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  .תוינמז ןניה תויחנהה 02.04.2020-המ תויחנהה לש ןוכדע וניה הז ךמסמ .1

 
 תורדגה .2

  תודיחיהו םינוכמה ךרעמב רכומ רשא תיתוחתפתה תוקל םע דליכ רדגומ ,דליה תוחתפתהב לפוטמ  2.1
  .ל"נכ דליל יקוח סופורטופא/הרוה וא ,דליה תוחתפתהל

 הנחבא ןתמ ךרוצל ,תומכסומ תויעוצקמ הדימ תומא יפ לע עצבתמה ךילהת אוה ןוחבא -ןוחבא 2.2
 ףקותמ יטרדנטס הכרעה ילכב רתיה ןיב שמתשהל שי ןוחבאב .תיתוחתפתה תוקל לש תילאמרופ
  .וז הנחבאל רדגומה ןוחבאה לוקוטורפל םאתהב תאז .עצוב אוה המשל הרטמל דעוימה ,ןמיהמו

 תומרונל האוושהב דליה תוחתפתה תכרעה -ןוניס תכרעה /תמצמוצמ הכרעה -תינושאר הכרעה 2.3
 הכרעה .תיטרדנטס ןוניס תכרעה וא/ו תינילק תיפצת תועצמאב עצבתהל הלוכי ,תויתוחתפתה
 דליה תויה לע דיעהל הלוכיו רותיא ילכ הווהמ אלא ,תילמרופ הנחבא ןתמ תרשפאמ הניא תינושאר
 .תיתוחתפתה תוקל וא יתוחתפתה ישוקל ןוכיסב

 
 תויחנהה תרטמ .3

 קשמה לש תיתגרדה הרזחל ליבקמב )הקבדה תעינמ( תווצה ישנאו םילפוטמה תואירב תחטבה  3.1
 .הרגשל

  .קוחרמ וא/ו תילאטנורפ תוברעתה תועצמאב לופיטה תשגנהו תופיצר תחטבה  3.2
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 .(COVID19) הנורוקה  אשונב  תואירבה  דרשמ  לש  תוינכדעה  תויחנהה  יולימ  לע  הדפקה 4.
 דרשמ רתאב תרושקתה יעצמא לכב תומסרפתמה תואירבה דרשמ תויחנהב ןכדעתהלו דיפקהל שי  4.1

  :דרשמה רתאל רושיק ןלהל .ןהב דומעלו" תואירבה דרשמ ,שדחה הנורוק ףיגנ" ,תואירבה
          virus/-health/corona/corona-of-ryhttps://govextra.gov.il/minist 

 :תואירבה דרשמ לש תידועייה היצקילפאב םג תולאש לע הנעמו םירישי םינוכדע לבקל ןתינ   4.2
         http://apps.apple.com/il/app/coronapp/if1500189423 
           https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfc.coronapp 

  הנורוקה תפוקתב דליה תוחתפתה ךרעמ תוליעפ  4.3
 דרשמ תויחנה יפ לע קוחרמ הנעמו ילאטנורפ הנעמ רשפאי דליה תוחתפתה ךרעמ  4.3.1

  .הרגשל הרזחל תואירבה
 יעוצקמ תעד לוקיש יפל ,קוחרמ םוכיס תוחישו קייטניא ,םירוה תוכרדה םויקל תופידע שי  4.3.2

  .החפשמה תולוכיו
 תורשפא םע תיבב םתוראשיה וא יזיפ ןפואב האפרמל תווצ ישנא תעגה רבדב הטלחה  4.3.2

 ידבועל( הנידמה תוריש תוביצנ תוארוהל םאתהב עצובת ,םתיבמ קוחרמ לופיט עוציבל
  .)'דכו םילוח תפוק( ומצע ןוגראה תויחנהו )הנידמ

 ,לועיש ,הלעמו 38 םוח :הנורוקל םינימסת אלל דבוע וניה הדובעל עיגהל לוכי רשא דבוע     4.3.3
 דרשמ תויחנה י"פע דודיבל םישרדנ םניאש םידבוע .רחא יתמישנ ןימסת וא המישנ יישק
 .תואירבה

 תייסולכואב םיאצמנ רשא םידבוע םניה ,תילאטנורפ הדובעל הז בלשב ורזחי אלש םידבוע      4.3.4
 רוזאב םירג רשא םידבועו 67 ליג לעמ םידבוע ,תואירבה דרשמ תורדגה יפ לע ןוכיס
 .רשפאה תדימב קוחרמ הנעמ תתל וכישמי ולא םידבוע .לבגומ יפרגואיג

 .תועובק תועשבו םימיב םיתווצ לש ,העובק הדובע תצלמומ      4.3.5
  .קוחרמ לופיטל םג םיליבק דליה תוחתפתה לש םידוקה לכ ,תינמז הארוהכ 4.3.6
 לס תואכז תניחבמו לומגתה תניחבמ ,הכרעהו ינטרפ לופיט ןמזכ ובשחי קוחרמ תויוברעתה      4.3.7

  .דליה תוחתפתה
 .החפשמה יכרצו יעוצקמ תעד לוקיש יפ לע קוחרמ תורישו ילאטנורפ תוריש ןיב בלשל ןתינ      4.3.8

 
  ילאטנורפ תוריש םויקל םיאנת  4.4 

 לש תואירב לע הרימשו הנייגיה יללכ לע הרימש תחת םיילאטנורפ םילופיט םייקל ןתינ      4.4.1
   .לפטמהו דליה
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 ,ןוחבא לע הלח אל םירטמ ינש לש קחרמ לע רומשל היחנהה ,ךרוצה תדימב ,יכ רהבוי     4.4.2
     .םיילאטנורפ םילופיטו הכרעה

 רדחה תא אטחל לפטמל רשפאל תנמ לע ,שגפמ לכ רחאל תפסונ העש עבר תוצקהל שי    4.4.3
 רדחב הנתמהמ ןתינה לככ ענמיהל שי .ןוכמה ללחב םילפוטמ לש תפתושמ תוהש עונמלו

   .הנתמהה
 רבגומ ןוכיסב םירושקה םייאופר םיבצמ םע םידלי :ילטנורפ תוריש לבקל ולכוי אלש םידלי     4.4.4

 יוכיד לש םיבצמב םידלי ןכו המודכו תויצלהניאב ךרוצ ,המטסא ,בלו האיר תולחמ ןוגכ
 שי ףסונב .לפטמה אפורהמ ינכדע רושיא שקבל שי תוטבלתה ירקמב .ןוסיחה תכרעמ
 .רגס םהב שיו הובג הקבדה רועיש שי םהבש תומוקממ םידלי לש םתעגה ןוחבל

 תא ולבקי םיילטנורפ םישגפמל הז בלשב הרזחל תודגנתה תועיבמש תוחפשממ םידלי   4.4.5
  .קוחרמ תורישל תורשפאה

 
 קוחרמ תוריש םויקל םיאנת  4.5

 הפולחכ לפוטמל תיבהמ וא האפרמהמ ,קוחרמ תוריש רשפאל ןתינ ,תינמז העש תארוהכ  4.5.1
 חוקלל תורישה תמאתהו תותואנ יבגל יעוצקמ תעד לוקישל םאתהב ,ילאטנורפ שגפמל
 ןכאש אודיו םגו יוהיז תטיש ,וז ךרדב תוריש ןתמל הטלחהה תא המושרב דעתל שי .ינטרפה
 רשא ימינפ ךמסמ(  בתכב לפוטמה  תמכסה  תא  ןכו  ,החישל  דצ היהש  הז  אוה לפוטמה
 אלא ,ילטנורפ שגפמ םיטילקמ ןיאש יפכ ,תוחישה לש הטלקה עצבל ןיא .)קיתל קרסי

 .קוחרמ/ינופלט שגפמכ ךרענש ןויצ ךות שגפמה ירקיע תא המושרב לבוקמכ דעתל
 -הלט" להונ תויחנהל םאתהב תידדה הייפצ ללוכה קוחרמ תוריש םילפוטמל עיצהל ןתינ     4.5.2

  :האר להונל .םיביוחמה םייונישב ,םויכ ףקותבש "ןיסידמ
             https://www.health.gov.il/hozer/mk06_2019.pdf 

 רבשמ םע תודדומתהב ךרוצה רואל תינמז הגרחה תרגסמב וז ףאו ,עדימ תחטבא תניחבמ  4.5.3
 :םיאבה םיללכב הדימע ךות ואדיו תוחישב שומיש תושעל ןתינ ,הנורוקה

 .דבלב הצקל הצקמ חטבואמ תורישב שומיש ךותו תיבהמ וא ןוגראהמ תורישה תלעפה  4.5.4
 תחטבא ינוממ םע ץעייתהל שי .)םוז ;365 פייקס ,TEAM( וב שמתשהל ןתינש תורישל אמגוד
 .עדימ ןוחטיבל םיעצמאו םירשואמ םיעצמא יבגל ןוגראב עדימ

 קוחרמ תורישל בתכב  ותמכסה  תלבקו  לפוטמה  לש  יכרע  דחו  רורב  יוהיזל  גואדל  שי  4.5.5
 ריהבהל שי וז ךרדב תוריש ןתמל המכסהה תלבק תעב  .)קיתל קרסי רשא ימינפ ךמסמ(
 דועית  אלא ילופיטה  שגפמה  לש טלקומ דועית לפטמה  ידי  לע השעי אלש לפוטמל
 .ילופיט שגפמ לכ יבגל לבוקמכ דבלב המושרב
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 .רוסא רבדהש םהל ריהבהל שיו םילפטמה ידי לע שגפמה לש הטלקה עצבל ןיא  4.5.6
 .קייטניא /ןוחבא /לופיט  -םויכ גוהנכ עגמה דוק םשריי קוחרמ עגמ לכ רובע - םיעגמ םושיר  4.5.7

 .ךכל הביסה םע דחי קוחרמ עצובש ןיוצי ומצע רוקיבה דועיתב רשאכ
 

 :האפרמה לא דודיבל םישרדנה וא םימוטפמיס ילעב תווצ ישנאו םידלי תעגה תעינמ 4.6.
 דודיבל םישרדנ םה םאה ,הדיחי/ןוכמל םתעגה םרט ,דליה ירוה תא תינופלט לאשתל שי 4.6.1

 החפשמה ינבמ דחא וא דליה לצא םימייק םאה לואשל ןכ ומכ .תואירבה דרשמ תויחנה יפל
 דרשמ ידי לע ומסרופש תויחנהל םאתהב םירחא םינימסת וא לועיש ,םוח ןוגכ םינימסת
  .תואירבה

 .הקבדה עונמל תנמ לע ,עיגהל אל םתוחנהל שי דשח הלועו הדימב     4.6.2 
 קיותת רשא תואירב תרהצה לע םותחל הוולמ/דליה ירוה לע ,הדיחי/ןוכמל םתעגה תעב  4.6.3

  .דליה קיתב
  .ותיבל חלשי ,ליעל וטרופש יפכ  םינימסת הארמו שגפמל עיגמ רשא דלי 4.6.4
 ועיגי אלו תואירבה דרשמ תויחנה לע ודיפקי םילהנמהו ילופיטה תווצה ישנאש אדוול שי 4.6.5

 .תאז תורסוא תויחנהה םא הדובעל
 .האפרמל הסינכב טלוב םוקמב תויחנהה לכ תא ללוכה םיאתמ טוליש ביצהל שי 4.6.6

 
  םידדובמ וא םילוח תווצ ישנא רחא בקעמ 4.7 

 וא דודיבל םישרדנ רשא ,הלהנמהו תווצה ישנא לש ןכדועמ םושיר םייקל הדיחי/ןוכמ לכ לע  4.7.1
 /םילוחה תפוק תא ןכדעלו המלחה/דודיבמ  האיצי  יכיראת  ללוכ ,םילוחכ  םיתמואמה
  .קיסעמה

 יפ לע( ןווקמ ספוט תועצמאב ךכ לע חוויד יתיב דודיבל שרדנ רשא דבוע לכ יכ אדוול שי  4.7.2
  .)תואירבה דרשמ תויחנה

 
 דודיב אצמנה דליל תויופידע ירדס תעיבקו לופיט תויורשפא 4.8 

 14 לש יתייב דודיבב תויהל ךירצ תויחנהה יפ לע ךא ,דליה תוחתפתה לופיטב אצמנש דלי  4.8.1
 תמאתה לש יעוצקמ תעד לוקיש יפ לע  קוחרמ לופיט תועצמאב תוברעתה רשפאל  שי ,םוי

  .הז לופיט גוסל ותחפשמו דליה
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 תיעוצקמ הדובע תרגש תרימש  4.9
 ךות םידלי לע ןוידו תווצ תובישי ,הדובע  תרגש  ,רשפאה לככ  ,םייקל תובישח  שי  ,ללככ  4.9.1

 תויעוצקמ תוכרדה ןתמ לע דיפקהלו ךישמהל שי  .תואירבה דרשמ תויחנה לע הרימש
  .םילפטמל

 
  ינוחבא הנעמ  4.10

 .םימייק ןוחבא יכילהת םייסל ץלמומ  4.10.1 
 ןכו החפשמה תלוכי ,יעוצקמ תעד לוקיש יפ לע םיילאטנורפ ןוחבא ישגפמ םייקל ןתינ 4.10.2

  .הנייגיההו ןוגימה יאנתב דומעל תורשפאה
 תולוכי ןכו ןוחבאה תופיחד יפ לע ףודעת עצבל שי םישדח םיילאטנורפ םינוחבאב  4.10.3

 .החפשמה
  .קוחרמ םישגפמו םיילאטנורפ םישגפמ ןוחבאב בלשל ןתינ     4.10.4
 הדובע תינכות תשגה רחאל – םימוחתה לכב ,תינושאר הכרעה עצבל ןתינ ,קוחרמ תורישב  4.10.5

 .ומוקישו דליה תוחתפתהל הקלחמה רושיאו
 לופיט תורטמ תעיבק ,לופיטל תואכז ןתמ ךרוצל השעי ,תינושאר הכרעה ךילהתב שומישה 4.10.6

  .האבה הנשל תיכוניחה תרגסמב עויסו תומאתה ןתמל תוצלמה ןכו רצק חווטל
 העבקנש יפכ תילופיטה תינכותה ךשמה וא בקעמ ןוחבאב ךרוצ לוקשל שי ,רבשמה םותב 4.10.7

 .תינושארה הכרעהה ךמס לע
 ןתינ אל .ךשמהב ךרוצה יפ לע אלמ ןוחבאל המילשהלו דבלב תינושאר הכרעה עצבל ןתינ  4.10.8

  .קוחרמ ןוחבאל םיידועיי םניאש ,םייטרדנטס םילכב שומיש שרודה ןוחבא קוחרמ עצבל
 

   ילופיט הנעמ 4.11
 םייקל םאה רחבי לפטמה ,החפשמה יכרצל תוסחייתה ןכו יעוצקמ תעד לוקישל םאתהב  4.11.1

 .קוחרמ שגפמ וא ילאטנורפ שגפמ
 תופיחדה תמר יפ לע םתורידתו קוחרמ םילופיטה תומכ תא לוקשל שי - םילופיט תומכ  4.11.2

 תנמ לעו תיעוצקמ תולכתסה ךותמ .תללוכה תילופיטה תינכותהו לפוטמה לש תובכרומהו
 תא חוורל ןתינ ,םיילאטנורפ םישגפמל לסהמ םילופיט לש תקפסמ תומכ רומשל
 לש יעוצקמ תעד לוקיש יפ לעו תילופיטה  תינכותל תוסחייתה ךות ,קוחרמ תויוברעתהה
 .ליעפמה ןוגראה תרגסמב דליב םילפטמה תווצ
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 יתצובק לופיט 4.12 
  .ילטנורפ ןפואב םייתצובק םילופיט םייקל ןיא  4.12.1
 ימעטמ הצובקה ינפב ופשחי אל םידליה יכ אדוול שי .קוחרמ םירוה תוצובק םייקל ןתינ  4.12.2

 .דליה תויטרפ לע הרימש
 עיצהלו וילפוטממ דחא לכ לש ובצמ תא ךירעהל לפטמה לע :הצובקב הנעמ לביקש דלי  4.12.3

 .קוחרמ תוברעתה/ינטרפ לופיט תופולח
  
  

 תואפרמה יתווצל ישיא ןוגימ תויגוס 4.13
 תואירבה דרשמ ידי לע וצפוהש תונכדועמהו תוטרופמה ןוגימה תויחנה יפ לע לועפל שי  4.13.1

  .תעל תעמ תונכדעתמה
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_guidelines.pdf 

 הנייגיההו יוטיחה יעצמאלו תווצה ןוגימל גואדל הדיחי/ןוכמה תא ליעפמה ןוגראה תוירחאב  4.13.2
 .תואירבה דרשמ תויחנה יפ לע אלמ ןפואב

 הוולמ םע קר עיגמ דליה יכ אדוול שי .דליו הרוה ,דיחי לפטממ רתוי והשי אל לופיט רדחב  4.13.3
  .ןוכמל םיפסונ םיוולמו םיחא םע עיגהל ןיא .דחא

  דליה תוחתפתה םוחתב ןוגימהו תוחיטבה םוחתל תופסונ תוצלמה 4.34.1
 ,הנבמב םיפסונ תומוקמב ןכו ,הדיחי/ןוכמל הסינכב ,ריינ תוטחממו לוהוכלא ל'ג ביצהל שי •

  .םילפטמהו םילפוטמה שומישל
 .לופיט לכ םויסבו תליחתב ןכו הנבמל הסינכב םהידי תא אטחל ויוולמו דליה לע •
 .ןוכמב תוהשה ןמז לכב הכסמ תוטעל הוולמה לע •
 ,רורווא תכרעמ םהב שי ,ןולח םהב חותפל ןתינ רשא םירדחב ,תררוואמ הביבסב דובעל שי •

  .קחרמ רומשל ןתינ םהב רתוי םיחוורמ םירדחבו
 חטשמ ,רבכע ,תדלקמ ןוגכ ישיאה ודויצ לכ תא אטחל לפטמה לע ,רדחל הסינכ תעב •

  .דכו הדובע
 .תיבהמ םיקחשמ וא דויצ תאבהמ ענמיהל ןכו רדחל רדחמ דויצ תרבעהמ ענמיהל ץלמומ •

  .ותוא אטחל שי ,רדחל סנכנ "רז" דויצו הדימב
 תנייגיה :אשונב 2009/24 'סמ האופר להנמ רזוחל םאתהב םיידי תפיטש להונ לע הדפקה •

 .11/2018 רזוחל תפסותה ללוכ ,םייאופרה תודסומב םיידי
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 לכ ינפל םירדחה תוידיו םיקחשמ ,םיחטשמ יוטיח - םיילאירטקב יטנא םירמוחב שומיש •
 לשמל( ירולכ-תת ןרתנ 0.1% תוחפל לש זוכיר ליכמה ןיבלמ רמוח ידי לע ,לופיט
  .70% ילוהוכלא ססובמה יוטיח רמוח וא )הקימונוקא

 
 .ותעמטה אדוולו תווצה ישנא ללכ הז עדימ איבהל שי 5.

 
 , ה כ ר ב ב                                            
 
 ינדרי רדה ר"ד                                                  
 ומוקישו דליה תוחתפתהל הקלחמה תלהנמ                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תואירבה תביטח שאר ,ארזע דרו ר"ד :קתעה
  םילוחה תופוקב דליה תוחתפתה םוחתב םיארחא  


