
יוצא לאור ע״י מטה ההסברה החרדי למאבק בנגיף הקורונה שע״י משרד הבריאות
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ועליו נוספו קובץ "איכה ישבה בדד?" – הנחיות לבידוד בית
ותוספת "יחליפו כח" – כל מה שחשוב לדעת על המלוניות למחלימים

מהדורת בין הזמנים תש"ף, שאלות ותשובות מקיפות בנושא הקורונה

מי יכול להיכנס לאזור המוגבל? האם מותר לקיים
מניין חצרות? וכיצד מקיימים ברית מילה?

בידוד
ממתי סופרים 14 ימי בידוד? האם בן בית שמחייב בבידוד מחייב את 

כל בני הבית להיכנס לבידוד? והאם בזמן הבידוד מותר להשתמש 
11בכלי האוכל של הבית?

איזו מסכה הכי טובה 
נגד קורונה? מה זה 

"חיובי גבולי"? והאם 
החזן ובעל הקורא 

בבית הכנסת חייבים 
במסכה? 



מקומות רבים בעולם, ביניהם סין ואיטליה שהתמודדו עם ב 
גל תחלואה אדיר, גילו באיחור שרק סגר דרסטי בולם את 

התפשטות המגיפה. 
הזו  כלכלית, אבל הפעולה  גם מבחינה  מדובר בצעד קשה, 
הצליחה לבלום את הקורונה ברוב מדינות אירופה שחוזרת אט 

אט לשגרה. 
ועל  בני-ברק  על  מגבלות  הוטלו  הראשון  בגל  בישראל  גם 
גם בדיר אל-אסד  ומיד לאחר מכן  בירושלים,  מספר שכונות 
הטלת  בעקבות  שבנגב.  וערערה  ח'ורה  שבצפון,  ובבענה 
זאת,  עם  יחד  החולים.  במספר  חדה  ירידה  נרשמה  הסגרים, 
המגיפה גבתה את חייהם של סבים וסבתות יקרים, של יהודים 

פשוטים ושל רבנים חשובים. גם ילדים קטנים מהמגזר החרדי 
נפגעו קשה מהמחלה ומהסיבוכים שנילווים לה, ובמשך ימים 

היו במצב אנוש.
בשבדיה, בגל הראשון בחרו שלא לפגוע בכלל האוכלוסייה, 
 3,220 אחרי  בבית.  להישאר  ולחולים  למבוגרים  המליצו  ולכן 
מתים, מחציתם קשישים, ממשלת שבדיה הודיעה כי הגישה 
על  בהגנה  "נכשלנו  אמרה:  הבריאות  שרת  שגויה.  היתה  הזו 
הקשישים שלנו. זה חמור, וכישלון עבורנו כחברה בכללותה. 
עלינו ללמוד מזה, לא סיימנו עם המגיפה הזו". כדי לסבר את 
האוזן, מספר התושבים בשבדיה הוא כ-10.2 מיליון איש, קצת 
3,220 מתים,  היו  ישראל. כאשר בשבדיה  גדול ממדינת  יותר 
על  שהקפדה  ההוכחה  היתה  זו  מתים.  כ-250  היו  בישראל 

 שלום וברכה,
ימים מאתגרים עוברים על כולנו. החיים 

לצד נגיף הקורונה דורשים מאיתנו התנהלות 
שונה המשפיעה על אורח החיים לו הורגלנו; 
התפילה, הלימוד, העבודה, הקניות ואפילו 
המפגש עם בני משפחה - אינם כפי שהיו. 

אך אנו מאמינים כי בסיעתא דשמיא ובכוחות 
משותפים, אם נציית להנחיות של משרד 

הבריאות, כפי שהורו לנו גדולי ישראל, נצליח 
להתגבר ובעז"ה לחזור למסלול החיים הרגיל. 

תקופה זו מאופיינת בהנחיות מיוחדות 
המשתנות לעתים בהתאם לנסיבות, ואנו 

במטה ההסברה של משרד הבריאות למגזר 
החרדי פועלים להביא אליכם את כלל המידע 

בזמן אמת. 

קובץ שאלות ותשובות זה, מתייחס להנחיות 
כפי שהן במועד זה )מנחם אב תש"ף(. בכל 
שאלה או ספק תוכלו לפנות לקו המידע של 

משרד הבריאות בטלפון 03-5097000 או לקול 
הבריאות 5400*.

דגש מיוחד הושם על נושא הבידוד והיציאה 
למלוניות, כתוצאה מפניות רבות שהגיעו 

למוקדים מקרב הציבור החרדי. 

השאלות הנוגעות לצום ט' באב היו למראה 
עיני גדולי ישראל והתשובות ניתנו על ידם.

בברכת 'והסירותי מחלה מקרבך'

 מטה ההסברה למגזר החרדי
של משרד הבריאות

כשהיקף ההתפרצות 
באזור גבוה ודרכי 

פעולה חלופיות אינן 
רלוונטיות, מתקבלת 

 החלטה על
הגבלת תנועה.
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בעקבות הטלת הסגרים, נרשמה ירידה חדה במספר החולים. צילום: פלאש 90.

הוראות משרד הבריאות מצילות חיים. 
התשובות  מוגבלים  אזורים  בסוגיית  כי  לציין  חשוב 
מופיעות  המלאות  התשובות  כלליות.  הנם  כאן  המופיעות 
הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בחוק 
)הוראת שעה(, התש"ף-2020 )"חוק המסגרת"(. כמו כן, בכל 
הכרזה והכרזה מוסמכת ועדת השרים לקבוע את ההגבלות 
הספציפיות והקלות לאותן הגבלות, ולפיכך התשובות לחלק 
מהשאלות תלויות בהגבלות ובהקלות שבחרה ועדת השרים 

להחיל בכל מקרה ומקרה. 

מוגבל  באזור  או  שלימה  בעיר  סגר  לעשות  מחליט  מי   .1
בתוך יישוב? 

אחוז  של  בדיקה  מתבצעת  חריגה,  התפרצות  של  במקרה 
היקף  החולים,  במספר  ההכפלה  קצב  ביישוב,  החולים 
ראש  עם  שיח  ומתקיים  למלוניות  היציאה  היקף  הבדיקות, 
הרשות, בניסיון לבחון דרכים להאיץ את היקף הבדיקות, יציאה 

למלוניות, וקטיעה של שרשרת ההדבקה. 
לאחר שוועדת השרים השתכנעה כי היקף ההתפרצות באזור 
פעולה  שדרכי  וכן  בישראל,  הכללית  לרמה  ביחס  יותר  גבוה 

חלופיות אינן רלוונטיות, מתקבלת החלטה על הגבלת תנועה.

2. מה היקף השטח של אזור מוגבל? 
יחולו  בו  הזמן  את  קובעת  קורונה  לענייני  השרים  ועדת 

ההגבלות, את היקף האזור בו הן יחולו וגם את סוג ההגבלות.

3. איך מחליטים כמה זמן נמשך הסגר? 
אזור  יכולה לאשר הכרזה על  קורונה  לענייני  ועדת השרים 
מוגבל לתקופה של עד 7 ימים. לאחר מכן ניתן להאריך ב-5 
ייעודית מטעם  )ואז באישור ועדה  יום  ימים כל פעם, עד 21 

הכנסת ניתן להאריך ב-14 ימים נוספים בכל פעם(. 

4. מי מפקח ואחראי על אזור שתחת סגר? 
ומאפשרת  ההחלטה  אכיפת  על  אחראית  ישראל  משטרת 
כניסה ויציאה מאזור מוגבל בהתאם להחלטת ועדת השרים.  

5. האם מותר לצאת מהבית באזור מוגבל? 
ועדת השרים קובעת את היקף ההגבלות שיחולו באזור מוגבל 
)בין היתר על סמך פילוח נתוני התחלואה והערכה לגבי המשך 
הגידול במספר החולים(. אם נקבע שתחול הגבלה על יציאה 

למרחב הציבורי באזור המוגבל, תותר יציאה ממקום המגורים 
אך ורק למטרות שפורטו בסעיף 16 ל"חוק סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה". הוועדה רשאית לקבוע מטרות 
נוספות שמתירות יציאה מהבית. כדי למנוע ספק, באזור עליו 
מוטלות הגבלות, מפיץ משרד הבריאות חוברת המפרטת את 
באזורכם  סגר  הוטל  אם  מהבית.  לצאת  מותר  בהן  הנסיבות 
ואתם מסתפקים אם מותר לצאת, תוכלו לבדוק זאת במוקד 

קול הבריאות 5400*.

6. אילו שירותים זמינים באזור המוגבל? 
השרים  ועדת  כרגיל.  לפעול  ממשיכים  חיוניים  שירותים 
קובעת את ההגבלות על פעילות עסקים, מוסדות חינוך וגופים 

ציבוריים ופרטיים אחרים, בתוך האזור שתחת הגבלות. 

7. האם יש מגבלות התקהלות מיוחדות באזור המוגבל? 
באזור  התקהלות  על  והגבלות  תנאים  קובעת  השרים  ועדת 

המוגבל.

8. האם מותר לקיים מניין מרפסות באזור מוגבל? 
גם כאשר יש איסור יציאה מאזור מוגבל, מותר לארגן מניין 

מרפסות. 
9. האם מותר לקיים מניין חצרות?

יציאה  מותרת  מוגבל,  מאזור  יציאה  איסור  יש  כאשר  גם   
מהבית לצורך השתתפות בתפילה בחצרות. יחד עם זאת, אין 
להתקהל יותר מ-20 איש ונדרשת שמירה על הוראות נוספות 

לרבות שמירת מרחק וחבישת מסיכה.

10. האם מותר לצאת להליכה לצרכי בריאות? 
הוטלו  אם  מהבית,  יציאה  מותרת  לשמן  מהמטרות  אחת 
הגבלות על יציאת המתגוררים באזור המוגבל ממקום המגורים, 
היא פעילות ספורט של יחיד או עם אנשים הגרים עמו באותו 

מקום מגורים, למרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים. 
גם כאן, לוועדת השרים יש סמכות לקבוע הקלות על הגבלה 

זו, כך שיוגדל המרחק המותר ליציאה לצורך ספורט.

11. איך עורכים הלוויות? 
גם אם הוטלו הגבלות על יציאת המתגוררים באזור המוגבל 
ממקום המגורים לפי סעיף 16 לחוק, מותרת יציאת המתגוררים 
ולמקום  הציבורי  למרחב  המגורים  ממקום  מוגבל  באזור 
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לי לצאת מהסגר כדי  ילד בפנימייה, האם מותר  לי  יש   .20
להסיע אותו לבית שלנו? 

פרטני  אישור  וקבלת  בקשה  הגשת  לאחר  רק  לצאת  יש 
מהגורם המוסמך )ניתן לפנות למוקד 104(.

זיהיתי הפרת הנחיות כמו מנין תפילה  21. מה לעשות אם 
בכמות העולה על המותר וכדו'? 

יש לידע את הגבאי או ממונה הקורונה במקום ולשקול יחד 
איתם פתרונות שימנעו ממצבים כאלה לחזור ולהישנות. ניתן 
גם לפנות למשטרה ועל פי הוראת גדו"י אף חובה לעשות זאת 

בפרט כשאין דרך למנוע את ההפרה.

לדווח  אפשר  והאם  סגר?  מפרי  על  לדווח  אפשר  למי   .22
באופן אנונימי? 

ניתן לפנות למשטרה ולרשות המקומית גם באופן אנונימי.

23. איך ניתן לקבל שירות רפואי בסגר? 
אין איסור על הפעלת שירותים רפואיים באזור מוגבל ומותרת 
יציאה מהבית לצורך קבלת טיפול רפואי גם אם הוחלו הגבלות 
על  הגבלות  שיוטלו  יתכן  אולם  המגורים,  ממקום  יציאה  על 
ההתנהלות בתוך המרפאה או בית המרחקת, כמו גם הגבלה על 

מספר הנוכחים במרפאה.

24. איך אוכל לרכוש תרופות בסגר? 
בתי מרקחת ימשיכו לפעול באזור מוגבל תחת מגבלות. גם 
מותרת  אליו,  וכניסה  מהאזור  יציאה  על  הגבלות  הוטלו  אם 

יציאה לצורך הצטיידות בתרופות.

יכול  25.  תלמיד בחינוך מיוחד שלומד מחוץ לאזור הסגר 
לצאת ולהיכנס?

ועדת השרים תקבע את הדבר באופן פרטני בכל אזור שבו 
בקשה  להגיש  חובה  אישור,  ויש  במקרה  גם  מגבלות.  יוטלו 
ולקבל אישור פרטני מהגורם המוסמך. מומלץ לפנות למוקד 

104 לשם כך.

26. אני עובדת כמזכירה מחוץ לאזור הסגר ולא נותנים לי 
לצאת, מי מפצה אותי? 

משרד האוצר פועל לפיצוי נפגעי הקורונה.

27. עד איפה מותר לי לנסוע לצורך רכישת מזון? 
מותרת  המגורים,  ממקום  יציאה  על  הגבלות  הוטלו  אם  גם 
יציאה למרחב הציבורי באזור המוגבל לצורך הצטיידות במזון. 

לא ניתן לצאת מהאזור המוגבל לצורך רכישת מזון. 

28. מה עושה אישה בהיריון שזקוקה לבדיקות תקופתיות? 
ניתן לצאת לצורך טיפול רפואי דחוף. במידה ולא דחוף יש 

לדחות.
באזור מוגבל, גם כאשר מותר לצאת מהבית, מומלץ להמעיט 
ככל האפשר, ולהיעזר באפשרויות מקוונות וטלפוניות על מנת 

לייצר שגרת חירום אפקטיבית ולהקטין את הסיכון להידבק.

על  להגבלות  בכפוף  וזאת  לוויה,  לצורך  המוגבל  באזור  אחר 
התקהלות והוראות נוספות לרבות שמירת מרחק. יש להבחין 
בין לוויה לאזכרה – אין היתר לצאת מהאזור המוגבלת לצורך 
אזכרה, ובכלל זה "שבעה", "שלושים", ו"יום שנה" )יארצייט(. 

12. כיצד מקיימים ברית מילה? 
גם אם הוטלו הגבלות על יציאת המתגוררים באזור המוגבל 
ממקום  יציאה  מותרת  לחוק,   16 סעיף  לפי  המגורים  ממקום 
המוגבל  האזור  בתוך  אחר  ולמקום  הציבורי  למרחב  המגורים 
על  להגבלות  בכפוף  וזאת  מילה,  בברית  השתתפות  לצורך 

התקהלות והוראות נוספות לרבות שמירת מרחק.

13. מי יכול להיכנס לאזור המוגבל? 
רפואי  צוות  איש  גוף הצלה,  המוגבל,  באזור  אדם המתגורר 
כמפורט בסעיף או וטרינר לשם מילוי תפקידם, עובד סוציאלי 
לצורך מילוי תפקידו, וכן מותרת כניסה לצורך אספקה ותחזוקה 
של מוצרים ושירותים חיוניים, העברה של קטין שהוריו חיים 
בנפרד לבית ההורה השני, כניסה לצורך חיוני אחר שאושרה 
מטרה  או  גורם  וכן  בקשות,  לבחינת  שהוסמך  הגורם  ידי  על 

אחרים שהותרו על ידי ועדת השרים.

14. מתי ניתן לצאת מאזור מוגבל? 
יציאה מותרת לצורך קבלת טיפול רפואי חיוני שאותו אדם 
אינו יכול לקבלו באזור המוגבל, יציאה להליך משפטי שאותו 
יציאה  בו,  נוכח  להיות  חייב  או  בו  מעמד  בעל  לו,  צד  אדם 
בתפקיד של שוטר, חייל, סוהר, עובד הרשות הארצית לכבאות 
והצלה או איש צוות רפואי , הלוויה של קרוב משפחה ממדרגה 
ההורה  אל  בנפרד  חיים  שהוריו  קטין  של  העברה  ראשונה, 
יציאה  רווחה,  עובד  יציאת  המוגבל,  לאזור  מחוץ  המתגורר 
לבחינת  שהוסמך  הגורם  ידי  על  שאושרה  אחר  חיוני  לצורך 
בקשות, או פעולה או מטרה אחרת שקבעה הממשלה בתקנות. 
כמו כן, ועדת השרים רשאית לאשר פעולה או מטרה אחרת 

שמצדיקה יציאה מאזור מוגבל.

15. איך ניתן לקבל היתרי כניסה ויציאה לצרכים חיוניים? 
מי שלא נכללים ברשימת הזכאים להיכנס לאזור מוגבל או 
הלאומי  החירום  למוקד  בקשה  להגיש  יכולים  ממנו,   לצאת 
החירום  לרשות  לפנות  או  הלאומי  החירום  בפורטל  או   )104(

הלאומית.

16. מי מפצה אותי כשהחנות שלי סגורה בגלל הסגר? 
משרד האוצר עמל על מתווה פיצוי לכלל בעלי העסקים.

האזור  בתוך  להתאווררות  מהבית  לצאת  מותר  האם   .17
המוגבל?

אם ועדת השרים אסרה יציאה מאזור מוגבל וגם תנועה בתוך 
אנשים  מספר  של  או  יחיד  של  יציאה  תותר  המוגבל,  האזור 
הגרים באותו מקום מגורים, לזמן קצר, ולמרחק של עד 100 
מטרים ממקום המגורים, אלא אם קבעה ועדת השרים אחרת. 

נכה, האם מותר לצאת מהאזור המוגבל  לי תעודת  יש   .18
להתאווררות? 

על פי החוק הקיים אין היתר לצאת מאזור שבו יש מגבלות 
לצורך התאווררות.

מהאזור  לצאת  מותר  האם  הספקטרום,  על  ילד  לי  יש   .19
המוגבל להתאווררות? 

במקרים חיוניים הנדרשים על מנת לשמור על בריאות האדם 
על  מוגבלות,  עם  לאנשים  לאפשר  ניתן   - הנפשי  מצבו  או 
הספקטרום האוטיסטי או אנשים עם מוגבלות נפשית, יחד עם 
מלווה אחד, אם נדרש, לצאת מעבר למגבלת המרחק הקבועה 
בתקנות )100 מ' ממקום מגורים(, וזאת באופן מידתי בהתאם 
למינימום הזמן והמרחק האפשריים, תוך הקפדה על הנחיות 
עם  לצאת  רצוי  ומסכה(.  מטר   2 של  )מרחק  הבריאות  משרד 
נכה, תעודת פטור או מסמך של  אישורים מתאימים, תעודת 

איש מקצוע ולהציגם בפני השוטרים בעת הצורך.

באזור מוגבל, גם 
כאשר מותר לצאת 

מהבית, מומלץ 
להמעיט ככל האפשר, 

ולהיעזר באפשרויות 
מקוונות וטלפוניות.
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2. האם יש הבדל מבחינת הסיכון הבריאותי, בין צום בתקופה 
רגילה לבין צום בזמן מגיפת הקורונה? 

לא.

3. נמצאתי חיובי בבדיקת קורונה, אבל אין לי סימפטומים, 
האם מותר לי לצום?

מבחינה בריאותית הדבר מותר, אולם מומלץ לשאול רב.

4. אני חולה קורונה עם חלק מהסימפטומים, האם מותר לי 
לצום? 

מבחינה בריאותית מומלץ שלא.

5. האם מותר לוותר על מסיכה ביום צום? 
אין היתר חוקי לוותר על מסיכה והדבר חובה גם מדין פיקוח 

נפש.

6. האם עקב נגיף הקורונה, יש להקל ולפטור מצום אנשים 
שחוששים לצום? 

לא.

7. הרופא אמר שאסור לי לצום בתשעה באב, האם לאכול 
רגיל, או "בשיעורים" כמו יום כיפור? 

רגיל.

8. יש לנו ילד חולה מאומת ואשתי בבידוד מטפלת בו, האם 
עליה לצום? 

אם היא חשה בטוב עליה לצום.

לפרקי  מעל  וסבון  במים  ידיים  לשטוף  מותר  האם   .9
האצבעות?

נוכח הסכנה מהנגיף פוסקים רבים קבעו כי השנה מותר ואף 
חשוב לשמור על היגיינה משום דחמירא סכנתא מאיסורא ולכן 
מותר לרחוץ ידיים במים וסבון או באלכוג'ל משום שלא מדובר 

ברחיצה של הנאה. 
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די  או  לצום,  עלי  אם  שיקבע  מומחה  רופא  צריך  האם   .1
ברופא רגיל? 

5כל רופא הוא בעל סמכות לקבוע.

ף
ש"

ת
ם 

מני
הז

ת בין 
הדור

מ
ת         /////         

שו"
ה ו

קורונ



1. מה חשיבות הבידוד הביתי? 
מניעת הדבקה של אנשים אחרים בקהילה.

הבית  בני  כל  את  מחייב  בבידוד  שמחייב  בית  בן  האם   .2
להיכנס לבידוד? 

לא, הם יכולים לצאת מהבית ובתנאי שהבידוד נשמר כראוי 
ועל פי הוראות משרד הבריאות.

לבדו  לצאת  הבידוד  בזמן  יכול  גן  בדירת  שמתגורר  מי   .3
לגינה הפרטית? 

כן.

4. התינוק שלנו חייב בבידוד, מה קורה עם ההורים והאחים?
מפרידים  לא,  ואחרים  בידוד  צריכים  הבית  מבני  כשחלק 
ביניהם ככל הניתן. על המבודדים לעטות מסיכה. אם מדובר 
בילד קטן, רצוי שהורה או אח אחד יהיה איתו בחדר שבו הוא 

ישהה בבידוד, והשאר ימשיכו בשגרת החיים.

האוכל של  בכלי  יכול להשתמש  אני  הבידוד  בזמן  5. האם 
הבית? 

רצוי לאכול בכלים נפרדים או בכלים חד פעמיים.

6. האם בגדי בן הבית המבודד דורשים כביסה בנפרד? 
לא.

האם בזמן הבידוד ניתן יכול לצאת בשעות הלילה לנשום   .7
אוויר? 

 לא.

אני בבידוד וכעת אין אף אחד בבית. האם בכל מקרה אני   .8
חייב לחבוש מסכה כשאני יוצא מחדר הבידוד? 

לא. 

9. מי נדרש לבידוד ביתי? 
ובעלי  מאומת  חולה  עם  במגע  שהיו  מי  מחו"ל,  השבים 
גם  לבידוד.  מיידית  להיכנס  נדרשים   - נשימתיים  תסמינים 
מי שקיבלו הוראה ממשרד הבריאות להיכנס לבידוד, חייבים 
38 מעלות חייב לשהות  לעשות זאת. אדם עם חום גוף מעל 
בבידוד )גם אם לא שב מחו"ל או שהה בסמוך לחולה קורונה 

מאומת(, למשך יומיים לאחר ירידת החום.

10. למי עלי להודיע על כניסה לבידוד בית? 
עליך למלא טופס דיווח עצמי באתר של משרד הבריאות או 

במוקד קול הבריאות. עובדים צריכים להודיע למעסיק.

11. מה יקרה אם לא אדווח על כניסה לבידוד? 
הפרת החובה מהווה עבירה פלילית ועשויה להסתכם במאסר 

של 6 חודשים או קנס. 

שלא  והתברר  לבידוד  להיכנס  נדרשתי  אם  יקרה  מה   .12
הייתי בבידוד?

 ראשית, מעשה זה עלול לסכן את סביבתך את בריאותם ואף 
את חייהם של אחרים, שנית, במקרה ונתפסת הקנס שתקבל 

על הפרת בידוד עומד על 5,000 ₪.

13. מה עושים אם במהלך הבידוד מתפתחים תסמינים כמו 
חום, שיעול או קשיי נשימה? 

פונים לרופא באופן מיידי ומבקשים בדיקה.

14. האם כשהורה בבידוד, הילדים יכולים לצאת מהבית? 
כן.

15. האם כשאני בבידוד מותר לי לעבוד? 
בהחלט, אך מהבית בלבד.

16. האם כשאני בבידוד אפשר לחייב אותי לעבוד? 
לא, אסור.

17. מי ישלם לי משכורת על התקופה בבידוד? 
ימים אלו נחשבים "ימי מחלה".

18. כל המשפחה התחייבה בבידוד, כיצד נערוך קניות? 
יש לבקש סיוע מקרוב משפחה, שכן, או חבר בקהילה. ניתן 

גם לבקש סיוע מהרשות המקומית.

טכנאי  או  שרברב  להזמין  ניתן  האם  המזגן,  התקלקל   .19
בזמן בידוד? 

כן, אך יש להודיע לו על כך ולוודא ששניכם חובשים מסיכה 
ריחוק  על  לשמור  שיש  כמובן  בבית,  שהותו  זמן  כל  לאורך 

מקסימלי.

20. מה עושה חולת קורונה שצריכה ללדת? 
מראש  וליידע  החולים  לבית  אמבולנס  עם  לנסוע  עליה 

שמדובר בחולת קורונה. 

בעיה  והתעוררה  בבידוד  נמצאים  כאשר  עושים  מה   .21
כאבים  או  פציעה  שיניים,  כאבי  כמו  דחופה  רפואית 

בחזה? 
דחוף  טיפול שאיננו  דחוף.  רפואי  טיפול  לצורך  לצאת  ניתן 

יש לדחות.
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כוחות ההצלה בפינוי נדבקים לבתי החולים. צילום: פלאש 90.

22. כשאני בבידוד, מותר לי לארח אורחים בחצר במרחק 
שני מטר? 

לא.

23. איך שומרים על בידוד כשיש בבית שירותים אחד בלבד? 
מנקים אותם היטב לאחר כל שימוש.

24. מה קורה כאשר חלק מבני הבית זקוקים לבידוד, אבל זו 
דירה צפופה ולא ניתן לבצע בידוד? 

מבקשים לצאת לבידוד במלונית.

צריכים  הם  כיצד  בחדר,  בבידוד  ילדים  בבית  לנו  יש   .25
להתנהג כשיוצאים למרחב הבית? 

ראשית יש לצמצם את יציאתם מהחדר כמה שניתן. כאשר 
הם מוכרחים לצאת עליהם לעטות מסיכה ולשמור מרחק של 

שני מטרים לפחות.

יפטר  שהמעביד  מחשש  בבידוד  להישאר  חושש  אני   .26
אותי אם לא אגיע לעבודה, האם אני מוגן מפיטורין? 

כן.

27. אני גר בדרום, נמצא בבידוד, ויש אזעקה. האם כל בני 
המשפחה יכולים להיות ביחד בממ"ד? 

מהאדם שנמצא  הניתן  ככל  מרחק  לשמור  מסיכות,  עם  כן, 
בבידוד וביציאה מהממ"ד לשטוף את הידיים בסבון ומים היטב.

28. אני גר בבניין ישן בדרום, יש לי שכן שנמצא בבידוד, ויש 
אזעקה האם מותר לכולנו להיות בחדר המדרגות? 

מהאדם שנמצא  הניתן  ככל  מרחק  לשמור  מסיכות,  עם  כן, 
בבידוד וביציאה מהממ"ד לשטוף את הידיים בסבון ומים היטב.

29. מה לעשות כשנקבע לי לפני חודשים רבים תור לרופא 
מומחה ואני בבידוד?

ניתן לצאת לצורך טיפול רפואי דחוף. במידה והוא לא דחוף 
יש לדחות.

30. מה ההגדרה של חשיפה לחולה? 
שהייה בסמוך לחולה במרחק שפחות משני מטרים למעלה 

מ-15 דקות.

למשך  בית  באותו  היה  החולה  וגם  מסיכה  עם  הייתי   .31
שעתיים ובמרחק של יותר משני מטרים, אני חייב בידוד? 

אם החולה היה עם מסיכה גם כן אז אינך חייב בבידוד.

32. מה עושים אם יש בבית ילד עם צרכים מיוחדים שנדרש 
לבידוד? 

אחד ההורים ישהה עימו בבידוד כשההורה חובש מסכה.

33. יצאתי מהבידוד וקיבלתי קנס, האם יש לי יכולת לערער 
על הקנס? 

כן.

34. האם יש שינוי בזמן הבידוד אם אין לי סימפטומים? 
לא.

35. האם יש שינוי בזמן הבידוד אם לחולה שנחשפתי אליו 
אין סימפטומים? 

קשר  ללא  לחולה  החשיפה  ממועד  יום   14 למנות  יש  לא. 
לסימפטומים.

36. ממתי סופרים 14 ימי בידוד? 
ביום  ויוצאים  ימים מלאים מהחשיפה האחרונה   14 סופרים 

ה-15.

37. 14 ימי בידוד מחייבים 14 יממות שלמות מרגע ההודעה, 
או שביום ה-14 כבר אפשר לצאת ואם כן מאיזו שעה?

14 יממות שלמות.

38. אני חולה בקורונה, למה שלא אשאר בבית במקום לנסוע 
למלוניות האשפוז של פיקוד העורף? 

במידה ויש צפיפות רבה בבית מומלץ לנסוע למלונית אשפוז 
על מנת למנוע הדבקת שאר בני המשפחה.

 מי שהיו במגע
 עם חולה מאומת,
נדרשים להיכנס 

מיידית לבידוד.
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1. האם מותר לנסוע לקברי צדיקים בחו"ל? 
אין איסור אך בעת השיבה לארץ יש לשהות בבידוד 14 יום.

2. מה הכללים למי שמגיע לנתב"ג? 
חוזרים מחו"ל - בידוד 14 יום. 

3. האם אוכל לחזור הביתה, או אהיה חייב לנסוע למלון של 
פיקוד העורף? 

לא חובה מלון אם ניתן לבצע בידוד ביתי.

4. איך אגיע מנתב"ג לבית? 
במונית או לבקש הסעה מקרוב משפחה או חבר. אין לנסוע 
בתחבורה ציבורית. במונית יש ללבוש מסיכה כל הדרך, לשבת 
במושב האחורי ובכל זמן הנסיעה יש להשאיר חלונות פתוחים.

5. אם הגעתי מחו"ל ואני צריך לשוב לשם בטרם מלאו ימי 
הבידוד, מה עלי לעשות?

במקרים  תותר  הבידוד  סיום  טרם  ישראל  ממדינת  יציאה 
מחוזי  מרופא  בלבד  בכתב  אישור  באמצעות  בלבד  חריגים 
האישור  את  להציג  יש  הבידוד.  מתבצע  בו  המגורים  באזור 
בעת היציאה מנמל התעופה. בקשות יש להגיש דרך מוקד קול 

הבריאות 5400*.

6. האם רק לישראלים מותר להיכנס לארץ? 
כן, למעט במקרים חריגים.

אתחייב  מחו"ל  כשאשוב  והחלמתי,  בישראל  חליתי  אם   .7
בבידוד? 

לא, יש פטור למי שהחלים.

בחזרה לארץ
חובה לשהות בבידוד 

14 יום. אין לנסוע 
בתחבורה ציבורית 

הביתה...יש להשאיר 
חלונות פתוחים בכל 

זמן הנסיעה.

חיטוי מטוסים לאחר נחיתה. צילום: פלאש 90. 04
חו״ל
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05חלוקת ציוד וביצוע בדיקת לחולים. צילום: פלאש 90.
מלוניות 
פיקוד 
העורף
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שרד הבריאות ממליץ לחולי קורונה להישאר בביתם אם מ 
יש להם אפשרות לשמור על כללי הבידוד ולא להדביק 

את שאר בני המשפחה.
בלעה"ר  גדולות  משפחות  ישנן  החרדי  הציבור  בקרב 
בגל  היו  זו  מסיבה  יחסית.  קטנות  דירות  בתוך  שמצטופפות 
הראשון משפחות בנות 10 נפשות ויותר שאחד מבני המשפחה 

הדביק בזה אחר זה את כל בני הבית.
לקחת  חייבים  למלונית,  לפינוי  כמתאימים  שהוגדרו  מי 
אחריות על המשפחה, על הקהילה ועל עולם התורה, ולצאת 
תלמודי  כנסת,  בתי  של  סגירה  וגם  סגר  למנוע  כדי  למלונות 

תורה וישיבות.
יש  יציאה למלונות פיקוד העורף,  כדי לבדוק אפשרות של 
לפנות טלפונית למרפאה או למוקד קופת החולים )תושבי חוץ 
שאינם מבוטחים צריכים לפנות למוקד קול הבריאות - בטלפון 

.)*5400
במידה ורק ילד אחד חולה, הוא ואחד ההורים יוצאים למלון. 
במידה ו-50 אחוז מבני המשפחה חולים, כל בני הבית יישלחו 
למלון. גם ברגע ששני ההורים חולים, כל בני המשפחה יוצאים 

למלון. 
 

אגיע  איך  ביתי  בידוד  אפשרות  לי  ואין  מחו"ל  שבתי   .1
מנתב"ג למלונית? 

לנסוע  אין  מנתב"ג.  אותך  לאסוף  יבוא  או שמישהו  במונית 
בתחבורה ציבורית. במונית יש ללבוש מסיכה כל הדרך, לשבת 
במושב האחורי ובכל זמן הנסיעה יש להשאיר חלונות פתוחים.

2. מה תספק לי המדינה במלונית? 
מלוניות ההחלמה של פיקוד העורף מספקות 3 ארוחות ביום 
)האוכל מוגש בחדר האוכל, כבופה או מנות ארוזות/חמגשיות, 

תלוי במלון וברמת הכשרות.
מצעים ומגבות מקבלים מהמלון, אך החולים נדרשים להחליף 

בעצמם את המצעים. מקבלים גם שמפו וסבון. 
כל חולה מקבל חומרי ניקוי ושקיות אשפה, ובאחריותו לנקות 
את החדר. את שקית האשפה מרכזים בנקודה מוגדרת, וצוות 

המלון אוסף לפחות פעמיים ביום.

המלון לא מספק טיטולים.
התורה  ושיעורי  התפילות  את  תורה,  וספר  כנסת  בית  יש 

מארגנים החולים בעצמם.

3. האם ניתן לקבל אוכל או חפצים בזמן השהות במלונית? 
כן.

4. איך מכבסים בגדים במלונית? 
ומסופקת גם אבקת כביסה  יש מכונות כביסה  בבתי המלון 
)ללא מרכך(, אולם יש לקחת בחשבון שיש תור. בתיאום עם 
צוות המלון, ניתן להשאיר אצלם מזוודה עם בגדים מלוכלכים, 
או  המשפחה  קרובי  טיהור,  לאחר  אטומה.  בשקית  עטופה 

החברים יוכלו לקחת את הבגדים, לכבס ולהחזיר.

האם אפשר לבקר את השוהים שם?   .5
לא.

6. מי זכאי לצאת למלונית-אשפוז? 
מקופת לבקש  יכול  בכך  שמעוניין  מאומת  חולה   כל 

החולים.

של  למלונית  חלו  שלא  ילדים  גם  לשלוח  ההיגיון  מה   .7
חולים? 

מי  ואין  החולים,  מהוריהם  אותם  להפריד  אפשר  אי  כאשר 
שיטפל בהם זו האפשרות היחידה.

8. איך אדע שאין בעיה של כשרות וצניעות? 
והם  החרדי  הציבור  עבור  מיוחדים  מלונות  הוכשרו  כידוע, 

מצויים תחת פיקוח והשגחה. 

9. הבנתי שהיו תלונות על צפיפות וקשיים נוספים? 
צריך לזכור כי מדובר במלונית שבה מאושפזים חולים ולא 
להעניק  כדי  יכולתו  ככל  עושה  העורף  פיקוד  נופש.  באתר 
תנאים מיטביים לחולים, אך עם זאת המלונות אינם פועלים 

במתכונת חופשה. 

בגל ראשון אנשים שהיו חייבים בבידוד והגיעו לשמוע "זכור" ולקריאת מגילה גרמו ל"ע לחולים ונפטרים. צילום: פלאש 90.
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10. כבר שיבצו אותי במלון, איך צריך להתנהג בבידוד עד 
שעוזבים את הבית?

• אין לצאת מהבית. לא לתפילה בחצר, לא למקווה וגם לא 
להוריד אשפה לפח. היציאה מהבידוד מסוכנת. בגל ראשון היו 
מקרים של אנשים שהיו חייבים בבידוד והגיעו לשמוע "זכור" 

ולקריאת מגילה וגרמו ל"ע לחולים ונפטרים.
• אין להכניס מבקרים לבית. 

• על כל בני הבית להקפיד על שטיפה וסיבון ידיים או שימוש 
בחומר חיטוי אלכוהולי באופן תכוף.

• יש לבדוק שאזורי הבית המשותפים כגון מטבח ושירותים 
מאווררים היטב.

• יש להימנע משימוש משותף עם החולה בחפצים העלולים 
אוכל,  כלי  סיגריות,  כגון מברשת שיניים,  הנגיף,  להעביר את 

מגבות, מצעים וכדומה.
• צריך לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי 
ואחרי  ולפני  אכילה  לפני  אוכל,  הכנת  ואחרי  לפני  אלכוהולי 

שימוש בשירותים.
• אם על הידיים יש לכלוך נראה לעין, יש להעדיף שטיפה 

במים וסבון על פני חומר חיטוי. 
•  עדיף להשתמש בניירות חד-פעמיים לייבוש הידיים.

והאף בעת עיטוש או שיעול,  יש להקפיד על כיסוי הפה   •
מרפק  לכופף  או  פעמית  חד  מטפחת  תוך  אל  בעדיפות 
פיזור  את  למנוע  מנת  על  זה,  לכיוון  ולהתעטש  ולהשתעל 
הנגיף בחלל האוויר. לאחר מכן, יש לשטוף ידיים במים וסבון 

או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי.
האם  על  ההאכלה  לפני  נגמל,  שטרם  תינוק  של  במקרה   •
להקפיד על רחיצת ידיים יסודית ועל כיסוי הפה והאף שלה 

במסכה או בד זמין אחר.
יש  גבוהה.  בתדירות  וכביסה  מצעים  החלפת  לבצע  יש   •
לאחסן את כל כביסת המבודד באוגר נפרד בחדר הבידוד עד 
למועד הכביסה. יש לדאוג שכביסה מלוכלכת לא תבוא במגע 
כביסה  לבצע  יש  נקייה.  כביסה  לרבות  אחרים  פריטים  עם 
בנפרד, בתוכנית כביסה של לפחות 65 מעלות צלזיוס. הכביסה 

תעשה עם סבון כביסה רגיל.
• בכל בעיה רפואית, יש לפנות טלפונית למרפאה או למוקד 

קופת החולים.

06
כללי
לא  נשימה.  בעיות  עקב  מסיכה  חובש  לא  אני   .1
מרשים לי לקנות בחנות או לנסוע באוטובוס. מה 

החוק אומר? 
יש להציג אישור רפואי במידה ויש לך פטור.

חבישת  הנחיית  הפרת  על  קנס  הודעת  קיבלתי   .2
מסיכה, האם אוכל לערער? 

כן.

חייבים  הכנסת  בבית  הקורא  ובעל  החזן  האם   .3
במסכה? 

העובדים,  זה  ובכלל  במקום  השוהים  כל  על  כן, 
מתפללים ובעלי תפקידים )חזן וכיוצ"ב( לעטות מסיכה 

בכל עת, בהתאם להוראות משרד הבריאות.

4. איזו מסכה הכי טובה נגד קורונה? 
אין הבדל. יש לוודא שהמסיכה אוטמת כראוי וכי ניתן 

לנשום דרכה.

להיכנס  ניתן  האם  טוב,  מרגישים  שלא  במקרה   .5
למרפאה לביצוע בדיקה? 

מראש  לתאם  יש  תסמינים  או  חום  של  מקרה  בכל 
הגעה עם מזכירות המרפאה. 

מבידוד  משתחררים  איך  גבולי"?  "חיובי  זה  מה   .6
לאחר "חיובי גבולי"? 

חד- איננה  שהתשובה  משמעותו  גבולי'  'חיובי 
משמעית. יש לחזור על הבדיקה ועד לקבלת התוצאות 

ההתייחסות כאל תשובה חיובית.

מסכה  לחבוש  חייב  אני  האם  מקורונה,  החלמתי   .7
במרחב הציבורי?

כן.

למה  חזקה,  לשפעת  דומה  שקורונה  הבנתי   .8
חוששים שכל המשפחה תידבק? 

בקרב  במיוחד  קשים  ותמותה  תחלואה  מקרי  יש 
שאיננו  אפילו  בנגיף  שחלה  אדם  סיכון.  קבוצות 
בקבוצת סיכון עלול להדביק ח"ו אדם שנמצא קבוצת 
סיכון. מחקרים רבים טוענים כי הקורונה מדבקת הרבה 

יותר משפעת.

בלי  חולים  מפני  מזהירים  הזמן  כל  למה   .9
סימפטומים? 

ועלולים  הנגיף  את  נושאים  יודעים שהם  לא  הם  כי 
להדביק.
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03-509-7000
קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי:

מקפידים
על היגיינה

חובשים
מסיכה

שומרים מרחק
2 מטר

נמנעים
מהתקהלויות

בכל מקרה של חום ו/או תסמינים יש ליצור קשר עם רופא המשפחה

הסכנה להדבק אורבת בכל פינה; בתחבורה הציבורית, במכולת, 
בבית-הכנסת, עם החברותא, וגם ביציאה למסלול עם החברים מהשיעור. 
כדי לשמור עלינו ועל כל בני המשפחה שבבית, גם בבין-הזמנים חייבים 

להקפיד על ההנחיות ולקטוע את שרשרת ההדבקה.

הקורונה לא
יצאתם לבין-הזמנים?


