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 )במענה נא ציינו אסמכתא(
 לכבוד

 מהא שחאדה סויטאת, עו"ד
 אסנת זיו, עו"ד

 עמותת "איתך משפטניות למען צדק חברתי"
 

 שלום רב,
 
 

 מתן המלצה רפואית לשמירת הריון בתקופת הקורונה הנדון:
 

בנושא בקשה להחלטות רפואיות המתקבלות למנכ"ל משרד הבריאות פנייתכן 

באשר לשמירת הריון והערכת כושר עבודה לנשים הרות בעת ההתמודדות עם נגיף 

 ועברה לטיפולי. הקורונה החדש ה

עדות מובהקת לסיכון יתר לחלות במחלת  על פי המידע הרפואי המצוי כעת אין

 הקורונה לנשים הרות ואין עדות מוכחת להעברה של המחלה דרך השלייה לעובר.

נשים הרות אינן נחשבות כקבוצת סיכון לפתח  כעת לאור המידע הקיים ,בנוסף

סיבוכים ותחלואה קשה, היה וחלו במחלת הקורונה, אלא אם כן מדובר בנשים 

רקע המוגדרות לכלל האוכלוסייה כגורם סיכון לתחלואה קשה הסובלות ממחלות ה

לשם המלצה גורפת ורחבת   לפיכך לא מצאנו בסיס מקצועי מספק כאמור.

 משמעויות באשר לכלל הנשים ההרות בעת הנוכחית.

 גבוהה או גבוהה סיכון ברמתהרות העובדות בעבודות  נשים, יחד עם זאת

ופא תעסוקתי לשם בחינת התאמות במקום לחשיפה לנגיף יכולות לפנות לר מאוד

 נשים פנו בעיקרלמול מחלות הרקע האחרות. עד כה   עבודתן או במתאר התפקיד

, לפעילות שחוזרים העבודה מקומות מעגל הרחבת עם כעת. הרפואיים במקצועות

 תוכלנה מאוד גבוהה או גבוהה הדבקה סכנת כבעל המוגדר עבודה מקום בהינתן

נשים הרות . תעסוקתי לרופא לפנות ברקע רפואיים סיכון גורמי בעלות הרות נשים

 ככלל  ומטה בינונית בדרגה הינו לנגיף לחשיפה הסיכוןאשר בהן   בכלל העבודות
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יכולות להמשיך לעבוד כרגיל. הנחיות משרד הבריאות בדבר התנהגות הציבור בכלל 

סכנת ההדבקה  והנחיות בדבר התנהלות במקום העבודה בפרט מצמצמות ביותר את

שמירה על בריאות הציבור וצמצום מספר החולים במדינה  -ומשרתות מטרה כפולה

 וכן הגנה על הפרט אשר חוזר לשגרת חיים מלאה ככל הניתן לרבות חזרה לעבודה.

כי גמלה לשמירת הריון ניתנת למול תבחינים מוגדרים שהינם בסמכות יש לציין 

שה הנאלצת להיעדר מעבודתה בזמן ההריון לגמלה זו זכאית, אי הביטוח הלאומי.

עקב סיכון רפואי, הנובע מההריון, לה או לעובר ואשר אינה יכולה להמשיך לעבוד 

בגלל שסוג העבודה או אופן ביצוע העבודה, מסכנים אותה או את העובר ולא 

נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה במקום עבודתה. שינוי בהגדרתה של גמלת 

ים המזכים אותה אינם בסמכות משרד הבריאות ולשם כך יש לפנות ההריון ובתבחינ

 אל הביטוח הלאומי. 

 

 

 

 

 

 בברכה,                
                                                                           

 ד"ר ורד עזרא            
 הרפואהחטיבת ראש                                                 

 
 
 
 
 
 

 העתק: לשכת המנהל הכללי
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