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-SARSהעולם, וישראל כחלק ממנו, נמצא כעת בעיצומה של פנדמיה כתוצאה מהתפרצות והתפשטות הנגיף  .1

CoV-2  הגורם למחלהCOVID-19  להלן: "המחלה" או "הנגיף"(. החל מחודש דצמבר האחרון מתמודדת(

ישראל עם גל תחלואה חמישי הנובע מווריאנט של נגיף הקורונה המכונה "אומיקרון". וריאנט זה מדבק 

הרבה יותר מווריאנט המכונה "דלתא", שהיה נפוץ בישראל קודם לכן. בעקבות התפשטות האומיקרון, 

מספר המאומתים ליום  1.2.2022פה האחרונה עולה במהירות מידי יום. נכון ליום התחלואה בישראל בתקו

, מספר המאומתים השבועי בממוצע מכךבני אדם וההערכה היא כי קיימים עוד הרבה יותר  60,329עומד על 

 . 0.91ומקדם ההדבקה עומד על  67,491עומד על 

קרון בהשוואה לדלתא עם ההתרחקות מרות שמסתמנת שחיקה ברמת המוגנות בפני הדבקה באומיל .2

, סבורים מהעולם ולנתונים מישראל ממועד קבלת החיסון האחרון או ההחלמה, בהתאם למחקרים שונים

ם גורמי המקצוע כי קיים סיכון רב יותר ללא מחוסנים ולא מחלימים להידבק ולהדביק לעומת מחוסני

 .ומחלימים כהגדרת משרד הבריאות

והצגת אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית בעת כניסת ית מסיכה נוכח האמור, חובת עטי .3

פגיעה הנמצאת בסיכון  ההכוללים אוכלוסיי -של קטינים  למוסדות חינוךעובד שאינו מחלים או מחוסן 

עדיין  - (וילדים שאינם יכולים להחליט לבדם האם להתחסן מוגבר להדבקה )כגון ילדים שאינם ברי חיסון

 . אוכלוסייה זומהווים אסטרטגיה משמעותית לצמצום התפשטות התחלואה ולהגנה על 

הגבלת פעילות של פורסמו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש ) 12.8.2021ביום  .4

 תקנות החינוך(.  –)להלן  2021-התשפ"א, מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות(

 התקנותאת  1.3.2022עד ליום מוצע בתיקון זה להאריך , 1.2.2022להחלטת קבינט הקורונה מיום  תאםבה .5

 , שאינו מוסד להשכלה של בגירים שאינו מחלים או מחוסןמוסדהעניין חובת עטיית מסיכה וכניסת עובד ב

 ת. על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידי אישור בהצגת

 1תקנה 

כך שעובדי מוסדות שאינם מוסדות להשכלה של בגירים, שאינם מחלימים או  5מוצע לתקן את תקנה 

 מחוסנים, יידרשו להציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית.

 2תקנה 

מוצע להאריך את תוקף התקנות לעניין עטיית מסיכה וכניסת עובד המוסד שאינו מחלים או מחוסן בהצגת 

 .2022במרס  1עד ליום  -תל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידיע אישור

 4תקנה 

 .2022 בפברואר 7מוצע כי התקנות ייכנסו לתוקפן ביום 

 

 


