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 ל' בניסן, התש"פ
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 213158920122אסמכתא: 

 )במענה נא ציינו אסמכתא(
 

 , כאןראש חטיבת הרפואה, ד"ר ורד עזרא :אל

 

 רב,לום ש

 

 הנדון: נפטרי קורונה במדינת ישראל

 

כתבה ובה נטען שהמשרד לשירותי  13בתוכנית הצינור בערוץ מה פורסיום רביעי,  22.04.2020ה בתאריך 

, בזמן שמשרד הבריאות מפרסם 258דת מפרסם שמספר חולי הקורונה שנפטרו במדינת ישראל עומד על 

 נפטרים.  188את הנתון 

עאוויה מאגף רפואה כללית במשרד הבריאות, מר אפי עמר, מנהל תחום עו"ד כבהה מו ע"ישנערכה בבדיקה 

עלה מנכ"ל פורום חברות קדישא בישראל, קוח ובקרה )קבורה( במשרד לשירותי דת וגב' אורית מסמי, פי

בכמות הנפטרים המדווחים מטעם משרד הבריאות, המשרד לשירותי דת  100%שישנה התאמה מלאה ב 

 ופורום חברות קדישא בישראל.

 :23.04.2020בתאריך  18:00להלן הממצאים נכון לשעה 

נפטרים, מספר זהה לשלושת הגופים  192הנפטרים המאומתים הרשום במערכות הינו מספר  .1

 המעורבים.

כחלק מההנחיות ואמצעי הזהירות שננקטו על ידי כל העוסקים בטיפול בנפטרים במדינת ישראל,  .2

נפטרים בקהילה, אין בהיות וישנה התפרצות של מחלת הקורונה, ננקטו אמצעי זהירות מחמירים 

 ולא נמסר על ידי אף גורם שמדובר בנפטרים שנפטרו ממחלת הקורונה.  הדבר מעיד

אופן בטהרה והמיוחד  מתייחס לטיפול שדובר עליו בכתבה מפורום חברות קדישא נמסר, שהמספר  .3

 עיד שסיבת המוות הייתה קורונה.בכך להאין אך פינוי הנפטרים מהקהילה, 

 

mailto:Medical.directorate@moh.gov.il
mailto:Medical.directorate@moh.gov.il


 

 חטיבת הרפואה
 משרד הבריאות

 39רחוב ירמיהו 
 1176ת.ד. 

 9101002ירושלים 
Medical.directorate@moh.gov.il 

 02-5655955: פקס 02-5080731: טלפון

Medical Directorate 
Ministry of Health 
39 Yirmiyahu St. 
P.O.B 1176 
9101002 Jerusalem 
Medical.directorate@moh.gov.il 
Tel: 02-5080731 Fax: 025655955 

 

 3מתוך  2עמוד 

 

 

 

 לסיכום:

, מציינים שישנה התאמה ותיאום מלא בין אופורום חברות קדישמשרד הבריאות, המשרד לשירותי דת 

שלושת הגופים בכל הקשור למספר הנפטרים ממחלת הקורונה ומאשרים שהמספר אשר פורסם על ידי 

 משרד הבריאות, הינו המספר הרשום והידוע גם למשרד לשירותי דת ופורום חברות קדישא בישראל.

 

 

 ,בברכה

 

 גב' אורית מסמי           מר אפי עמר                                    עו"ד כבהה מועאוויה       

 מנכ"ל      מנהל תחום פיקוח ובקרה קבורה     מנהל תחום תוכניות התערבות        

 קדישא בישראלחברות פורום        משרד לשירותי דת               משרד הבריאות                             ה 

 

                                               

 

 העתקים:

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות

 עו"ד עודד פלוס, מנכ"ל המשרד לשירותי דת

 פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות בציבור במשרד הבריאות

 טאוב, מנהלת אגף רפואה כללית, משרד הבריאות -ד"ר סיגל ליברנט
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 מר יצחק ישי, מנהל אגף בכיר קבורה, המשרד לשירותי דת

 מר אברהם מנלה, יו"ר פורום חברות קדישא בישראל

 אור פירון זומר, מנהלת פרויקט אתרי קבורה, קורונה. גב'

 מר אייל בסון, דובר משרד הבריאות

 דובר המשרד לשירותי דת מר אברהם רוזן,

 מר איתי גור, דור פורום חברות קדישא בישראל
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