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י"ט אדר תש"פ
לכבוד:
יו"ר  /מזכיר /ממונה
מועצות דתיות  /מועצות אזוריות
שלום וברכה,
הנדון :חידוד הנחיות השירות במקוואות נשים
נושא טבילת נשים במקוואות והשירות הניתן בו בימים מורכבים אלו מאלץ אותנו לתת שירות מלא
לציבור הטובלות תוך נקיטה של מגוון פעולות הכרחי על מנת לשמור על שלומן ובריאותן של ציבור
הטובלות.
לאור האמור לעיל ובכפוף לתקנות משרד הבריאות להלן מספר הדגשים נדרשים;
 .1לצורך ייעול המערכת ועל מנת שלא תהיה שהות שאינה נצרכת במתחם המקווה ,יש להמליץ
לציבור הטובלות להגיע מוכנות לטבילה .דהיינו מקלחת וטבילה בלבד ,דבר זה יאפשר
מינימום הכרחי של שהייה במקווה ,כמו כן יחסוך תורות המתנה וכך תימנע התקהלות
במרחב ציבורי אחד.
 .2במידה ואפשרי יש עדיפות לתאם שעת הגעה עם הבלנית על מנת לווסת את עומסי ההמתנה.
 .3במידה ונוצר תור המתנה לטבילה ,יש להקפיד על הוראות משרד הבריאות לשמירת מרחק
של  2מטר מאדם לאדם.
 .4על הבלניות עצמן להקפיד על שמירת מרחק בין אחת לשנייה בזמן שהותן יחד במקווה.
 .5יש לצייד כל מקווה בכפפות חד פעמיות ומסיכות לשמירה על בריאותן של הבלניות.
 .6יש להעמיד לרשות צוות הבלניות חומר לחיטוי שיעמוד לרשותן ולרשות ציבור הטובלות בעת
שהייתן במקווה (לדוגמא :ניתן להתקין עמדות אלכוהול ג'ל המכילים לפחות  60%אלכוהול).
 .7בעת שימוש הבלנית במסכה יש לדאוג כי תוודא שמכסה היטב את האף והפה.
 .8על הבלנית להשתמש בכפפות בזמן שהותה במקווה ,ולהחליף כפפות בין טובלת לטובלת או
לחלופין לדאוג לחיטוי בחומר אלכהולי בין טובלת לטובלת.
 .9יש להימנע ממגע יד חשופה בין הטובלת לבלנית בכל שלב שהוא.
 .10על הבלנית לשטוף ידיים לעיתים תכופות (במים וסבון ולמשך  20שניות לפחות).
 .11חיטוי החלל – יש להקפיד על חיטוי וניקוי כלל המשטחים ,הכלים הסניטריים ,ידיות
הדלתות ומעקות האחיזה – לאחר כל טבילה!
 .12חובה להקפיד על חיטוי המים וטיפול בכלור ,כמו כן טיפול יומי לניקוי המסננים במידה ויש.
 .13חובה לתת שימת לב לחיטוי וטיפול בור הטבילה ,וכן בדיקת המים לאחר כל מספר טובלות.
החלפת מים תעשה בהתאם לתקנות שנשלחו אליכם במכתבינו מיום  12.3.2020ומצורפות
שוב בקישור https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/tavru01.pdf :
 .14בעת כיבוס המגבות שהיו בשימוש במקווה יש להקפיד כי:
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*הכביסה תכובס בחום המקסימלי המומלץ בהוראות הכביסה
*לאחר הוצאת הכביסה מהסל יש לחטא את הסל (לחלופין מומלץ להשתמש בשקית).
*יש לשטוף ולחטא היטב את הידיים לאחר מגע בכיסה.
במועצות אזוריות (ולא בערים) – מומלץ בימים אלו רק במידת האפשר לצמצם את
המקוואות הפעילים בין כל  3-4ישובים על מנת לתת שירות סדיר ורציף במינימום הוצאות
(רק בימות החול).
הבלנית תיידע את הבאות לטבול בדבר ההנחיות החדשות ,ולהפנות את תשומת ליבן לאיסור
טבילה בזמן בידוד/חזרה מחו"ל בשבועיים האחרונים/חשיפה ישירה לחולה מאומת.
למותר לציין כי הוראות אלו מחייבות ללא יוצא מן הכלל ואין להקל ראש במחויבות ביצוען
של כלל ההנחיות ללא יוצא מן הכלל.
בכל שאלה או בירור ניתן לפנות אלינו ואנו עומדים לרשותכם בכל שאלה.

לעדכונים בזמן אמת – מצ"ב קישור לאתר משרד הבריאות בנושא וירוס הקורונה:
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

בברכת "והסירותי מחלה מקרבך",
דבורה אייפרמן
מנהלת אגף מבני דת
העתק:
ח"כ הרב יצחק וקנין ,השר לשירותי דת
מר עודד פלוס ,מנכ"ל המשרד
גב' גליה קליין ,יועצת משפטית
מר אלון עזרא ,מנהל אגף בטחון וחרום
מר אבי רוזן ,מנהל אגף דוברות ,תקשורת והסברה
מר שלמה תנעמי ,יו"ר חבר המועצות הדתיות
הרבנים הראשיים לישראל שליט"א
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