
 

1 

 ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services 
Ministry of Health 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

 

 כ"ב בסיון, התש"פ
 2020יוני  14

263498120  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 –מס' תיק                   
 
 
 
 

 הגבלת פעילות(,  -( לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 11)2הוראות מנהל לעניין סעיף  הנדון:
 2020-התש"ף 

              

 
 

)להלן: "התקנות"(. קובעות, בין היתר,  2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 

 כי מקוואות יפעלו בהתאם להוראות המנהל. 

 
הוראות להלן  ,לתקנות( 3ה)3לתקנה ובהתאם  1940, ( לפקודת בריאות העם1)20בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 מקווה:  להפעלת

 הגדרות: .1

 כלים., ולמעט מקווה מקום שבו נעשית טבילה לצורכי טהרה -"מקווה טהרה" .1.1

 שיטה .2
 

לתקנות רישוי עסקים )תנאי  להם רישיון עסק בלבד, בכפוף לכל דין ובהתאם שישניתן להפעיל מקוואות .2.1

 .1999רואה נאותים למקוואות טהרה(, התשנ"ט, תב

 לא יופעלו.מסמך זה, שאין באפשרותם לפעול בהתאם לטהרה מקוואות .2.2

 לתקנות, למעט לעניין הגשת הצהרה לרשות המקומית.  1א3מקוואות יפעלו בהתאם להוראות תקנה .2.3

ם )נגיף הקורונה אסורה טבילה במקווה של חולה או אדם המצוי בבידוד, כהגדרתם בצו בריאות הע.2.4

 .2020-החדש()בידוד בית והוראות שונות()הוראת שעה(, התש"ף

 .מעלות צלזיוס 38של מעל אסורה טבילה במקווה טהרה של אדם עם חום .2.5

 מ"ר. 7לא ישהו  אנשים בו זמנית במתחם מקווה טהרה, ביחס של יותר מאדם אחד לכל .2.6

 מ"ר.  6חס של יותר מאדם אחד לכל  במקווה טהרה לגברים, בבור הטבילה לא ישהו אנשים בי.2.7

ים ככל הניתן, בין אנשים במתחם המקווה ובכניסה למתחם, לרבות בבור ישמר מרחק של שני מטר.2.8

 הטהרה.  מקווהבמתחם בין האנשים השוהים לא יהיה כלל מגע גופני  הטבילה.

עה למקווה שמועד ההג במקווה נשים, מפעילת המקווה תוודא כי טבילה במקווה תתבצע רק לאחר.2.9

 .מראש הטהרה תואם

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/tavru01.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/tavru01.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/tavru01.pdf
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 כללי: .3

 שמירה, ניקוי, חיטוי, ההנחיות ליישום האחריות, הנחיות נוספות, לרבות בדבר ההגעה למקווה הטהרה.3.1

 . זה מסמך מהוראות כחלק לראותן ויש, זה למסמך בנספח מובאות' וכו, אישית היגיינה על

פיקוח הרלוונטיים לבצע פיקוח על וכלל גופי ה הטהרה באחריות הגופים המפעילים את מקוואות.3.2

 .והוראות אלה ולוודא ביצועם של כל התנאים ברישיון העסק הטהרה מקוואות

לחוק רישוי , מהווה עבירה פלילית בהתאם ללא רישיון או בניגוד לתנאיו הפעלת מקווהיוזכר כי .3.3

 עסקים.

 הוראות אלה מחליפות הוראות קודמות שפורסמו. .3.4

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 

 ' סיגל סדצקיפרופ
 ראש שרותי בריאות הציבור
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 דגשים והמלצות לתפעול ותחזוקת מקוואות טהרה בתקופת חירום קורונה –נספח 

 הנחיות כלליות  .1

ניקוי וחיטוי משטחים יתבצע לעיתים קרובות ולפחות פעם ביום, לרבות אביזרים וציוד בשימוש נרחב .1.1

ת, ידיות, מתגי תאורה, כפתורי הפעלה, מעקות, כיורים וכד' ובכל ומשותף כדוגמת: כסאות, שולחנו

 משטח בו נוגעות המשתמשות.

מג''ל   1000החיטוי יתבצע לאחר ניקוי המשטח במים וסבון, עם חומר חיטוי על בסיס כלור בריכוז .1.2

ר מים. ליט 1 -מ''ל כלור ל 40אחוז(. להכנת התמיסה יש להוסיף  2.5 -3)אקונומיקה ביתית בריכוז  

אחוז, באמצעות ניגוב או התזה עד  70תן לחטא באמצעות תמיסת אלכוהול בריכוז של לפחות ילחילופין נ

 לייבוש.

מתקנים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין )כניסה לבניין, מבואה של חדרי מדרגות  יוצבו.1.3

 ומעליות, מבואה לחדרי שירותים, מטבחונים וכד'(.

ניקוי וחיטוי יסודיים יתבצעו בחדרי השירותים והמקלחות, וימצאו בהם בכל עת  סבון ידיים, נייר לניגוב .1.4

 ידיים, נייר טואלט ופחי אשפה. 

 ינותק מכשיר חשמלי לייבוש ידיים..1.5

 . תעשה לאחר תאום שעת ההגעה עם בלניתנשים הגעה לטבילה במקווה .1.6

 ן לפני הטבילה, מומלץ לעשות זאת בבית.תתקלח במים חמים ובסבוי/ת במקווה /הטובל.1.7

 חדרי הרחצה ינוקו לאחר כל שימוש..1.8

 כלות יכנסו למקווה עם מלווה אחת בלבד. .1.9

רישוי  בתקנות 18לא ייעשה במקווה טיפול לא רפואי בגוף האדם )כגון מניקור, פדיקור(, כנדרש בסעיף  .1.10

 .הלן: התקנות()ל 1999-"ט התשנ)תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה(, עסקים 

אין להשתמש באביזרים משותפים כגון: מגבות, ספוגים לרחצה, מסרקים, מספריים, קוצצי ציפורניים  .1.11

 וכד'.

 כביסה  .2

 במידה ומספקים במקום מגבות וחלוקים, יש לשלוח לכביסה לאחר כל שימוש. .2.1

וכביסה  כביסה מלוכלכת לא תבוא במגע עם כביסה נקיה )באמצעות הפרדת אזורים לכביסה נקיה.2.2

 מלוכלכת(.  

 מעלות צלזיוס לפחות. 65הכביסה תכובס בתכנית של .2.3

טיפול בכביסה מלוכלכת יעשה בכפפות. לאחר סיום הפעולה, יש להסיר את הכפפות ולשטוף את הידיים .2.4

 במים וסבון.

 מיגון בלניות, עובדי תחזוקה, הפעלה וניקיון  .3

  .כפפות ושטיפת ידיים במים וסבוןאף, -מסיכת פה.3.1
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 יפול בפסולת ט .4

 .שקית אטומה הניתנת לסגירה םמכלי אשפה יכללו בתוכ.4.1

 .אחוז מנפחה, ולפחות פעם ביום 75פינוי האשפה יעשה כאשר השקית מכילה עד .4.2

 .שקית האשפה תפונה אל מיכל/ פח אשפה מרכזי.4.3

 .אשפה לא תהיה פזורה בעסק או במרחב הציבורי.4.4

 אוורור .5

 .ה, הטבילה והרחצה, והפרוזדורים המוליכים אליהםיאווררו בקביעות חדרי השירותים, ההלבש.5.1

 המים ואיכותם בבור הטבילה ובאוצרות המים .6

בורות הטבילה ירוקנו פעם ביום לפחות. במקוואות בהם קיים מסנן פעיל בתוך בור הטבילה, יוחלפו .6.1

 המים אחת לשבוע לפחות, וינוקה אלמנט הסינון בכל יום.

 בפרק הכללי במסמך זה.  1.2, 1.1לסעיפים ניקוי וחיטוי הבורות יבוצע בהתאם .6.2

החיטוי -. נדרש לעבוד בערכילתקנות 28-ו 27סעיפים בורות הטבילה וההשקה יחוטאו בהתאם לדרישת .6.3

 העליונים המותרים בתקנות.

 שעות, לפחות. 3ערכי הכלור, העכירות וההגבה בבור הטבילה ימדדו ויתועדו בפתיחה וכל .6.4

 שות ללא אישור מפורש של לשכת הבריאות הרלוונטית.אין להתקין מערכות טיפול חד.6.5

 קורונהב הפעולות ניקוי וחיטוי לאחר טבילת חול .7

 יש לפעול כדלקמן: ,במקרים בהם נודע כי חולה בנגיף הקורונה טבל במקווה

 הבריאות ואת המשרד לשירותי דת ) אגף מבני דת(.לשכת ליידע את .7.1

 הבריאות פעול בהתאם להנחיות משרדות, ולים/את הטובלוליידע את צוות המקווה .7.2

 שעות לפחות 24-פן מידי ולסגור את המקווה לולהפסיק את הטבילה בא.7.3

לרוקן את מי בור הטבילה ולבצע פעולות ניקוי וחיטוי: בבור הטבילה, במשטחים שבסביבתו ובכל .7.4

 כמפורט במסמך זה.  ,המשטחים במבנה

ת הניקוי והחיטוי הנדרשות, תוך הקפדה על שימוש לוודא כי אנשי התחזוקה והניקיון יבצעו את פעולו.7.5

 מסמך זה.לבציוד מגן לרבות כפפות, חלוקים, מסכות ובהתאם 

מר חיטוי לבורות הטבילה וההשקה ולשמור על שגרת ולמלא מים טריים בבור הטבילה, להוסיף ח .7.6

              .הפעלה, בהתאם לתקנות

 
 


