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בשם מרשי, אלעד זוסמן, הורה שהותקנו במוסדות הלימוד בהם לומדים ילדיו – מסנני אוויר חשמליים, 
ובתמיכת הורים ברחבי הארץ, הריני לפנות אליך בדרישה להורות על הפסקה מיידית של התקנה ושימוש 
במטהרי/מסנני אוויר חשמליים בגנים וכיתות הלימוד ברחבי הארץ כמו גם לפירוקם וזאת עד להסדרת 
הנושא ברגולציה מתאימה ובדיקות בטיחות כמו גם מיצוי אפשרויות אחרות בטוחות ויעילות יותר, וזאת 

מכל הנימוקים שלהלן:

להווי ידוע כי משרד החינוך פרסם קול קורא לרשויות מקומיות לרכוש על חשבון המדינה, להתקין  .1
ולהפעיל מכשירי טיהור/סינון אוויר חשמליים בגנים ובכיתות נמוכות בבתי הספר ברחבי הארץ.

כתוצאה מהקריאה, שורה של רשויות מקומיות רכשו, התקינו ומפעילות בגנים ובכיתות הנמוכות  .2
מטהרים/מסננים כאמור אשר בנוסף לפונקציה המרכזית שלשמה נועדו, רבים מהם גם מבוססי 

Wi-Fi ומדווחים באופן שוטף לציוד קצה מוגדר.

ההחלטה לפרסם קול קורא כאמור כמו גם החלטת הרשויות השונות לרכוש, להתקין ולהפעיל   .3
מטהרים/מסננים חשמליים כאמור, נעשו ללא יידוע מוקדם של ההורים ומבלי שניתנה להם 

אפשרות להשמיע את דעתם בעניין או אף להתנגד. 

כתוצאה מכך, ילדים רבים נאלצים ללמוד בכיתות ובגנים כאשר המכשור הנ"ל פועל בסביבתם  .4
שעות רבות בכל יום, מתערב בתכולת האוויר שהם נושמים ומקרין קרינת Wi-Fi באופן רציף, 
ומנגד, להוריהם המודאגים/מוטרדים אין כל דרך למנוע את ההפעלה האמורה והם מחויבים על פי 

חוק להביא את ילדיהם לכיתות ולגנים למרות האמור.

למותר לציין כי הדבר גורם לתסיסה וכעס רב בקרב ציבור ההורים שדורשים לעצור מיידית את  .5
פעולת המכשירים, להוצאתם מהכיתות והגנים, ובתוך כך כופרים בסמכות הרשויות המקומיות 

והמדינה להתקין ולהפעיל מכשור כאמור.

בהקשר זה נציין כי: .6

אין בנמצא חוק המסמיך את משרד החינוך לקרוא לרשויות השונות להתקין ולהפעיל  א.
מכשור חשמלי המתערב בהיבט בריאותי בתכולת האוויר בכיתות הלימוד ובגנים וגם אין 
חוק המסמיך את הרשויות השונות לפעול בהתאם לקריאת משרד החינוך ולהתקין מכשור 
כנ"ל.   באין חוק מסמיך, המהלך כולו אינו חוקי ויש להורות על ביטולו לאלתר.   ככל 
שלמרות האמור הנכם סבורים שיש בסיס חוקי למעשה – נבקשכם להפנותנו אל החוק ואל 

סעיף החוק המסמיך.
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בלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען הזהירות בלבד, נוסיף ונטען כי אין למדינה או לרשויות  ב.
השונות היתר להפעיל בגני הילדים מכשור המשדר Wi-Fi. ראה בהקשר זה האמור בחוזר 
מנכ"ל משרד החינוך 3.6-11 שכותרתו "שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר – 
השלכות בריאותיות ובטיחותיות" המצ"ב לנוחותך, אשר קובע מטעמי בטיחות ובריאות 
התלמידים כי שכבת הגיל שתותקן בה רשת אלחוטית היא מכיתה א' ומעלה, ולמען הסר 
ספק, הודגש כי אין להתקין רשת אלחוטית בחטיבה הצעירה, ללמדך שהתקנה בגנים 

אסורה. 

אשר להתקנה בבתי הספר: הגם שיש היתר כללי על פי הנוהל להפעיל רשת אלחוטית  ג.
מכיתות א', אין למדינה ולרשויות השונות היתר במקרה ספציפי זה להתקין ו/או להפעיל 
בבתי הספר מסננים המשדרים Wi-fI, אלא באין אפשרות אחרת לשדר נתוני אינטרנט 
באמצעות רשת חוטית )כך על פי הנוהל(, אפשרות שהיתה אמורה להיבחן ביחס לכל כיתה 

וכיתה בנפרד, ואשר לא נלקחה בחשבון במקרה דנן. 

לזאת יש להוסיף שלא הוסדרה במסגרת ההתקנה, בדיקת קרינה לכל מכשיר ומכשיר 
המשדר Wi-Fi על ידי גורם מוסמך, ומכאן שאף אם ניתן היה להסכים להתקנת והפעלת 
המכשור, עדיין היה צורך בבדיקות שכלל לא נעשו ומכאן שהשימוש בימים אלה במכשור 

מנוגד לכללים שמשרד החינוך עצמו פרסם. 

עוד זאת, בהתאם להנחיה מיום 28.10.15 של ד"ר סטליאן גלברג, ראש אגף מניעת רעש 
וקרינה במשרד להגנת הסביבה )המצ"ב(, ככל שיכולת השידור של מכשיר עולה על 100 
מילי וואט, נדרש היתר מיוחד של המשרד להגנת הסביבה.   משעה שלא נערכה בדיקת 

יכולות השידור, לא ברור אם יש או אין צורך בהיתר מיוחד של המשרד להגנת הסביבה.

ההחלטה להתקין מסנני אוויר חשמליים התקבלה בלי שמוצו קודם לכן בדיקות בדבר  ד.
אפשרויות אחרות יעילות ובטוחות יותר, למשל אוורור באמצעות חלונות פתוחים או 
אוורור באמצעות התקנת מפוחים המזרימים אוויר צח, אפשרויות אשר הוכרו כעדיפות 
לבריאות הילדים עפ״י מסמך ״הנחיות והמלצות למזעור התפשטות הקורונה״ )נספח א׳(, 
שנכתב בחודש אוג׳ 2020, על ידי פרופ׳ איתמר גרוטו, עת ששימש משנה למנכ״ל משה״ב. 

לנוחיותך מצ"ב.

לא נעשה כל ניסיון מחקרי להשוואה בין יעילות ובטיחות במסגרת שימוש בתחלופת אוויר  ה.
טבעי לבין יעילות ובטיחות השימוש במסננים חשמליים, ובמקום לפנות לאפשרויות 
הטובות והבטוחות יותר, פנה משרד החינוך באופן ישיר לאפשרות הפחות מועדפת, וספק 

מסוכנת לילדים.

וכל זאת, בפרט שעה שהיום ידוע היטב למדע הרפואה ולכל בר בי רב שקורונה ככלל אינה  ו.
מחלה המסכנת ילדים, זאת בשונה מהמחשבה השגויה שהובילה את המהלך בתחילת שנת 
2020 עת הנגיף היה חדש והעולם היה נתון בחוסר ודאות. מכאן שהחיפזון שהונהג ומונהג 
בימים אלה לא היה נחוץ ועדיין אינו נחוץ, אלא היה ועדיין יש מקום לשקילה וביצוע מתון 

)אם בכלל( בכפוף לרגולציה ספציפית ובדיקות בטיחות קפדניות.

לגופו של המכשיר, נוסיף ונציין כי משעה שמטהרי/מסנני האוויר החשמליים מתערבים בתכולת  .7
האוויר בחלל החדר ומתיימרים לבצע פעולה בעלת היבט רפואי/בריאותי, היה מצופה שטרם 
השימוש בהם הם ייבדקו ויאושרו מבחינת בטיחות השימוש על ידי מכון התקנים הישראלי, אלא 

שהם לא נבדקו ולא אושרו כך שבטיחות השימוש בהם מוטלת בספק.   

נציין כי גם משרד הבריאות לא העניק אישור/רישיון רשמי לשימוש במכשירים הללו, אלא לכל  .8
היותר איפשר שימוש לאחר בדיקה כללית שבדקה שאינם מפיצים גז אוזון, מבלי שנבדקו לעומק 

ההשלכות הבריאותיות הנוספות;

בכלל זה לא נערך כל מחקר לאורך זמן בדבר השפעת מניעת חשיפה לנגיפים על מערכת החיסון של 
ילדים מתפתחים.   נכון להיום לא ברור כלל ועיקר אם למניעת חשיפה נשימתית ממושכת לנגיפים 
עשויה להיות השפעה מזיקה על מערכת החיסון, כפי שמניעת אלרגנים למשל מסכנת את הגוף 

ביצירת תגובות אלרגיות חמורות בחשיפה לא מבוקרת לאחר מכן.

לכל אלה אפשר להוסיף כי האחריות על ניקוי המסננים הוטלה על מוסדות החינוך שיעשו זאת  .9
מטבע הדברים באמצעות אב הבית, וקיים ספק גדול מאוד אם יצליח לעמוד במשימה כה סזיפית 
של פירוק וניקוי עשרות מסננים במוסד הלימודי אחת לחודש )בערך(, בנוסף לכל המטלות שיש לו 
באופן שוטף, כאשר ברור שאם לא יעמוד במשימה )וצפוי שלא יעמוד(, יהפכו המסננים למכשירים 
הפולטים בוודאות זיהום לחלל האוויר, זיהום אותו ינשמו ללא הרף ילדים שמערכות גופם 

מתפתחות.  
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אין רגולציה המסדירה את ההחלטה להתקין ולכן גם אין רגולציה המסדירה את עניין הפיקוח על  .10
ההתקנה, ההפעלה, התקינות והתחזוקה ומכאן שכל מוסד חינוכי ינהג כפי יכולתו או כראות עיניו, 
מה שיוביל לפערים גדולים בשימוש, בהתקנה ובהפעלה וכפועל יוצא, בהכרח לחוסר יעילות, או אף 

מסוכנות.

ההתנהלות האמורה של משרד החינוך תמוהה במיוחד לנוכח חוק חינוך ממלכתי הקובע כי מטרת  .11
החינוך הממלכתי היא בין היתר להנחיל תודעת בטיחות וזהירות )ס' 2)א()12((. לא ברור איך אפשר 
להנחיל בתלמידים תודעת בטיחות וזהירות כאשר הגוף האמון על ביצוע החוק, נוהג בחוסר זהירות 
ואינו ממצה את בדיקות הבטיחות לפני שקורא לכלל הרשויות בארץ להתקין מכשור כאמור 

בכיתות הלימוד ובגנים.

בהקשר זה יוער כי בהתאם לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969, לא יינתן רישיון להפעלת בית  .12
ספר אלא אם סבור המנהל הכללי כי מובטחת רמה נאותה של תנאי בטיחות בבית הספר )ס' 9)א()4(.  
בענייננו שאלת הבטיחות מרחפת באוויר כעננה כבדה.   שמא המהך שיזם משרד החינוך מצדיק 

לבטל את ההיתר שניתן לכל בתי הספר שלקחו חלק ביוזמה?

לאור כל זאת, הנכם נדרשים: .13

לפרסם הוראה מיידית לעצירת התקנת המכשירים ולעצירה של פעולת כל המכשירים  א.
שהותקנו, עד להסדרה רגולטורית ובטיחותית של העניין.

להורות על פירוק ו/או נטרול המכשירים מהכיתות ומגני הילדים לבל ייעשה בהם שימוש  ב.
נקודתי על ידי גננות/ים או מורות/ים בניגוד להנחיה.

ולמצער, ככל שיוחלט לא להורות כאמור, אזי לפרסם הוראה גורפת לכל הרשויות המקומיות  .14
ולמנהלי כל מוסדות החינוך עם הנחיה להפסקה מיידית של פעולת המכשירים וניתוקם 
מהחשמל, במקרה שהורה לתלמיד ו/או מורה/גננת דורש זאת )כך עד להכרעה משפטית לכל 

הפחות(.

בתוך כך, וככל שהנכם מוצאים לנכון להמשיך עם היוזמה, כי אז אתם נדרשים, טרם פניה  .15
לרגולציה המסדירה את חוקיות ובטיחות התקנת המסננים, לפעול למיצוי האפשרות של אוורור 

טבעי בכיתות ובגנים באמצעים האחרים שהמליץ משרד הבריאות.

נא ראו באמור פנייה במסגרת מיצוי הליכים בטרם עתירה לערכאות. .16

מרשיי שומרים על זכותם להוסיף כל טענה. .17

נא מסרו עמדתכם העניינית תוך 21 ימים מהיום. .18

בכבוד רב,

עו"ד אסף מירזאי
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תוכן עניינים

עמ' שם הנספח מס' 

6 3.6-11 שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר - השלכות 

בריאותיות ובטיחותיות

1

11 28.10.15 מכתב של ראש אגף במשרד להגנת הסביבה 2

13 הנחיות והמלצות פרופ' גרוטו 3
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מבוא
תמצית

חיי כולנו מוקפים בהתקני קצה ובציוד תקשורת המשפרים את חיינו ומאפשרים לנו ליהנות
ממנעמי הטכנולוגיה מחד גיסא, ומאידך גיסא הם מקור לקרינה שעלולות להיות לה השלכות על

בריאות האדם, בייחוד בגיל הצעיר.
במסגרת חוזר זה יפורטו הנחיות יישומיות שהן תולדה של עבודה רבת היקף של הוועדה

הבין-משרדית, ומטרתן למזער ולהפחית ככל האפשר את חשיפת התלמידים וסגלי ההוראה
לקרינה בלתי-מייננת הנובעת משימוש בציוד תקשורת, בהתקני קצה או בציוד אחר. שמירה על

הנהלים והנחלתם לבאי בית הספר כולם תסייע לאיזון בין צורכי הטכנולוגיה המתפתחת לבין
שמירה על בריאות התלמידים וצוות בית הספר.

מנהלי בתי הספר מתבקשים לחשוף את החוזר למורים ולתלמידים ולהגדיר יחדיו נוהלי
התנהגות מתאימים.

התוקף: החל מ-27 באוגוסט 2013.      
               התחולה: כלל מערכת החינוך.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא     
-     סעיף 3.6-10 בחוזר הוראות הקבע עג/9(א), "שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי

הספר – השלכות בריאותיות ובטיחותיות" – מבוטל

-     סעיף 3.6-9 בחוזר הוראות הקבע עג/2(ב), "שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי
הספר – השלכות בריאותיות ובטיחותיות" – מבוטל.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים*

-     סעיף 2.2-73 בחוזר הוראות הקבע עב/1(ב), "שימוש מושכל בטלפונים
סלולריים" – בתוקף

-     סעיף 3.6-13 בחוזר הודעות ומידע עב/7, "הנחיות להתאמה בין אמצעי קצה לתלמידים
לבין התשתיות הפיזיות והפדגוגיות בבתי הספר" – בתוקף

-     סעיף 2.2-58 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א), "הימנעות מחשיפה לקרינה מרשת חשמל" –
בתוקף

-    חוזר הוראות הקבע סב/6(ב), "אבטחת הבטיחות במוסדות החינוך" – בתוקף.

התפוצה: המורים, המנהלים, רכזי התקשוב בבתי הספר ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות
המקומיות.

יישום ומעקב*

האחריות על היישום, על המעקב ועל הבקרה של בדיקות הקרינה היא של הרשות1. 
המקומית/בעלות, בתיאום עם היחידה הסביבתית במשרד להגנת הסביבה.*

בכל שנה יבצע משרד החינוך בקרות מדגמיות בבתי הספר לבחון את אופן היישום של2. 
החוזר.

הוועדה תתכנס פעמיים בשנה לעדכון על אופן אכיפת החוזר.3. 

פעם בשנתיים (או קודם לכך, בהתאם לתגליות המדעיות בתחום זה) תתכנס הוועדה4. 
לבחינת ממצאי מחקר חדשים בתחום והצורך בעדכון החוזר.

הדפסת עמוד
שליחה לחבר

שיתוף בפייסבוק
שיתוף בטוויטר

rss

 
   

6

נספח 1

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-6/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-6/HoraotKeva/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal
javascript:OpenPrintPreview()
javascript:OpenMail()
http://www.facebook.com/share.php
http://twitter.com/home?status=reading%20from%20@edu_il
javascript:showRss()
http://educationforums.cet.ac.il/
http://www.facebook.com/edu.gov.il
http://twitter.com/edu_il
http://www.youtube.com/educationil


12:51 ,18.12.2022 שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר - השלכות בריאותיות ובטיחותיות 3.6-11

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-6/HoraotKeva/K-2013-3-3-6-11.htm 2/4

פעם בארבע שנים (או  קודם לכך, בהתאם לתגליות מדעיות בתחום) יעודכן חוזר5. 
המנכ"ל.

הגורם האחראי

א.   שם היחידה: המינהל למדע ולטכנולוגיה
ב.   בעל התפקיד: מנהל תחום ארגון, פיתוח וניהול ידע

ג.   מספר הטלפון: 02-5603913/133

.noamko@education.gov.il :ד.   כתובת הדוא"ל
 

תוכן העניינים

1. רקע

2. הנחיות כלליות

3. הנחיות בנושא קרינה מטלפונים ניידים

4. הנחיות בנושא קרינה ממערכות WLAN ,Wi-Fi  והתקני קצה בשימוש המורים והתלמידים

(ELF) 5. הנחיות בנושא קרינה בתדר רשת החשמל

6. נספח: התקנת רשת חוטית ורשת אלחוטית בבתי הספר ושימוש בהן.

 

1.     רקע
החל משנת התשע"א מופעלת בבתי הספר באופן הדרגתי התכנית הלאומית להתאמת

מערכת החינוך למאה ה-21. התכנית פורסת בבתי הספר את התשתית הבסיסית
המאפשרת שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בהוראה, בלמידה ובהערכה.

תשתית זאת כוללת –
-    אינטרנט (מרשתת) בפס רחב;

-    מקרן בכל כיתה;
-    התקני קצה למורים;
-    מערכת קול בכיתה;

-    אמצעי החשכה.
במסגרת התכנית מופעל גם מחקר מבוקר שמטרתו לבחון את המידה שבה השילוב של
תקשוב מתקדם תורם לבתי הספר במישורים של שימוש בתקשוב ובאוריינות מידע, את

המוטיבציה הלימודית של התלמידים, את איכות הפדגוגיה בכיתות, את האקלים
הבית-ספרי, את הישגי התלמידים ועוד. הערכת המחקר מבוצעת על ידי הרשות

הארצית למדידה ולהערכה (ראמ"ה). בנוסף מופעל במסגרת התכנית מסלול לבתי ספר
מתקדמים ("מדגימים"), וכן מופעלת תכנית פיילוט לפדגוגיה חדשנית בשילוב ספרי

לימוד דיגיטליים. במסלולים אלה ניתנות חלק מהתוספות הבאות או כולן, בנוסף
לתשתית הבסיסית:

-    לוחות "חכמים"

-    התקני קצה לשימוש התלמידים.

מעבר לכל אלה, בבתי ספר רבים מותקן ציוד תקשורת ומופעלים התקני קצה באמצעות
יזמה של רשויות מקומיות, בעלויות וגורמים נוספים.

חוזר זה מבוסס על המלצות שגובשו במסמך על ידי צוות בין-משרדי שהוקם בשיתוף
משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. לאחרונה הורחב הצוות

הבין-משרדי, והצטרפו אליו נציגים ממשרדי המדע והטכנולוגיה, התקשורת והמנמ"ר
הממשלתי (מנהל מידע ראשי ממשלתי).

כל ההוראות בחוזר זה הן על פי הנחיית הממונה על הקרינה במשרד להגנת
הסביבה והגורמים המוסמכים במשרד הבריאות.

 

2.     הנחיות כלליות
2.1    בכל בית ספר שהותקנו בו ציוד תקשורת והתקני קצה יש לבצע בדיקת קרינה

RF [1] ו-ELF [2] על ידי גורם מוסמך לפני התקנת הציוד ואחריה ולוודא שרמות
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הקרינה עומדות בדרישות המשרד להגנת הסביבה. יש לבצע את הבדיקות כאשר
הציוד מופעל בכל בית הספר.

2.2    בית הספר יישם תכנית מותאמת-גיל בכפוף לתכנית שהמשרד יפתח, "תכנית
להקניית ידע לבתי הספר – שימוש מושכל ברשתות אלחוטיות, סלולריות
ומכשירי חשמל", להקניית ידע בנושא קרינה אלקטרומגנטית וקרינת רדיו

(רשתות אלחוטיות, טלפון אלחוטי, טלפון סלולרי וכו') כדי להגביר את רמת הידע
בנושא. תוכני התכנית יתואמו עם נציגי משרד הבריאות, המשרד להגנת

הסביבה, משרד התקשורת ומשרד המדע והטכנולוגיה.

2.3    באחריות מנהלי בתי הספר ורכזי התקשוב להעביר את המידע ואת הידע
הנדרשים לצוות ההוראה בבית הספר ליישום חוזר זה.

 

3.     הנחיות בנושא קרינה מטלפונים ניידים בתקשורת סלולרית
הנחיות בנושא קרינה מטלפונים ניידים מפורסמות ומעודכנות מזמן לזמן. ההנחיות
המעודכנות מובאות בחוזר הוראות הקבע עב/1(ב), סעיף 2.2-73, "שימוש מושכל

בטלפונים סלולריים".

 

4.     הנחיות בנושא קרינה ממערכות Wi-Fi ,WLAN והתקני קצה בשימוש
המורים והתלמידים

4.1    במוסדות החינוך יש להעדיף התקנה של רשת חוטית בצורה שלא תיצור מפגע
בטיחותי הנובע מהתקנתה ומהשימוש בה, כמפורט בסעיף 1 של הנספח

"התקנת רשת חוטית ורשת אלחוטית בבתי הספר ושימוש בהן".

4.2    במקרים שקיימת בעיה להתקין רשת חוטית בלבד, אפשר להתקין רשת אלחוטית
בכפוף למגבלות האלה:

א.      שכבת הגיל שתותקן בה הרשת היא מכיתה א' ומעלה. למען הסר ספק אין
להתקין רשת אלחוטית בחטיבה צעירה.

ב.      ההתקנה וההפעלה הטכנית של הרשת האלחוטית תהיה בכפוף לסעיף 2
של הנספח הנ"ל.

ג.      ההפעלה הפדגוגית של הרשת האלחוטית תהיה בכפיפות לסעיף 3 של
הנספח הנ"ל.

ד.      בכל כיתה תותקן גם נקודה לגישה חוטית בעמדת המורה, והמורה יעשה
שימוש ברשת החוטית בלבד בכל עת שאין צורך בהפעלת הרשת

האלחוטית. דוגמאות לשימושים שאינם מצריכים שימוש ברשת אלחוטית
אפשר למצוא בסעיף 4 של הנספח הנ"ל.

 

(ELF) 5.     הנחיות בנושא קרינה בתדר רשת החשמל
5.1    בהתקנת מערכת חדשה ו/או בתחזוקת מערכת קיימת במוסד חינוכי או בסביבתו

ידאג הגוף האחראי על המערכת (כגון הרשות המקומית) שהמערכת תותקן
ותתוחזק באופן שהקרינה בסביבתה תהיה מזערית, על פי הטכנולוגיה העדכנית
הזמינה ביותר. פעילות הגוף תקיף התקנת מערכות חדשות, ניטור ותחזוקה של

מערכות קיימות, וכן טיפול במפגעים שיימצאו.

5.2    אין לאפשר טעינת התקני קצה מכל סוג בכיתה, ובכלל זה טלפונים ניידים. יש
להגדיר אזורים מיוחדים לטעינת מכשירים מחוץ לכיתה ולוודא שהמרחק בין
עמדת הטעינה לעוברים ולשבים יהיה 3 מטרים לפחות. אזורים אלה יסומנו

בשילוט ברור עם הכיתוב הזה: "אזור לטעינת מכשירים חשמליים. שים לב: ייתכן
כי באזור זה קיימת קרינה בלתי מייננת ברמה גבוהה העלולה להזיק לבריאות.

שהייה ארוכה אינה מומלצת." באזורים אלה תותר טעינה להתקני קצה אשר
נעשה בהם שימוש במסגרת הלמידה בבית הספר בלבד.

5.3    יש להימנע מטעינת התקן הקצה בעמדת המורה ככל האפשר. אם עולה הצורך
לחבר את התקן הקצה של המורה לטעינה, הדבר ייעשה בתנאי שהמרחק

מהמטען לכל אדם לא יפחת מ-20 ס"מ.

5.4    בית הספר יקפיד כי מחשבים נייחים וספקי כוח של מסכים שטוחים המותקנים
בשטחו יוצבו באופן שספק הכוח יהיה מרוחק לפחות 20 ס"מ מהתלמידים

ומהמורה.
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5.5    בית הספר יקפיד כי מסכים מסוג CRT[3] המותקנים בשטחו יוצבו באופן שהחלק
האחורי שלהם יימצא במרחק 20 ס"מ.

 

6.     נספח: התקנת רשת חוטית ורשת אלחוטית בבתי הספר ושימוש בהן.

.Radio Frequency    [1]
.Extremely Low Frequency    [2]

Cathode Ray Tube    [3] – שפופרת קרן קתודית.
 
 

*בוצע שינוי ב 28.8.2014 (שונה הצירוף "הרשות המקומית ו/או הבעלות" ל"הרשות
המקומית/בעלות")  חוזר מנכ''ל תשעג/10(ג), א' באב התשע"ג, 08 ביולי 2013 

  תאריך עדכון אחרון:  08/12/2022  
Terms of use The State of Israel. All Rights Reserved 1996- 2022, © Copyright השימוש ביצירות ספרותיות באתר בחסות אקו"םתנאי שימוש כל הזכויות שמורות © מדינת ישראל 
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להגנת הסביבה
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הנחיות והמלצות פרופ' גרוטו

עמ' 13
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 לשכת משנה למנהל הכללי 
תמשרד הבריאו  

Associate Director General 
Ministry of Health 

91010ירושלים  1176ת.ד.  
mmancal@moh.health.gov.il 

5655983-02 פקס: 5081207-02  טל:  

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
mmancal@moh.health.gov.il 
Tel: 5081207-02  Fax: 5655983-02  

 

 י' באלול, התש"פ

 2020אוגוסט  30

 350094220אסמכתא: 

 

 הנחיות והמלצות למזעור סכנת התפשטות נגיף הקורונה במרחבים סגורים המשמשים את הציבור

 

גדול יותר  על פי הידע שהצטבר עד כה, הסיכון להדבקה בנגיף הקורונה במרחבים ציבוריים סגורים הינו

מהסיכון להדבקה במרחב הפתוח. לכן, ובכדי להקטין את הסיכון להדבקה במרחבים סגורים, מובאים 

 להלן מספר דגשים והמלצות אשר נועדו לשמש ככלי עזר למזעור הדבקה. 

סיכון למזעור  הנדרשיםתנאים  שנקבעו במסגרת התקנות והנהלים המחייבים מכתיבותההנחיות 

 .  בהתאם למבנהו ותפקודור, סגו מרחב/מבנהנה בוורהדבקה בנגיף הקה

כל . מומלץ כי לחללים/מבנים ספציפייםבמסמך זה מובאות המלצות נוספות אשר ניתן להתאימן 

 .תכנית מניעה פרטנית ע"פ המתווה במסמך זהאו עסק יבנה  ארגון, מוסד

 .מודיםלקראת תחילת שנת הלידגשים ספציפיים ניתנו במסמך זה למערכת החינוך 

 

 כללים למרחבים סגורים  .א

למזער אפשרות להדבקה טיפתית או אירוסולית כלים אלו כאשר הם מופעלים במצטבר, נועדו  

 ציבור  את בנגיף הקורונה בין אנשים השוהים באותו זמן במרחב סגור המשרת 

  

 כללים המחייבים במסגרת התקנות: 

באישור תכנית  ת חובת עטיית מסכה. כלל על השוהים במרחב סגור מוטלכ – עטיית מסכות .1

 מיוחדת וכוללת  הממזערת תנאי הדבקה, קיימות הקלות לדרישה זו. 

 

)או בין קבוצה גרעינית  מטר בין אדם לאדם 2יש להקפיד על מרחק של  -  שמירה על ריחוק .2

אחת לאחרת( למעט נסיבות מסוימות בהן לא ניתן לשמור על מרחק זה בשל נסיבות הפעילות  

 במקביל ננקטות פעולות אחרות למניעת מגעים והדבקה.ו 
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צפיפות הבחללים סגורים נדרש להקפיד על צפיפות נמוכה ככל האפשר למניעת הדבקה. ככלל,  .3

לאדם וכך גם יקבע בתקנות החדשות המתייחסות   מ"ר 4 המקסימלית האופטימלית היא  

 למקומות בהם יש התקהלות. 

בהם נמוכה וקיימת תכנית ישיבה קבועה, כגון התנועה ת, ובמקומות שהפעלתם היא חיוני 

במתאר של מוסדות החינוך, לאור אופן הישיבה הקבוע, עטיית מסכות במרבית המקרים  

מ"ר לתלמיד,  2.5ניתן להקל ולאפשר צפיפות מקסימלית של עד  ,והסיכון הקטן יותר להדבקה 

 ורט בהמשך. במיוחד כאשר מתקיימות ההמלצות בנוגע לאוורור כמפ 

 

 היגיינתחיטוי משטחים, ובפרט אלו הנמצאים במגע של אנשים רבים.   -שמירה על היגיינה  .4

 ידיים. תבכניסה לחלל נדרשת זמינות של  אמצעים להיגיינ .פהידיים תכו 

 

. שמירה על רשימת מאוד חשובוצמצום מגעים הוא כלי משלים נוסף  -"קיבוע קפסולות"  .5

 .היא נדבך נוסף המסייע במזעור ההדבקה)מכונה גם קפסולות(  מגעים קרובים קבועים 

 

 המלצות לאוורור אשר אינן מחייבות אך נועדו לצמצם את הסיכון להדבקה בחללים סגורים: 

טיפול באוויר הינו כלי משמעותי למניעת הדבקה בחללים סגורים  - טיפול באוויר בחלל הסגור  

מקומות סגורים. הפירוט הטכני לגבי אופן המימוש המופיע  ומהווה נדבך עיקרי בהפעלה בטוחה של 

 בנספח א'  הינו חלק עיקרי ממסמך זה. 

 

 . 6-18דגשים למסגרות חינוכיות בגילאי  .ב

 הדגשים להלן באים כהשלמה לכללים ולהמלצות שלעיל: 

            חובה זו חלה על כלל השוהים בכיתה, תלמידים ומורים, למעט במצבים עטיית מסיכות:  .1

 שהוחרגו במסגרת התקנות. במקרים חריגים כגון לקות שמיעה, ניתן לפתור בעיות נקודתית על    

   מגן פיזי שקוף, מגביר קול למורה וכו'(., Visor)ידי מסיכה שקופה, משקף )   

 .צפיפות מורים, סגל בית הספר ותלמידים במהלך יום הלימודים -ריחוק חברתי  .2

פיפות השוהים בכלל החללים הסגורים בבית הספר )חדרי לכך שצככל שניתן, יש לפעול  .א

סידור  ארגוןלאחר , זאת מ"ר 2.5לא תעלה על שיעור של אדם ל  לימוד, חדרי מורים וכו'( 

  .אוורור ברמה הנדרשתל כן, יש לשאוף-. כמוישיבה מתאים להקטנת סיכון להדבקה 
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מחויב בכל עת לעטות מסכה או  מטר, המורה 2 -המרחק בין מורה לתלמידים לא יפחת מ .ב

לא  המורה אותו המיקום את לסמן מומלץמשקף מגן ע"מ למנוע נתז טיפתי בעת דיבור.   

  יעבור. 

כניסה ויציאה בעת נדרש למנוע התקהלות ולהבטיח ריחוק  –ריחוק חברתי מחוץ לכיתה  .ג

,  ע"י ניתן להשיג זאת באמצעים שונים למשל .הפסקותמבית הספר ומהכיתות, ובעת  

חללים מזעור שהייה בהפסקות מדורגות של כיתות שונות, דרוג זמני הגעה ויציאה,  

 .מסדרונות וחדרי מדרגותמשותפים סגורים כגון  

 הקפדה על ריחוק ועטיית מסכות בחדרי המורים ובישיבות.  .ד

 צמצום מספר המורים הנמצאים בחדר משותף בזמן נתון. –מזעור חפיפה  .ה

 

     קיבוע מיקום התלמיד בכיתה מגביל למעשה את סכנת ההדבקה הטיפתית  -קיבוע קפסולות  .3

       מקומות קבועים בהסעות הינם כלי חזק מאוד  -במקרה של הסעות  .לשכניו הקרובים בלבד  

 .מגעים בהגבלת  

 שילוב התלמידים והמורים במבנה של הקפסולות  -בית הספר למבנה קפסולות של עיקר מעבר   

 ות ובהתאם, התאמת המורים לכיתות השונות תוך המעטת חפיפה. הקבוע  

   מרחק, מסיכות, או עדיף בשיחות  -מומלץ שיתקיימו בהקפדה מרבית  -מגעים בין הקפסולות   

 . אמצעים אלקטרוניים דומיםזום או   

 

 שירותי הסעות תלמידים .ג

  ורונה החדש מיוחדות להתמודדות עם נגיף הק יש לפעול בהתאם לתקנות סמכויות .1

 .2020-מוסדות ללימוד חובה(, התש"ף שעה( )הגבלת פעילות של )הוראת                 

 יש לתת דגש בנושא של פתיחת חלונות ככל שישנם )למשל מומלצת פתיחת שני חלונות בצדדים  .2

 .מנוגדים, אחד בכל קצה של האוטובוס  
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 לייםעקרונות כל –טיפול באוויר בחלל סגור  –נספח א' 

 

הדרישות להלן לא באות במקום החוקים, התקנות, התקנים והנהלים  -טיפול באוויר בחלל סגור 

הקיימים ובמקרה של סתירה בין הנ"ל לבין הנחיות אלה, יש לפעול בהתאם לחוקים, התקנות 

 והנהלים.

וף להיערך מדובר בהמלצות שתפקידן למזער סיכון הדבקה אך הן אינן מחייבות בשלב זה אולם יש לשא

ן. זאת בשל העובדה כי ביצוע טיפול באוויר באמצעות אחת האפשרויות המפורטות בנספח, כעל פי 

יכולה לייצר הגנה טובה יותר, במיוחד במקרים בהם קיימת אוכלוסייה בסיכון או שלא ניתן לשמור על 

ואינן דורשות יודגש כי האפשרויות הינן פשוטות יחסית לישום מטר בין אדם לאדם.  2מרחק של 

התאמה מורכבת והן יכולות לסייע במניעת מחלות מדבקות נוספות. לכן מוצע כי ארגונים, מוסדות 

 ועסקים יפעלו לישמן, שכן מדובר בהשקעה חד פעמית שנועדה למזער סיכוני הדבקה לאורך זמן.

 

)אוורור  6210החלפות אוויר צח בשעה ולא פחות מהמינימום הנדרש בת"י  3יצירת מינימום של  (1

לשמירת איכות אוויר נאותה בתוך בניינים( או שילוב של החלפות אוויר צח עם סחרורי אוויר דרך  

מערכות סינון וקטילה, לצורך דילול ריכוז הנגיפים באוויר, באחת השיטות הבאות )מדורג מהדרך  

 המומלצת ביותר ועד למומלצת הכי פחות(: 

עות מערכת ייעודית לאספקת אוויר צח מטופל באחת החלפות אוויר צח בשעה באמצ 3אספקת  .א

 משלוש הדרכים הבאות: 

           על ידי התאמות מערכת האוויר הצח במערכת קיימת )הגדלת תדר המפוח במערכות  (1)

   הכוללות שינוי תדר, החלפת יחס תמסורת )"פולי"( במפוחים המונעים באמצעות רצועות   

      וח ביט"א להגדלת ספיקת האוויר הצח(, גם במחיר של במידת האפשר החלפת המפ או    

         אספקת אוויר צח בטמפ' גבוהה יותר והפחתת פינוי הלחות מהאוויר. נדרש לבחון את   

   מהירויות זרימת האוויר בתעלות ובמפזרים, על מנת לוודא שאין הפרעה אקוסטית לחלל   

 בו היא מטפלת.  

  האוויר הצח לאוויר החוזר ביחידות טיפול באוויר הכוללות אוויר  שינוי היחס בין ספיקות (2)

 צח, להתאמת ספיקות האוויר הצח לנדרש.  
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         על ידי הוספת יחידות טיפול באוויר צח במקומות בהם אין אספקת אוויר צח מטופל.  (3)

      טיפול דוגמה למערכת כנ"ל שניתן לבצע בזמן קצר יחסית הינה הוספת יחידה ייעודית ל  

            . יחידת עיבוי בודדת יכולה לספק את VRFעם יחידת עיבוי  VRFבאוויר צח בתצורת   

 התפוקה למספר יחידות אוויר צח כנ"ל.  

     ראהבשלושת הפתרונות הנ"ל, נדרש לוודא שמתקיים שחרור אוויר עודף על ידי יניקה ) 

     א שאוויר צח אכן נכנס לחדר )מניעת ניפוח של ( או גשר אוויר על מנת לוודלהלן 3 סעיף  

 החדר(.  

 

החלפות אוויר צח בשעה באמצעות מפוח/מפוחים ציריים ייעודיים )ביתיים  3אספקת  .ב

"וונטות"( לאספקת אוויר צח לא מטופל. החיסרון של התצורה הזו הינה הכנסת אוויר חם,  

קר בחורף, דבר שיגרום לטמפ' שונות מרובה חלקיקים )מכיוון שאינו מסונן(, לח בקיץ ו 

באזורים שונים בחדר, יגדיל את רמות הלחות היחסית, יגדיל את כמות החלקיקים ובהתאם  

את חוסר הנוחות בחדר ויגרום לעיבוי על גבי פתחי היציאה של מיזוג האוויר. בעת יצירת  

בחדר. על המפוח הפתרון הנ"ל חשוב לשים לב לפן האקוסטי, על מנת לאפשר תפקוד הולם  

להיות שקט ומותקן באופן המקטין את רמות הרעש )לדוגמה באופן מתועל, עם קטע צינור(. יש  

מפוחים נפרדים. יש לשקול התקנת מפוח/חי יניקה כנגד מפוחי  2 -לשקול חלוקת המפוח ל 

 (.להלן 3 לסעיף ראההאספקה ) 

 

סחרורי אוויר נוספים  2והשלמת אספקת החלפת אוויר אחת לשעה באמצעות מפוח צירי כנ"ל  .ג

 HEPA -על מסנן ה UVC. תוספת נורות HEPAלשעה באמצעות מערכת סינון מקומית דרך מסנן  

הינה נורה איכותית שלא פולטת אוזון ושההתקנה  UVC -יהווה יתרון. חשוב לוודא שנורת ה 

ר אוויר עודף או כנ"ל.  נדרש תריס לשחרו UVCמתבצעת בהתאם לכל כללי הבטיחות של נורות  

 (.להלן 3 סעיף ראהמפוח יניקה ) 
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סחרורי אוויר נוספות  2אספקת החלפת אוויר אחת לשעה באמצעות מפוח צירי כנ"ל והשלמת  .ד

. חשוב לוודא שנורת HEPA, ללא מסנן UVCלשעה דרך מערכת קטילה מקומית הכוללת נורת  

קנה מתבצעת בהתאם לכל כללי הינה נורה איכותית שלא פולטת אוזון ושההת UVC -ה 

 3 סעיף ראהכנ"ל. נדרש תריס לשחרור אוויר עודף או מפוח יניקה ) UVCהבטיחות של נורות  

 (.        להלן 

מפורטות וגיות אחרות אינן מוכחות ולכן לא ניתן להשתמש בהן כתחליף לאלו שלטכנו: הערה 

 לעיל 

 

פתיחת חלונות בשתי חזיתות שונות, יתאפשר שימוש בחלונות על מנת  בחדרים בהם אפשרי לבצע (2

לעיל.   נדרשים אמצעים  להבטיח כי החלונות  1ליצור תנועת אוויר כחלופה למערכות בסעיף  

 נשארים פתוחים בזמן השהות במרחב. 

 

יניקה מפוח  -בכל חדר בו ניתן, מומלץ לבצע יניקה מקומית מהחדר, לפינוי אפשרי של מזהמים  (3

מקומי )דוגמת וונטה כלשהי(. ההמלצה הינה על מינימום של החלפת אוויר אחת ליניקה כאשר  

לינוק ספיקת אוויר גבוהה מספיקת האספקה. יש  –רצוי לייצר לחץ שלילי בחדר בזרימה, קרי  

 להבטיח שימוש במפוחים שקטים. 

 

 במערכות מיזוג אוויר מרכזיות קיימות כדאי לשקול:  (4

      רמות סינון של מערכות מיזוג האוויר לדרגת הסינון המקסימלית שניתן ללא פגיעה הגדלת   .א

 .  MERV13במיזוג האוויר עד    

         ביחידות הטיפול באוויר )אפשרי ומומלץ גם על מזגנים בתצורה מיני  UVCהוספת נורות   .ב

 מרכזית(.   

 

 בוש הפתרון המקומי המיטבי, בכפוף להנחיות יש להיוועץ ביועץ מקצועי )מהנדס מיזוג אוויר( לגי (5

 מעלה. 
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 רקע ורציונל מנחה

 רקע ותנאים כלליים:

נגיף הקורונה מתפשט בעיקר בהדבקה ישירה מאדם לאדם בטיפות נשימתיות.  טיפות נשימתיות 

 מטר.  1.5-2מדבקות הן גדולות יחסית ונופלות מטה בכח הגרביטציה לאחר שעברו מרחק של 

 ים:  נוספות מתרחשות בהתאם לתנאים הסביבתיקה דרכי הדב

 

לצורת  .ד, בעיקר בחללים סגוריםתנאי צפיפות רבה ואוורור ירובהעברה בדרך האוויר )אירוסול(  א.

הדבקה זו עלולה להיות חשיבות מיוחדת מכיוון שאירוע של העברה אווירנית עלול לגרום להדבקה  

 המונית )"הדבקת על"(.  

 

 בעלת חשיבות נמוכה יותר.  -תי ישירה ע"י חפצים ומשטחים מזוהמים הדבקה בל ב. 

סעיף זה דן בתנאים הכללים הנדרשים בחללים/מבנים על מנת למזער סיכון להדבקה בנגיף  

נושא האוורור ומניעת הדבקה ראשית נתייחס לתנאים הכללים ובהמשך נתייחס להקורונה.  

 ת.אווירני 

ההתייחסות לסכנת ההדבקה בחלל/מבנה ספציפי חייבת  - חברתי עקרונות ליישום כללי ריחוק 

לכלול התייחסות לחלל/מבנה אך גם לדרכי הגעה, הכניסה והיציאה, ולאזורי ההמתנה.  לדוגמא,  

תוכנית מזעור הסיכונים לנסיעה בתחבורה ציבורית או בהסעות, תכלול, מעבר להתייחסות לכלי  

בתחנות ההסעה ואת תהליכי עלייה וירידה מכלי הרכב.  הרכב עצמו, גם את סידורי ההמתנה  

התייחסות לכיתת לימוד תכלול גם את ההתנהלות במסדרונות, בחצר בית הספר, סידורי הכניסה  

 והיציאה מהכיתות ומבית הספר. 

 

 מזעור הסיכונים מתבסס על מספר עקרונות:  

 

תייחסות לצמצום מספר האנשים צמצום מספר האנשים איתם אדם בא במגע.  הה – ריחוק חברתי .א

מתייחסת גם למספר המגעים בזמן קצוב, וגם למספר האנשים איתם מתקיימים מגעים אלו.   

 מגעים עם אנשים שונים.    5על  פיםמגעים ביום עם אותו אדם עדי 5כלומר  
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צמצום הסיכון למגע העלול להדביק ע"י שמירת מרחק בטוח.  בהעברה טיפתית  – ריחוק פיזי .ב

 .מטרים 2מעל המרחק הבטוח הוא  

 

על מנת למנוע הדבקה במרחק מגע  חציצה אטומה ושימוש באמצעי הגנה כגון מסכה א – מגע מוגן .ג

 .הקטן מהמרחק הבטוח 

 

 במגע ממושך סיכויי הדבקה גדולים יותר. - קיצור זמן המגע .ד

 

קשה על אורחות החיים, ריחוק חברתי הוא האמצעי היעיל ביותר למניעת הדבקה אך שימוש נרחב בו מ

ועל קיום משק פעיל.  לכן, השימוש בריחוק חברתי צריך להיעשות באופן מדוד. במסמך זה לא נדון 

של אנשים )"תא"( שיש בין חבריה  אחודה קטנה וקבועהבריחוק החברתי בהרחבה, אך נציין כי קבוצה 

ל ריחוק חברתי בין חבריה. לכן, מגע בלתי מוגן קרוב וקבוע )כגון בני בית(, אינה נדרשת לכללים ש

מטר בין אדם  2עד  1.5מזעור סיכון ההדבקה הטיפתית מתבסס על שמירת מרחק בטוח מזערי של  

 לאדם או בין תא לתא.   

מטר בין כלל התלמידים )הן  2לדוגמא, אפשר להפעיל כיתת לימוד תוך מימוש הפרדה מלאה של 

אים קבועים של תלמידים היושבים יחד סביב שולחן אחד, בשיעור והן בהפסקות( או באמצעות יצירת ת

מטר ומעלה מתלמידי תאים אחרים )הערה: אין  2יוצאים יחד להפסקה, ושומרים על ריחוק פיזי של 

סידור "תאים" כפי שנאמר כאן יכול לסייע (. בהנחיה זו תחליף לעמידה בדרישה לצפיפות נמוכה בכיתה

 פחתת הצפיפות בכיתה(.לעמידה בדרישה הבסיסית להבנוסף 

מזעור סיכון ההדבקה יכול להתבצע במספר דרכים וע"י שילוב ביניהם:  א. התאמת התשתית ב. 

 התאמת דרך ההפעלה ג.  שימוש באמצעי הגנה ד. מציאת חלופות.

כאשר אדם נדבק כל התא אליו הוא שייך נמצא בסיכון הדבקה גבוה.  לכן, במידה ואדם משתייך ליותר 

נוצרת רשת של תאים מקושרים ובעקבות כל מקרה הדבקה כלל הרשת נמצאת בסיכון. לכן  מתא אחד,

 חשוב להקטין את המגע בין תאים ככל הניתן. 

 למידת התנועה בחדר, מידת החפיפה בין אנשים בחלל סגור ולסידור הישיבה חשיבות גם כן. 

קבועים ובהנחה של הקפדה על  למשל, בכיתות לימוד או באולם קולנוע בהם קיימים מקומות ישיבה

מטר.  1.5עטיית מסכות על ידי כלל הצופים, אין צורך בשורה רווח למרות שהמרחק בין שורות קטן מ 

הסיבה לכך נובעת מכך שלא סביר שצופה יפנה לאחור למשך זמן משמעותי. מאידך חשוב לשמור על 

 .(כיסא ריק בין צופה לצופה )או בין קבוצות גרעיניות של צופים
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בעת פליטת רסס טיפתי, חלק מרסס זה עובר אידוי לטיפות קטנות יותר  עוד  - אוורור והחלפת אוויר

באוויר )קוטר של מיקרונים עד עשרות מיקרונים(. טיפות אלה אינן שוקעות באופן מיידי  ןבזמן שהיית

טיפות אלה,  .הן יכולות לשהות בחלל החדר דקות רבות עד שעותעקב העילוי שלהן באוויר ולכן 

הנושאות עימן עומס נגיפי מאדם חולה בחדר, עלולות לגרום להדבקה. סחרור האוויר בחדר באמצעות 

אוויר חיצוני או חיטוי, תגביר את הסיכון. ככל הנראה אירועים של ״הדבקות  כניסתמזגן מקומי, ללא 

מרכיב הדבקה זה. אנשים בחדר( מושפעות באופן ניכר מ רב שלעל״ )הדבקה בו זמנית של מספר 

בהתאם, פורטו במסמך אמצעים פשוטים להבטחת החלפת אוויר )הכנסת אוויר צח( וחיטוי האוויר 

מומלץ להקפיד על  אופטימליטכני  פתרוןלצורך הפחתה משמעותית של סיכון זה. יש להדגיש שבהעדר 

 .הנדרשקצב החלפת האוויר לצורך עמידה בפתיחת חלונות והוספת איוורור יזום 

 

העברה ע"י משטחים נגועים אינה שכיחה אך חשוב למנוע גם העברה זו. לצורך  – ניקוי וחיטוי משטחים

( בין משתמשים כאשר יש סיכון high touch surfacesכך נדרש ניקוי/חיטוי משטחים בהם המגע תכוף )

חות אחת ליום לניגוע ע"י הפרשות גוף )כגון מכשירים בחדר כושר(, ומעת לעת ע"פ תכנית קבועה ולפ

 באזורים אחרים כגון שולחנות בכיתה, ידיות אחיזה באוטובוס, ברזי מים ועוד.  

 

ליישם תכנית מפורטת, ע"פ מסמך זה, הכוללת הנחיות  יפעלועסקים וארגונים,  ,מוסדותמומלץ כי 

, ם הסגורים במתקן ובהסעותמחייבות בנושא המספר המקסימלי של מתכנסים בכל אחד מהחללי

 להנחיות.  היענותופיקוח על  ציאה, תכניות האוורורוי ת סידור הישיבה, כניסהתכני

 

 ההנחיות גובשו ע"י צוות מקצועי בהרכב להלן: 

 משרד הבריאות:

  מרכזת הוועדה -גב' סיגל פרחי ללוש, מנהלת תחום תכנון ובניה, מינהל תכנון ובינוי, משרד הבריאות 

 י למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה, משרד הבריאותמנהל המרכז הארצ, פרופ' יהודה כרמלי 

 מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים, משרד הבריאות, פרופ' מיטשל שוואבר 

 אדריכל ניר כספי, מנהל אגף תכנון, מינהל תכנון ובינוי, משרד הבריאות 
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 יועצים חיצוניים:

 מהנדס רענן דנון, ח.דנון מהנדסים בע"מ 

 ביד"ר שמשון יעק 

 ד"ר עמית בן קיש, סגן למו"פ, רפאל 

 עמיעד ספקטור, פיסיקאי 

  האוניברסיטה העברית –מרגלית, ביה"ס לבריאות הציבור, הדסה  –פרופ' רונית קלדרון 

 אורי קלי 

 אהוד זלצמן, ראש תחום עולם, מרכז מידע וידע 

 מיכאל שלר, חוקר, מרכז מידע וידע 

 בכבוד רב,                                                                                                         

 
 פרופ' איתמר גרוטו                                                                                                       

 המשנה למנהל הכללי                                                                                                      
 

 העתק:

 אדלשטיין, שר הבריאות )יואל( חה"כ יולי

 חה"כ חילי טרופר, שר התרבות והספורט

 חה"כ איציק שמולי, שר העבודה והרווחה

 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות

 ההרווחהעבודה וד"ר אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד 

 מר רז פרויליך, מנכ"ל משרד התרבות והספורט

 פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות -ד"ר שרון אלרעי

 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות 

 עו"ד אורי שוורץ, יועמ"ש, משרד הבריאות

 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועמ"ש, משרד הבריאות

 , משרד העבודה והרווחהרופאה ראשית מנהלת מערך שירותי הבריאותאלון, -ד"ר שגית ארבל

 , משרד החינוךסמנכ"ל ומנהל אגף בכיר חירום, בטחון ובטיחותמר אריה מור, 

 עו"ד טל וינר שילה, לשכה משפטית, משרד הבריאות 

 מר שלומי וריאט, יועץ לשכת שר הבריאות

 טיבת הבריאות, לשכת משנה למנכ"ל, משרד הבריאותגב' רותי גרוס, ראש תחום ח
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