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 הנחיות כניסת טכנאים זרים לישראלהנדון : 
           

 (26.3.2020)נכון לתאריך            

 

 להלן הנחיות עקרוניות לגבי אופן התנהלות במקרה של בקשה להגעת טכנאים זרים ארצה.

  לצורך תיקון חיוני למכונות קריטיות. של עובדים עה של טכנאים יהיה רק עבור בודדים ועד מספר מצומצם בלבדאישור ההג

, הסבר על נחיצות המומחה הזר, פרטי המוסד הרפואי המבקש /במסמך הכולל: הסבר על החברה לצורך אישור יש להעביר פנייה
 ש בהוראות משרד הבריאות המופיעים בנוהל זה. המומחה, הסבר אופן ההתנהלות של המומחה בישראל כנדר

נדגיש, כי עמידה בתנאים המפורטים להלן אינו מהווה אישור לכניסת הטכנאים לארץ, וכי יש לקבל אישור מקדים מהגורמים 
 שיפורטו לעיל. 

 כניסת טכנאים תתאפשר בשני מצבים:

 יכניסת טכנאים לצורך תיקון מכשור במפעל חיוני שאינו מתקן רפוא .1

 להגשת בקשה: רטי הקשרפ

  עומר מיה, לשכת משנה מנכ"ל משרד הכלכלה

  omer.maya@economy.gov.il :מייל

  074-750-2281 -טלפון

 אישור עקרוני במקרים אלו ינתן על ידי משרד הכלכלה.

 

 יים לצורך תיקון מכשור במתקן רפואכניסת טכנא .2

 פרטי קשר להגשת בקשה:

 ובריאות דיגיטלית במשרד הבריאות.  ,מחשוברגולציהחטיבת  ,גלעד לוסון

 gilad.lawson@moh.gov.il מייל:

 02-5080194 –טלפון 

לשכת משנה מנכ"ל במשרד ייעצות עם אישור עקרוני ינתן במקרים אלו על ידי חטיבת הרגולציה במשרד הבריאות, לאחר הת
 .הבריאות

 

לאחר קבלת אישור עקרוני לכניסת הטכנאים ארצה, הגורם המרכז את הפניות מטעם משרד הכלכלה ומשרד הבריאות יעבירן לשירותי 
 בריאות הציבור לצורך קבלת הנחיות מדויקות לגבי אופן ההתנהלות בארץ. 

 אישור סופי להגעת הטכנאים לארץ. רק לאחר מכן ינתן
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 ת עקרוניות לגבי הגעה ארצה של טכנאים לצורך תיקון מכשור במפעל חיוני שאינו מתקן רפואי:הנחיו .1

שהות הטכנאי בישראל תותר למשך הזמן הקצר ביותר בו יתאפשר לתקן את המכשיר התקול. לא תתאפשר שהיה בארץ מעבר  .1.1
 לכך.

 וץ לבידוד בארץ.יש לחבוש מסיכת פה אף מרגע היציאה מהמטוס בישראל ולאורך כל השהות מח .1.2

הטכנאי יעבור משדה התעופה לדירה שהוקצתה עבורו מראש באמצעות רכב פרטי בלבד וללא אמצעי תחבורה ציבורית מכל  .1.3
 סוג שהוא.

 במידה וישנו נהג פרטי המסיע את הטכנאי יש להקפיד על הנחיות נסיעה ברכב באמצעות נהג: .1.4

 להשאיר חלונות פתוחים רכב עם מחיצה בין הנהג לנוסע. במידה ולא ניתן, יש .1.4.1

 הנוסע ישב במושב האחורי .1.4.2

 הן הנהג והן הנוסע ישימו מסכה לכל אורך שהותם ברכב .1.4.3

 הנוסע והנהג ימנעו מכל מגע פיזי ויישמרו על מרחק בדומה למפורט בהנחיות לבידוד בית .1.4.4

, בדומה להנחיות על הטכנאי לשהות בדירה מבודדת שאורגנה מטעם הגורם המתאם את הגעת הטכנאי ולהשתמש במסיכה .1.5
 לבידוד בית המופיעות באתר משרד הבריאות.

 לאחר עזיבת הטכנאי יש לנקות את החדר בהתאם לנוהל ניקיון חדר בידוד בית כמפורט באתר באינטרנט של משרד הבריאות. .1.6

ורק לצורך המקום היחיד אליו מותר לטכנאי לצאת מדירת הבידוד הינה למפעל. אין לצאת מהחדר למרחב הציבורי אלא אך  .1.7
ביצוע המשימה אשר לשמה הגיע הטכנאי לישראל. בפרט, אין לצאת למסעדות, לחנויות או להסתובב בחוץ במהלך השהיה 

 בישראל. 

מעלות, שיעול, קושי בנשימה או  38הופעת חום מעל הטכנאי יבצע ניטור חום יומי במהלך שהייתו בישראל. בכל מקרה של  .1.8
הגורם המתאם את הגעת הטכנאי ידווח באופן מיידי למשרד הבריאות באמצעות מוקד בזמן השהיה,  תסמין נשימתי אחר

 .101מדא 

 .א תותר הגעה למפעל במקרה של תסמינים של חום/ שיעול/ קוצר נשימה/קשיי נשימהל .1.9

יש  מטרים לפחות מאנשים אחרים, 2במהלך השהיה במפעל יש להתמגן עם מסיכת פה אף וכפפות, יש לשמור על מרחק  .1.10
 לנסות לצמצם למינימום את מספר האנשים השוהים בחדר עם הטכנאי, יש לשמור במידת האפשר על חדר מאוורר.

חל איסור מוחלט לעלות  –מעלות  38הטכנאי מחוייב לבדוק חום בשדה התעופה לפני עלייתו למטוס. במידה ויש חום מעל  .1.11
 לטיסה.

יש לציין מקום  –ק אחר מקומות השהיה של הטכנאי בארץ מדוי צע רישוםל הגורם אשר תיאם הגעת הטכנאי לארץ לבע .1.12
 שהיה, תאריך וטווח שעות בהן שהה במקום זה.

יום לאחר עזיבת  14הגורם אשר תיאם הגעת הטכנאי לארץ מתחייב לעקוב אחר הטכנאי במהלך השהות בארץ וכן במשך  .1.13
עלות, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר מ 38מדינת ישראל ולדווח למשרד הבריאות במקרה של הופעת חום מעל 

 או במקרה של תשובת מעבדה חיובית לנגיף הקורונה.

  שלעיל.  1.1-1.13על הטכנאי יהיה לחתום על מסמך בו הוא מאשר כי יעמוד בתנאים  .1.14

 1.1-1.14ים על הגורם אשר תיאם את הגעת הטכנאי לארץ יהיה לחתום על מסמך בו הוא מאשר כי הוא ערב לקיום התנא .1.15
 לעיל.

  

 הנחיות עקרוניות לגבי הגעה ארצה של טכנאים לצורך תיקון מכשור במתקן רפואי: .2

, ובנוסף בהנחיות הסעיפים הבאים 1.1-1.8על הגורם המתאם והטכנאי המגיע לביצוע תיקון במתקן הרפואי לעמוד בהנחיות  .2.1
 המתייחסים למתקן רפואי.

 תסמינים של חום/ שיעול/ קוצר נשימה/קשיי נשימה א תותר הגעה למתקן הרפואי במקרה שלל .2.2



 

 חטיבת רגולציה, מחשוב ובריאות דיגיטלית 
 משרד הבריאות

Regulation Digital Health & IT Department 
Ministry of Health 

 9101002, ירושלים מיקוד 39רח' ירמיהו 
       02-5082101  טל:

39 Jeremiah street,9101002 Jerusalem 
Tel: 02-5082101            

 

מטרים לפחות מאנשים  2מתקן הרפואי יש להתמגן עם מסיכת פה אף וכפפות, יש לשמור על מרחק בבמהלך כל השהות  .2.3
אחרים, יש לנסות לצמצם למינימום את מספר האנשים השוהים בחדר עם הטכנאי, יש לשמור במידת האפשר על חדר 

 מאוורר.

האפשר יש לבצע את התיקון באיזור נפרד מאיזור שהייתם של חולים. באם לא ניתן, על הטכנאי להגיע למקום בו במידת  .2.4
 למעבר הטכנאי.  ליצור "מסדרון נקי"  יתבצע התיקון דרך המסלול שיאפשר מעבר במינימום מחלקות חולים ומרפאות. יש 

חל איסור מוחלט לעלות  –מעלות  38ס. במידה ויש חום מעל הטכנאי מחוייב לבדוק חום בשדה התעופה לפני עלייתו למטו .2.5
 לטיסה.

יש לציין מקום  –על הגורם אשר תיאם הגעת הטכנאי לארץ לבצע רישום מדוייק אחר מקומות השהיה של הטכנאי בארץ  .2.6
 שהיה, תאריך וטווח שעות בהן שהה במקום זה.

יום לאחר עזיבת  14י במהלך השהות בארץ וכן במשך הגורם אשר תיאם הגעת הטכנאי לארץ מתחייב לעקוב אחר הטכנא .2.7
מעלות, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר  38מדינת ישראל ולדווח למשרד הבריאות במקרה של הופעת חום מעל 

 או במקרה של תשובת מעבדה חיובית לנגיף הקורונה.

 ..2.7-12על הטכנאי יהיה לחתום על מסמך בו הוא מאשר כי יעמוד בתנאים  .2.8

 ..82-12.על הגורם אשר תיאם את הגעת הטכנאי לארץ יהיה לחתום על מסמך בו הוא מאשר כי הוא ערב לקיום התנאים  .2.9

 

 

 בברכה,                                                                                                                                          

 

 

 מוריס דורפמן                                                                                                             

 ראש החטיבה                                                                                                            

 העתק:

 פרופ' איתמר גרוטו, משנה מנכ"ל משרד הבריאות

 , סגן ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאותאודי קלינר ד"ר

 ד"ר יובל דאדון, לשכת המשנה למנכ"ל, משרד הבריאות

 , משרד הבריאותרופאת לשכה בלשכת הבריאות תל אביבנעה רוזמן, ד"ר 

 , משרד הבריאותמר אשר שלמון, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים

 


