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 לכבוד

 מנכ"לי משרדי הממשלה 

 דוברות משרד הבריאות

 

 
 
 
 נוהל כניסת עובד חיוני לבית בו שוהה חולה או מבודד הנדון: 

 
 418870220מס'  2.11.20מסמך זה מחליף את הנוהל מיום  :סימוכין            

              

 
 

 2020-נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, תש"ףצו בריאות העם ) )ה( ל2לפי סעיף 

לרבות כללי היגיינה ומגע עם המבודד, יהיו  של אדם המצוי בבידוד, דודתנאי הבי(, העם בריאות צו)להלן: 

של  תנאי הבידודב)ב( 2לפי סעיף  בהתאם להמלצות משרד הבריאות לבידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.

 , לרבות כללי היגיינה, מגע עם החולה, דיווח וקשר עם רופא קופת חולים, יהיו לפי הוראות המנהל.חולה

   א 3( נקבע בנספחים ההנחיה)להלן:  "קורונה החדש מנגיףלהתמודדות עם תחלואה  הנחיות"לאמור, ב בהתאם

 ב, כי לא ייכנס מבקר לבית בו שוהה חולה או מבודד.3-ו

לפקודת בריאות  20ב)ב( לצו בריאות העם וסעיף 2-)ה( ו2כוח סעיפים מטרת נוהל זה היא קביעת הוראות מ

, שיאפשרו, על אף ההוראה האמורה, כניסת עובד לבית שבו שוהה אדם המצוי בבידוד או חולה, 1940העם, 

 לטיפול בבעיה קריטית.

 

 :הגדרות .1

 עובד הנדרש לטפל בבעיה קריטית. – חיוני עובד  .1.1

 :כל אחד מהבאים – קריטית בעיה  .1.2

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/kor01/he/files_legislation_corona_Kor01.pdf
https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
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בעיה אשר פוגעת בצורה משמעותית במהלך החיים התקין, ושלא ניתן לדחות את טיפולה  .1.2.1

 לאחר תום תקופת הבידוד. לדוגמא: פיצוץ בצינור מים, נפילת מערכת החשמל, וכו'.

,  1996 –לחוק זכויות החולה, התשנ"ו  2טיפול רפואי כהגדרתו בסעיף  – טיפול רפואי דחוף .1.2.2

ת חיי המטופל או לפגוע באופן חמור בבריאותו, ונדרש להינתן בבית אשר דחייתו עלולה לסכן א

 בו שוהה חולה או מבודד.

טיפול על ידי גורמי רווחה מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים  – טיפול רווחה דחוף .1.2.3

החברתיים או על ידי שירותי הרווחה של הרשות המקומית, אשר לנוכח דחיפותו, לא ניתן 

ת הבידוד, וקיים הכרח כי טיפול זה יינתן דווקא במקום בו שוהה החולה או לבצעו לאחר תקופ

 המבודד. 

 , שלא הוגדר כמחלים.COVID-19-אדם עם ממצא מעבדתי חיובי ל – חולה .1.3

 אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו בריאות העם.  – מבודד  .1.4

 המקום בו שוהה החולה או המבודד במהלך תקופת הבידוד. –הבית  .1.5

 .1996 –כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו  – מטופל .1.6

 

 ככלל, לא ייכנס אדם לבית בו שוהה מבודד או חולה.   .2

 
אולם, במקרים הדורשים טיפול בבעיה קריטית, יוכל עובד חיוני להיכנס לבית בו שוהה מבודד או חולה,  .3

 בתנאים הבאים:

לפחות שעה לפני הגעת יש לפתוח ולאוורר את הבית, באמצעות פתיחת דלתות וחלונות,  .3.1

 החיוני ועד לסיום עבודתו וצאתו מהבית.     העובד 

כניסת העובד החיוני, ישהה המבודד/החולה בחדר נפרד וסגור, ויתר בני הבית, אף אם בזמן  .3.2

 מהחדר בו שוהה העובד החיוני.בחדר נפרד  אינם חייבים בבידוד, ישהו

 כל הנוכחים  מסיכת פה אף. בזמן נוכחות העובד החיוני בבית יעטו  .3.3

,במקרה בו נדרש טיפול רפואי דחוף או טיפול רווחה דחוף,  3.3 – 3.1למרות האמור בסעיפים  .3.4

ולא מתאפשר באורח סביר להודיע מראש על הגעתו של העובד החיוני לבית, או שקיים חשש 

, או שקיים סביר, שהודעה זו עלולה לפגוע בטיפול הרפואי הדחוף או טיפול הרווחה הדחוף

לא יתמגנו כראוי(, יתמגן  -חשש סביר לפיו המתגוררים בבית ימנעו מלשתף פעולה )למשל 

העובד החיוני טרם כניסתו לבית באמצעות עטיית מסיכה כירורגית, משקף מגן, חלוק 

 . להנחיה 11נספח וכפפות, בהתאם להנחיות ב

https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
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באחריות  - 3.4לעניין הגעה של עובד חיוני לבית בו שוהה מבודד או חולה בהתאם לסעיף  .3.5

הגורם המעסיק של העובד החיוני, שנשלח לבצע את הטיפול הרפואי הדחוף או טיפול 

 .3.4הרווחה הדחוף, לוודא כי העובד החיוני יודע כיצד להתמגן כאמור בסעיף 

באמצעות  –ם נדרש תשלום, יש להשתדל להעבירו באמצעים דיגיטליים, ואם לא ניתן א  .3.6

השארת התשלום במקום מוסכם, ולהימנע ככל הניתן מתשלום באמצעות העברה ישירה מיד 

 ליד. 

  
 
 
 
 

 בברכה,

 
 
 

 פרייס -ד"ר שרון אלרעי
  ראש שרותי בריאות הציבור

 
 
 

 העתק:
 אותחה"כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הברי

 חה"כ יואב קיש, סגן שר הבריאות 
 פרופ' חזי )יחזקאל( לוי, מנכ"ל משרד הבריאות   

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי 
 מר קובי צורף, ראש מטה שר הבריאות 

  מנהל תכנית קורונה, פרופ' נחמן אש
 הרפואה  חטיבתד"ר ורד עזרא, ראש 

 יים הממשלתייםר דודו דגן, ראש חטיבת המרכזים הרפואד"
 מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקרד"ר אסנת לוקסנבורג, 

 גב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות 
 הבריאות  מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל

 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור 
 שירותי בריאות הציבורד"ר ענת צוראל פרבר, 

 ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיהד"
 והנפות רופאי המחוזות 

 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות 
 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועץ המשפטי 

 עו"ד יאיר מתוק, הלשכה המשפטית 
 בינלאומיים ויחסים הסברה לית"סמנכגרינבוים,  -גב' עינב שימרון
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 י, דוברת משרד הבריאות   גב' ענת דניאל
 שירות אגף גב' איילת גרינבאום, מנהלת

   גב' טלי דהן, מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות"
והשירותים הרווחה משרד העבודה,  ד"ר שגית ארבל אלון, רופאה ראשית מנהלת מערך שירותי הבריאות,

 החברתיים
 תא"ל ניסן דוידי, מפקד מפקדת אלון 

 יגמן, מנהל המכלולאל"מ )מיל'( ערן זל
 אמתי, ראש תחום בדיקות במכלול לקטיעת שרשרת ההדבקה מר עירם


