י"ז בתשרי ,התשפ"א
05/10/2020
אסמכתא122387717520 :
(במענה נא ציינו אסמכתא)
לכבוד
דיקני בתי הספר לרפואה
מנהלי בתי חולים
מנהלים רפואיים קופות חולים
ראשי החוגים במקצועות הבריאות
ראשי חוגים לסיעוד באוניברסיטאות ובמכללות
מנהלות בתי ספר לסיעוד
מנהלות הסיעוד בבתי החולים ובקופות
דיקאנים החוג לפסיכולוגיה
מנהלות ההכשרות המקצועיות בתזונה
שלום רב,
הנדון :קיום הכשרות מעשיות במקצועות הבריאות בעת התמודדות עם מגפת הקורונה
על-פי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת
שעה) ,התש"ף ,2020-מוגדר בסעיף (" )4עובד מערכת הבריאות" ,לרבות תלמיד ,סטאג'ר,
מלמד או אדם המשלים הכשרה מעשית למקצעות הבריאות.
()https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/kor01.pdf
על-פי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) ,תש"ף ,2020-תקנה (2ב)()5
קובעת ,שמוסד להשכלה גבוהה יכול להמשיך לקיים הכשרה מעשית במקומות
המורשים לפעול ,מחוץ לשטח המוסד.
))https://www.gov.il/he/departments/policies/dec384_2020
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לפיכך ,סטודנטים למקצועות הרפואה והבריאות ,שעושים הכשרה מעשית במקום,
יכולים להמשיך להגיע למקום ההכשרה בהתאם לתקנות הגבלה ושהייה במרחב
הציבורי ,המאפשרות להם להגיע ולחזור מפעילות המותרת לפי תקנות אלו.
אין דרישה להציג אישור מיוחד לצרכי מעבר ממקום למקום לצורך המוכר כחיוני,
ובענייננו  -ההכשרה המעשית .עם זאת ,אין מניעה מהמוסד להנפיק אישור כאמור
לתלמידים בהכשרה מעשית.
אין הסדרה או הקצאה ייחודית לבדיקות קורונה עבור סטודנטים .כל מוסד יפעל
בהתאם לנהלים פנימיים של המוסד.
יש לעקוב אחר שינוי בהנחיות ככל שיהיו.
בברכה,
ד"ר ורד עזרא
ראש חטיבת הרפואה
העתקים:
פרופ' חזי לוי – המנהל הכללי
פרופ' איתמר גרוטו – משנה למנהל הכללי
ד"ר שרון אלרעי-פרייס – ראש שירותי בריאות הציבור
עו"ד אורי שוורץ – היועץ המשפטי
ד"ר שושי גולדברג – ראשת מינהל הסיעוד ואחות ראשית ארצית
ד"ר סיגל ליברנט טוב – ראש אגף רפואה כללית
פרופ' רונית אנדוולט – מנהלת אגף התזונה
גב' אורלי בוני – מנהלת השירות הארצי לריפוי בעיסוק ,ממונת שוויון ונגישות לאנשים
עם מוגבלות
גב' אורלי הרצברג – קלינאית תקשורת ארצית
גב' גילה שחר – סגנית פיזיותרפיסטית ראשית
מר גבי פרץ – פסיכולוג ארצי
פרופ' שאול יציב – מנהל אגף לרישוי מקצועות הבריאות ,מקצועות רפואיים
ד"ר ארז און – ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
ד"ר רמי שגיא – ראש אגף רפואה ,חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
פרופ' אהוד דודסון – מנכ"ל שירותי בריאות כללית
ד"ר אורלי וויינשטיין – סמנכ"לית וראש חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
ד"ר יוסי נגה – ראש אגף רפואה ,אגף חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
גב' מיכל נוימן – מ"מ מנכ"ל מל"ג
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