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(בתשובה נא ציין מספרנו)
מס' תיק – 21
 תיקון -לכבוד
מר שמואל אבוהב ,מנכ"ל משרד החינוך
רופאי המחוזות

הנדון :נוהל מתן אישור יציאה מבידוד לצורך ביצוע בחינת בגרות
 .1בסמכות רופאי מחוזי או סגנו לאשר יציאה מבידוד וזאת בהתאם לסעיף ( 2ד) לצו בריאות העם (נגיף
הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) – תש"ף – .–2020
 .2על מנת לשקול אישור יציאה מבידוד של תלמידים העומדים בפני ביצוע בחינות בגרות ,ונדרשים להיות
בבידוד בית במועד הבחינה ,על מנהל בית הספר בו מתקיימת הבחינה להעביר ללשכת הבריאות המחוזית
מסמכים חתומים ,כמפורט להלן .המסמכים יועברו ישירות ללשכה המחוזית הרלוונטית ע"י המנהל,
למיילים המפורטים בנספח א'.
 .3הבקשה תועבר מיד עם היוודע למנהל על כך שהתלמיד נדרש להיות בבידוד במועד בחינת הבגרות.
 .4תלמיד שנמצא חיובי לקורונה (חולה) לא יוכל לצאת לצורך השתתפות בבחינת בגרות.
 .5התלמידים והוריהם יעבירו למנהל מסמך החתום גם על ידי ההורים וגם על ידי התלמיד.
בראשית המסמך יש לכלול את הפרטים הבאים :שם התלמיד ,מספר תעודת זהות ,טלפון ,כיתה ,בי"ס,
תאריך סיום בידוד בית ,שמות ההורים וטלפונים.
במסמך עצמו יחתמו ההורים והתלמיד ,כי הם מתחייבים לעמוד בתנאים הבאים:
א .התלמיד דיווח על בידוד בית במערכת של משרד הבריאות.
ב .לא יגיע לבחינה תלמיד עם תסמיני קורונה – חום  38מעלות ומעלה ,אובדן טעם או ריח ,שיעול ,קוצר
נשימה או כל תסמין נשימתי אחר (למעט נזלת כתסמין בודד ולמעט שיעול או קושי בנשימה הנובע
ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת).
ג .לאורך כל השהייה מחוץ לבידוד יעטה התלמיד מסיכת פה ואף.
ד .היציאה מהבידוד תעשה ברכב פרטי למקום הבחינה וחזרה לבידוד .על המבודד ועל הנהג לעטות
מסיכת פה ואף לאורך כל הנסיעה עם חלונות פתוחים ,כשהמבודד יושב במושב האחורי .אין להסיע
יותר מנוסע אחד (בנוסף לנהג).
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ה .התלמיד יגיע ישירות לכיתת הבחינה חצי שעה עד שעה לפני תחילתה ,ויישאר אך ורק בתוך הכיתה
בה נבחן עד לסיום הבחינה ,אז יצא מיד משטח בית הספר.
ו .חל איסור על תלמיד בבידוד לבוא במגע פיסי עם כל אדם אחר (כולל תלמידים אחרים הנדרשים
לבידוד) ולשמור על מרחק של  2מטר לפחות מכל אדם בכל עת.
ז .בצאתו מהבחינה התלמיד ילווה ע"י אחראי מבית הספר ,שיוודא כי התלמיד יוצא מיד מבית הספר
אל הרכב האוסף אותו .אם נדרש להמתין ,ימתין התלמיד בתוך הכיתה בה נבחן.
ח .האישור אשר יינתן על ידי הרופא המחוזי יהיה חד פעמי לטובת יציאה למועדי הבחינה המדווחים,
ומיד בתום הבחינה על התלמיד לשוב מייד למקום הבידוד ,בהתאם להנחיות.
ט .אישור יציאה מבידוד אינו מקצר את משך הבידוד שנקבע בהתאם להוראות הצו .התלמיד ישוב
לביתו מיד לאחר הבחינה ,ויסיים את תקופת הבידוד במלואה.
י .הנחיות אלו תקפות גם במקרה בו התלמיד עבר בדיקת  PCRלקורונה ,שנמצאה שלילית.
 .6מנהל בית הספר יעביר ללשכת הבריאות המחוזית את מסמכי ההורים ,ובנוסף להם מסמך חתום ובו:
א .פרטי התלמידים הנמצאים בבידוד בית ומבקשים להיבחן.
 )1יש לכלול את הפרטים הבאים :שם התלמיד ,מספר תעודת זהות ,טלפון ,כיתה ,בי"ס.
 )2פרטי הבחינה – מקצוע ,שעה ויום.
 )3יש לאשר ,כי התלמידים אכן נרשמו לבחינת הבגרות בתאריך המיועד.
 )4על המנהל לעדכן את ההורים והתלמידים על כך שהמסמך שהעבירו לפי סעיף  5מועבר
ללשכת הבריאות ,שנותנת את האישור ליציאה מבידוד לצורך השתתפות בבחינה.
ב .התחייבות כי המנהל יהיה אחראי על שמירת תנאי הכניסה לבחינה ,בהתאם למתווה ביצוע בחינות
בגרות במועד קיץ תש"ף בזמן משבר וירוס הקורונה ובהתאם למתווה משרד הבריאות בנושא
בחינות ,ובמגבלות הבאות:
 )1בכיתה בה נבחן תלמיד הנדרש לבידוד לא ישהו תלמידים שאינם נדרשים לבידוד.
 )2הכיתה תהיה מאווררת באמצעות חלון ,שיהיה פתוח לאורך כל הבחינה ועד לסיום חיטוי
הכיתה לאחר הבחינה.
 )3בכיתה ישהו עד  9תלמידים ,ולא ייכנס אליה כל גורם אחר פרט למשגיח או למורה אחד
אחראי ,שישמרו על מרחק של לפחות  2מטר בין תלמיד לתלמיד ,ובין התלמידים לאיש
הצוות ,בכל כיוון.
 )4מומלץ כי איש הצוות (מורה או משגיח) בכיתה זו לא יהיה שייך לקבוצת סיכון .בכל מקרה
יש לידע את המשגיח על כך שמדובר בנבחנים המגיעים מבידוד ולקבל את הסכמתו לכך.
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 )5בצאתו מהבחינה התלמיד ילווה ע"י אחראי מצוות בית הספר ,שיוודא כי התלמיד יוצא מיד
מביה"ס אל הרכב האוסף אותו .המלווה ישמור על מרחק של  2מטר מהתלמיד בכל עת.
 )6בסיום הבחינה תנוקה הכיתה בהתאם להנחיות משרד הבריאות (ראה נספח  18ב בנוהל
משרד הבריאות).
 )7לאורך כל זמן השהייה בבית הספר ,כולל בזמן הבחינה ,יעטו התלמיד ואנשי הצוות (כולל
המשגיחים) מסיכת פה אף לפי סעיף 3ה לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית
והוראות שונות) (הוראת שעה) ,תש"ף.2020-
 )8מתחייב להדגיש לתלמידים את הכללים המפורטים בסעיף  5להלן.
 )9אחראי על שמירת כללי הבידוד החברתי בביה"ס ,כמפורט לעיל ,ומתחייב כי מי
מהתלמידים השוהים בבידוד שלא קיבל אישור מרופא המחוז לצאת ממקום הבידוד לצורך
השתתפות בבחינה ,לא יוכל להיכנס לביה"ס ולהשתתף בבחינה

בברכה,

ד"ר אודי קלינר
סגן ראש שרותי בריאות הציבור
העתק:
ח"כ יולי (יואל) אדלשטיין ,שר הבריאות
ח"כ יואב קיש ,סגן שר הבריאות
פרופ' חזי (יחזקאל) לוי ,מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנהל הכללי
פרופ' סיגל סדצקי ,ראש שרותי בריאות הציבור
מר קובי צורף ,ראש מטה שר הבריאות
עו"ד אורי שוורץ ,היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
ד"ר ענת צוראל פרבר ,לשכת ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר אמיליה אניס ,מנהלת האגף לאפידמיולוגיה
ד"ר אפרת אפללו ,מנהלת המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות
גב' ליאורה ולינסקי ,אחות מפקחת ארצית בבריאות הציבור
גב' יפית יצחקי ,אחראית ארצית תחום בקרה בריאות התלמיד
עו"ד נועה שר ,הלשכה המשפטית ,משרד הבריאות
גב' אפרת לאופר ,מנהלת תחום קידום בריאות במוסדות חינוך ,משרד החינוך
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'נספח א
:מיילים לשליחת בקשות ליציאה מבידוד

bagrut.corona@zafon.health.gov.il

- מחוז צפון

lbhbagrut.corona@lbhaifa.health.gov.il - מחוז חיפה
bagrut.coronalbj@moh.gov.il
bagrut.corona@lbm.health.gov.il

- מחוז ירושלים
- מחוז מרכז

Bagrut.coronatlv@moh.gov.il

- מחוז תל אביב

natalyab1@bmc.gov.il

- מחוז אשקלון

bagrut.corona@bsh.health.gov.il

- מחוז דרום
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