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 י"ד באייר, התש"פ
 2020מאי  08

 226169020אסמכתא: 
 
 

 איש במרחב הפתוח 50הנחיות לקיום אירועים בהשתתפות   :הנדון
 

 :כללי .1

צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית ל 17מס' פורסם תיקון  07.05.2020בתאריך 

י מותרת במסגרתו נקבע כ צו בריאות העם(  –)להלן  2020-והוראות שונות( )הוראת שעה(, תש"ף

בין  ים לפחותמטר 2של  קאנשים, תוך שמירת מרח 50תפות עד התקהלות בשטח פתוח בהשת

 .למעט בין אנשים הגרים באותו מקום, אדם לאדם

 

 50עד  – במגבלות האמורות רוע(יא –)להלן  בהתאם לכך, ניתן לקיים חתונה או טקס דתי אחר

אנשים בין בין אדם לאדם, למעט  פחותטרים למ 2משתתפים בשטח פתוח תוך שמירת מרחק של 

  .ה לצו בריאות העם3. וכן חובת עטיית מסיכה בהתאם לסעיף הגרים באותו מקום

"אנשים הגרים באותו מקום" בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים 

 אחד.

חל איסור על ,  2020-הגבלת פעילות(, תש"ף –שעת חירום )נגיף הקורונה החדש בהתאם לתקנות 

, לרבות אזור מחוץ לאולם או גן אירועיםובכלל זה  ,אולם אירועיםמקום או עסק של הפעלת 

 .החניה

 

 :קיום אירועלנוספות  להלן הנחיות

 
 המשתתפיםהגבלת מספר  .2

נותני ובעלי השמחה, , ובכללם נשיםא 50בהשתתפות של עד  אירוע ניתן לקיים  .א

 .להלן 7ולמעט חברי תזמורת/ להקה בכפוף לתנאים בסעיף  שירות

על שתתפים משל הלקיים רישום מראש  (האירוע ןמארג -)להלן  המזמיןעל  -רישום .ב

 .המותרעלה על ילוודא שמספר המשתתפים לא מנת 
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 -הנחיות כלליות .3

, למעט בין אנשים רגע נתוןבכל בין אדם לאדם לפחות יש לשמור מרחק של שני מטרים  .א

 .הגרים באותו מקום

 על המשתתפים לעטות מסכה בכל עת.  .ב

כל  לאורךלרשות המשתתפים  על מארגני האירוע לדאוג לאמצעי חיטוי שיעמדו  .ג

 .האירוע

 

  – כניסה לאירוע .4

המשתתפים את , לתשאל משתתףלוודא קיום מסכת פה אף לכל  האירועמארגן  על  .א

לעניין  .הימים האחרונים עם חולה קורונה 14או מגע קרוב במהלך  פטומיםלגבי סימ

  "סימפטומים", חום או  שיעול. –זה 

מעלות צלזיוס או עם שיעול או קושי בנשימה )למעט  38עם חום גוף העולה על  אדם  .ב

( לא תשיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחר

א)ה( לצו בריאות העם, חל איסור על אדם 3בהתאם להוראות סעיף . שתתף באירועי

 רוע כאמור.יכאמור להשתתף בהתקהלות ובכלל זה א

 

 - חתונה .5

, שאינם גרים באותו בני המשפחה .החתן והכלה יכולים לעמוד בסמיכות זה לצד זה  .א

 .יםמטר 2 של מרחקלשמור על ואיש הדת צריכים   מקום

 ניתן להעביר כוס של יין רק בין החתן והכלה אך אין להעבירו בין המשתתפים.  .ב

 

 -אוכל .6

על רישיון עסק מטעם משרד יש לוודא כי אוכל המוזמן מבית אוכל או קייטרינג יהיה ב .א

 העניין.הבריאות וכן רישיון יצרן לפי 

הנחיות בנושא תקופת "המעבר המדורג" בעת במהלך האירוע יש להתנהל בהתאם ל" .ב

 ", סעיף י'.שיגרת הקורונה

 .לכל משפחה גרעינית יוקצה שולחן נפרד  .ג
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מרכזי יש להימנע אוכל אם קיים מזנון . מטר בין שולחן לשולחן 2יש לשמור מרחק   .ד

 מטרים בין אדם לאדם. 2ולהקפיד על שמירת מרחק של קהלות תמה

 

 -הקהתזמורת/ ל .7

דת מבמה זו לאזור במה עם להקה/ תזמורת. אין לר במהלך האירועניתן להציב   .א

 .המשתתפים/ אורחים

 2באזור מופרד תוך שמירה על מינימום  תעל מארגני האירוע יש לוודא כי הבמה נמצא  .ב

 מטר מן המשתתפים באירוע.

 בין הנוכחים על הבמה יישמר מרחק של שני מטר בין אדם לאדם.  .ג

 לכל אורך האירוע. םחומרי חיטוי לידיים במקום בולט, ליד הבמה,  לטובת הנגנייוצבו   .ד

על הנגנים לעטות מסיכה בכל עת )למעט בעת ביצוע פעולות שלא ניתן לבצע תוך עטיית   .ה

 מסיכה, כגון במהלך הנגינה בכלי נשיפה(.

 

 -שירותים .8

 50 נגישים עבור כל חדרי שירותים 3לוודא כי ישנם לפחות  רועימארגן האעל   .א

 .אחת לשעה אשר יעברו ניקוי  משתתפיםה

 .יש להעמיד ליד השירותים אמצעים לחיטוי ידיים לכמות מספקת ובמקום בולט .ב

 

 

 בכבוד רב,          

 

 איתמר גרוטופרופ'                                                                                                                       

 נהל הכלליהמשנה למ                                                                                                                     

 העתק:

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל
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