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ממשיכים לעלות בתחום הצהוב–מדרג רמזור מגמת 
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גרף התחלואה במועצה בשבוע האחרון

חולים  122
מאומתים חדשים 

בשבוע האחרון

מכלל  החולים  11%
החדשים היו בתפילות

בשבוע האחרון
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חולים שבאו במגע עם מתפללים בשבוע האחרון
מיקום תאריך חשיפה ישוב

"בית יצחק"בית כנסת  בשעות הבוקר16.9.2020 ם"יד רמב

ליד דלת הכניסה 3החולה התפלל בבית הכנסת בקפסולה 
.המשנית בבית הכנסת

להיכנס לבידוד, בשעות אלה3על כל המתפללים בקפסולה 

בין השעות  18.9.2020
18:20-20:00

פדיה

תפילה בגן השעשועים בקיבוץ 7:30-8:45בין השעות 19.9 שעלבים
תפילה בעזרת נשים בחצר תלמוד תורה דביר ועד  7:45מהשעה , 20.9

סוף התפילה
מועדים בשבוע  3-החולה היה חזן בבית הכנסת האשכנזי ב 

.שעבר
שורות מאחורי החזן בתאריכים הבאים  3-על כל מי שישב ב 

להיכנס לבידוד

שחרית בשעה -13.9
6:30

13:15מנחה בשעה -16.9

8:00שחרית בשעה -17.9
'אולם האירועים של שלב ב 18.9 נוף איילון

עזרת הנשים שבספרייה של המניין המאוחד 19.9-ו 18.9
'בבית הכנסת המרכזי בשלב א 19.9.2020

בית המדרש של הישיבה התיכונית 19-20.9 שעלביםקריית חינוך 

מכלל11%
החולים החדשים  

.היו בתפילות
בשבוע האחרון



6

מתווה תפילות בתקופת הסגר 
)יום הכיפוריםלמעט(

 בלבדתפילות במרחב הפתוח

 מטר ממקום המגורים1,000עד

 מטר בין אדם לאדם2במרחק של , בתפילהאיש 20עד
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מתווה תפילות בשטח פתוח ביום הכיפורים

20
איש

20
איש

20
איש

20
איש

20
איש

איש20קפסולות עד •
מטרים בין מתחם למתחם2•
סימון כל מתחם  •
גרים יחדכיסא ריק בין אנשים שלא•
קפסולות קבועות•



8

בלבדמתווה תפילות ביום הכיפורים 

בשעה 28.9', ועד ליום ב17:00בשעה , 27.9', החל מיום א

ניתן להתפלל גם בבתי הכנסת על פי המתווה הקודם, 20:00

,קהילתיתיישובים במועצה מחליטים לגלות אחריות 

.בתי כנסת ביום כיפורולסגור 



9

כניסה 
'א

כניסה ב
 '

)
וכל 

כניסה 
נוספת

(

קפסולה 
1

איש25

קפסולה 
2

איש25
קפסולה 

125
ש

אי

קפסולה 
225

ש
אי

ר לאדם"מ4יחס של •
איש25קפסולות עד •
ר  "מ4קפסולות לכניסה ובתנאי שנשמר יחס של 2עד •

לאדם
מטר בין קפסולה לקפסולה2•
בין הקפסולות'מ1.80מחיצות בגובה •
הושבה במתחמים ומקומות קבועים ומסומנים•
שני כסאות ריקים בין אנשים שלא גרים יחד•
ממונה קורונה וסדרנים לשמירת הכללים•
תפוסה  ,שלט בכניסה למבנה המציין את גודל המבנה•

ושם ממונה הקורונהמותרת 

בלבדמתווה לתפילות במבנה סגור ביום הכיפורים 

להעביר שופר מאדם אחד לשניאין •
התפילה תנוהל על ידי חזן ובעל תוקע  •

.  שיעמדו על בימה, מרכזיים
ניתן להציב מחיצות בגובה של לפחות  •

סביב הבימה על מנת  ' מ1.80
לאפשר לחזן או בעל התוקע להוריד  

.  מסכה
,  ששניהם יימצאו על הבימהבזמן •

האחד יידרש לעטות מסכה בזמן  
.  שהשני אינו עוטה

אין לאפשר שהייה של מתפללים  •
.מטרים מהחזן2במרחק 
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דוגמא לשרטוט אופן הישיבה בנוף איילון

1

2

3

4

5 6

7

89

10

11

12
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עקרונות מנחים בהוצאה לבידוד בתפילות

חולה מאומת

הייתה חלוקה  
לקפסולות

כלל המתפללים 
בקפסולה נכנסים  

לבידוד לשבועיים מיום  
המפגש

לא הייתה חלוקה  
לקפסולות

כלל המתפללים באותו  
זמן במקום התפילה 

נכנסים לבידוד למשך 
שבועיים מיום המפגש



מקומות קבועים ורשומים
שירטוט צורת הישיבה בכל מקום בו מתפללים יקל על איתור המגעים עם החולה

שומרים על הקפסולות
יש לשמור על הקפסולות מופרדות על ידי  , על מנת שנבודד מינימום מתפללים

מחיצות ומתפללים קבועים בכל תפילה

!אם יש ספק אין ספק
לא חשים טובלא מגיעים לתפילה אם 

קוטעים את שרשראות ההדבקה בגזר
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הוראות מסתמנות–סגר החגים 



-שלנו זה בידיים 
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