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 שלום וברכה,
 
 

 במגזר הלא יהודי COVID-19           הנחיות טיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדׁש הנדון:
 92.2.9292מעודכן לתאריך :

 
 כללי: .5

במגזר  COVID-19ש טיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החד במקרה של  .א
הנחיות טיפול בנפטר חשוד או ) יש לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות המעודכנות. הלא יהודי

 (. COVID-19ש מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החד
 לידיעתם ואישורם של מנהיגי  וראשי הדתות במגזר הלא יהודי. וועדכונים אלו באהנחיות  .ב

 
 להלן ההנחיות/ עדכונים כתוספת להנחיות משרד הבריאות למגזר הלא יהודי. .2

 
 טהרה:  .א

 בקהילה.הן במוסד רפואי ו הןלא תתבצע טהרה. ) כלל העדות( 
 

 :ארון קבורה .ב
 .למעט המוסלמים ל תתקיים בארוןלהקבורה ככ (3
 אחריות אספקת הארון חלה על המשפחה או עמותת הקבורה הרלוונטית. (2

 
 תכריכי קדושה: .ג

 אין צורך בתכריכים למעט לעדה הדרוזית. (3
 .משפחההנחת התכריכים תהיה סביב השקית החיצונית ובאחריות ה (2

 
 ה בארון קבורה:ופהנחת הג .ד

ייעודי צוות / הנחת הנפטר בתוך ארון הקבורה הינה באחריות הצוות המטפל במוסד הרפואי 
 בקהילה.

 
 :ממוסד רפואי הובלת הנפטר .ה

 ייעודי.אחריות הצוות הב -הרשות המקומית תתבצע לבניין נפטר ההובלת  (3
 באחריות המשפחה. -הובלת הנפטר מבניין הרשות המקומית לבית הלוויות/ בית הקברות (2
הובלת הנפטר ממוסד רפואי  -עדות/ ישובים אשר מופעל בהם עמותות קבורה מוסדרות (1

 באחריות העמותה. -ישובל
מסירת הנפטר למשפחה תתבצע בבניין הרשות המקומית  -רשות מקומיתבהם שאין ישובים  (2

 הקרוב ביותר.
 .באחריות הצוות הייעודי לישוב בו תתקיים ההלוויה -פטר בקהילהנ תהובל (5
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 הובלת נפטר בקהילה: .ו
 צוות ייעודי. -אחריות הובלת נפטר בקהילה (3
 באחריות צוות ייעודי בתנאי שמתקיים סעיף ה.-הובלת נפטר למקום הקבורה בישוב אחר (2

 
 :אישה  -טיפול בקהילה בנפטר .ז

בקהילה על ידי הצוות הייעודי נציג  (דרוזיתאו  מוסלמית)בעת קיום נוהל טיפול בגופה של אישה 
ועם , בצמוד לדלת/ חלון פתוח אחד מהמשפחה קרבה ראשונה ישהה בחדר רחוק ככל האפשר

  מיגון. מסיכת 
                      

 
 

 דגשים: .2
 חבירת צוות ייעודי למשפחת הנפטר בקהילה תתקיים במבנה הרשות המקומית. .א
 המשפחה. האחריות לדווח לעמותת הקבורה חלה על .ב
 יש לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות. -טכס הלוויה .ג
 במגבלות ההנחיות של משרד הבריאות. -ניחום אבלים .ד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,                                                                          
 

 בועז יוסף                                                                          
 מ"מ מנהל האגף לעדות דתיות                                                            


