
 
 

 

 

2020מאי  27  

"פתש יווןסד'   

 לכבוד, 

 ראש העיר, מר משה ליאון

 ההנחיות בתקופת הקורונה במקוואות.שמירה על  הנדון:

 רקע:

על פי הוראות שומרים בעיר שומרים על כללי משרד הבריאות. ל מקוואות הטהרה נכון להיום, לא כ

שיון המקווה ידאג לבצע פעם בחודש לפחות בדיקות של התאמת יבעל ר" -קיון למקווה הטהרהיהנ

פעם אחת ביום לפחות   יחד עם זאת נדרש כי ".  ..."לדרישות תקנות אלה באמצעות מעבדה מוכרת  המים

" נכון להיום, במוצאי שבת ובחגים מקוואות הטהרה לא ביסודיות.ירוקן בור הטבילה ממימיו וינוקה 

 מרוקנים, מאחר והדבר לא מתאפשר בשל השעות הרבות שלוקח לרוקן ולמלא מקווה.

שיון המקווה ידאג לניהול יומן שבו יירשמו מספר יבעל ר"נהלי השימוש במקווה דורשים: יתר על כן, 

החיטוי למי בור הטבילה וריכוזו, וביצוע כל בדיקה אחרת שהורה הכנסת חומר    הטובלים בו ביום, שעת

יחד עם הוראות אלו שבשגרה, כעת, עקב משבר הקורונה הצטרפו נהלים חדשים, ועל פי  "המנהל.

 הנחיות משרד הבריאות טבילה במקווה מותרת בתנאים הבאים:

 ילה של אדם חולה בקורונהטבילה במקווה טהרה של אדם בזמן מחלה או בתקופת בידוד ובכלל זה טב

שמירה על מרחק של שני מטר וללא מגע גופני במקווה או בסביבתו, טבילה של אדם  אסורה בהחלט.

מפעיל מקווה יוודא כי טבילה במקווה תתבצע רק לאחר שמועד ההגעה למקווה אחד בכל פעם, ו

  הטהרה תואם מראש.

, מאחר ח האדם אינה מאפשרת זוומצבת כ על פי ההנחיות יש לאפשר קביעת תורים במקוואות אולם

והבלניות המועסקות במקווה עובדות במשרה חלקית, רק בשעות הטבילה. באופן זה, לא קיים מספיק 

 נעשית טבילה שאינה על פי הנהלים. -כוח אדם בשעות היום, על מנת לקבוע את התורים, ובאופן זה

 -וכתוצאה מכךעל מנת לקבוע את התורים,  היוםלא קיים מספיק כוח אדם בשעות במצב הנוכחי, 

. ים במקווהעל בריאות הטובלמורות  לכך עלולות להיות השכלות ח  נעשית טבילה שאינה על פי הנהלים.



 
 

 

יתר על כן, עולה סוגיה נוספת, במקוואות בהם מתנהל רישום, האם טובלת שהגיע ללא הרשמה יכולה 

ת נמצאות בעצמן בקבוצת סיכון ונחשפות לנשים רבות סוגיה נוספת העולה, שבלניות רבולהיכנס? 

 מה שמגביר את חשיבות ביצוע הרישום והמעקב אחר הטובלות. -במהלך עבודתן

 :ההשאילת

לפתור את המצב הקיים ולשמור על בריאות הציבור  על מנת עיריית ירושלים מה הצעדים שעושה 

 בנושא זה?

 בברכה,

 אלעד מלכא,

 בירושליםהתעוררות 

 מזכיר העיר, מר עידו רוזנברג העתק:

 

 


