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צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת 
שעה( )תיקון מס' 24(, התשפ"ב-2022 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20)1()ב( ו–)ג( ו–)2()א( לפקודת בריאות העם, 11940, אני 
מצווה לאמור:

בתקופה שמיום כ"ה בשבט התשפ"ב )27 בינואר 2022( בשעה 07:30, עד יום י"ב באדר   .1
א' התשפ"ב )12 בפברואר 2022(, יראו כאילו בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( 

)בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף -22022 -

בסעיף 1 -  )1(

אחרי ההגדרה "מוסד בריאות" יבוא:  )א( 

""מוסד חינוכי" - מוסד כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות מוסדות חינוך 
שהוא בית ספר שנותן חינוך יסודי או על–יסודי או גן ילדים, לרבות 
צהרון המצוי בשטח אותו בית ספר או אותו גן ילדים לפי העניין, וכן 
גן ילדים ומקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות מגיל לידה עד 

גיל 3;";

אחרי ההגדרה "תחנת גבול" יבוא: )ב( 

""תלמיד" - מי שלומד במוסד חינוכי;

החינוך  ומשרד  הבריאות  משרד  מטעם  תכנית   - חינוך""  "מגן  "תכנית 
אחת  חינוך  פעילות  המקיים  מוסד  תלמידי  של  יזום  דיגום  לביצוע 

לשבוע;";

אחרי ההגדרה "תסמינים" יבוא: )ג( 

מיוחדות  סמכויות  תקנות   - חינוך"  מוסדות  פעילות  הגבלת  ""תקנות 
)הגבלת  שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות 
נוספות(,  והוראות  חינוך  פעילות  המקיימים  מוסדות  של  פעילות 

התשפ"א-32021;";

בסעיף 2, אחרי סעיף קטן )יג( נאמר:  )2(

")יד( על חובת בידוד לגבי תלמיד יחולו הוראות אלה: 

)1( חובת בידוד לפי סעיף זה לא תחול על השוהה בבידוד בעקבות מגע 
הדוק עם חולה, למעט אם החולה מתגורר עימו, אם דיווח בימים ראשון 
המפורטים  הפרטים  על  כאמור,  הדוק  מגע  על  לו  שנמסר  שלפני  ורביעי 
להלן; האחראי על הקטין התלמיד ידווח למשרד החינוך באופן מקוון או 

באופן אחר שיורה לו מנהל המוסד החינוכי:

)א( לא היו לו תסמינים;  

הוראת שעה

ע"ר 1948, עמ' 191; ס"ח התשפ"א, עמ' 314.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 516; התשפ"ב, עמ' 2, עמ' 6, עמ' 8, עמ' 136, עמ' 138, עמ' 184, עמ' 778, עמ' 830,עמ'  832,   2 
עמ' 846, עמ' 870, עמ' 930, עמ' 996, עמ' 1046 עמ' 1132, עמ' 1166, עמ' 1436 עמ' 1438, עמ' 1556, עמ' 1558,    

עמ' 1654 ועמ' 1714.  
ק"ת התשפ"א, עמ' 3944.  3
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ממצא  בה  וקיבל  ביתי  לשימוש  מיידית  קורונה  בדיקת  )ב( ביצע 
ערב  או  החינוכי  למוסד  ההגעה  טרם  הדיווח  ביום   nCov–ל שלילי 

יום הדיווח; 

)2( חובת בידוד לפי סעיף זה לא תחול על תלמיד הלומד במוסד חינוכי 
שמתבצעות בו בדיקות במסגרת תכנית "מגן חינוך", אם אין לו תסמינים 
 72 שבוצעה  ביתי  לשימוש  מיידית  קורונה  בדיקת  ביצוע  על  דיווח  ואם 
שעות אחרי בדיקת הסקר וקיבל בהן ממצא שלילי ל–nCov; האחראי על 
הקטין התלמיד ידווח למשרד החינוך באופן מקוון או באופן אחר שיורה 

לו מנהל המוסד החינוכי;

)3( תלמיד שקיבל תוצאה חיובית בבדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי 
וקיבל בבדיקה שנעשתה בתוך 72 שעות ממצא שלילי ל–nCov יראו אותו 

כאילו עמד בחובת הדיווח לפי פסקה )1(; 

הזכאים  תלמידים  לגבי  תחול  לא  )1()ב(  פסקה  לפי  בדיקה  )4( חובת 
עם  התשמ"ח-41988,  המיוחד,  החינוך  חוק  לפי  מיוחדים  חינוך  לשירותי 
קשות  פיזיות  מוגבלות  נפשיות,  הפרעות  שכלית-התפתחותית,  מגבלות 
לחינוך  הספר  ובבתי  המיוחד  החינוך  בגני  הלומדים  האוטיזים,  רצף  ועל 

מיוחד כוללניים.

שביצע  זה,  צו  של  פרסומו  ביום  בבידוד  המצוי  תלמיד  זה,  בצו  האמור  אף  )א( על   .2
ההגעה  טרם   ,)2022 בינואר   27( התשפ"ב  בשבט  כ"ה  ביום  מיידית  קורונה  בדיקת 
למוסד החינוכי, וקיבל בה תוצאה שלילית ל–nCov, רשאי לצאת מבידוד כאילו עמד 

בדרישות סעיף 2)יד( לצו העיקרי כנוסחו בסעיף 1)2( לצו זה.

הדוק  על מגע  לו הודעה  שנמסרה  במוסד חינוך  תלמיד  זה,  בצו  האמור  )ב( על אף 
בתקופה שמיום כ"ה בשבט התשפ"ב )27 בינואר 2022( עד יום כ"ז בשבט התשפ"ב )29 

בפברואר 2022( פטור מבידוד אם אין לו תסמינים;

הדוק  מגע  על  הודעה  לו  שנמסרה  חינוך  במוסד  תלמיד  זה,  בצו  האמור  אף  )ג( על 
בתקופה שמיום כ"ח בשבט התשפ"ב )30 בינואר 2022( עד יום ל' בשבט התשפ"ב )1 
בפברואר 2022( פטור מבידוד אם אין לו תסמינים ואם דיווח כי ביצע בדיקת קורונה 
מידית לשימוש ביתי וקיבל בה ממצא שלילי ל–nCov טרם ההגעה למוסד החינוכי 

או ערב יום הדיווח.

כ"ה בשבט התשפ"ב )27 בינואר 2022(
)חמ 3-5939(

ש א ן  מ ח נ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

הוראת מעבר

ס"ח התשמ"ח, עמ' 114.  4
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