
كانون أول – كانون ثاين 2021

يعتنون  الذين  واألوصياء  األرسة  ألفراد  فريدة  تحديات  معها  تجلب  اإلغالق  فرتة 
بأعزاءهم الذين ينتمون إىل مجموعة معرضة للخطر.

فيام ييل أجوبة ألسئلة شائعة التي ميكنها مساعدتكم، أفراد األرسة مقّدمي الرعاية 
للترصّف مبسؤولية مع الحفاظ عىل الصحة والراحة النفسيّة وأمنكم أنتم وأعزاءكم.

معلومات ألفراد األرسة مقّدمي الرعاية واألوصياء

يف فرتة الحجر الصحي
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تطعيامت ضد الكورونا

هل ميكن تلقي التطعيم ضد الكورونا يف فرتة اإلغالق؟ سؤال

ميكن الخروج من مكان السكن ملسافة تتعدى ال 1000 مرت لغرض العالج الطبي، ومبا يف ذلك الخروج لتلقي التطعيم أيضاً.

إن التطعيم هو أمر مهم لحاميتكم وحامية أعزاءكم من خطر اإلصابة بالفريوس. يف هذه املرحلة يتم إعطاء التطعيم بحسب 
منح األولوية للمجموعات املعرّضة للخطر، من ضمنها األشخاص الذين أعامرهم 60 وما فوق وأيضاً مقّدمي العالج للمسنني.

يتم تحديد األولويّة من قبل وزارة الصحة ويتم تحديثه من فرتة اىل أُخرى حسب تقّدم حملة التطعيامت. 

قامئة األولويات املحتلنة لوزارة الصحة.

يتم تقديم التطعيم من قبل صناديق املرىض وعن طريق تحديد دور مسبق. للمزيد من املعلومات والتحديثات عن اعطاء 
التطعيم، يوىص بالتوّجه اىل مراكز املعلومات التابعة لصناديق املرىض وزيارة موقع وزارة الصحة.

أرقام مراكز االتصال: كالليت 2700 * | مكايب 3555 * | مؤحيدت 3833 * | لئوميت 507 *

جواب

صحة أفراد األرسة خالل فرتة اإلغالق

هل يُسمح ألفراد األرسة مقدمي اللرعاية واألوصياء بزيارة أعزاءهم ومساعدتهم يف مجموعة متنوعة من األعامل 
املطلوبة أثناء اإلغالق؟

نعم. تسمح قيود الحركة مبساعدة األشخاص الذين يعانون من صعوبة أو ضيق، مبا يف ذلك أفراد األرسة. طاملا أنه يوجد حاجة 
ملساعدة من هذا النوع التي لها أهمية كبرية يف التعامل مع االغالق والقيود. وذلك مع مراعاة قصوى للحامية والبعد الجسدي 

من أجل حامية افراد األرسة الذين ينتمون اىل مجموعة السكان املعرضني للخطر.

سؤال

جواب

هل يُسمح خالل فرتة اإلغالق بالعالجات الطبية أو الزيارات من قبل مقدمي العالج املختلفة يف منزل املريض؟

نعم، ال يوجد مانع إلجراء عالجات منزلية يف منزل املريض، من املهم التشديد عىل الحامية املطلوبة ملقدم العالج وكذلك عىل 
بُعد جسدي يزيد عن مرتين بقدر اإلمكان خالل العالج.

سؤال

جواب

https://www.gov.il/BlobFolder/news/16122020-01/he/NEWS_Corona_corona-vaccine-priorities.pdf
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/covid19-vaccine/home-ar/
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يجب عىل والديت تجديد وصفة األدوية واستالمها من الصيدلية وال يوجد من يستطيع القيام بذلك من أجلها. ماذا ميكن 
ان نفعل؟

بالنسبة ملعظم األدوية، ميكن تجديد الوصفة الطبية من خالل طلب عرب اإلنرتنت يف موقع صندوق املرىض أو من خالل مكاملة 
هاتفية مع الطبيب املعالج. املرىض الذين ال يستطيعون الوصول إىل العيادة أو إرسال شخص نيابة عنهم ألخذ األدوية من 

الصيدلية، ميكنهم التوجه اىل مركز االتصال التابع لصندوق املرىض لتلّقي حل.

أرقام مراكز االتصال: كالليت 2700* | مكايب 3555* | مؤحيدت 3833* | لئوميت 507*

سؤال

جواب

بدأنا إجراء ترتيب العالج يف دار لرعاية املسنني مع وزارة الصحة، هل يستمر معالجة الطلب أيضاً يف اإلغالق واىل من 
يجب التوجه؟

نعم، طاقم دائرة الصحة يعمل، وسيكون بإمكانهم املساعدة يف التحقق من حالة الطلب. تواصلوا رجاًء مع االخصائيّة االجتامعيّة 
يف دائرة الصحة حسب منطقة سكن املُسّن، من أجل الحصول عىل اإلرشادات الالزمة الستمرارية معالجة الطلب. تظهر تفاصيل 

دوائر الصحة عىل موقع وزارة الصحة.

سؤال

جواب

ماذا من املفّضل أن تفعل إذا كان أحد ابن عائلتك املسّن ال يشعر بخري؟

الترصّف هو كالعادة. إذا كنتم ال تشعروا عىل ما يرام، يجب التوجه للطبيب املعالج وفًقا للمشكلة التي نشأت. ميكن استشارة 
الطبيب املعالج عرب الهاتف أو يف العيادة. قسم من الخدمات الطبية يف صناديق املرىض ميكن توفريها اليوم عن بُعد.

 للحصول عىل معلومات، يرجى التوجه اىل مركز االتصال التابع لصندوق املرىض.

سؤال

جواب

هل من املمكن االستمرار يف الوصول اىل العالجات املنتظمة والفحوصات أثناء اإلغالق؟

نعم. من املهم جًدا عدم إهامل الفحوصات أو العالجات املطلوبة والوصول اىل العيادة أو املستشفى.

سؤال

جواب

https://www.health.gov.il/Arabic/UnitsOffice/Pages/UnitsList.aspx
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مخصصات التمريض يف التأمني الوطني

هل يوجد تغيري يف عمل مقدمات الرعاية التمريضية أثناء اإلغالق؟

بشكل عام، ال يوجد تغيري بسبب اإلغالق. ستستمر مقدمات الرعاية يف تقديم خدمات التمريض. عىل مقدمات الرعاية التشديد 
عىل تأمني الحامية وفق إرشادات وزارة الصحة. 

ومع ذلك، إذا مل تصل مقدمة الرعاية، فريجى االتصال مبزود الخدمة الذي سيفحص االمر وإذا لزم األمر، سيتم إرسال معالج /ة 
بديل/ة.

سؤال

جواب

والدي يزور مركز يومي للمسن، هل من املتوقع حدوث تغيري يف النشاط؟

املراكز اليوم للمسن ستبقى مفتوحة وتعمل وفًقا إلرشادات وزارة العمل والرفاه االجتامعي والخدمات االجتامعية. يف حال 
حدوث تغيري وتم إغالق املركز اليومي أو يف حال أّن املسن يُفضل البقاء يف املنزل، ميكن الحصول عىل عالج بديل يف املنزل بواسطة 
مقدم/ة الرعاية أو الحصول عىل سلة الخدمات من املركز اليومي. من أجل ذلك، يجب التواصل مبزود الخدمات الذي يعتني بك 

)املنظمة التي توظف مقدم الرعاية(، أو مع املركز اليومي وطلب خدمات الرعاية البديلة يف املنزل.

سؤال

جواب

لقد انتقلت والديت للعيش لفرتة لدى أحد أفراد األرسة يف مدينة أخرى، فهل من املمكن االستمرار يف تلقي الخدمات 
التمريضية يف منزل أحد أفراد األرسة املضيفة؟ 

ميكنك االستمرار يف تلقي الخدمة. ألجل ذلك، يجب التوجه اىل مركز التمريض التابع للتأمني الوطني 2637*. اتصل مبزود الخدمة 
واطلب تحديث محل اإلقامة. هذا ممكن

حتى إذا كان نتيجة االنتقال هناك حاجة لتغيري مزود الخدمة.

يف حال كان املسن يتلقى خدمة بالدفع أو التطوع من قسم الخدمات االجتامعية يف مدينته التي يقيم فيها، يجب التحديث 
بخصوص االنتقال يف قسم الخدمات االجتامعية. كذلك، يُنصح بإبالغ الجار أو الجارة عن االنتقال املؤقت يف فرتة اإلغالق.

سؤال

جواب
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تم تعيني موعد لزيارة منزلية خالل فرتة اإلغالق من قبل عاملة اجتامعية من مؤسسة التأمني الوطني، هل ستلغى 
الزيارة؟ ماذا سيحدث مع معالجة اإلجراء؟

سؤال

بشكل عام، خالل فرتة اإلغالق، لن يقوم العاملون االجتامعيون التابعون ملؤسسة التأمني الوطني بزيارات منزلية.

الطلبات التي تم استالمها قبل فرتة اإلغالق ستتم معالجتها مؤقتًا دون زيارة منزلية. مع نهاية فرتة اإلغالق، سوف يتم تجديد 
الزيارات املنزلية وتنسيقها من جديد.

جواب

نخىش من إدخال مقّدم/ة رعاية إىل املنزل بسبب الكورونا. ما الذي ميكن عمله مع األهلية للحصول عىل مخصص 
التمريض؟

سؤال

مستحق ملخصصات التمريض الغري معني بإدخال مقدم/ة رعاية إىل منزله خوفا من العدوى املمكنة بالكورونا يستطيع الحصول 
عىل إعانة نقدية حتى نهاية شهر آذار 2021.

جواب

هل ميكن خالل فرتة اإلغالق تقديم طلب ملخصص التمريض أو تفاقم الوضع؟ سؤال

ميكن تقديم الطلبات خالل فرتة اإلغالق عرب اإلنرتنت أو "يف صندوق الخدمة" يف فرع التأمني الوطني، أو عن طريق إرسال الوثائق 
بالفاكس أو بالربيد. ستتم معالجة الطلبات من قبل أقسام التمريض يف مؤسسة التأمني الوطني. تعليامت حول هذا املوضوع 

موجودة عىل املوقع اإللكرتوين ملؤسسة التأمني الوطني.

جواب
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تشغيل عامل أجنبي أثناء فرتة اإلغالق

ما هي التعليامت بخصوص العامل األجانب خالل فرتة اإلغالق؟ سؤال

التعليامت والقيود التي تنطبق عىل العامل/ة األجنبي/ة هي نفسها بالنسبة لجميع السكان يف اإلغالق. 

مرفق بهذا رسالة للمرىض والعاملني األجانب تم نرش اإلرشادات بلغات مختلفة للعامل

األجانب عىل املوقع اإللكرتوين لسلطة السكان والهجرة.

جواب

وفًقا لقيود اإلغالق، يُطلب من العامل األجنبي البقاء يف منزل املريض حتى يف يوم الراحة، هل يتوّجب دفع مبلغ إضايف 
للعامل األجنبي؟

العامل األجنبي الذي يعمل يف مجال التمريض يقيم يف منزل املريض، يحق له يوم راحة أسبوعي. بسبب اإلغالق يُطلب من 
العامل البقاء يف منزل املريض حتى يف يوم الراحة وخالل هذا الوقت يتم إعفاؤه من اي عمل. طاملا أن العامل ال يعمل يف هذا 
اليوم، ال ينبغي اعتبار هذا يوم عمل إضايف وال يستوجب دفع أي مقابل عىل ذلك. يف يوم الراحة، يجوز للعامل املغادرة وفًقا 

لتعليامت وزارة الصحة والقيود التي ُحددت. 

سؤال

جواب

كيف يتم تقديم طلب للحصول عىل ترصيح لتوظيف عامل أجنبي يف مجال التمريض؟ كيف ميكن إيجاد عاّمل متفرغني، 
وهل ميكن إستدعاء عامل أجنبي من خارج البالد؟

ميكن تقديم طلب للحصول عىل ترصيح من خالل واحدة من 99 الدوائر الخاصة أو مبارشة إىل فرع التمريض يف قسم التصاريح 
عن طريق استقبال الحضور/عن طريق الربيد. الفروع يف القدس، برئ السبع، حيفا، تل أبيب، كفار سابا وريشون لتسيون يستمرون 
يف معالجة الطلبات حتى خالل فرتات اإلغالق. ميكن متابعة الطلب املقدم والحصول عىل الترصيح عن بُعد من خالل خدمة عرب 

اإلنرتنت عىل موقع املؤسسة رابط لإلستفسار عن حالة الترصيح. 

بعد الحصول عىل الترصيح، إليجاد عامل متفّرغ، يجب التوجه اىل واحدة من ال99- الدوائر الخاصة املرّخصة التي ميكن أن 
تساعد يف العثور عىل عامل أجنبي. كام ميكن تقديم من خالل الدائرة الخاصة، طلبات لطلب عامل أجنبي من خارج البالد وفق 

املخطط الذي يسمح بدخول عامل أجنبي جديد يف فرع التمريض مع الخضوع للتعليامت.

سؤال

جواب

https://www.gov.il/he/departments/news/notice_for_foreignworkers_in_caregiving_field_dec2020
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=95b283ad-fc02-40e6-ac6f-8986acac6b86&categories=2c40751b-7c79-4ffd-ae55-b98160ce0811
https://www.gov.il/he/Departments/policies/list_of_liscensed_manpower_companies_foreign_workers
https://govforms.gov.il/mw/forms/Receivinginformationforemployer@piba.gov.il
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إذا انتهت صالحية ترصيح عمل العامل األجنبي أثناء اإلغالق، ما الذي ميكن عمله؟ 

يجب تقديم طلب عن طريق الدوائر الخاصة )"الرشكات"( إىل سلطة السكان لتمديد رخصه. تعمل سلطة السكان أيًضا يف 
اإلغالق وتوفر الخدمة والجواب، حتى ولو كان يف نطاق محّدد أكرث. ميكن العثور عىل قامئة الدوائر املرخصة  

●  رابط لإلستفسار عن حالة العامل األجنبي 

●  رابط لإلستفسار عن حالة الترصيح

سؤال

جواب

إذا العامل األجنبي الذي يعتني بجدي، تعرض ملريض مصاب بالكورونا أو تم تشخيصه بأنه مريض بالكورونا، فامذا عيّل 
أن أفعل؟ )اىل من عيّل التوجه؟ ومن املسؤول عن مكان الحجر الصحي؟ وكيف يتم إيجاد بديل؟(

التوجه اىل صندوق املرىض  العامل/املُشّغل  للعامل. عىل  الصحي  التأمني  القيام بعمل  املُشغلني  يُلزم  العامل األجانب  قانون 
والحصول عىل التعليامت. سيتم إرسال العامل الذي يتبنّي أنه مريض إىل فندق وفقاً ملصادقة صندوق املرىض ووزارة الصحة. 

بالنسبة للعامل البديلني – يجب التوجه اىل الدائرة الخاصة التي يتمثل دورها مبساعدة املريض يف إيجاد عامل أجنبي بديل.

سؤال

جواب

دعم ألفراد األرسة مقّدمي الرعاية

أشعر بالكثري من الضغط والتوتر حول القلق ومساعدة أعزاءي خالل فرتة الكورونا، أين ميكن التوجه للحصول عىل 
الدعم؟

كأفراد أرسة مقّدمي الرعاية، من املهم التشاور، الحصول عىل املساعدة والقوة خالل هذه الفرتة. هناك جهات كثرية سيكونون 
سعداء لخدمتك وتقديم اإلجابة والدعم الشخيص. ميكن العثور يف نهاية املستند عىل معلومات للتواصل.

سؤال

جواب

https://www.gov.il/he/Departments/policies/list_of_liscensed_manpower_companies_foreign_workers
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=DepositForeign@piba.gov.il
https://govforms.gov.il/mw/forms/Receivinginformationforemployer@piba.gov.il


ملزيد من املعلومات حول هذه األسئلة، أسئلة إضافية وطلبات املساعدة:

صوت الصحة، مركز االتصال الهاتفي يف وزارة الصحة – 5400*  

مركز االتصال الهاتفي يف مؤسسة التأمني الوطني يف موضوع لتمريض – 2637*   

مركز االتصال الهاتفي يف وزارة العمل والرفاه والخدمات االجتامعية – 118  

     خدمة ألفراد األرسة ُمقدمي الرعاية للمسن يف أقسام الخدمات االجتامعية.

مركز االتصال الهاتفي يف وزارة املساواة االجتامعية – 8840*   

سلطة السكان والهجرة – مركز الخدمة واملعلومات القطري – 3450*  

مركز االتصال الهاتفي يف موضوع الوصاية، التوكيل املستمر – 6107*  

  إرشادات لألوصياء.

مركز االتصال الهاتفي لقيادة الجبهة الداخلية – 104  

مركز االتصال الهاتفي البلدي – 106  

موقع آشيل جوينت إرسائيل.  

مراكز اإلرشاد والدعم ألفراد األرسة مقدمة الرعاية:  

 WhatsApp 055-9993311 – إرسائيل - أسئلة وأجوبة عىل – Caregivers مركز االستشارة والدعم  

مركز االستشارة للمسن وعائلته مؤسسة التأمني الوطني– 9696*.  

عيزر متسيون-  خط معلومات ودعم ألفراد األرسة مقدمة الرعاية – 1-800-80-20-30  

عمدا - خط معلومات ألفراد أرسة مرىض الخرف / ألزهامير – 8889*  

  مركز االتصال الهاتفي ملساعدة مرىض الزهامير وعائالتهم – رد 24/7 079-580111 

ناتال - خط مخصص بالتوتر والقلق حول الكورونا – 073-2363380   

يد للداعم - دعم ألفراد األرسة املقدمة للرعاية من بيت ياد سارة – 02-6444678   

رعوت - مركز املعلومات حول كافة األمور املتعلقة برعاية املسنني – 1-700-700-204  

https://clickrevaha.molsa.gov.il/Senior-Citizens/product-page/919
https://www.gov.il/he/departments/news/news_2403
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