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 לכבוד       לכבוד
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 מנכ"ל משרד הבריאות    מנכ"ל משרד הרווחה
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 רב,שלום 

 במפעלים חיוניים תחלואה בנגיף הקורונה הביצוע בדיקות לבחינת הנדון: 

 רד הרווחהמשהמופעלים על ידי 

 

רווחה, המופעלים על ידי משרד ה חיונייםבמפעלים קבות פניות שהגיעו אלינו מדיירים/ות ואף מצוותים בע

 הריני לפנות אליכם בדרישה:

 

)ילדים/ות, נערים/ות,  אדםלכל קורונה החדש התחלואה בנגיף לבחינת להורות על ביצוע בדיקות  .א

שירותים אישיים וחברתיים במפעלים המוגדרים "חיוניים"  לקבלת המופנהבסיכון  נשים/גברים(

 את ללא קשר בהופעת תסמיני תחלואה בנגיף;זעל ידי משרד  הרווחה והמופעלים 

 

הקורונה החדש לכל הצוותים המועסקים על ידי בנגיף דיקות לבחינת תחלואה להורות על ביצוע ב .ב

 .וזאת ללא קשר בהופעת תסמיני התחלואה בנגיף משרד הרווחה במפעלים המוגדרים "חיוניים"

 

 והכל כמפורט להלן:

 

מספר העובדים הותקנו תקנות שעת חירום )הגבלת התפשטות נגיף הקורונה החדש, בעקבות  .1

התקפות עד ליום  2020 –צום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, התש"ף במקום עבודה לשם צמ

ואפשרה את  ות השירותים החיוניים מתחולת התקנההחריגה את פעיל )י(2. תקנה 16.4.2020

 ותם. המשך פעיל

 

ל ל משרד הרווחה חוזרי מנכ"בעקבות זאת, מאז התפשטות הנגיף ועד היום מפרסם מנכ" .2

המסדירים את פעילות השירותים החיוניים במפעלים אלו כאשר חוזר מנכ"ל "היערכות שירותי 

ועודכן ביום  3.3.2020שאושר ביום  "10מס' חוזר  – ווחה בהתמודדות עם נגיף הקורונהרה

את כל המוסדות שימשיכו לפעול ולהעניק שירותים  להמנכ" חוזרבנספח שצורף לט ירפ 22.3.2020

מקלטי נערים ונערות, מקלטי  אלו כוללים מקלטי נשים,חיוניים על ידי משרד הרווחה. מוסדות 

 ילדים לסיכון ועוד.
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 ו במיוחד שהם מעניקים שירותאל חיונייםלציין את חשיבות המשך פעילותם של מוסדות מיותר  .3

שירות זה מקבלת משנה תוקף במצב החירום הנוכחי כאשר קיימת לקבוצות בסיכון. חשיבות 

ערים/ות. המשך ד נשים, ילדים ונמקרי אלימות רבים בתוך המשפחה נגמגוון בדיווח על עלייה 

מוסדות מפעילות מוסדות אלו באופן מלא מחייב את צוותי המוסד להמשיך ולקבל הפניות 

החירום מצב בשכך  רשמיים לרבות, בתי המשפט, רשויות הרווחה ברשויות המקומיות והמשטרה.

 .קיימת תחלופה של הדייריםהנוכחי, 

 
ל "ל, הוציא מנכ"בהתמודדות עם התפשטות הנגיף בתוך מוסדות החירום הנההיערכות ך לצור .4

אושר  2020.4.1ביום  כןכמו גיינה בתוך המוסדות. ימשרד הרווחה הנחיות לשמירה על ניקיון וה

מיגון לצוות המסגרת ות חוץ ביתיות לצורכי רכישת מוצרי תגבור תקציבי למסגר" ל"חוזר מנכ

לרכישת אמצעי מיגון מייעד תקציבים ואשר  "13מס' חוזר  –במסגרת ולצורכי חיטוי המבנים 

ב, וכן לטובת ביצוע חיטוי במבנים השונים של "מסכות, כפפות, חליפות חד פעמיות וכיו"הכוללים 

 ."המסגרת

 
עם זאת, אין כל חיוב לביצוע בדיקות קורונה לדיירים חדשים המופנים למוסדות אלו וגם לא יחד  .5

תחלואה בנגיף ניתן כיום דיקות בת וכדומה. לצוות הכולל מנהלים, עובדים סוציאליים, אם/אב בי

את העובדה כי צוותי המוסדות אינם יכולים לוודא  אךלבצע רק במקרים של הופעת תסמינים. 

אי מגבירה את תחושת  כניסתו למוסדעובר לנה אליהם ר/ת בסיכון המופדייכל ל מסלולו ש

  סד.והדיירים הקיימים בנוגע לחשש התפשטות הנגיף בתוך המוהבטחון בקרב הצוותים 

 
ואין לו תסמינים, עלול להוביל לול לשאת את הנגיף או חולה בו, דייר חדש הנכנס למוסד והעשך כ .6

ל "הנאי הבטחון חושת תירים הקיימים וזאת ללא כל שליטה. להתפשטות הנגיף הן לצוות והן לדי

 ות ושל הדיירים.חשש ממשי לבריאותם ואף חייהם של הצובמלווה 

 
ת עם נגיף והוועדה המיוחד של הכנסת להתמודד, פרסמה 7.4.2020כי אתמול, לציין נבקש  .7

בת כמות הבדיקות באופן משמעותי תוך חרביניים ובהם הדגישה את הצורך בה הקורונה מסקנות

 יםיעובדים סוציאלוות רפואי הכולל צ ;אוכלוסיות בסיכון :קבוצות עיקריות 3בדיקות של דגש על 

ח מסקנות הביניים של "בדו 14או עמוד ר .וסביבה של חולים מאומתים ואוכלוסיות מדגם אחרות

 :הוועדה שניתן לעיון כאן

 
https://m.knesset.gov.il/Activity/committees/CoronaVirus/Documents/temprepord.pdf 

 

וכן עבור דיירים נכנסים מקבלת משנה מוסדות הכי קיום חובה לביצוע בדיקות עבור צוותי נדגיש  .8

מתן שירות חיוני של  המוטלת עליהם על פי דין להמשיך בפעילות מלאההחובה תוקף בשל 

נוספים יים פוזיטיבכזו מחייבת נקיטת צעדים חובה  בסיכון גם במצב החירום הנוכחי.לקבוצות 

שאם הקריטריונים של משרד הבריאות להפניית כך וסייה. מאלו הננקטים עבור האוכל

מיני הנגיף, ו תסרק אם יופיע תקפות האוכלוסייה הכללית לביצוע בדיקות תחלואה בנגיף

להופעת המתנה . חירוםת וצוותים בתוך מוסדות הקריטריונים כאלו אינם יכולים לחול על קבוצו

ה עלולה להביא לפגיעה ממשית בבריאות, בשלמות הגוף וחלילה בחייהם זתסמיני המחלה במקרה 

 של הצוות ושל הדיירים.

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/committees/CoronaVirus/Documents/temprepord.pdf
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חיוב ביצוע בדיקות כאמור לעיל ללא קשר בהופעת תסמינים, אינה מכבידה על אוצר נציין, כי עוד  .9

, הקצאת משאבים מקרהבכל מספר ההפניות החדשות למוסדות אינו נמנה במאות. שכן המדינה. 

לצורך השמירה על  לביצוע בדיקות אלו מתחייבת מהחובה המוטלת על המדינה להקצות משאבים

 ין של בית המשפט העליון אשר חייבבהקשר זה פסק דאו ר חיים והבריאות ושלמות הגוף.זכות ה

 "טיפול בריאותי מקדם"מעביר עבור סל את משרד הבריאות לעדכן את התקציב החודשי ש

לילדים בסיכון נגד משרד העמותה  2902/11ץ "בג :ים האוטיסטהספקטרובגילך הרך על  לילדים

 .(4.9.2015ניתן ביום ) הבריאות

 
האמור לעיל נבקשכם להורות על ביצוע בדיקות תחלואה בנגיף הקורונה החדש כמבוקש לאור 

 לחשיבות הסוגיה, נודה לקבלת התייחסותכם המהירה.לאור במבוא לפנייה זו. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 רב,בכבוד       

 זהר, עורכת דיןסאוסן         

 


