לאחר:יציאה מבידוד לצורך  ד.

 

 תאריך:
 לכבוד מר/ גב' **

 ת.ז **__________
 

 הנדון: אישור ליציאה מבידוד

 

בהמשך לפנייתך למשרד הבריאות ובקשתך לאשר לך לצאת מבידוד לצורך מעבר ממקום בידוד ביתי אחד 

 לאחר, בקשתך מאושרת, תחת התנאים הבאים:

 האישור הוא חד פעמי וניתן למעבר אחד בלבד.  .1

ללא  ומעלה, מעלות 38 של בטוב, ללא חום ש/הח נךיציאה ממקום הבידוד תתאפשר רק במידה וה .2

השעות שלפני  48, או אבדן טעם או ריח וזאת במהלך כל שיעול, קוצר נשימה או קשיי נשימה

 .היציאה

 .ה לצו3בהתאם להוראות סעיף  למקום הבידוד אף לאורך כל השהות מחוץ-לעטות מסיכת פה ליךע .3

  .בכל העת מטרים מאנשים אחרים 2אין לבוא במגע פיזי עם אף אדם, יש לשמור על מרחק של  .4

את/ה תתבצע ככל הניתן ברכב פרטי כאשר  הנוכחי למקום הבידוד החדשהנסיעה ממקום הבידוד  .5

, על אחדיש לנסוע ברכב פרטי עם נהג ברכב, וללא נוסעים נוספים ברכב. באם לא מתאפשר,  י/נהגת

לשבת במושב האחורי של הרכב. יש יך אף לאורך כל הנסיעה, על-( לעטות מסיכת פהיךהנהג )ועל

בכל מקרה, אין לנסוע בתחבורה ציבורית, ובכלל זה בטיסות פנים לנסוע ברכב עם חלונות פתוחים. 

 ארציות לאילת. 

שמסרת במסגרת הבקשה ובתנאי שלא הופיעו חום או כל עוד לא השתנו הפרטים רק האישור תקף  .6

 בפרק הזמן ממתן האישור ועד ליציאה מהבידוד. 2תסמינים אחרים המפורטים בסעיף 

 למקום הבידוד החדש. ךלעדכן באתר משרד הבריאות את כתובת הבידוד החדשה מיד עם הגיע יךעל .7

יש  .למקום הבידוד החדשות ישיראלא על מנת לעבור  ,ה מחוץ למקום הבידודילא תתאפשר שהי .8

 לקצר את פרק הזמן הדרוש למעבר בין שני מקומות הבידוד למינימום האפשרי.

 

 

 בברכה
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 לחו"ל: יציאה מבידוד על מנת לטוסה.  

 

 תאריך:
 לכבוד מר/ גב' **

 ת.ז **_____________      
 

 הנדון: אישור ליציאה מבידוד על מנת לטוס לחו"ל

 

בריאות ובקשתך לאשר לך לצאת מבידוד על מנת לטוס לחו"ל, בקשתך מאושרת, בהמשך לפנייתך למשרד ה

 תחת התנאים הבאים:

 האישור הוא חד פעמי וניתן ליציאה אחת בלבד.  .1

ללא  ומעלה, מעלות 38 של בטוב, ללא חום ש/הח נךיציאה ממקום הבידוד תתאפשר רק במידה וה .2

השעות שלפני  48ו ריח וזאת במהלך כל , או אבדן טעם אשיעול, קוצר נשימה או קשיי נשימה

, מעלות, שיעול, קוצר נשימה או קשיי נשימה 38בטוב )חום מעל  ה/חש אינךאם יודגש כי  .היציאה

שאר בבידוד וליצור י( אין היתר לעלות על הטיסה היוצאת מישראל ויש להאו אובדן טעם או ריח

הבריאות, לצורך הפניה לבדיקה קול קד המבטח, ובהיעדר גורם מבטח עם מו הגורםקשר עם 

 .לקורונה

 .ה לצו3בהתאם להוראות סעיף  אף לאורך כל השהות מחוץ למקום הבידוד-לעטות מסיכת פה ליךע .3

  .בכל העת מטרים מאנשים אחרים 2אין לבוא במגע פיזי עם אף אדם, יש לשמור על מרחק של  .4

ברכב,  י/נהגאת/ה תפרטי כאשר ובחזרה תתבצע ככל הניתן ברכב  לאירועהנסיעה ממקום הבידוד  .5

( יךוללא נוסעים נוספים ברכב. באם לא מתאפשר, יש לנסוע ברכב פרטי עם נהג קבוע, על הנהג )ועל

לשבת במושב האחורי של הרכב. יש לנסוע ברכב עם יך אף לאורך כל הנסיעה, על-לעטות מסיכת פה

ל זה בטיסות פנים ארציות לאילת. בכל מקרה, אין לנסוע בתחבורה ציבורית, ובכלחלונות פתוחים. 

 .האירוע, באותו האופןיש לשוב למקום הבידוד מיד בתום 

שמסרת במסגרת הבקשה ובתנאי שלא הופיעו חום או כל עוד לא השתנו הפרטים רק האישור תקף  .6

 בפרק הזמן ממתן האישור ועד ליציאה מהבידוד. 2תסמינים אחרים המפורטים בסעיף 

תהיה אך ורק לצורך הנסיעה לשדה התעופה ולמשך הזמן המינימלי הנדרש היציאה ממקום הבידוד  .7

 למטרה זו.

 עליך להביא עמך לשדה התעופה את האישור הכתוב ולהציגו בשדה התעופה, ככל שתידרש/י. .8

 

 בברכה,
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 ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services 
Ministry of Health 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

 

 :לצורך התרעננותמבידוד של אוטיסט יציאה   ו.

 

 

 תאריך:

 לכבוד מר/ גב' **

 ת.ז **_____________      

 

 של ___________________הנדון: אישור ליציאה מבידוד 

 

לצורך ריענון במהלך לצאת מבידוד  ל__________בהמשך לפנייתך למשרד הבריאות ובקשתך לאשר 

 בקשתך מאושרת, תחת התנאים הבאים: הבידוד,

מאוחר(,  פעמיים ביום, בשעות בהן נוכחים בחוץ מעט אנשים )בוקר מוקדם או ערבהאישור ניתן ליציאה  .1

 . מ' מהבית, למשך רבע שעה 1000ועד למרחק של 

 היציאה תהיה עם המלווה הקבוע, המבצע את הבידוד יחד עם האוטיסט. .2

בהתאם להוראות  אף לאורך כל השהות מחוץ למקום הבידוד-לעטות מסיכת פהל המבודד והמלווה ע .3

 .ה לצו3סעיף 

  .בכל העת מטרים מאנשים אחרים 2של אין לבוא במגע פיזי עם אף אדם, יש לשמור על מרחק  .4

ללא  ומעלה, מעלות 38 של בטוב, ללא חום ש/הח והמבודדיציאה ממקום הבידוד תתאפשר רק במידה  .5

 .השעות שלפני היציאה 48, או אבדן טעם או ריח וזאת במהלך כל שיעול, קוצר נשימה או קשיי נשימה

, או אובדן שיעול, קוצר נשימה או קשיי נשימהמעלות,  38בטוב )חום מעל  ה/חש ו/האינאם יודגש כי 

הפניה קבלת המבטח לצורך  הגורםקשר עם  ליצוריש  לצאת מבידוד. במקרה זה( אין היתר טעם או ריח

 .לבדיקה לקורונה
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