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 כ"ה בתמוז, התש"פ
 2020יולי  17

 302039120אסמכתא: 
 
 

 
ב לתוספת לחוק חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת 2הוראות המנהל לפי סעיף   :הנדון

 בתי תפילה -2020-הגבלת פעילות(, תש"ף –חירום )נגיף הקורונה החדש 
 
 

 .08.07.2020יות שפורסמו בתאריך הנחיות אלה מחליפות את ההנח
 

ב לתוספת לחוק חוק 2סעיף ובהתאם ל 1940( לפקודת בריאות העם, 1)20בתוקף סמכותי לפי סעיף 

, 2020-הגבלת פעילות(, תש"ף –לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 

 קורונה בקיום תפילה במבנה.להלן הוראות והנחיות מקצועיות שמטרתן מניעת הדבקה בנגיף 

 

 כל מקום שמתבצעת בו תפילה במבנה. –"בית תפילה" 

 כללי .1

 בכל בית תפילה ימונה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בהוראות אלו. .א

      יש לבצע ניקיון יסודי של בתי התפילה, כולל מעקות וידיות ומקומות שיש בהם נגיעה  .ב

 ובסבון או כל חומר חיטוי המאושר ע"י משרד הבריאות. באמצעות מים מוגברת   

         אין להשתמש יש לוודא כי קיים בשירותים מים זורמים, סבון ונייר ניגוב חד פעמי.  .ג

 .פעמית במגבת רב   

יש להעמיד בכל כניסה לבית התפילה וליד עמדת נטילת ידיים, ככל שישנה, עמדת חיטוי/  .ד

 . אלכוג'ל לשימוש המתפללים  

      אנשים. בית תפילה הבנוי ממספר  10 -כמות האנשים המירבית המותרת בבית תפילה .ה

 בנויים שאינם סמוכים ונפרדים לחלוטין זה מזה )ללא דלת מקשרת בין החללים  חללים     

 אנשים בכל חלל. 10נפרדות( יוכלו לשהות עד  או בקומות    

 , בכל עת . מטרים בין אדם לאדם  2יש לשמור על מרחק של  .ו

         על כל השוהים במקום ובכלל זה העובדים, מתפללים ובעלי תפקידים )חזן וכיוצ"ב(  .ז

 לעטות מסיכה בכל עת, בהתאם להוראות משרד הבריאות.  
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         מעלות צלזיוס או עם שיעול או קושי בנשימה, למעט  38אדם עם חום גוף העולה על  .ח

    מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת, לא ישתתף שיעול או קושי בנשימה הנובע מ  

 יגיע לבית התפילה. בהתקהלות ולא    

 אדם שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת לא יגיע לבית התפילה. .ט

 תשמישי קדושה :  .י

יש להצטייד בפריטים אישיים ואין להעבירם בין אדם לאדם, כולל "שטיח או  ( 1)

 תפילה" . מזרון  

יש  –ריים )המשמשים את כל המתפללים, כגון ספרי קודש( תשמישי קדושה ציבו ( 2)

כי הגישה אליהם תהיה למספר מצומצם של מתפללים )עדיפות לבעלי   לוודא  

תשמישי קדושה ציבוריים כגון סידורים, יש לכסות ולא לאפשר גישה    תפקידים(. 

 אליהם.  

 אין לנשק תשמישי קדושה. ( 3)

ום של משתתפים במעמד בו מספר מתפללים יש לשמור על מרחק ככל הניתן ומינימ ( 4)

 נדרשים לעמוד יחד. 

 אין לקיים אירועים או קידושים בבית התפילה לפני, בזמן או אחרי התפילה.  .יא

 

 כניסת המתפללים .2

 יש לפתוח את חלונות בית התפילה בעת הפעילות, ככל הניתן.  .א

 אין לעטות כפפות בכל עת. .ב

 סה לאולם התפילה.יש לשטוף ידיים במים ובסבון בטרם הכני  .ג

 יש לעטות מסיכה עם הכניסה ולעטותה בכל השהייה במקום. .ד

     מומלץ להימנע מלהגיע לבית תפילה. אדם  -קבוצות סיכון )לפי הנחיות משרד הבריאות( .ה

     2בקבוצת סיכון שבוחר להגיע,  יקפיד הקפדה יתרה על עטיית מסכה ושמירת מרחק של   

 מטרים מן המתפללים האחרים.  

             אינו יכול לפקוד את בית  -מתפלל שאינו חש בטוב, לרבות שיעול צינון חום וכדומה .ו

 התפילה.   

 מלחיצות ידיים או נגיעות כלשהן בין המתפללים. עיש להימנ .ז
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    במידה וימצא חולה קורונה, יש לבצע חקירה אפידמיולוגית מעמיקה ויש לפעול בהתאם  .ח

             לממצאים. על הנכנסים לבידוד למלא טופס דיווח עצמי באתר של משרד הבריאות   

 יום מהמגע האחרון עם החולה המאומת.   14ולהיכנס לבידוד   

 

 סגירת בית תפילה בסוף יום  .3

 (.167746120עפ"י נוהל חיטוי שבסימוכין )  יש לבצע ניקיון קפדני של בית התפילה .א

 ות לתשמישי קדושה ציבוריים.לוודא אי נגיש .ב

 

 כללים שיש לתלות ולחלק למתפללים בבתי התפילה. - נספח א'  .4

 

   

 בכבוד רב,                                                                                                                          
 

 
 

                                                                                                                
 

 איתמר גרוטופרופ'     
 נהל הכלליהמשנה למ                                                                                                                  

           
 
 

 :העתק
 י )יואל( אדלשטיין, שר הבריאותח"כ יול

 ח"כ הרב אריה )מכלוף( דרעי, שר הפנים
 ח"כ הרב יעקב אביטן, השר לשירותי דת

 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות
 מר מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים

 מר עודד פלוס, מנכ"ל לשירותי דת
 פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור

 יועמ"ש משרד הבריאות עו"ד אורי שוורץ,
 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועמ"ש

 הרב פנחס פרנקל, רב משרד הבריאות
 מר בועז יוסף, מנהל אגף דתות, משרד הפנים

 גב' רותי גרוס, ראש תחום חטיבת הבריאות
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 לתליה בבית התפילה ולחלק למתפללים -נספח א
 

 

 יש להקפיד על חובת עטיית מסיכה בכל עת.  .1

 בפנים. ש להימנע בנגיעהי  .2

 בידיות ומעקות.מלגעת יש להימנע   .3

 .כגון עמודים וידיותמשטחים עם לצמצם ככל הניתן מגע  יש  .4

 משתעל או מתעטש.ש יש להתרחק ממישהו  .5

 התפילה.נייד בזמן בטלפון ה מומלץ שלא לגעת  .6

 .התפילהבזמן  מומלץ שלא לאכול או לשתות  .7

 או על משטחים ציבוריים אחרים.על הרצפה  יש להימנע מהנחת התיק  .8

 .ת אולם התפילהבו בעת עזיב להשתמשאלכוג'ל לחיטוי ו מומלץ להחזיק  .9

 גישה למים וסבון.ש שטוף ידיים ברגע שייש ל .10

 
 ת.משרד הבריאו ההנחיות הכלליות שלשמור על יש ל
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