
בנפשנו 

זהירותמגיפה6
בנפשנו 
הדבר 

  עוצרים התפרצות בשער
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פ " ש ת ז  ו מ ת ב ז  " י

כץ
בי 

קו
ם: 

לו
צי



23

בס"ד      אור לי"ז תמוז תש"פ

אי -חבישת מסכה כפי הוראת הרופאים היא עוולה גדולה ועבירה חמורה
וכל אי ציות להוראות הרופאים בכל ענין הקורונה הוא בכלל זה 

ואין שום תירוץ או טצדקי או משהו אחר משמועות שווא המתהלכות בין מ"הוראות" 
ו"פסקים" מכל צד שהוא שלא לציית חלילה וחלילה להוראות הרופאים,

ורק לקיימן במילואם בלי שום שינוי.
והנזהר ומזהיר אחרים בזה רבה זכותו ואשרי חלקו

דוב לנדו

יש להוסיף עפי"ד הרופאים
כי מי שאינו חש בטוב מחויב ללכת להיבדק ללא שום התרשלות.
דוב לנדו

דעת תורה ממרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א
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רבני העיר ובראשם מורינו המרא דאתרא שליט"א 

מורים  הם  בו  העיר  לתושבי  מיוחד  מכתב  פרסמו 

דעת תורה כי "דעת הרופאים הנושאים בעול בריאות 

הציבור בעירנו שהם יראי השם ודעתם מחייבת עפ"י 

התורה  לשמירת  הנוגעים  בדברים  גם  הק'  תורתנו 

והמצוות". 

במכתב המיוחד כותבים רבני העיר שליט"א: "נפסק 

לרופא  רשות  התורה  "נתנה  של"ו  סי'  יו"ד  בשו"ע 

לרפאות ומצוה היא ובכלל פקוח נפש הוא", ובשו"ת 

הרשב"א ח"א סי' תט"ו האריך בענין לימוד חכמות 

חיצוניות, וגזר בברצלונה חרם על הלומדים אותה, וכ' 

"והוצאנו מכלל גזרתנו חכמת הרפואות אעפ"י שהיא 

נתנה רשות לרופא  מן הטבע לפי שהתורה  לקוחה 

לרפאות".

בריאות  בעול  הנושאים  הרופאים  דעת  כן  "ומשום 

הציבור בעירנו שהם יראי השם, ודעתם מחייבת עפ"י 

התורה  לשמירת  הנוגעים  בדברים  גם  הק'  תורתנו 

והמצוות, שהתורה מסרה זאת בידיהם, ולשומעים ינעם, 

ויבורכו בברכת 'כל המחלה אשר שמתי במצרים לא 

אשים עליך כי אני ד' רופאך"".

בתוך כך התקיימה ישיבת חירום מיוחדת של רבני 

עם  שליט"א,  דאתרא  המרא  מורינו  ובראשם  העיר 

רופאים מומחים בעירנו, לשמיעת חוות דעתם הרפואית 

ולהורות פסק הלכה בהתאם לכך. 

ישיבת חירום
בישיבה השתתפו רבני העיר, מורינו המרא דאתרא 

הגאון רבי מאיר קסלר שליט"א, הגאון רבי ישראל 

זיכרמן שליט"א, רב אחוזת ברכפלד, הגאון רבי יהודה 

קנר שליט"א, רב הגבעה הדרומית, הגאון רבי אפרים 

הגאון  הלוי",  "שבט  שכונת  רב  שליט"א,  רוטשילד 

רבי ברוך שטרנבוך שליט"א, רב קרית ויז'ניץ וראש 

העיר הרב יעקב גוטרמן, יחד עם הרופאים המומחים 

והמקצועיים בעיר, ד"ר אהרונוב, ד"ר יוסלסון, ד"ר לין 

וד"ר פקטרוביץ ואליהם הצטרף ד"ר פז, עוזר מנהל 

המרכז הרפואי 'לגליל' בנהריה.

בהתמודדות  ההלכתיות  ההשלכות  נדונו  בישיבה 

במודיעין עילית עם מגיפת הקורונה, כאשר הרבנים 

על-פי  הרופאים  תשובות  את  וקבלו  שאלות  העלו 

ניסיונם הרפואי ובהתאם לכך ניתן פסק ההלכה שקבעו 

הרבנים. כמו כן הוחלט כי יפרסמו את דברי הרופאים 

שנאמרו בישיבה, ויצרפו יחד מכתב מיוחד מרבני העיר 

שליט"א כי דעתם של הרופאים מחייבת.

רבני העיר ובראשם מורינו המרא דאתרא שליט"א במכתב מיוחד 
לנוכח העלייה בהידבקות מנגיף הקורונה:

"דעת הרופאים הנושאים בעול בריאות הציבור 
בעירנו שהם יראי השם ודעתם מחייבת" 

הוראת רבני העיר מתפרסמת לאחר ישיבת חירום מיוחדת שקיימו 
עם רופאים מומחים בעקבות החשש להתפרצות המחלה ח"ו 

 
 
 

  *   *   * 
 

 אבראשות אב"ד ורב העיר הגאון רבי מאיר קסלר שליט"
 

 
                                                                        בס"ד
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 תמוז תש"פ

 

נפסק בשו"ע יו"ד סי' של"ו "נתנה התורה רשות לרופא לרפאות ומצוה 

ח"א סי' תט"ו האריך בענין  הרשב"אשו"ת היא ובכלל פקוח נפש הוא", וב

חרם על הלומדים אותה, וכ' וגזר בברצלונה  ,לימוד חכמות חיצוניות

לפי "והוצאנו מכלל גזרתנו חכמת הרפואות אעפ"י שהיא לקוחה מן הטבע 

 ."שהתורה נתנה רשות לרופא לרפאות

שהם  ומשום כן דעת הרופאים הנושאים בעול בריאות הציבור בעירנו

מחייבת עפ"י תורתנו הק' גם בדברים הנוגעים ודעתם , יראי השם

לשמירת התורה והמצוות, שהתורה מסרה זאת בידיהם, ולשומעים ינעם, 

אשים עליך כי אני ה'  ויבורכו בברכת 'כל המחלה אשר שמתי במצרים לא

 רופאך''.                      

 בעה"ח

 

 
 
 

  *   *   * 
 

 אבראשות אב"ד ורב העיר הגאון רבי מאיר קסלר שליט"
 

 
                                                                        בס"ד

 
 08-9740939פקס  08-9766665, 08-9740584טלפון  71919מודיעין עילית  4126ת.ד.  12משרדי לשכת הרב: רחוב שדי חמד 

 תמוז תש"פ

 

נפסק בשו"ע יו"ד סי' של"ו "נתנה התורה רשות לרופא לרפאות ומצוה 

ח"א סי' תט"ו האריך בענין  הרשב"אשו"ת היא ובכלל פקוח נפש הוא", וב

חרם על הלומדים אותה, וכ' וגזר בברצלונה  ,לימוד חכמות חיצוניות

לפי "והוצאנו מכלל גזרתנו חכמת הרפואות אעפ"י שהיא לקוחה מן הטבע 

 ."שהתורה נתנה רשות לרופא לרפאות

שהם  ומשום כן דעת הרופאים הנושאים בעול בריאות הציבור בעירנו

מחייבת עפ"י תורתנו הק' גם בדברים הנוגעים ודעתם , יראי השם

לשמירת התורה והמצוות, שהתורה מסרה זאת בידיהם, ולשומעים ינעם, 

אשים עליך כי אני ה'  ויבורכו בברכת 'כל המחלה אשר שמתי במצרים לא

 רופאך''.                      

 בעה"ח
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תושבים נכבדים,

מצאים אנו בעיצומה של תקופה עם ניסיון יומיומי לא פשוט, הנסתר רב על הנגלה, נ

תחושת חוסר הוודאות, הלחץ והבלבול ממשיכים ללוותנו ואין אנו יודעים מה ילד יום.

אכן, קשה ומורכב להקפיד על ההנחיות המתחדשות חדשים לבקרים, לעטות מסיכה

גם בימי הקיץ החמים, לשמור מרחק ממשפחה קרובה ומסבים וסבתות, ללמוד וללמד בתנאי 

הפרדה והיגיינה, ואלו הנזקקים לבידוד מתעלים מעל עצמם ומתמודדים עם קשיים נוספים, 

רגשיים וחברתיים, המשליכים על כל תחומי החיים ושגרת יומם משתבשת לחלוטין; כל זאת 

כדי למנוע הדבקה וסיכון חיי אדם.

התברכנו בכם, תושבים יקרים, בני תורה המקיימים בהידור את מצוות "ונשמרתם" המיוחדת

לתקופה זו ומקפידים על הנחיות הרופאים ובכך זוכים אנו לקדש שם שמים ברבים.

מרגש ומחזק לראות את רבבות תושבי העיר, מבוגרים וילדים כאחד, מצליחים לנהל שגרת חיים

בשמחה וברוגע למרות הקורונה, מתפללים, לומדים,הולכים במרחב הציבורי ביתר זהירות ואכן 

נתוני התחלואה בעיר עד לשבועיים האחרונים לא היו במגמת התפרצות.

יחד עם זאת, בשער כעת התפרצות הנגיף. מגמת התפשטות המסוכנת בכל רחבי הארץ

מסוכנת שבעתיים בערים צפופות המתאפיינות בהדבקה קהילתית המונית של כמה בני 

משפחה\שכנים\חברים יחד. בגיליון זה מובאים דברי הרופאים הנוגעים לעת הזו, 

ופסק הלכה מרבני העיר שליט"א ודעת תורה ממרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א שדעתם 

מחייבת לשמוע לדעת הרופאים, ובכך נצליח בס"ד לעצור את  ההתפרצות בעירנו.

כי בנפשנו הדבר לעצור את ההדבקות בשער ולהישמר מהגרוע ביותר, ובזכות הצלת חיים, 

יצילנו ד' מכל נגע ומחלה.

בברכת רפואה חיים ושלום

יעקב גוטרמן

ראש עיריית מודיעין עילית

נתוני 
חולים 
בעיר

446 מחלימים 
210 חולים כעת 

147 נמצאים כעת בעיר 
11 אינם תושבי העיר 
49 מאושפזים במלוניות 

147 מספר בדיקות ביממה האחרונה 
 

מתאריך 6.7.20

אוטובסים: עד 20 איש באוטובוס 

בתי תפילה והתקהלויות אחרות: עד 20 משתתפים, במרחק 
של 2 מטר אחד לשני תוך עטיית מסכות

החל מהיום 7.7.20

מועדונים וברים: סגור

מסעדות: הגבלה של עד 20 איש במקום סגור ועד 30 איש בשטח 
פתוח בשולחנות מרווחים

 חדרי כושר: סגור
למעט לאימון של ספורטאים מקצועיים

 בריכות שחייה: סגור
למעט בריכות שחיה במלון, בריכות שחיה טיפוליות ובריכות שחיה 

לאימוני ספורטאים מקצועיים

מופעי תרבות: סגור

מלונות ותיירות: לא תתאפשר פעילות מועדונים וברים בשטח 
המלון. מסעדות הפועלות בבתי המלון - תותר שהייתם של עד 20 איש 

במקום סגור

החל מתאריך 8.7.20 בשעה 8:00 בבוקר

 אולמות וגני אירועים: סגור  
עד מועד זה  מותר לקיים אירועים במקומות אלו בהגבלה של עד 50 

איש

הגבלות חדשות 
תאריך 7.7.20

מתאריך 6.7.20

אוטובסים: עד 20 איש באוטובוס 

בתי תפילה והתקהלויות אחרות: עד 20 משתתפים, במרחק 
של 2 מטר אחד לשני תוך עטיית מסכות

החל מהיום 7.7.20

מועדונים וברים: סגור

מסעדות: הגבלה של עד 20 איש במקום סגור ועד 30 איש בשטח 
פתוח בשולחנות מרווחים

 חדרי כושר: סגור
למעט לאימון של ספורטאים מקצועיים

 בריכות שחייה: סגור
למעט בריכות שחיה במלון, בריכות שחיה טיפוליות ובריכות שחיה 

לאימוני ספורטאים מקצועיים

מופעי תרבות: סגור

מלונות ותיירות: לא תתאפשר פעילות מועדונים וברים בשטח 
המלון. מסעדות הפועלות בבתי המלון - תותר שהייתם של עד 20 איש 

במקום סגור

החל מתאריך 8.7.20 בשעה 8:00 בבוקר

 אולמות וגני אירועים: סגור  
עד מועד זה  מותר לקיים אירועים במקומות אלו בהגבלה של עד 50 

איש

הגבלות חדשות 
תאריך 7.7.20

הגבלותבתי כנסת
חדשות

התכנסויות: עד 20 איש 
במרחק 2 מטר בין אדם לאדם

תחבורה ציבורית:
1. מגבלת כמות נוסעים – באוטובוס עירוני 

עד 32 נוסעים ובאוטובוס בינעירוני עד 30 נוסעים.

2. שעת סיום השרות – בימים א-ה השרות יסתיים בשעה 
22:00. בשישי ובמוצ"ש בשלב זה יפעל כרגיל.

בריכות שחיה: סגור

מרכזים קהילתיים, 
אולמות וגני אירועים: סגור



מצוטפפים, נדבקים, מסכנים חיים. מצוטפפים, נדבקים, מסכנים חיים. 

89

זכינו ועירנו המעטירה מודיעין עילית - 
העיר הגדולה בעולם שכולה שומרי תורה 

ומצוות. עיר בה אלפי בני תורה, מסתופפים 

תורה.  בהיכלי  ויושבים  מלך  של  בלגיונו 

כאשר  למופת,  ודוגמה  סמל  המהווה  עיר 

כולם מצביעים על התנהלותה ע"פ  התורה 

ובהוראתם של רבני העיר שליט"א בהכוונת 

מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א.

בתוך הסער הגדול, בו כל העולם 
גועש ורועש בהתפשטות הבלתי פוסקת של 

נגיף הקורונה המסוכן,  מתמודדים גם תושבי 

עירנו עם המציאות הקשה, שהבורא יתברך 

ניסה אותנו בה. החולי, הבידוד, ההגבלות, 

המהפך הכבד בכל אורח החיים – מציבים 

אותנו בפני מבוכה גדולה וניסיון קשה. 

בלבול גדול שורר ברחוב, בוקה 
ומבולקה, מבוכה שולטים בכל, בעמקי הלב 

נוצר חוסר אמון במקבלי ההחלטות, שכן יש 

טענות שהחלטות מתקבלות גם משיקולים 

כלכליים, חברתיים וכו', וגם מתלוננים על 

ולכן  בקנסות.  המלווה  בררנית,  אכיפה 

מתכננים אולי להתעלם או להתחמק, ובלית 

הרשויות  מפחד  בדיעבד  להיזהר  ברירה 

ומסגר על העיר.

מתרחשים בתקופה זו  נסים גדולים 
יום יום בעירנו, שכן מדרך הטבע אין מנוס 

ח"ו מהתרחישים השחורים שמנבאים לנו 

על  הקפדה  חוסר  בגלל  לא   - הרשויות 

הכללים וההנחיות, אלא בגלל היותה עיר 

ד',  ברך  זרע  כ"י,  נפשות  ומרובת  צפופה 

החסים בצל קורות של בדירות קטנות, גם 

המרחבים הציבוריים הינם צפופים והומי אדם 

וב"ה הכיתות מלאות בתלמידים מזן אל זן. 

כללי ההקפדה, השמירה  כל  עם  גם  ולכן 

ולרחמים  לנסים  צריכים  עדיין  והזהירות, 

גדולים כפי שב"ה אנו זוכים בחסדי הבורא 

יתברך.

ובאמת שלא היינו צריכים להגיע למצב 
של קורונה כדי לחזות במוחש את הנסים 

הגלויים בעירנו  עצם הדבר שעיר האברכים, 

שתורתם אומנותם, וכל מהות חיותם הם כמו 

בדור המדבר, ניזונים בניסים כ'אוכלי המן', 

וכל צרכיהם נשפעים בחוש בהשגחה עליונה, 

ובס"ד מגיעים להשיא את ילדיהם בישועות 

גלויות מעל דרך הטבע. נסים גלויים אלו, 

שבקופת  העיר,  של  בתפקודה  גם  רואים 

הכנסות  ללא  הוצאות  רק  יש  העייריה 

מהתושבים. 

חיים בין המצרים
אולם דווקא בשל כך, עתה זו שעת 
המבחן. וזה הזמן שנעמוד בניסיון ונפעל 

)שדבריהם  המומחים,  הרופאים  כדעת 

מובאים בגיליון זה(, המתריעים על חומרת 

המצב וחובת הזהירות. הרופאים האלו שאנו 

סומכים בכל הקשור לענייני שמירת שבת 

ויו"ט, ולצום בתעניות, וכל עניין שקשור 

לשמירת הגוף והנפש ע"פ ההלכה.- וברגע 

שרופאים אומרים את דברם, ורבני העיר 

שליט"א מורים לעשות כדבריהם, ככתבם 

וכלשונם בהקפדה יתירה מבלי להתפשר – 

שומעים ומקיימים, כיאה לעיר של חכמים 

בפרט  ושלמים,  יראים  שכולם  וסופרים 

בימים בהם הנגיף מתעתע וכפי שראינו גם 

גובה קורבנות בנפש אם ידביק אדם מבוגר 

או זקן.

בנטילת  כרוך  יהיה  לא  אם  ואפילו 
אין  וכדו',  בגיל  צעיר  בגלל שהוא  חיים, 

לדעת מהו מצבו של כל אחד. האם הוא 

בקבוצות סיכון  וכמה פעמים האיש עצמו 

אינו יודע את מצבו. שכן 'בן תורה' ויהודי 

'ירא שמים' המקפיד על קלה כבחמורה, 

בפרט בבין אדם לחברו, לא יגרום לשני 

צער; לא יגרום לזולת לחלות ח"ו; ואפילו 

סבל  יגרום  שיכול  ל'בידוד'  להכניסו  לא 

נורא, ברוחניות או בגשמיות, לנזק  וצער 

כספי ולתשלום הוצאות לא מתוכננות. - 

כי איננו מסוגלים חלילה להעלות בדעתנו 

גרימת נזק לאחר במיוחד בעניינים של חולי 

ופיקוח נפש!  

בואו כולנו כאחד נתגבר על כל 
הקשיים והניסיונות, ונקדיש כל הון דעלמא 

להתמסר כדי להציל ולהינצל, גם אם הדבר 

שמיים  שם  ונקדש  אישי.  בסבל  כרוך 

'וחי  בהצלת ושמירת החיים, נקיים מצות 

בהם' בשמחה, כי אנו אמונים על שמירת 

החיים ע"פ התורה, ויודעים להעריך מה הם 

חיי נצח. 

ברור שנמצאים אנו במצב של עיר החיה 

עמלי  בזכות  הטבע,  לגדר  מחוץ  בנסים 

התורה ותינוקות של בית רבן, שכן תורה 

מגני ומצלי, וכפי שמתפללים שלוש פעמים 

'ועל נסך שבל  בתפילת 'שמונה עשרה': 

שבכל  וטובותך  נפלאותך  ועל  עמנו,  יום 

עת, ערב, בוקר וצהרים', נתפלל ונייחל על 

החולים שיתרפאו ועל הבריאים שלא יחלו. 

וכולם יחד נעשה ונשמע כדי להמשיך את 

עבודת הקודש במנוחת הגוף והנפש, ונזכה 

שהימים האלו יתהפכו מאבל ויגון לששון 

ושמחה בבניין בית המקדש בב"א.
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תסמינים
מה הם? ומתי הם מחייבים בדיקת קורונה?

ראשית, יש להפריד בין הופעת תסמינים אצל אדם בריא 

חולה  לצד  ששהה  אדם  אצל  תסמינים  הופעת  למול 

מאומת ונכנס לבידוד.

המחייבים  בבידוד  נמצא  שאינו  אדם  אצל  תסמינים 

בדיקה:

מבוגרים:
תסמינים מובהקים:

• חום מעל 38 מעלות. קשיי נשימה

• שיעול יבש.

• איבוד חוש טעם וריח.

תסמינים נוספים:
• כאבי גרון.

• נזלת שקופה.

• חולשה משמעותית.

• הרגשה כללית רעה + חום\שיעול וקשיי נשימה.

ילדים:
• שיעול יבש.

• קשיי נשימה.

• שלשולים

• הקאות

• מחלת חום קצרה

• נזלת שקופה.

תסמינים לאדם בבידוד, המחייבים בדיקה:

כל מיחוש גופני הנמשך 24 שעות.

בדיקות קורונה
למי? מתי ואיך?

הסובל משיעול, אך ללא חום, האם חייב להיבדק?

ויחלט האם  יש להתייעץ עם הרופא המטפל שיתשאל 

התלונות מצריכות בדיקה.

האם באופן גורף כל מי שנמצא בבידוד חייב להיבדק? 

בני המשפחה של חולה מאומת הנמצא בבידוד אינם 

מחויבים להיבדק – במידה והחולה המאומת אכן שומר 

על בידוד אמיתי. כשלא שומרים על בידוד מלא צריכים 

לבדוק יותר אנשים, והתוצאה היא עומס אדיר על מערך 

הבדיקות שמונע זירוז של קבלת התשובות לאלה שיש 

חשיבות לבדיקה לגבי הטיפול בהם, כמו אנשים בסיכון 

שחשוב לאבחן בזמן, וכך בשל חוסר אחריות של אנשים 

המזלזלים בבידוד מתעכבת התשובה לאנשים בסיכון.

איך מזמינים בדיקה?
מרופא  בהפניה  צורך  יש  קורונה  בדיקת  להזמין  כדי 

ובררו  המשפחה שלכם. צרו קשר טלפוני עם הקופה 

מולה את הפרוצדורה הנדרשת לבדיקה. 
כללית: רח' מסילת יוסף 34

מאוחדת: רח' אבני נזר 46
מכבי: רח' אבני נזר 46

לאומית: רח רשב"י 1

איך מגיעים לבדיקה?
ולהימנע  פרטי\מונית  ברכב  לבדיקה  להגיע  מומלץ 

משימוש בתחבורה הציבורית ככל שניתן עד לקבלת 

תוצאה שלילית בעז"ה.

בידוד
מי מחויב? מהו בידוד ומתי יוצאים ממנו?

מחויבי בידוד:
• כל מי שקיבל תשובה חיובית לבדיקת קורונה.

ההתפרצות הנוכחית גרמה למשפחות רבות בעיר להיכנס לבידוד - ההורים או ילדיהם. 
הבידוד, הבדיקות, התסמינים והמסכות והמצב כולו, מעוררים שאלות ותהיות רבות. ד"ר 
זיו פז, עוזר מנהל המרכז הרפואי ל'גליל' נהריה, ולרופאים מוכרים בעיר: ד"ר אהרונוב, 
ד"ר יוסלסון, ד"ר מיכאל פקטרוביץ, וד"ר לין, נתנו תשובות בהירות וחדות: ונשמרתם! 

האחריות מחייבת- זהירות. צו השעה בתשובות הרופאים שלפניכם.

 ד"ר פז: מכיוון שהנגיף הרופא בתשובה
יכול להיות בכל פינה 
ולרוב הילדים שנדבקו 
אין  תסמינים צריך 
זהירות יתירה. ומעבר 
לשמירת מרחק 2 המטר 
כל אחד צריך לעשות 
השתדלות מרבית שלא 
לסכן את האוכלוסיות 
המבוגרות ואת החולים 
שבסיכון. זה לא קל, אך 
זה מחיר ששווה לשלם 
אותו כדי שלא נדביק 
בטעות את המבוגרים.

להיזהר לא לסכן

ד"ר פקטרוביץ: "הגדרות התסמינים 
הולכות ומתרחבות כל העת, לכן אפשר 
לסכם כך: כל  מי שהיה במגע עם חולה 
קורונה מאומת ונמצא בבידוד, אצלו 
כל מיחוש יכול לחייב בדיקה, במידה 
שנמשך 24 שעות".

ד"ר לין: "אמנם תוצאה שלילית 
לבדיקה אינה פוטרת מהשלמת חובת 
הבידוד, אך כדאי למבודדים להיבדק 
על מנת לאתר את המגעים הקרובים 
שלו במידה והוא נמצא חיובי ולהכניס 
גם אותם לבידוד ובכך לעצור במהירות 
את שרשרת ההדבקה".

ד"ר פקטרוביץ: "מי שהיה פחות מרבע 
שעה, במרחק של מעל 2 מטר, עם 
מסכה, לא חייב בבידוד. אם חסר אחד 
מן הכללים הללו חייב בידוד".
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• כל אדם ששהה במרחק של פחות מ-2 מטר מחולה 

מאומת למשך זמן של מעל 15 דקות בחלל סגור.

מהו "בידוד"?
בידוד מלא הוא שהייה בחדר נפרד מבני הבית. המבודד 

יאכל, ילון וישהה בחדר נפרד, יציאה לשירותים מחייבת 

מסיכה, . המבודד לא יכול לצאת מהבית בשום אופן, 

חוץ מטיפול רפואי הכרחי אחרי שהוחלט ע"י רופא 

שהאדם המבודד חייב לעבור בדיקה או טיפול, עליו 

לצאת באופן מגביל. מלבד זאת אין שום הוראת היתר 

- לא שמחה ולא תפילה ולא אירוע, ולא לצרכי פרנסה. 

יש בדבר סכנה  נפשות. 

כמה זמן נמשך הבידוד?
חולה מאומת – הבידוד מסתיים רק בקבלת 2 תשובות 

שליליות ברצף לבדיקות קורונה.

מחויב בידוד ללא תסמינים 
של  ההדבקה  מיום  יום   14 תום  עם  הבידוד מסתיים 

החולה המאומת לצידו שהו.

ויצא שלילי האם חייב  אדם שעשה בדיקת קורונה 

להישאר בבידוד או שאין כאן סיכון?
ימי בידוד.   14 חד משמעי אין לצאת מהבית עד תום 

יש הרבה סיפורים על אדם שנחשף לחולה, יצא ביום 

החמישי שלילי, ביום התשיעי חיובי וביום ה-11 מאושפז 

בטיפול נמרץ.  במנחים רפואיים האדם נשא של הנגיף, 

נוצרת אצלו תגובה מסוימת והוא יכול להפיץ את הנגיף 

גם כשזה לא ניכר עדיין בבדיקות מה שאנחנו יודעים 

שלרוב אם מופיעי תסמינים זה בתוך 14 יום - זה נתון 

סטטיסטי.

כיצד מתמודדים עם ילד בבידוד? 

ילד קטן לא יכול להיות בבידוד לבדו.  אם הילד בבידוד, 

אחד מההורים או האחים הגדולים נכנס אתו לבידוד. מי 

שנמצא איתו צריך להיות מבודד כמוהו באופן מלא. אם 

ד"ר פז: ההתנהלות צריכה 
להיות סביב הסיכונים ולא סביב 
המספרים. הקורונה כאן כדי 
להישאר. יש פה התמודדות ארוכה 
בזמן שאין לה מועד סיום כרגע. זה 
דורש מחשבה והיערכות אחרת. 
אלה גורמי סיכון ממשיים. צריך 
להיכנס לשגרת קורונה ולמנוע 
התקהלויות צפופות בכל מקום 
ובכל זמן. להיות ממושמעים ולא 
לסכן חיים של אחרים בשום אופן.

שגרת קורונה זהירה

אין שום אפשרות שההורים או האחים ייכנס, כל המשפחה 

צריכה להיכנס למתכונת של בידוד מלא.

מסיכות
מה תפקידן? האם הן עוזרות ואיזו מסיכה 

הכי מומלצת?
חשיבות עטיית מסיכה:

90% מההדבקות מתרחשות במקומות סגורים בעקבות 

הניתזים  רוק  רסיסי  ידי  על  האויר  דרך  הנגיף  העברת 

בעת דיבור\ עיטוש. עטיית מסיכה בקביעות מונעת באופן 

משמעותי את ההדבקה וההידבקות בנגיף.

מתי חובה לעטות מסיכה?

בכל שהייה במרחב הציבורי.

מהי המסיכה המומלצת והיעילה ביותר?

כל מסכה שמונעת העברת נתז טיפתי. 

הבראה מקורונה
 האם מי שאינו סובל מתסמינים 

יכול להידבק שוב? 
ל"חסין  הפך  חולה שהחלים  אם  לדעת  היחידה  הדרך 

קורונה" היא רק אם ייבדק בבדיקת נוגדנים שאינה זמינה 

כרגע לציבור הרחב, אם יש ל נוגדנים זה אומר שמערכת 

החיסון חיסלה את הנגיף ויש פיתוח נוגדנים בזרם הדם. 

נמוך  חולה שיצא פעמיים שלילי הסיכוי שייחלה שוב 

מאוד, מסופקני אם שואף לאפס, לכן: לא רצוי שיכניס 

ודאי שהוא בסיכון  ראשו למיטה חולה ללא הגנה אך 

נוכל לדעת בבירור מי  זמינות  מופחת. כשיהיו בדיקות 

מחוסן ומי לא .

היגיינה בבית
הביתה,  מיד כשחוזרים  ידיים  על שטיפת  להקפיד  יש 

ולהימנע ממגע בפנים עד השטיפה. כמו כן לשטוף ידיים 

גם לפני היציאה מהבית למרחב הציבורי.

תחבורה ציבורית
מקרי הדבקה רבים מאוד התחילו בתחבורה 

הציבורית.
איך ניזהר מהדבקה גם באוטובוס?

אוטובוס הוא חלל סגור וצפוף, עטו את המסיכה על האף 

והפה בכל משך הנסיעה.

טיולים
ולצאת כיחידה  השתדלו לערוך רק טיולים משפחתיים 

ביתית מצומצמת ללא חברים מבחוץ. הדבר מאוד לא 

פשוט, אך זהו כורח המציאות שנכפה עלינו.

ד"ר יוסלסון: "כאשר ילד ובפרט 
ילד קטן נדרש להכנס לבידוד, אחד 
ההורים או כל בני המשפחה ייכנסו 
עימו לבידוד כדי למנוע נזקים רגשיים 
והשפעות ארוכות טווח"

ד"ר לין: חד משמעית: 
אין לצאת מהבית ללא מסיכה!

עטיית מסיכה בקביעות מונעת 
באופן משמעותי את ההדבקה 
וההידבקות בנגיף.
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כדאי להידבק בנגיף דווקא בקיץ וכך 

להיות "מחוסנים טבעית". לא ולא!

לנגיף אין עונתיות. גל ההדבקה הנוכחי 

המתרחש בקיץ מוכיח מעל לכל ספק 

כי הנגיף עדיין מסוכן ביותר, ואין 

הוכחות ברורות להיווצרות "חיסון טבעי" 

לאחר ההידבקות. במספר ארצות 

בעולם התגלו חולים חיוביים לאחר 

שהחלימו מהמחלה וחלו בה שוב.

אנשים צעירים מקבלים את המחלה 

בצורה קלה שאינה מסכנת את 

בריאותם. לא תמיד!

אכן רוב הנדבקים הצעירים בגל 

הקודם ובגל הנוכחי קיבלו את המחלה 

בצורה קלה, אך ישנם מקרים שגרמו 

למוות גם ללא מחלות רקע ואין 

לסמוך על הנס. יש לדעת כי גם 

צעירים במצב קל ולאחר החלמה 

חווים עד היום מזכרות לא נעימות 

מהקורונה. כולנו תקווה שיחלפו כליל. 

יש לדעת כי מדובר בנגיף לא מוכר 

שאין לרפואה מידע לגביו ותרופה 

לתופעות הלוואי שלו. לשם דוגמה, 

חולה בן 55 שחש בטוב בימים 

הראשונים לאחר שקיבל תשובה 

חיובית, מאושפז כעת במצב קשה, 

מורדם ומונשם. זהירות, סכנה!

חולים מאומתים ללא תסמינים אינם 

מדביקים. ודאי שלא!

נדבקים שנמצאו חיוביים לנגיף ואין 

להם תסמינים הינם עדיין נשאים 

ומהווים סכנה לבאים איתם במגע, 

ישנם מקרים בהם המאומת ללא 

תסמינים כלל ואלו שנבדקו ממנו 

חולים במצב קשה. 

הנגיף עובר רק דרך רסיסי הרוק 

באוויר. ממש לא!

הנגיף מדבק דרך כל ההפרשות – רוק, 

נזלת, זיעה ועוד, וכן דרך הבל הפה. 

לכן יש להקפיד על עטיית מסיכות, 

שמירה על היגיינה וחיטוי ידיים וחדרי 

שירותים בתדירות גבוהה.

אדם ששהה בקרב חולה מאומת 

וקיבל תשובה שלילית לבדיקה יכול 

לצאת מהבית לפני תום תקופת 

הבידוד. לא ולא!

אדם שחוייב בבידוד לאחר שהייה 

בקרבת חולה מאומת – ישנו סיכוי 

סביר שהנגיף דוגר בגופו גם אם 

הבדיקה יצאה שלילית, ולכן יש 

להשלים את כל תקופת הבידוד 

במלואה ורק אם לא מתפתחים שום 

תסמינים במהלך הבידוד ניתן לצאת 

ממנו לאחר תום 14 יום ממועד 

ההדבקה של החולה לו נחשפתם. 

במקום פתוח אין צורך בעטיית 

מסיכות. ממש לא!

אמנם במרחבים פתוחים אחוזי 

ההדבקה נמוכים משמעותית, אך 

במגע צפוף ובהתקהלויות במקום 

פתוח ניתן להידבק בקלות רבה אם 

לא מקפידים על מסיכה. ולכן בכל 

יציאה למרחב הציבורי – הן למקומות 

סגורים ואין למקומות פתוחים, יש 

לעטות מסיכה.

המסיכות לא עוזרות והראיה: יש גל שני 

של הדבקה למרות המסיכות. לא נכון!

עטיית מסיכות מוכחת כיעילה 

ואפקטיבית ביותר למניעת הדבקה 

בכל רחבי העולם, הגל הנוכחי של 

ההדבקה מתרחש בעיקר לאור 

התרופפות המשמעת בציבור ואי 

הקפדה על עטיית המסיכות בכל 

מקום ובהתקהלויות. 

קיבלתי תשובה חיובית ועלי לחזור 

הביתה.  אני יכול לסוע בתחבורה 

ציבורית הביתה? חלילה!

בשום פנים ואופן חולה מאומת אינו 

יכול ליסוע בתחבורה הציבורית. 

מסיכה שקופה מונעת הדבקה?

ברור שלא! מסיכה שקופה מגינה 

על העיניים בלבד, האוויר נכנס ויוצא 

מהצדדים. ניתן להשתמש בה בנוסף 

למסיכה הרגילה- המכסה את הפה 

והאף.

קורונה
 המציאות הקשה

בשבועות האחרונים הופצו שמועות שונות ודעות כאלו ואחרות 
לגבי הנגיף והשלכותיו. בשיחה עם הרופאים בעירנו ד"ר יוסלסון, 
ד"ר אהרונוב, ד"ר פקטרוביץ, וד"ר לין, הידועים במומחיותם 
יראת  ונשמרתם מתוך  המקצועית לצד ההקפדה על הלכות 
אמת ונתוני  ואחראי  מהימן  מידע  קיבלנו  אמיתית,  שמים 

ונשמרתם!
סגר וקנסות 
מנעתם

הקנס על אי עטיית מסיכה כנדרש - 500 ₪

לובשים מסכה 
על האף והפה 

בכל יציאה מהבית

שומרים מרחק 2 מטר 
מאדם לאדם 
בכל התקהלות

לא לוחצים ידיים 
אפילו בעת שמחה 

ופגישת עבודה

שמירה על הגיינה 
בחיטוי ושטיפת 
ידים במים וסבון

עקב העלייה בהדבקה בהתפרצות מחודשת של נגיף הקורונה 
בעירנו, וכדי שלא נגיע ח"ו למצבים של סכנת חיים, ביטול 

תורה ותפילה דרבים, חובה להמשיך לשמור ולהקפיד:

אי שמירה על ההוראות = נזק לרבים, הגברת ההתפשטות בעיר = פיקוח נפש וסכנת חיים!
מתבצעת אכיפה במרחבים הציבוריים ובמקומות התכנסות והתקהלות הרבים  
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מודיעין עילית על הגבול האדום.
נתוני התחלואה בעיר עד לשבועיים 

האחרונים היו ב”ה, ללא מגמת התפרצות. 

בגל הראשון הגענו לשיא של 450 חולים, 

ובחסדי ד’ מספרם הלך והצטמצם 

בעקבות בידוד החולים המאומתים 

במלוניות ייעודיות מחוץ לעיר. בגל 

הנוכחי החלה התפרצות חדשה ונרחבת. 

מודיעין עילית מוגדרת כרגע כ”איזור 

כתום בהיר”, משמעות הגדרה זו היא: 

אחוז מאומתים גבוה מכלל הבדיקות 

המבוצעות בעיר.  נדרשת הגדלה של 

כמות הבדיקות, מעקב וערנות מוגברת. 

 לאחר חקירה מעמיקה התברר כי 

מוקדי ההתפרצות ממוקמים בעיקר 

ברחובות ספציפיים בעיר, כאשר מקור 

ההתפרצויות הינו במקרים שהגיעו מחוץ 

לעיר והסתובבו בחוסר זהירות בין תושבי 

עירנו. חובתנו לעצור את המגמה מיידית 

כדי שלא נגיע ח”ו להגדרה של אזור 

מוגבל והתפרצות נרחבת.  המצב יכול 

להשתנות בכל רגע נתון. 

בידינו הדבר, 
בזהירותנו הדבר! 

 נתוני התחלואה העדכניים בעיר )נכון לי"ז תמוז(:

התחלואה במודיעין עילית ביחס לערים 
אחרות עם נתוני אוכלוסייה דומים.

מודיעין עילית עם אחוז בדיקות חיוביות 
גבוה מכלל הבדיקות

במפה מסומנים מספר החולים 
ברחובות בהם יש אחוזי תחלואה גבוהים

פילוח החולים ע”פ טווח גילאים.

שימו לב: בגל זה רוב הנדבקים הינם צעירים עד גיל 17 ובחורי ישיבות.

גרין פארק 
וחפציבה

60-65

60-120

סה”כ

סה”כ

סה”כ

סה”כ

סה”כ

סה”כ

סה”כ

סה”כ

סה”כ

סה”כ

רחוב 
הריטב"א

סה”כ 20

גרין פארק - חפציבה
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מודיעין עילית תמונת מצב 
נכון לי"ז תמוז

חולים
 בשלבי 
פינוי 

56

חולים
 כעת 

237

נמצאים 
כעת בעיר 

155
מאושפזים 
במלוניות 

76

מחלימים 
מהגל 
הקודם

446 

בחורים 
שנדבקו 

מחוץ לעיר 
ולא נמצאים 

בעיר 56

סה"כ בדיקות 
מתחילת

ההתפשטות: 
11,335

אחוז 
בדיקות 
חיוביות 
14%

מאומתים 
הממתינים 
מעל 48 

שעות לפינוי 
למלונית 

0

חשוב לדעת ולזכור את גודל הקושי  המצפה למבודדים כאשר כתוצאה מחוסר 
שימת לב ומחוסר זהירות של אדם אחד הם נכנסים לתקופה ארוכה 

 של בידוד כזה שיכל להימנע מראש. 

אל תעשו את זה לאנשים הקרובים אליכם!
שמור עצמך תחילה - ואל תבודד אחרים.

בהתפרצות הקורונה הקודמת, עברנו ניסיון לא 
קל, אולם יצאנו מחוזקים.  

מזה מספר חודשים שאנו נמצאים בתקופה לא קלה, בתחילה 

היינו צריכים להתכנס כל אחד לביתו ולשמור על כללי הבידוד. 

לא ידענו איך להתמודד עם זה, אך נראה כי למדנו בתקופה זו 

דברים חדשים על עצמנו ועל משפחתנו. 

בימים אלו יש לנו יותר מידע מבעבר בנוגע לוירוס הקורונה, וב"ה 

יש לנו גם מודעות גבוהה יותר לאופן ההדבקה ולכללי הזהירות 

הנדרשים. ולכן אנו שומעים על יותר ויותר אנשים המצייתים 

להנחיות הריחוק ובעת הצורך מתכנסים לביתם ושומרים על 

כללי הבידוד. 

השמירה על הכללים היא גבורה. המעידה על 
כוחות שיש בנו.

אנו מבקשים לחדד את ההבנה כי כל אדם שמציית להוראות 

ונכנס לבידוד הרי הוא גיבור, וממש מציל את סובביו. מדובר 

במטלה שעלולה להיות מורכבת ולא קלה. לשהות בין ארבעה 

קירות למשך זמן ארוך. גם אם אנו לא רואים סימפטומים. גם 

אם רק באנו במגע קל. וכל זאת – כדי לא לסכן אחרים. זוהי 

גבורה של ממש. 

נעצור ונחשוב: מה עובר על החולים או 
המבודדים, כדי שגם מי שלא חווה זאת - יוכל 

להבין ולחזק אחרים.
אנו רגילים לחשוב ברחמים על החולים, ולהתפלל עליהם. עלינו 

לזכור כי גם מי שנכנס לבידוד - זה לא קל! בגל הקודם, התקיים בנו 

הפסוק "עמו אנוכי בצרה", ויכולנו להתנחם בכך שמדובר בקושי 

משותף, משום שגם אנו וגם קרובינו ומכרינו התכנסנו לבתים. 

בזמן הגל הראשון יכולנו לצאת מהבית לצורך הצטיידות, או 

התאווררות קלה בסביבה הקרובה, לעומת זאת אנשים הנדרשים 

לבידוד לא יכולים לצאת מהבית כלל. ובימים אלה אנו מוצאים 

שמתקיים בנו הפסוק "מושיב יחידים ביתה" כך שאדם הנזקק 

לבידוד עומד לפני בחירה, האם לשהות בחדר מבודד משאר בני 

הבית, או שמא להכניס את כל משפחתו לבידוד. בין כך ובין כך 

כל בחירה היא בחירה קשה. ולחוויית הבידוד מצטרפת בדרך 

כלל חוויית האשמה, המבודד עלול לחוש אשמה על כך ששאר 

בני המשפחה מוגבלים בעטיו, ולזה עלולה להתלוות העמימות 

האם המבודד הוא נשא, האם הוא ח"ו הדביק אנשים אחרים 

והוא לא מודע לכך?

נזכור לגמול חסד ולתת כתף, בפרט לשכנינו ומכרינו שנאלצו 

מזון  נתבייש להציע עזרה בקניית מוצרי  להיכנס לבידוד, לא 

ומוצרים אחרים, בפינוי האשפה, נציע להשאיל ספרים לילדים, 

או ללמוד בחברותא במרחק גדול מעבר לדלת או לקיים מניינים 

בחדר המדרגות כך שהמבודדים יוכלו להשתתף מרחוק...

ומה עוד? ניזהר כדי שלא נגרום ח"ו לאחרים 
להיכנס לבידוד.

אכן, רוב חולי הקורונה מחלימים, ב"ה! עם זאת עלינו לתת את 

הדעת לתוצאות הנובעות מחוסר זהירות. כאשר אדם לא נזהר 

מספיק, הוא עלול להכניס אחרים לסכנת חיים ח"ו. אך מעבר לכך 

אנו מבקשים להאיר נקודה נוספת שאין להקל בה ראש. מחלת 

הקורונה היא מחלה התוקפת את הגוף רח"ל. אך הבידוד יכול 

ח"ו להיות קושי המשפיע על הנפש. די בכך שאדם אחד יאובחן 

כנשא של הווירוס, במידה והוא לא נהג בזהירות, הוא עלול לגרום 

לעשרות ומאות אנשים להפסיק את שגרת יומם ולהיכנס לבידוד. 

גם אם הוא לא באמת הדביק אותם. וכמו שאנו יודעים, חוויית 

הבידוד עלולה להיות בעלת השלכות משמעותיות הן בפן האישי, 

והן בפן המשפחתי. ולכן מדין בין אדם לחברו בסיסי ביותר, עלינו 

להישמע להוראות בכל עת.

איכה ישבה בדד
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מחקר ב"שערי צדק": כ-50% ממחלימי 
הקורונה חווים קשיי נשימה בטווח הארוך 
שבועות עד חודשים לאחר שהחלימו, רוב 

החולים לא חזרו למצב בריאותי ולתפקודם 
טרם שחלו 

תוצאות ראשונות ממחקר שנעשה 
במכון הריאות במרכז הרפואי שערי צדק 

בירושלים: לפחות 50% מחולי הקורונה 
שנבדקו ממשיכים לחוות חולשה כללית 
וקשיים נשימתיים שבועות עד חודשים 
לאחר שהחלימו. רוב החולים לא חזרו 

למצב בריאותי ולתפקוד שבהם היו לפני 
שחלו. 

מבית החולים נמסר, כי הנושא נבדק על 
כמה עשרות מטופלים שחלו בדרגות 

חומרה שונות והחלימו. כמחצית 
מהמחלימים שנבדקו עד כה, סובלים 

מתסמינים ללא קשר בהכרח לחומרת 
מחלתם. לחולי קורונה קלים עלול להיווצר 

נזק ריאתי לטווח ארוך. לעומתם, חולים 
שהיו במצב קשה לא בהכרח מדווחים 
על קשיים או תחושה קשה. בשבועות 

הקרובים ייבדקו עוד מאות חולים נוספים 
שפנו כדי להשתתף במחקר. כלל החולים 

שישתתפו במחקר ייבדקו שוב חצי שנה 
לאחר הבדיקה הראשונית על מנת להבין 

את ההשפעה ארוכת הטווח.
פרופ' גבריאל איזביצקי, מנהל מכון הריאות 
ויוזם המחקר, מסר: "בין התסמינים שבדקנו 

נמצאו חולשה כללית אצל רוב הנבדקים; 
תלונות על שיעול ואו קוצר נשימה, הופעה 

של פיברוזיס - לייפת ריאתי; הפרעה 
חסימתית וחשד ליתר לחץ דם ריאתי. 

"נעשות בדיקות מקיפות על מנת למנוע 
החמרה בתסמינים אלה ולתת מענה עוד 

בשלב מוקדם של המחלות", אמר פרופ' 
איזביצקי הוסיף: "אנו פונים לכלל חולי 

הקורונה בישראל שהיו מאושפזים בבתי 
החולים השונים או שהו במלוניות להצטרך 

למחקר המעקב הזה. המחקר מתאים 
למטופלים בטווח של שלושה-שישה 

חודשים לאחר השחרור מבית החולים. 
"מומלץ לבוא מוקדם ככל שניתן כדי 

שנוכל לעשות מעקב ואיתור מוקדם של 
מחלות ריאתיות". 

נזק בריאותי לחלק מחולי הקורונה
 חומרת הסכנה והשפעותיה, מהדהדים בקול זעקה: ונשמרתם, הסכנה עדיין לא חלפה.

 יש לעשות הכל כדי לקטוע את שרשרת ההדבקה ולמנוע סכנה, גם ארוכת טווח

מחקר שנעשה בשערי צדק:

משרד הבריאות הודיע שהמוצר 

 V.I.P המפורסם כ"בדיקת קורונה פרטית

לציבור החרדי" משווק ללא אישור ועלול 

להטעות ולסכן את המשתמש, סביבתו 

הקרובה והציבור.

לפי הודעת משרד הבריאות, המוצר 

משווק ללא אישורו תוך מצג שווא 

שמדובר בבדיקת עצמית פרטית, 

המונעת "סגר בריכוזים חרדים". המוצר, 

שאינו ערכת בדיקה מוכרת להימצאות 

נגיף הקורונה, מטעה את הצרכנים, גורם 

להם להיבדק כביכול להימצאות הנגיף 

ועלול לסכן את הצרכנים, משפחתם 

והציבור.

מעבר לכך שמשתמשים במוצר עלולים 

להימנע מהתנהגות מצמצמת הדבקה 

בשל אשליית הבדיקה, משרד הבריאות 

מזהיר גם מסכנה ישירה. במידה 

שהמשתמשים אכן יידבקו בנגיף אך לא 

יאובחנו כראוי, הם עלולים להגיע לקבל 

טיפול רפואי מתאים בשלב מאוחר מדי.

במשרד הדגישו כי לבירורים ומידע 

נוסף ניתן לפנות למוקד קול הבריאות 

*5400

בדיקות קורונה פרטיות – סכנה

יחד עוצרים את שרשרת ההדבקה:
<< למרות מיזוג האוויר – חובה להקפיד על פתיחת חלונות. 

<< שומרים על מרחק! מרחק מפחית הדבקה באופן ברור, אם 

אתם מבחינים בצפיפות - התרחקו מיד מהמקום והמנעו מסכנה.

<< בתחבורה ציבורית ובנסיעה ברכב עם מספר נוסעים – 

משאירים חלונות פתוחים לתחלופת אוויר ומקפידים על עטיית 

מסיכה בכל זמן הנסיעה.

<< הקפידו על שעות אוורור בבתי הכנסיות/בכיתות /בחדרי 

השיעורים פתיחת כל החלונות למשך מספר פעמים ביום.

התקהלות 
במקומות צפופים

סכנת 
התפרצות!

! ה ז ל ה  ז ם  י ב ר ע
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מצוטפפים, נדבקים, מסכנים חיים. 

ם י ד ד ו ב מ

אבל ביחד!
מסגרת ”דלת פתוחה“ מתרחבת ומציעה פגישות טלפוניות

משיחה אחת ועד חמש שיחות

אנשי מקצוע מנוסים
למבודדים, חולים ובני משפחותיהם

אתם מוזמנים להתקשר אלינו
למספר 072-2347637

באין מענה ניתן להשאיר הודעה ואנו נחזור אליכם תוך 24 שעות

סודיות
מובטחת

אל תשארו לבד.

2223 הבית, רח' אבני נזר 59, בצמוד לאשכול הפיס
 young1@modil.org.il | 08-9140928 :טלפון

בימים אלו עם החזרה לשגרה, 
 משפחות רבות מתמודדות עם

אתגרים רבים בתחום כלכלת המשפחה. 

תושבים יקרים,

עיריית מודיעין עילית לצידכם

ניהול תקציב בעיתות חוסר וודאות.
פתרונות לסידור חובות.

גישור על המינוס בתקציב המשפחתי
מתקופת החל"ת.

זכויות עצמאים ושכירים.

מוקד טלפוני להכוונה כלכלית

צוות מומחי 'מסילה' ייתן מענה והכוונה מקצועית
להתנהלות כלכלית נבונה במקצועיות ובדיסקרטיות

ייעודי לתושבי העיר
התקשרו: 077-902-2872 | שלוחה 14

הורים
ומשפחה



מצוטפפים, נדבקים, מסכנים חיים. מצוטפפים, נדבקים, מסכנים חיים. 

הזוכים קיבלו הודעה
על אופן קבלת הפרס

תושבי מודיעין עילית – אתם בחרתם!
תודה לכל המשתתפים בתחרותנבחרו היצירות המוצלחות ביותר!מתוך מאות היצירות המרהיבות –

מס' תמונה 1משפחת רוזנבלום | נתיבות שלום 4

מס' תמונה 229משפחת קאהן- נתיבות המשפט 3מס' תמונה 152משפחת מאשקאויטש | מרומ“ש 15

מס' תמונה 40משפחת ברגר | אבני נזר 28מס' תמונה 98משפחת שחר | רבי יהודה הנשיא 26

123

45

אגף חינוך
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אגף רישוי עסקים

הודעה חשובה,

מרכז מסחרי קסם

נעלי קסם
מכבסת מר כובס

טלפוטו
עולם הטבע

תכשיטים זה אנחנו
משרד חנוך פוגל רו"ח

מוטי טופ
עלי כותרת
קידי שיק

הכל בו בלומנטל
רמזור

מרפאת שיניים ד. גבריאלוב
גולד ג'ים

לידר

מרכז מסחרי השל"ה

רהיטי ק.ס.ם
נוימן תשמישי קדושה

קסם פון
מספרת יעקב
נגרית סטולר

נועה

מרכז מסחרי עילית

סנדלריה
ברקת

יצא לאור מרכז התאורה
שלאגר

גפנר גרביים ואביזרי אופנה
קידי שיק

זיננגר איתמר
מוזס תקשורת ומחשבים

טראקלין חשמל
סדקית עילית

לידר
אורטופדיה

זר זהב
שקל ועוד
ליבוביץ

נעלי מרטי

למידע נוסף: אגף רישוי עסקים
mrishui@modil.org.il טל' 08-9140911 | פקס 073-2347438 דוא"ל

בעלי חנויות נוספים שמבקשים לפתוח את החנות, יפעלו לפי הנחיות התו הסגול. 
חובה לפני פתיחת החנות, להגיש טופס הצהרה לאגף רישוי עסקים בעירייה.

מרכז מסחרי מסילת יוסף

אופני אופקים
משכן התכלת

מרכז מסחרי חזון דוד

סוויטי טאון
ברקת

מטאליה
פנינת הבד
חלוקי פיין

סילבר המרות
פרידמן שעונים

יפה נוף פלדהיים - רשת חנויות ספרים
בגדי מלכות

שי נאמן סנטר בע"מ
שילגית - מכבסה

הדס
שי דיגיטל

שיווק ושירות
הילדים שלנו
אופטיק 55

המרכז להחלקות שיער
חוג סינגליש
נעלי הקריה
סנטר ליין

אינטקסט - מנוף
דפוס סלה

צ'ארלס - חנות בגדים
הבית הלבן

טיים אלקטריק
שיא החשמל והמיזוג

לי לה לו
 גלינסקי תשמישי קדושה

מקימי טקסטיל בע"מ
מעבדת הסלולר
פ. תינוקי בעמ

יריד הצעצועים ברכפלד
רויאל קראון

פאזל
פורצלנו עילית

עשינו עסק
ביוטיק - בגדי נשים ונערות

מקסיגו
עולם הסוללר כשר

פיור
הכנסת ספר תורה

הנדסת תוכנה
קידס בייסיק

דף וצבע
זול משחק

סידקית כל בו לתופרת
מגן ועד ספר

יעל - איפור ועיצוב שיער
דפוס איכות

 ספירלה
רהיטופ
על בד

לבבות - בית המותג
כל בו רשב"י

ביוטיפל - חנות איפור
בזאר שטראוס

אהרון רובינשטיין
שני

ת. צורף
דוד פון סלולר

גלריה
יריד הצעצועים ק"ס

אהובה קוסמטיק
שחמט - כלים חד פעמי

הבלון הפורח בע"מ
עוצמות - המכון לספורט טפולי

מרפאת גונן
מכון כושר רחלי פריזנד

תרבות ולב בישראל
מתנ"ס מודיעין עילית

מספרה
מספרת אורן מכבי

מספרת אבי
מספרת הקריה
מספרה יהודלה

נועם הספר
מרכז החשמל

מקפיץ לי
ויועצנו כבתחילה

אבי עזרי 8/2
אבני נזר 11-13
אבני נזר 220
אבני נזר 26
אבני נזר 26

אבנ"ז 26, שד"ח 1, ריה"נ 14
אבני נזר 4
אבני נזר 9

אור החיים 20
אור החיים 1
אור החיים 20
אור החיים 8
חזון איש 17
חפץ חיים 16
חפץ חיים 5
חפץ חיים 5
חפץ חיים 9
חפץ חיים 9
חפץ חיים 9
חפץ חיים 9
חפץ חיים 9

יהודה הנשיא 16
יהודה הנשיא 16

יהודה הנשיא 19-21
יהודה הנשיא 21
יהודה הנשיא 22
יהודה הנשיא 24
יהודה הנשיא 29
יהודה הנשיא 30
יהודה הנשיא 35
יהודה הנשיא 35

ישועת דוד 14
מרומי שדה 38

משך חכמה 28/1
נתיבות המשפט מול 111
נתיבות המשפט מול 111

נתיבות המשפט 2
נתיבות המשפט 2
נתיבות המשפט 37

נתיבות המשפט 37
נתיבות המשפט 43
נתיבות המשפט 5

נתיבות המשפט 59/1
נתיבות המשפט 83

קהילות יעקב 5
רב ושמואל 7
רבי טרפון 36
ריטב"א 20
רשב"י 18
רשב"י 23
רשב"י 38
רשב"י 39
רשב"י 46
רשב"י 46
רשב"י 49
רשב"י 51

שדי חמד 1
שדי חמד 1
שדי חמד 14
שדי חמד 4

שדרות יחזקאל 15
אבני נזר 31

מסילת יוסף 1
מרומי שדה 12
רבי עקיבא 32

יהודה הנשיא 21

מרומי שדה 23
כיכר מעלות שמחה

יהודה הנשיא 12
אור החיים 20 בחניה

רשב"י 7
חפץ חיים 5
אבני נזר 6
רשב"י 23
רשב"י 51

כתובתשם העסקכתובתשם העסק

במסגרת ההקלות שנתקבלו בנושא הקורונה ולאשר פתיחת עסקים העומדים
בתקן 'תו סגול' בלבד, מצ"ב רשימת העסקים המאושרים:

מוקד 107
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מכתבי מרנן גדולי ישראל שליט"א

הבית, רח' אבני נזר 59, בצמוד לאשכול הפיס
 young1@modil.org.il | 08-9140928 :טלפון

M
AL

AC
H

m7634200@gmail.com 0548531414

בעלי עסקים,

לצמיחה!

עיריית מודיעין עילית לעזרתכם בשעה זו, עם מיזם ייחודי
של יועצים מומחים מהשורה הראשונה
אשר יעניקו יעוץ עסקי פרטני וממוקד

לבדיקת מצב העסק ויצירת תוכנית עסקית מותאמת לעסק ולתקופה 

לצמיחה!הוא הזדמנותמשבר

בונוס! משתתפי המיזם זכאים לסל הטבות
בנושא מכירות, פרסום, רכש, נטוורקינג ושת"פ

לבדיקת התאמה וקבלת פרטים נוספים
ניתן לפנות במייל young1@modil.org.il או בטלפון 08-9140928

אגף תעסוקה

הורים
ומשפחה

טיפהחושבים 
ניצלים מהמגיפה!

את הטיפים יש לשלוח עד לר"ח אב
nyeda@MODIL.ORG.IL :למייל

כתבו לנו טיפ קצר משלכם לעידוד 
ולחיזוק השמירה על כללי הזהירות 
ומניעת הדבקה או להתמודדות 
בשגרת הקורונה בבית, בארועים 
ובמוסדות החינוך. 

10 הטיפים היעילים 
יזכו את שולחיהם 

בפרס מיוחד!!!

29
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מעי"ן
אגף חינוך

שרות פסיכולוגי חינוכי

 מרכז  העצמה,  למידה  וחינוך.
שגרת קורונה, אנחנו כאן אתכם! 

הכנו עבורכם קו תוכן טלפוני ובו ידע מתעדכן וכלים מעשיים 
להתמודדות בתחומים רבים:

הורות, הגיל הרך, חינוך מיוחד, שינה, מתבגרים.

התקשרו: 08-9141297
איש את רעהו יעזרו - אתם מוזמנים להשאיר בקו רעיונות שעזרו לכם 

ואנו נפרסם אותם לתועלת התושבים.

ניתן לקבל את המידע גם במייל, על ידי פנייה ל-  
moked107@modil.org.il

כדי להקל על השוהים במלונית, העירייה מפעילה
שירות של משלוח ציוד / חפצים אישיים

מהבית לשוהים במלוניות
המשלוחים מתבצעים פעם בשבוע בימי חמישי.

לתאום משלוח מביתכם למלונית,
יש להתקשר עד יום רביעי בבבוקר

למוקד העירוני 107 שלוחה 3.

בברכת בריאות איתנה

תושבים יקרים,
בני משפחתכם שוהים במלונית?
שלחו להם ד"ש חם מהבית

מוקד קורונה

הורים,



  מוקד 107
תושבים יקרים!

היום יותר מתמיד
חשוב לקבל עידכונים

מנייח: 107 
מנייד: 08-9140902

פקס: 
073-2347450

מייל:
moked107@modil.org.il 

לשירותכם תמיד
מוקד 107

נמצאים בבידוד? צריכים עזרה? יש לכם שאלה?
המוקד כתמיד - עומד לרשותכם ומתוגבר

במיוחד בימים אלו בנושא הקורונה


