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"לשמוע אל הרינה ואל התפילה"
על פי מודל הרמזור שאימץ קבינט הקורונה ,מוגדר הישוב קדומים כישוב ירוק נכון להיום (ובעז"ה
נשמור עליו ירוק) ,דהיינו ישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה נמוכה .בהתאם לכך מתאפשרת
פעילות מקסימ לית של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים ,תוך הקפדה על ההנחיות על מנת
לשמור את צבעו הירוק של הישוב.
להלן ההנחיות והתנאים לקיום תפילות לימי הסליחות ,הימים הנוראים וחגי תשרי הבעל"ט:
תפילות בשטח פתוח – עד  250אנשים בחלוקה למתחמים .כל מתחם יכיל עד  20איש .אנשים הגרים
יחד יוכלו לשבת יחדיו ,אנשים שאינם גרים יחד יישמר ביניהם מרחק של כיסא .בין כל מתחם יישמר
מרחק של  2מטרים ושטח כל מתחם יסומן באמצעות סימון פיזי (חבל ,סרט או כל דבר אחר).
תפילות בבית כנסת או מבנה סגור – ההתקהלות המותרת לא תעלה על צפיפות שיש בה יותר מ4 -
מ"ר לאדם .את המתפללים יש לחלק למתחמים לפי מספר הפתחים למבנה (כניסות /יציאות) .ניתן
לקיים  2מתחמים של  100איש לכל פתח ,ובכל מקרה לא יותר מ 1:4-מ"ר לאדם.
בין בשטח פתוח ובין בבית כנסת/מבנה יש להקפיד על ישיבה במקומות קבועים .גבאים/סדרנים
יושיבו את האנשים על פי כיסאות מסומנים ויוודאו אי מעבר בין המתחמים .בכל זמן התפילה יש
לעטות מסכה המכסה את הפה והאף.
הנחיות נוספות  -אין להעביר שופר מאיש לרעהו .התפילה תנוהל על ידי חזן ובעל תוקע מרכזיים,
שיעמדו על בימה .ניתן להציב מחיצות בגובה של לפחות  1.80מטרים סביב הבימה על מנת לאפשר
לחזן או בעל התוקע להוריד מסכה .בזמן ששניהם יימצאו על הבימה ,האחד יידרש לעטות מסכה
בזמן שהשני אינו עוטה .אין לאפשר שהייה של מתפללים במרחק  2מטרים מהחזן.
דוגמא :בבית כנסת שגודלו  500מ"ר ויש בו שני פתחים לא יתפללו יחד יותר מ 125 -אנשים (יחס .)1:4
המתפללים יחולקו לשתי קבוצות כאשר לכל קבוצה יוקצה פתח ומקומות קבועים ,בתנאים
המפורטים לעיל.
אזכיר את שאמרנו רבות בעבר .תקופת הקורונה מחייבת את כולנו לערבות הדדית ואחריות איש
כלפי רעהו.
יש בהתקהלויות הממושכות לתפילות ימים נוראים פוטנציאל הדבקה .נקפיד באדיקות על ההנחיות
ועל ממ"ש (מרחק ,מסכה ,שטיפת ידיים) ונישאר בעז"ה ישוב ירוק גם בהמשך.
אבינו מלכנו ,פתח שערי שמים לתפילתנו
אבינו מלכנו ,הסר מגפה מנחלתנו
בברכה,
חננאל דורני
ראש המועצה
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