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ראשי מועצות דתיות
מנהלי גופי קבורה
שלום רב,
התפשטות נגיף הקורונה משפיעה על המשק האזרחי ועלולה להשפיע על הספקת השירותים
הנמצאים באחריותכם.
על מנת למזער את הפגיעה בשירותי הדת השונים ולאפשר התנהלות תקינה במתן השירותים ,יש
לפעול בהתאם להנחיות המפורסמות ע"י משרד הבריאות.
מספר חידודים להנחיות המופצות ע"י משרד הבריאות המתעדכנות מידי יום.
תחום הקבורה:
הטיפול בנפטרים שנפטרו כתוצאה מהנגיף ,יטופלו באופן פרטני בליווי אגף קבורה בכיר במשרד
לשירותי דת בהתאם להנחיות שיינתנו ע"י משרד הבריאות ,זאת בכפוף לנוהל טיפול בנפטרים.
בעת קיום לוויות ,יש להבהיר לנציג המשפחה המזמין את ההלוויה כי חל איסור השתתפות בטקס
הלוויה של אדם הנדרש לשהות בבידוד על פי הנחיית משרד הבריאות .האחריות לכך מוטלת על
מזמין ההלוויה.
כמו כן ,לפני כל הלוויה ,על נציג גוף הקבורה להבהיר לבני המשפחה ולשאר המלווים כי חל איסור
השתתפות בטקס הלוויה של אדם הנדרש לשהות בבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות.
במקרים בהם עולה כי אדם הנדרש לשהות בבידוד נכח בטקס לוויה ,יש לעדכן מיד את המשרד
לשירותי דת לצורך קבלת הנחיות בתיאום עם משרד הבריאות.
תחום מקוואות:
חל איסור לאפשר טבילה במקוואות לנשים ו /או לגברים הנדרשים להיות בבידוד בהתאם
להנחיות משרד הבריאות.
בכל מקרה העולה מן השטח כי גבר ו/או אישה הנדרשים לשהות בבידוד בהתאם להנחיות משרד
הבריאות טבלו באחד מהמקוואות ,יש לסגור את המקווה באופן מידי וליצור קשר עם אגף מבני דת
במשרד לשירותי דת לצורך עדכון ולקבלת הנחיות להמשך טיפול ופתיחת המקווה.
מקרים חריגים מאוד וקיצוניים בהם תידרש אישה למרות היותה בבידוד לטבול ,יש להפנות את
הבקשה לאגף מבני דת במשרד לשירותי דת לצורך קבלת הנחיות ייחודיות.
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רישום נישואין ועריכת חופות:
אין לקבל בלשכות הנישואין זוגות שאחד מבני הזוג נדרשים לשהות בבידוד בהתאם להנחיות של
משרד הבריאות.
אין לערוך חופות כאשר החתן  /הכלה נדרשים לשהות בבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות.
במקרה ואחד מהמוזמנים נדרש לשהות בבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות ,יש לדרוש מבני הזוג
שהוא לא יהיה נוכח בטקס החופה ולעדכן באופן מידי את גורמי האכיפה.
הרב עורך החופה והקידושין ,יוודא עם בני הזוג לפני קיום החופה כי שני בני הזוג אינם נדרשים
לשהות בבידוד על פי הנחיית משרד הבריאות.
בכל מקרה חריג שעולה יש לפנות אל אגף נישואין ,כשרות ורבנים במשרד לשירותי דת לצורך עדכון
וקבלת הנחיות בתיאום עם משרד הבריאות.

יש לוודא שכלל העובדים הנמצאים באחריותכם ,אינם נמנים על האנשים הנדרשים לשהות בבידוד
בהתאם להנחיות המפורסמות מידי יום.
יש לבצע טבלת מעקב אחר כלל העובדים ששהו בחו"ל ב 14 -הימים האחרונים  /עובדים שעתידים
לחזור מחו"ל מכל יעד שהוא ולדרוש מהעובדים הללו לפעול לפי הנחיות משרד הבריאות.

המלצת המשרד לשירותי דת לנושא ההתמגנות הינה לרכוש ציוד מיגון הכולל כפפות גומי חד
פעמיות ,ערכות חיטוי ידיים ונשימתיות העומדות בתקן הנדרש ע"י משרד הבריאות .כעת אין
הנחיות התמגנות שהופצו ע"י משרד הבריאות אך עדיפה היערכות יתר על היערכות חסר.

פעולות אשר יסייעו במניעת הידבקות בנגיף:
 .1לשטוף ידיים עם מים וסבון לעיתים קרובות מאוד.
 .2לכסות את הפה בעזרת נייר בעת שיעול  /התעטשות ולאחר מכן להשליך אותו לפח .בהיעדר
נייר לבצע פעולה זו לעבר המרפק.
 .3להישאר בבית אם לא חשים בטוב.
 .4לא לנסוע בתחבורה ציבורית כאשר חולים.
 .5להימנע מלחיצות ידיים.
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למשרד הבריאות אין יכולת לאכוף את הנחיות הבידוד ב 100% -כך שיתכנו מקרים נוספים של
הידבקות ברחבי הארץ.
פעולות אלו יכולות לסייע במניעת ההתפשטות וההידבקות הנגיף.

ניתן להתעדכן ברשימת המדינות שהחוזרים מהן נדרשים לשהות בבידוד באתר משרד הבריאות
בכתובת www.health.gov.il
ככל שנידרש ,יופצו חידודים נוספים להנחיות משרד הבריאות בהתאם לצורך ובהתאם לשינויים
שיחולו בהנחיות.

בברכה
אלון עזרא
מנהל אגף ביטחון וחירום
המשרד לשירותי דת
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