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 כ"ז באדר, התש"פ

 2020מרץ  23
 165417520אסמכתא: 

 נא ציינו מספרנו( ,)במענה
  לכבוד

 ראשי רשויות מקומיות
      

 שלום רב,
 
 

מענה לשאלות נפוצות בהתייחס להיערכות רשויות מקומיות בתחום הבריאות לאור   :הנדון
 תחלואת הקורונה

 
שימו לב כי ההנחיות מתעדכנות ברצוני לתת מענה למספר שאלות נפוצות ולחדד את ההנחיות ביחס להן. 

 (.0020:בשעה  22.03.2020) ולכן מסמך זה תקף ליום ושעת הוצאתו בלבד ומשתנות תדיר
 

 בה ניתן לראות את מספר המבודדים בכל רשות.  מפהלנוחיותכם  – מספר מבודדים ברשות מקומית  .1

 

על פי חוק, קיים איסור בפרסום זהות פרטנית של חולים בנגיף  – מספר חולים ברשות מקומית .2
במשרד הפנים, אשר מעביר את  כמות חולים מאומתים הוא מידע שמועבר לאגף החירוםהקורונה. 

ברשויות מקומיות. לשם קבלת המידע הרשותי יש לפנות לאגף הביטחון  המידע לאגפי ביטחון
  ברשות. 

 

גישה לשמות המבודדים וסמכות לביצוע האכיפה  –לצרכי אכיפה  שמות מבודדים ברשות מקומית .3
. על פי חוק, קיים איסור על גם בידי משטרת ישראל לרבות השיטור העירוניבידי המשרד ונתונה 

העברת הזהות הפרטנית של תושבים מבודדים. ניתן להסתייע במסלולי חשיפה המפורסמים באתר 
מסלולי חשיפה משרד הבריאות בכדי להפיץ נקודתית את המידע לתושבים ובכך לסייע באכיפה. 

 . קישור זהב ניתן למצוא

 
 : הנחיות מרוכזות בנושא זה יפורסמו בימים הקרובים ויועברו לידיעתכם:חיטוי המרחב הציבורי .4

 

ההדבקה מנגיף הקורונה הוא ממגע : לא מאדם חולה(ש) נגועיםבאמצעות מגע עם משטחים  הידבקות .א
ישיר )קרבה בין אנשים(, והדבקה מרסס נשימתי. הנגיף מופרש מדרכי הנשימה של אדם חולה 
בעיקר בעת עיטוש או שיעול והטיפות הניתזות יכולות להישאף על ידי אנשים אחרים או לנחות על 

געו בפה, באף או בעיניים לאחר מכן יגעו במשטחים אלה ובהמשך י זמן קצרמשטחים. אנשים אשר 
 .במים וסבוןיסודי של עצמם עלולים להידבק, ולכן מומלץ לבצע ניקוי 

החיטוי יתבצע באמצעות ניגוב : או במתקנים ציבוריים שבאחריות הרשות במרחב ציבורי צע חיטוייב .ב
  אין צורך ואין המלצה לריסוס. משטחים בלבד, ולאחר ביצוע פעולת ניקוי עם מים וסבון.

  .שאלות ותשובות בנושאי מי שתיה, שופכין, בריכות שחיה, מזון וחיטוי משטחים ניתן למצוא כאן
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ון בעת מגע עם בשלב זה אין צורך במיג – ציוד מיגון לעובדים הבאים במגע עם אוכלוסייה .5
 האוכלוסייה שכן שכיחות להדבקה בקורונה בישראל עדיין נמוכה ביותר. 

 

בדיקות הנחיית המשרד כי אין מבצעים  – בדיקות שוטפות לעובדים הבאים במגע עם אוכלוסייה .6
 שוטפות לעובדים, שכן אין בכך כל יעילות. בדיקה משקפת את המצב בעת נטילת הדגימה בלבד.

עליו להיכנס לבידוד בית. במידה  נחשף לחולה מאומת או שחזר מחו"לבעובד שבמידה ומדובר 
סימפטומים, יש להתקשר למד"א. במידה ומדובר בעובד שלא נחשף או  םובמהלך הבידוד מתפתחי

 חזר מחו"ל אך יש לו סימפטומים, עליו להישאר בבית עד להבראתו.

 
  : ריכוז הנחיות בנושא בתי אבות ודיור מוגן .7

 

 אבות ודיורים מוגנים ממשיכים לעבוד במתכונת מלאה.בתי  .א

הנחיות מיוחדות  הרווחה בשל רגישות האוכלוסייה המבוגרת ושמירה על בריאותם הוציא משרד .ב
  .למסגרות החוץ ביתיות

החוץ ביתיות שבפיקוח המשרד הונחו להכין מתחמי בידוד בשטחי המסגרת כלל המסגרות  .ג
 המיועדים לדיירים ללא עורף משפחתי.

לא אינם חולים, ביקורי משפחות יוכלו להתקיים רק מחוץ לבתי האבות ובתנאי שבני המשפחה  .ד
ותוך שמירה על הנחיות משרד  ואינם חייבים בבידודאו באו במגע עם חולה חזרו מחו"ל 

 הרווחה ומשרד הבריאות בנושא.
 

עובדי הסיעוד הביתי שוהים במחיצתם של  :המתגוררים עמם בבית מענה למטפלים בקשישים .8

ההנחיות של משרד הבריאות קובעות כי אין לצאת  .קשישים או חולים, הנמצאים בקבוצת סיכון
ופות, מזון ושירותים רפואיים( ואם חייבים לצאת מהבית, למעט במצבים המחייבים זאת )קניית תר

מטרים בן אדם לאדם ויש להימנע ככל הניתן  2לצרכים אלו, יש לעשות זאת תוך שמירת מרחק של 

 .מנסיעה בתחבורה ציבורית
הוא ביתו של המטופל, בקהילה  המטפל בקשישבהתאם להנחיות אלו ומאחר שמקום מגוריו של 

  .ית המטופליוצא שעל העובד להישאר בב
בזמן ביצוע פעולות על המטפל גם כן לשהות בבידוד.  –בידוד שהות בהקשיש נדרש לש ככל 

"שגרתיות" בבית דוגמת ניקיון יש ללבוש חלוק, כפפות ומסיכה כירורגית. בזמן האכלת הקשיש יש 
 ללבוש גם מגן פנים/ משקף.
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כי אנו עומדים לרשותכם באמצעות אנשי  לסיום ברצוני להמשיך ולחזק את ידיכם בתקופה זו ולהזכיר
 הקשר של משרד הבריאות שפורסמו במדריך המשותף למשרד הפנים ומשרד הבריאות, והמפורטים כאן:

 
 נייד ומייל באיזה נושא מטפל? שם

3948-624-050 הנחיות ומענים מערכתיים ד"ר שלומית אבני  
Shlomit.avni@moh.gov.il 

זכות-אנה לרנר 4635-461-054 חיבור לגורמים רלוונטיים   
Anna.lerner@moh.gov.il 

0580-626-050 אוכלוסיית הקשישים חני שרודר  
Hanni.Schroeder@moh.gov.il 

אוכלוסיות מיוחדות  גידי פרץ
 והסברה

1824-621-050  
Gidi.peretz@moh.gov.il 

2212-624-050 בריאות הנפש דני בודובסקי  
Danny.b@moh.gov.il 

לוי -פנייה במייל גם לד"ר טל ברגמן
Tal.Bergman-Levy@MOH.GOV.IL 

ולד"ר אהוד ססר 
ehud.susser@MOH.GOV.IL 

6102-626-050 עבודה סוציאלית רחלי שטרן  
Rachely.stern@moh.gov.il 

לביא-זהר סהר אלימות במשפחה ותקיפה  
 מינית

6242303-050  
Zohar.lavi@moh.gov.il 

8369-624-050 ביטחון תזונתי פרופ' רונית אנדוולט  
Ronit.endevelt@moh.gov.il 

אפשריבריא  -נאסים עאסי
 בעיר

רשת  -ד"ר מילכה דונחין
 ערים בריאות

ליווי וייעוץ למתאמי 
בריאות ברשויות 

 המקומיות

8912-436-052  
nasimahealth@gmail.com 

4077-787-050  
milka@Hadassah.org.il 

 
 

 ,כבוד רבב                                                 

                                                                           
 גרוטואיתמר פרופ'                                                                                        

 נהל הכלליהמשנה למ                                                                                        
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 :העתק
 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות

 , ראש שירותי בריאות הציבורפרופ' סיגל סדצקי
 ד"ר שלומית אבני, מנהלת האגף לתכנון מדיניות

 אנה לרנר, מנהלת תחום חדשנות גב' 
 חמ"ל אגף לשעת חרום

 יםאדית בר, מנהלת מינהל הפיתוח, משרד הפנגב' 
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