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  תש"פ ניסן  'ח

  2020 אפריל 2

  ראשי רשויות 

  מועצות דתיותראשי 

  גופי קבורהמנהלי 

  

  שלום רב,

  עדכוני המשרד לשירותי דת. להלן ו, לתקנות החדשות שהופצבהמשך  

  

 בדיקת חום: .1

 עשה. מדידת החום תעבור העובדיםיש להציב בכניסה למקום העבודה עמדה למדידת חום  -

 ע"י אמצעי שאינו פולשני. 

מועצה דתית / גוף קבורה שאין ביכולתם להציב עמדה למדידת חום, ינחו את עובדיהם  -

טופס טרם הגעת עובד למקום העבודה, העובד ימדוד חום בביתו וימלא אופן הבא: לפעול ב

 38: חום גוף מעל (הטופס מצורף למסמך זה) רה על מדידת חום והיעדר התסמיניםהצה

העובד יגיע למקום העבודה עם טופס הצהרה מלא  ;מעלות צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה

 ת הטפסים לצורך מעקב. המעביד יאסוף וישמור א ;לאותו יום

  

 מעבר: אישורי  .2

בדרך  מקום עבודתו ועוכבאל מביתו יצא שעובד . תעודת מעבר /צורך באישור מעבר  אין -

ע"י משטרת ישראל לצורך ביקורת, יציג תעודה מזהה / רישיון נהיגה ויצהיר בפני השוטר 

 ./ חזרה מהעבודה היותו בדרך למקום העבודהתפקידו ועל 

  

 היערכות לחג הפסח: .3

ור, רצ"ב הנחיות הרבנים הראשיים ביחס לסוגיות שעולות אגב הפסח הבעל"ט. יש לשמ -

 משרד הבריאות. התקש"ח והנחיות אגב ההכנות לפסח, על הוראות 

  
 מקוואות גברים: .4

באחריות ראש המועצה הדתית / מנהל מחלקת חל איסור לפתוח מקוואות גברים,  -

  לרוקן את מקוואות הגברים ממים.  המקוואות
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  מקוואות נשים:   .5

אין ת, מקווה שלא יכול לעמוד בהנחיות, המקווה מחויב לעמוד בהנחיות משרד הבריאו -

 לאפשר בו טבילה. 

 האחריות לתפעול המקווה בהתאם להנחיות משרד הבריאות הן של ראש המועצה הדתית.  -

  עם הבלנית. מראשמקווה תתבצע אך ורק לאחר תיאום לטובלת  הגעה של -

 יש להנגיש מספרי טלפון זמינים לצורך תיאום וזימון הגעה של טובלות.  -

ל איסור התקהלות במקווה ובסביבתו הקרובה ויש לשמור על מרחק של שני מטר מאדם ח -

 לאדם.  

יש להקפיד על החלפת המים וכמות הכלור בהתאם להנחיות משרד הבריאות והנחיות אגף  -

 מבנה דת במשרד לשירותי דת. 

ן לגעת עם יפיד על החלפתן בין טובלת לטובלת (אבכפפות ולהק להשתמשבלניות העל  -

 הכפפות בפנים או באזורים חשופים). 

דוד ביתי או נשים לנשים הנדרשות לשהות בביחל איסור לאפשר טבילה במקוואות  -

 ובחנו כחולות. יש לוודא זאת מול הטובלות טרם הגעתן למקווה. שא

ובחנה כחולה, יש ה שנדרשת לשהות בבידוד או אישה שאבמקרה שטבלה במקווה איש -

ווה וליצור קשר עם אגף מבנה דת במשרד לשירותי דת לצורך עדכון וקבלת לסגור את המק

 הנחיות לפתיחת המקווה. 

  

  קבורה: .6

 תקיימו במקום פתוח בלבד. הלוויות והספדים י -

אנשים לכל  20בהתאם להנחיות משרד הבריאות, קיום הלוויות יתאפשר בנוכחות של עד  -

  של שני מטר מאדם לאדם. היותר, כולל צוות בית העלמין ובתנאי שיש מרחק

באחריות מזמין ההלוויה / המשפחה לוודא שכמות האנשים בהלוויה אינה חורגת מהמותר  -

 לפי ההנחיות.  

או אנשים חולים / אנשים בעלי ביתי אין לאפשר לאנשים הנדרשים לשהות בבידוד  -

 להשתתף בהלוויה. נשימתיים תסמינים 

במקרה שיש אדם שנדרש לשהות בבידוד ביתי שהוא בן משפחה מקרבה ראשונה של הנפטר  -

ומעוניין להיות נוכח בהלוויה, הנושא יאושר אך ורק ע"י משרד הבריאות (רופא מחוזי)  

. אדם זה יקבל הנחיות ייחודיות ממשרד הבריאות לאופן 5400באמצעות מוקד הבריאות *

 ההשתתפות בהלוויה. 

 

הטיפול ו"ל, חשנפטרו כתוצאה מהנגיף/ חשודים / נפטרים שהגיעו מ בנפטריםהטיפול  -

 החדש הקורונה בנגיף המאובחן או חשוד בנפטר טיפול"נוהל בהם ייעשה בהתאם ל

)COVID-19הבריאות במשרד הבריאות שירותי ראש"י ע פורסם)" ש .  
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  עריכת חופות:  .7

התקנות בנוסח הנוכחי לא מאפשרות עריכת חופה . חופות בשלב הזהלערוך אין  -

בוצעה פנייה נוסף להשתתפות הכלה, אם החתן ואם הכלה. ב ;גבריםבהשתתפות של עשרה 

לרבנות הראשית כדי לקבל מענה הלכתי, התואם את התקנות ואת הנחיות משרד 

 הבריאות.

   

 רישום נישואין:  .8

 פרונטלי במועצות הדתיות ובלשכות הנישואיןלשכות הנישואין ימשיכו לפעול ולתת שירות  -

אין לקבל קהל ולאפשר רישום   . לאחר תאריך זה,2.4.20זאת עד ליום  בתיאום מראש,

 נישואין פרונטלי במועצות הדתיות ובלשכות הנישואין. 

מחלקות הנישואין במועצות הדתיות ובמשרד לשירותי דת ימשיכו לנהל את תיקי הנישואין  -

 כה ושנמצאים בתהליך אישור.אשר נפתחו עד 

ימשיכו  ,מועצות דתיות ומחלקות נישואין אשר מאפשרות רישום לנישואין באופן מקוון -

את הטיפול בתיק. בהמשך, ולכשיתאפשר, יחתמו החתן והכלה מול רשם הנישואין במשרדי 

 המועצה הדתית / לשכת הנישואין אצלו מנוהל התיק.

  

 כשרות: .9

 מצבת מפקחי הכשרות תפעל ותתאים לכמות עסקי המזון הפועלים בהתאם להנחיות.  -

 משגיחי הכשרות ימשיכו לפעול בעסקי המזון בהתאם להנחיות התקש"ח. -

יש לשים לב להנחיות שפורסמו בעניין "הנחיות הפעלת מערך הכשרות הממלכתי על רק  -

סח במוסדות בריאות ורווחה מפקחי ומשגיחי הכשרות וצוותי הכשרה לפ -נגיף הקורונה

 ומפעלים חיוניים". 

 

 תפילות: . 10

חל איסור לקיים תפילות במרחב ציבורי / בתי כנסת, לא יתפלל אדם יחד עם אדם נוסף או  -

  יותר. 

  

  

  בברכה

  

  אלון עזרא

  מנהל אגף ביטחון וחירום

  

  

  


