מסמך חידודי הנחיות מס' 5

המשרד לשירותי דת
אגף ביטחון ,חירום ואבטחת מידע
י"ט אדר תש"פ
 15במרס 2020
ראשי רשויות
ראשי מועצות דתיות
מנהלי גופי קבורה
שבוע טוב
הנחיות משרד הבריאות בנושא התמודדות עם נגיף הקורונה משתנות מעת לעת ,אבקש להימנע
מלחץ מיותר והצפת שאלות בקבוצות השונות .אנו עושים כל מאמץ מול משרד הבריאות במטרה
לדייק את ההנחיות לתחום שירותי הדת מהר ככל שניתן מרגע עדכון ההנחיות.
שירותי הדת חיוניים לאוכלוסייה ולכן יש להמשיך ולשמור על הרציפות התפקודית ובהתאם
להנחיות משרד הבריאות.
 .1יש להימנע ככל שניתן מהתקהלויות.
 .2יש איסור של התקהלויות של יותר מ 10-אנשים .ניתן לקיים טקסים דתיים בשתי קבוצות
של עד  10אנשים לקבוצה וכאשר יש מרחק של שני מטרים מאדם לאדם.
 .3יש לשמור על מרחק של שני מטר לפחות בין אדם לאדם (כולל מקומות עבודה).
 .4יש להיערך להמשך עבודה מהבית בתחומי העיסוק המאפשרים זאת.
 .5יש להימנע מנסיעה של יותר משני אנשים ברכב.
 .6חל איסור של הגעת עובדים למקום העבודה כאשר אינם חשים בטוב.
אין הבדלה בהנחיות משרד הבריאות בין מקום פתוח למקום סגור.

קבורה:
 אין לאפשר קיום הלוויות כאשר ישנה נוכחות של אנשים שנדרשים לשהות בבידוד ביתי. אין לאפשר קיום הלוויות המוניות .הלוויות יתקיימו במתכונת מצומצמת של שתי קבוצותכאשר בכל קבוצה ישנם עד  10אנשים.
 בכל מקרה יש לשמור על מרחק של שני מטר בין הנוכחים בהלוויה. הספדים יתקיימו אך ורק בשטח פתוח. במקרה שיש אדם שנדרש לשהות בבידוד ביתי שהוא בן משפחה מקרבה ראשונה שלהנפטר ומעוניין להיות נוכח בהלוויה ,הנושא יאושר אך ורק ע"י משרד הבריאות באמצעות
מוקד הבריאות * .5400אדם זה יקבל הנחיות ייחודיות ממשרד הבריאות לאופן
ההשתתפות בהלוויה.
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יש לעדכן מראש את נציג המשפחה אשר מזמין את הלוויה בנוגע להנחיות אלו בכדי
להימנע מאי נעימויות במהלך ההלוויה.

הטיפול בנפטרים שנפטרו כתוצאה מהנגיף ,ייעשה בהתאם ל"נוהל טיפול בנפטר חשוד או המאובחן
בנגיף הקורונה החדש ( ")COVID-19שפורסם ע"י ראש שירותי הבריאות במשרד הבריאות ביום
ט"ז אדר תש"פ ( 12מרץ .)2020
(מצ"ב העתק מהנוהל האמור).
מקוואות:
 חל איסור על פתיחת מקוואות גברים. חל איסור לאפשר טבילה במקוואות לנשים הנדרשות להיות בבידוד בהתאם להנחיותמשרד הבריאות.
 חל איסור לאפשר לנשים שאינן חשות בטוב לטבול במקווה. בכל מקרה העולה מן השטח שאישה שנדרשת לשהות בבידוד טבלה באחד מהמקוואות ,ישלסגור את המקווה באופן מידי וליצור קשר עם אגף מבני דת במשרד לשירותי דת לצורך
עדכון ולקבלת הנחיות להמשך טיפול .פתיחת המקווה תהיה בתיאום עם משרד הבריאות.
 ביישובים שבהם יש רק בלנית אחת והיא נדרשת לשהות בבידוד ,יש להפנות את הטובליםלמקווה ביישוב סמוך .בכל אופן ,בלנית הנדרשת לשהות בבידוד ,לא תגיע למקווה.
 יש להקפיד על היגיינה במקוואות וחיטוי בין טובלת לטובלת ,הנחיות ייחודיות לנושא זהיועברו ע"י אגף מבני דת.
רישום נישואין ועריכת חופות:
 אין לקבל בלשכות הנישואין זוגות שאחד מבני הזוג נדרשים לשהות בבידוד. יש להקפיד על ריחוק של שני מטר בקבלת קהל ולצמצם עד כמה שניתן את הפעילותבקבלת הקהל.
 טקסי חופה יערכו כאשר ישנם שתי קבוצות של  10אנשים ,תוך שמירת מרחק של שנימטרים מאדם לאדם .אין אישור ליותר משתי קבוצות של  10אנשים.
 במקרה ואחד מהמוזמנים נדרש לשהות בבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות ,יש לדרושמבני הזוג שהוא לא יהיה נוכח בטקס החופה.
 הרב עורך החופה והקידושין ,יוודא עם בני הזוג לפני קיום החופה כי שני בני הזוג אינםנדרשים לשהות בבידוד .בכל מקרה ,אין לקיים חופה כאשר אחד מבני הזוג נדרש בבידוד.
 -יש להקפיד על מרחק של שני מטר לכל הפחות בין הנוכחים בטקס החופה.
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כשרות:
 רבים מעסקי המזון סגורים בהתאם להנחיות שהעביר משרד הבריאות ,יחד עם זאת ,ישנםעסקי מזון שהוגדרו ע"י משרד הכלכלה כחיוניים .עסקי מזון אלו ,נדרשים להמשיך לפעול
גם בשעת חירום .אנא ודאו ,שמתבצעת רציפות תפקודית של משגיחי הכשרות בעסקי
המזון הללו.
 רב אחראי על הכשרות וראש מועצה דתית  /אזורית המעוניינים לקבל את רשימתהמפעלים החיוניים הנמצאים בתחום אחריותם ,ייצרו קשר עם אגף שירותי דת (נישואין ,
כשרות ורבנים) במשרד לשירותי דת באמצעות דוא"ל .AvishagS@dat.gov.il

הערה:
בשלב זה ההנחיות לעובדי מועצות דתיות הנן בדומה להנחיות המשרד .עובדים נדרשים להגיע ,עובד
שאינו חיוני ומבקש לא להגיע ,יהיה על חשבון ימי החופשה שלו.
עובדים שנכפה עליהם לא להגיע בגין סגירה של מקום העבודה – בשלב זה על חשבון ימי החופשה
שלהם .ככל שתהיינה הנחיות אחרות מנציבות שירות המדינה נעדכן.

כל מקום שיש בו קבלת קהל ,יוצב שילוט עם הכיתוב הבא:

מבקר יקר שלום רב,
לפי הנחיות משרד הבריאות חל איסור מוחלט של כניסת אדם המחויב
לשהות בבידוד ביתי אל מתחם (המקווה  /בית העלמין  /לשכת הנישואין/
המועצה הדתית)
הפרה של הנחיה זו משמעותה סיכון בפגיעה אפשרית בעובדי ציבור
ואזרחים נוספים.
אדם שמפר את חובתו לשהות בבידוד ,עשוי להיות מואשם בביצוע עבירה
פלילית שעונש בגינה יכול להגיע עד  7שנות מאסר לפי סעיף  218לחוק
העונשין.
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הפרה של הנחיה זו תועבר לידיעת גורמי האכיפה ומשרד הבריאות.
בברכה,
המועצה הדתית  /גוף הקבורה
ניתן לצרף טופס הצהרה

בכל מקרה של הפרת ההנחיות המופצות ע"י משרד הבריאות ,יש לעדכן מיד את האגף הרלוונטי
במשרד לשירותי דת ומשרד הבריאות בטלפון * 5400או באתר משרד הבריאות.
ככל שנידרש ,יופצו חידודים נוספים להנחיות משרד הבריאות בהתאם לצורך ובהתאם לשינויים
שיחולו בהנחיות.

בברכה
אלון עזרא
מנהל אגף ביטחון וחירום
המשרד לשירותי דת
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