הנדון :הנחיות לפתיחת בתי תפילה בהתאם לעדכון מיום 19.2.21
בהתאם לתיקון  31לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת
פעילות והוראות נוספות) ,התשפ"א –  ,2021החל מיום  21.2.21תתאפשר הפעלת מקום הפתוח לציבור לשם
קיום תפילות באחת מהאפשרויות הבאות:
אפשרות  :1קיום תפילות או טקס ברית ,בלא הגשת מזון כשמספר השוהים במקום לא יעלה על  20אנשים
בשטח פתוח ו 10 -אנשים במבנה ,ואם המקום כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד  20אנשים.
אפשרות  :2הפעלה לפי ה"תו ירוק" (אישור מטעם משרד הבריאות הניתן למחלים או למתחסן) -מספר
האנשים במקום לא יעלה על  50%מהתפוסה המרבית של המקום ,בהתאם למספר המושבים הקבועים ,ואם
אין מושבים קבועים – לא יעלה על יחס של אדם אחד לכל  7מטרים רבועים ,והכול בלבד שמספר האנשים
במקום לא יעלה על .300
בנוסף יש למלא אחר התנאים הבאים:
 .1המחזיק או המפעיל של בית התפילה יגיש לרשות המקומית הצהרה על עמידה בהוראות לפי הטופס
המצ"ב בו יצוין שמו של מפעיל בית התפילה ,דרכי יצירת קשר עימו וכן מספר השוהים המותר בהתאם
למפורט לעיל.
 .2העירייה תשלח באופן מקוון או בדרך אחרת אישור על הגשת ההצהרה ותפרסם באתר האינטרנט או
בדרך אחרת את בתי התפילה שנשלח להם אישור כאמור.
 .3המחזיק או המפעיל של המקום יתלה את האישור בכניסה לבית התפילה במקום בולט לעין.
 .4התפילות יתקיימו בלא הגשת מזון.
 .5בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום ,יישמר מרחק של שני מטרים ,ככל האפשר ולכל הפחות
כיסא אחד ריק ביניהם.
 .6המחזיק או מפעיל של המקום יציב שלט בכניסה ,במקום בולט בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי
לכניסה למקום.
 .7המחזיק או המפעיל של המקום יכניס רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו ,אישור תו ירוק בצירוף הצגת
תעודה מזהה.
 .8מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש ,יידע בעת התיאום
בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום.
**בכל אחת מהאפשרויות ,תתקיים פעילות בית הכנסת בהתאם להנחיות התו הסגול  ,דהיינו ,מינוי "אחראי
קורונה" ,ביצוע מדידת חום בכניסה ,מניעת כניסה של מי שאינו עוטה מסיכה ,תליית שלטים בדבר חובת
עטיית מסיכה ,שמירת מרחק של  2מטרים לפחות בין אנשים ,הקפדה על כללי היגיינה ,חיטוי משטחים וכו'

תוספת שנייה א
(תקנה ( 10ג)()1
הצהרה בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף
הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות ),התש"ף) 2020-להלן –
התקנות),
לעניין הפעלת בית תפילה ב"תו ירוק" ,שנערכה ונחתמה ב........................ביום ................
בחודש ........ ........בשנת.................על ידי.............................מס' זהות.........................
המכהן כמחזיק או כמפעיל של בית התפילה ב (..........................................................שם
וכתובת בית התפילה) :
 .1אני מצהיר כי בית התפילה עומד בתנאים המפורטים בתקנות (9 ,8א)( )10ו(ב) )ו( -ב)
ו(10-ג) לתקנות.
 2.אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים בבית התפילה לצורך שמירה על בריאות
הציבור.

 .3מספר השוהים המרבי המותר בבית התפילה ,לפי אחד מאלה הוא ......................:
)נא השלם( (:
(א) עד  50%מהתפוסה המרבית של המקום בהתאם למספר המושבים הקבועים( .ב)
אם אין מושבים קבועים בבית התפילה  -ביחס של אדם אחד לכל  7מטרים
רבועים משטח המקום הפתוח לקהל . 4
 .4דרכי ההתקשרות עמי( ................................. :נא השלם(
ולראיה באתי על החתום:
....................................

חתימה

