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 04045521סימוכין:  
)במענה: ציין סימוכין( 

1940ח)ג( לפקודת בריאות העם, 20לפי סעיף  נוהל סיוע בחקירות אפידמיולוגיות

 כללי

כדי  קובע את סמכותו של חוקר אפידמיולוגי לדרוש מידע מכל אדם, 1940בריאות העם, ח לפקודת 20סעיף 

לסייע באיתור מקום או זמן שבו שהה חולה ובאיתור מי שבא במגע קרוב עם חולה לשם צמצום התפשטות 

 .נגיף הקורונה

ות הקבועות ,  אם התקיימו הדרישלהסתייע באדם אחר, ובכלל זה חיילח האפשרות 20עוד נקבע בסעיף 

והעובדה כי המסייע פועל  על טופס התחייבות לשמירה על סודיות בחוק: הכשרה שעבר המסייע; חתימה

המנהל יקבע בנוהל הוראות לעניין הגורמים ח)ג( כי 20עוד נקבע בסעיף  בהנחיית משרד הבריאות ובפיקוחו.

 המסייעים כאמור ואופן הסיוע שיתנו.

לפי סעיף  הגורמים המסייעים כאמור ואופן הסיוע שיתנווראות לעניין מטרתו של נוהל זה לקבוע את הה

 ח)ג(.20

 הגדרות

סגן רופא מחוזי, אחות או עובד אחר של משרד הבריאות , , רופא מחוזירופא נפתי  –"חוקר אפידמיולוגי" 

 שהמנהל הסמיך לכך;

רשויות מקומיות, נותני שירותים מי שאינו חוקר אפידמיולוגי, ובכלל זה חיילים, עובדי  –"גורם מסייע" 

למשרד הבריאות ועוד, להלן בהוראות אלה: "גורם מסייע" או "מתשאל".

אחות עובדת לשכת בריאות מחוזית. -"אחות מלווה" 

בתוקף לא
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 הוראות לעניין סיוע בחקירות אפידמיולוגיות – 1פרק 

 דרישות סף

 תקיימו כל אלה:לא יסייע גורם מסייע בחקירות אפידמיולוגיות אלא אם ה .1

 שלהלן. 2הוא עבר הכשרה כאמור בהוראות פרק  .א

 קיבל אישור על ההכשרה שעבר, חתום בידי האחות המלווה. .ב

 ;לנוהל זה 4בנספח , כמפורט הוא חתם על טופס התחייבות לשמירה על סודיות .ג

 .לשכת הבריאות המחוזית ובפיקוחה, ובהתאם לנוהל זההוא פועל בהנחיית  .ד

 ים המסייעים ואופן הסיועהיקף סמכות הגורמ

 הגורם המסייע יוכל לבקש מכל אדם פרטים אלו, לצורך ביצוע חקירה אפידמיולוגית: .2

 הפרטי ושם משפח םש .א

 מספר הזהות שלו .ב

 על ידי רשות שלטונית אותו אדםמספר דרכון או מספר מזהה אחר שניתן ל .ג

 כתובת .ד

 תו לסייע ביצירת קשר עמוהנמצא בישראל שבאפשרומספר טלפון ומספר טלפון נוסף של אדם  .ה

 )במידת הצורך(.

את הידוע לו לגבי פרטי מי שבאו עם החולה במגע קרוב ואת הזמן והמקום שבהם החולה בא עמם  .ו

  במגע.

שיש בה כדי לסייע באיתור מקום או זמן  וכן רשימת עובדים או רשימת שוהים במקוםכל ידיעה  .ז

 .גיתשבו שהה חולה בתקופה הנוגעת לחקירה האפידמיולו

 לבקשת נחקר, על הגורם המסייע להציג לו או לשלוח עותק של האישור שניתן לו בסיום ההכשרה.  .3

כי ימסור את  גורם מסייע אינו מוסמך לבצע פעולות כלשהן בכפייה על אדם. לכן, אם הנחקר מודיע .4

חוקר  , יפסיק הגורם המסייע את החקירה ויעביר אותה לטיפולו שלהמידע רק לחוקר אפידמיולוגי

 אפידמיולוגי.

הסיוע בחקירות האפידמיולוגיות ייעשה לפי ההנחיות המקצועיות לשכות הבריאות המחוזיות,  .5

 ובפיקוחן.

 סודיות ואבטחת מידע

. בעניינו של אדם שהוא מכיר או סבור שהוא צפוי להכירבצע חקירה אפידמיולוגית גורם מסייע לא י .6

או סבור שהוא צפוי להכירו, יעביר את החקירה לפיכך, כאשר הגורם המסייע מכיר את הנחקר 

 האפידמיולוגית לטיפול של גורם מסייע אחר שאינו מכיר את הנחקר, או לטיפול של חוקר אפידמיולוגי. 
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ויש להשתמש  בלבד יישמר במערכות המידע של משרד הבריאותמחקירה אפידמיולוגית מידע שהתקבל  .7

גית. מידע שנאסף לא יישמר בידי הגורמים המסייעים ולא החקירה האפידמיולובמידע אך ורק לצורך 

יגובה על ידם. ככל שנעשה רישום או תיעוד של התחקור או חלקו על גבי ניירות, יש להשמיד את הניירות 

מיד בתום התשאול, ובמקרה שהמידע שנאסף לא נשמר במערכות הממוחשבת של משרד הבריאות, 

הפרטים שעלו מהחקירה במערכת הממוחשבת של משרד השמדת הניירות תיעשה רק לאחר הזנת 

  הבריאות.

 –בכל הנוגע למידע שהגיע אליו מחקירות אפידמיולוגיות  חובת סודיותעל הגורם המסייע חלה  .8

המתשאלים לא יעשו במידע שימוש שלא למטרות הסיוע בחקירות האפידמיולוגיות, לא יעבירו את 

אדם שהמידע לא יגיע לויוודאו  לו לרבות גורם מסייע אחר, המידע לאחר שאינו מוסמך לקבלו או נדרש

 .כאמור

נשאלים ושל מי שמידע לגביהם נמסר להגן על פרטיות מידע אישי של הגורם המסייע חלה חובה על  .9

 בכל המתארים האפשריים. בחקירה 

שיחות יש להקפיד על התנהלות מכבדת השומרת על הפרטיות בעת ביצוע החקירה, וידוא פרטיות בעת  .10

מזהות, וכיוצא  נשאליםטלפונים וברשימות  הקלטה,ועמיתים, צמצום שימוש בכריזה,  נחקריםעם 

 באלה.

, נחקראין לגשת למידע אישי ורפואי בלי צורך או בלי הרשאה. חל איסור חמור להיכנס לרשומה של  .11

 אותו אדם. תשאול שלא לשם ביצוע התפקיד או לשם 

ניתנת לו גישה למערכות המידע והרשאות לבצע פעולות במערכות, לצורך מילוי תפקידו של החוקר  .12

בבסיס הרעיון של הרשאה, עומד מצד אחד הצורך לבצע את התפקיד ומהצד השני מידור גישה למידע, 

(,  וזאת כדי שהחוקר יהיה נגיש למידע רק Need to knowהבא לידי ביטוי בעקרון של הצורך לדעת )

  תפקידו.במידה הנדרשת לצורך ביצוע 

 שאלים לא יעבירו את פרטי הגישה שלהם למערכת, ובכלל זה את הסיסמא שלהם, לאחרים.  המת .13

 ידי על להם שהוקצתה ברשימה המפורטים לאנשים רק אפידמיולוגיות חקירות יבצעו םשאליהמת .14

 שאינםלרשומות או לחקירות אפידמיולוגיות של אנשים  ייכנסו ולאהאחראי מטעם משרד הבריאות, 

הוראה זו לא תחול על אדמיניסטרטורים ועל שמפקחים  .להם שהוקצו בחקירות טיפול לצורך נדרשים

 על עבודת המתשאלים. 

אין להשתמש במידע אישי המצוי במערכת למטרה שאינה המטרה לשמה המידע נמסר ונשמר, ואין  .15

 ד.להעבירו לגורם אחר, ללא אישור כדין או סמכות/הרשאה, שניתנו במסגרת התפקי

ככל שנדרשת קבלת מסמך מגורם חיצוני, זו תיעשה באמצעות מערכת משרד הבריאות ככל הניתן )מייל   .16

ייעודי/ פקס וכו'(. במקרים שנדרש שימוש במערכות שאינן מערכת משרד הבריאות, המידע יימחק מהן 

 מיד בתום השימוש בהן.  
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 הכשרה – 2פרק 

 

 :הבאים הכישורים בעל יהיה לוגיותאפידמיו בחקירות מסייע לתפקיד מועמד כל .1

 (לימוד שנות 12) לפחות תיכונית השכלה בעל 

 (וכתיבה קריאה)הבנה,  גבוהה ברמה עברית 

 מקוונת במערכת שימוש יכולות 

 המאפשרות שיח עם אוכלוסיות מגוונות בנושאים רגישים –תקשורת ברמה גבוהה  מיומנויות 

 המשימה עם הזדהות 

 תכנית ההכשרה 

 שעות, בנושאים הבאים: 54( תהיה לפחות בת 1שרה, הכוללת הכשרה עיונית ומעשית )נספח תכנית ההכ .2

 מסכם.  מבחןהמאושרת על ידי משרד הבריאות, ועמידה ב Contact tracing)) מקוונת לומדה ביצוע 2.1

, בהכשרה בת שעה לפחות בנושאי אבטחת מידע, חסיון רפואי ואתיקה מקצועית  מוכחת השתתפות 2.2

 .אשר תקנה לגורמים המסייעים כלים להשגת מטרת החקירה תוך מזעור הפגיעה בפרטיות הנבדק

השתתפות מוכחת בהכשרה בת שעה לפחות בנושא שימוש בטופס חקירה מקוון במערכת משרד  2.3

 הבריאות.

ראל ביש COVID -19שעות בנושא ביצוע חקירות אפידמיולוגית למחלת  8עד  6 עיונית  בת הכשרה 2.4

 בנושאים הבאים:

 מבנה ארגוני של שירותי בריאות הציבור  .א

 אפידמיולוגיה יישומיתל מבוא .ב

 אפידמיולוגיה בשירותי בריאות הציבור ה עבודת .ג

 נהלים והנחיות להתפרצות הקורונה .ד

 אפידמיולוגית חקירה ניהול .ה

 (COVID19מחלת הקורונה ) .ו

שראל, רשויות מקומיות, קופות חולים, בתי חולים, משטרת י -מוסדית  -עבודה בין .ז

 פיקוד העורף ועוד.

 

 

 

 

 

לא בתוקף

mailto:mankal@moh.health.gov.il


 

5 

 המנהל הכללי
 משרד הבריאות

Director General 
Ministry of Health 

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

 02-5655966 פקס:  -508000002 טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
mankal@moh.health.gov.il 
Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966 

 

 

 

 אחות /מפקחת אחות בפיקוח אפידמיולוגית חקירה לביצוע מעשית בהכשרה השתתפות 2.5

 :הכוללת אפידמיולוגית

 ( החקירה)עקרונות  COVID19 שלעבודה עם מערכת קורונה חקירות אפידמיולוגיות  .א

 חות()לפ מלאות אפידמיולוגיות חקירות 3תצפית על  .ב

חקירות אפידמיולוגיות מלאות באופן עצמאי תוך ביצוע הערכה על איכות  5 לפחות ביצוע .ג

 .המלווה אחותההחקירה ע"י 

  הערכת ההשתלמות

 80 מעל -המסכם   המבחן ציון .1

 העיונית ההכשרה מרכיבי בכל מלאה השתתפות .2

 .המכשירה האחות של עובר ציון וקבלת מעשית הכשרה סיום .3

 אחריות ליישום

 .לווההכשרה באחריות האחות המה

 אישור על הכשרה

על  3יונפק אישור בנוסח המופיע בנספח , ווהלהמרמת תפקוד ע"י האחות  ואישרורסיום תהליך ההכשרה  עם

 כך שאותו אדם עבר הכשרה, בחתימת האחות המלווה. 

 
 
 

 
 

 ,כבוד רבב
 
 

 פרופ' חזי לוי
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 : הערכת תהליך ההכשרה 1נספח 

 
 

 ומעשית תוכנית להכשרה עיונית
 
 

תאריך  שיטת הערכה נושאים 
קבלת 
 הדרכה

  השתתפות בהדרכה מבנה ארגוני של שירותי בריאות הציבור 1
  השתתפות בהדרכה אפידמיולוגיה יישומיתמבוא ל 2
  השתתפות בהדרכה אפידמיולוגיה בשירותי בריאות הציבור עבודת ה 3
  השתתפות בהדרכה ת הקורונהנהלים והנחיות להתפרצו 4
  השתתפות בהדרכה ניהול חקירה אפידמיולוגית 5
  השתתפות בהדרכה אבטחת מידע, חסיון רפואי ואתיקה מקצועית 6
  השתתפות בהדרכה (COVID19מחלת הקורונה ) 7

קופות חולים, בתי חולים,  -מוסדית  -עבודה בין 8
ף משטרת ישראל, רשויות מקומיות, פיקוד העור

 ועוד.

  השתתפות בהדרכה

עבודה עם מערכת קורונה חקירות  9

 .COVID19של אפידמיולוגיות 

  תצפית

  תצפית איתור פרטי מטופלים  10
  תצפית ביצוע הדרכת מגעים לבידוד 11
  תצפית הקלדת חקירות לתוך מערכת 12
  תצפית הפניה לבדיקה בהתאם לנהלים 13
  תצפית רונהמתן מענה טלפוני במוקד קו 14
חקירות באופן עצמאי בליווי אחות  10ביצוע  15

 אפידמיולוגית
  תצפית
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 2נספח 

 תצפית על ביצוע חקירה אפידמיולוגית

חקירה אפידמיולוגית הינה חקירת אירוע בדרך של איסוף נתונים שיטתי של האירוע והתנאים המשפיעים על 

 או האירוע.תחלואה ה

  
 ה _______________/ת ______________ שם המדריכ/משם המשתל

 
 שלבי ביצוע של חקירה אפידמיולוגית

  
 הערכת התנסות על ידי המדריכה

 איסוף מידע:

 מידע דמוגרפי )עיסוק(

 )מחלות רקע וסטטוס נוכחי(מצב קליני 

 מקור החשיפה )אדם +מקום(

 מקומות שהיה 

 איתור מגעים

 שיח עם מגעים

 הנחיות לבידוד

 הסבר על בדיקה

 

 סיכום החקירה:

 תיאור מהות האירוע

 סגירת החקירה

 רופא הלשכה,) שיתוף בעלי תפקיד נוספים

  אחות מפקחת וכו'( בהתאם לאירוע

)עו"ס,  התערבות נוספת בהתאם לצורך

 משטרה(

 

  איכות התיעוד – רישום ודיווח

 תקשורת בין אישית:

 הצגה עצמית

 הסבר על מטרת התשאול

 ות עם חסמיםהתמודד

 סגירת החקירה מול המאומת

 

 
 הערות___________________________________________________

________________________________ 
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  3נספח 

 

 אישור על ביצוע הכשרה לחקירות אפידמיולוגיות

 

 

  ______________ ום השלים בי (ת/שם המשתלמ) ______________ הריני מאשרת בזאת כי מר/ גב' 

 לביצוע לחקירות אפידמיולוגיות של משרד הבריאות. תוכנית להכשרה עיונית ומעשיתאת ה

 

 

  תאריך: ________________________ 

 

 ________________________ שם האחות המלווה:

 

 ________________________לשכת הבריאות מחוז: 

 

 חתימה : _______________________
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  4נספח 

  התחייבות לשמירת סודיות

  
 תאריך:___________________ 

  

  טופס הצהרת שמירה על סודיות

    

אני החתום מטה:________________________  ת.ז: ______________________    

 שם פרטי + שם משפחה                       מתחייב בזאת: 

דיע, לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם ,שלא בהתאם לשמור בסוד ולא להעביר, לא להו .1
תפקידי , כל ידיעה וכל מידע, אשר יגיעו לידיעתי בתקופת משרד הבריאותלהנחיות מסירת המידע ב

 לאחר מכן., או כמסייע למשרד הבריאות בחקירות האפידמיולוגיות
 

כאמור ובין אם יגיעו  תפקידיבתוקף התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי  .2
 לידיעתי בכל דרך אחרת . 

תפקידי כמסייע למשרד לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת  1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .3
לא אגלה לכל אדם או גוף, לא  ללא הגבלת זמןאו לאחר מכן הבריאות בחקירות האפידמיולוגיות 

המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את 
מערך הסיוע לחקירות ושוהים אחרים ב חקריםעקיף, לצד כל שהוא, לרבות מידע אודות הנ

  האפידמיולוגיות.

, אעשה זאת אך משרד הבריאותכמו כן, אני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי המידע של  .4
, ובהסכמה מפורשת בכתב מטעמו. אני מתחייב לפעול משרד הבריאותירותים לורק לצורך מתן הש

 בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והוראות כל חוק הנוגע לעניין. 

 אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה פלילית מכוח חוק העונשין, .5
וכן חוקים אחרים לפי סוג המידע, וכי אהיה צפוי  1991-וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1977 -התשל"ז 

 לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי התחייבויותיי . 

  

 
  

 חתימה המצהיר : _______________________ תאריך: ________________________ 

 
 

  נהלי אבטחת מידע    בלמ"ס  משרד הבריאות
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