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 אלול תש"פ טי" 08.09.20   

 תושבים יקרים,

 

מגדיר ארבעה מדרגי תחלואה והתמודדות עם נגיף  . מודל זהמודל הרמזורהחל לפעול בארץ ( 06.09)החל מיום ראשון 

כאשר כל יישוב יסווג לצבע בהתאם למצב התחלואה בו ועל  הקורונה שמסומנים בצבעים ירוק, צהוב, כתום ואדום

 .פיו יקבעו ההנחיות התקהלות והתפוסה המותרת במקומות ציבוריים

הנוסחה על פיה יקבע צבע היישוב לוקחת בחשבון את כמות החולים החדשים, שיעור הבדיקות החיוביות וקצב גידול 

 התחלואה. 

 כל שבועיים ייבחנו מצב היישובים ויהיה ניתן לשנות או לשמור על הצבע.

 

רים כישובים ירוקים אנו שמחים לעדכן כי בזכות האחריות האישית והקהילתית שלכם, כל יישובי רמת הנגב מוגד

 :ובהתאם לכך ההנחיות ההתקהלות הן

 

 80%-יותר מ לא –בשטח פתוח של במקום ציבורי או עסקי  איש. 250התקהלות עד  -בשטח פתוח  .1

מ"ר, והכל עד  4-לא יותר מאדם ל –מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין תפוסה מרבית 

 .איש לכל היותר 250

מהתפוסה המרבית  60%-לא יותר מ –במבנה של מקום ציבורי או עסקי  איש. 100התקהלות עד  -במבנה 

איש לכל  100מ"ר, והכל עד  4-לא יותר מאדם ל –המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין תפוסה מרבית 

 .היותר

 

עד ניתן לקיים אירועים מאורגנים בישיבה בחוץ, בכיסאות מסומנים וללא מזון. -  אירועים בשטח פתוח: .2

 .איש 20איש, תוך הפרדה למתחמים של עד  250

 

   איש  100ביישובים המסווגים בצבע ירוק וצהוב ניתן לקיים אירועים בשטח פתוח בלבד עד  -  גני אירועים               

 בהושבה בלבד וללא ריקודים.                

   ניתן לקיים אירועים מאורגנים בישיבה, בכיסאות מסומנים וללא מזון. כמות  - נהאירועים מאורגנים במב               

   האנשים באירוע לא תעבור את מגבלת ההתקהלות המותרת במבנה לפי אחוז התפוסה המותרת בהתאם                

 .לסיווג וצבע היישוב ובתנאי ותתקיים חלוקה למתחמים. אולמות האירועים סגורים לפעילות               

   איש בכל כניסה לאולם, ובכל מקרה לא יותר מתפוסה של 100ן לקיים מתחם של נית- חלוקה למתחמים           

 .מ"ר לאדם 1:4מרישיון העסק. אם אין רישיון עסק, לפי תפוסה מקסימלית של   60%              

 

, אושר 11.10.2020לימי הסליחות הימים הנוראים וחגי תשרי התשפ"א, עד לתאריך  - תפילות בשטח פתוח .3

 :תפילות בשטח פתוח )גם ביישוב אדום, כתום, צהוב וירוק( בתנאים הבאיםמתווה המאפשר קיום 

 

  אנשים בחלוקה למתחמים. ניתן לקיים. אירועי סליחות ותפילות מעבר למגבלה זו  250התקהלות מותרת עד

 .באישור הרשות המקומית ולשכת הבריאות

mailto:adva@rng.org.il


 מנכ"לית המועצה 

 adva@rng.org.il|    08-6564123טל. |    050-5363513נייד: 

 הנגב מועצה אזורית רמת |    www.rng.org.il|    08-6564100|  פקס.   08-6564111|  טל.   8551900ד.נ. חלוצה 

 

 

 

  איש. אנשים הגרים יחד יוכלו לשבת יחדיו, אנשים שאינם גרים  20כל מתחם יכיל עד  -חלוקה למתחמים

מטרים ושטח כל מתחם יסומן באמצעות  2יחד יישמר ביניהם מרחק של כסא. בין כל מתחם יישמר מרחק של 

 (סימון פיזי )חבל, סרט או כל דבר אחר

  ם על פי כיסאות מסומנים ויוודאו אי מעבר בין המתחמיםסדרנים יושיבו את האנשי -נוכחות סדרנים. 

 

           , אושר 11.10.2020לימי הסליחות הימים הנוראים וחגי תשרי התשפ"א, עד לתאריך  - תפילות בבתי תפילה           

 :מתווה המאפשר קיום תפילות בבתי תפילה בתנאים הבאים           

  (ות במבנה לפי סיווג וצבע היישובמ"ר )בתי תפילה הקטנים מכך, תותר התקהל 80בתי תפילה במבנים מעל 

  מעבר איש. ניתן לקיים אירועי סליחות ותפילות 250התקהלות המותרת לשם קיום סליחות לא תעלה על 

 .(איש 1,000-מ יותר ולא) הבריאות ולשכת המקומית הרשות באישור זו למגבלה

  ר לאדםמ" 1:4-איש לכל פתח, ובכל מקרה לא יותר מ 100מתחמים של  2ניתן לקיים. 

 

 :הנחיות נוספות

 אין להעביר שופר מאדם אחד לשני.  •

 התפילה תנוהל על ידי חזן ובעל תוקע מרכזיים, שיעמדו על בימה.  •

מטרים סביב הבימה על מנת לאפשר לחזן או בעל התוקע להוריד  1.80ניתן להציב מחיצות בגובה של לפחות  •

 מסכה. 

 בזמן ששניהם יימצאו על הבימה, האחד יידרש לעטות מסכה בזמן שהשני אינו עוטה.  •

 .מטרים מהחזן 2אין לאפשר שהייה של מתפללים במרחק  •

 

  https://www.oref.org.il/לפרטים נוספים והנחיות נוספות ניתן להיכנס לפורטל פיקוד העורף: 

 

  7792792-054: מועצהלירז , אשת הקשר לנושא מטעם הה ואתם לא בטוחים ורוצים להתייעץ ניתן לפנות לבמיד

mazkirut@rng.org.il  

 

                                                                                                       

 ,פריחה ובריאות שתהיה לכולנו שנת                                                                                                    

 הילה קפלן                                                                                                                         

 מנכ"לית המועצה                                                                                                                    
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