
 

 

 1202 מרץב 24 רביעי יום

 

  חג הפסח, רמדאן ופסחא, יום השואה, זיכרון ועצמאותסיכום אירועי הנידון: 

 

 עיקרי הדברים:

  -תפילהתפילות בבתי  .1

 בחוץ(  50ו איש בפנים א 20לפי מגבלות ההתקהלות ) .א

 עפ"י התו הירוק:או  .ב

  – מקובעים במקוםאם אין מושבים  (1

מטרים  7בתפוסה שלא תעלה על יחס של אדם אחד לכל  -במבנה ( א

 אנשים  3,000רבועים, ובלבד שמספר האנשים לא יעלה על 

 5,000מספר אנשים שלא יעלה על  -בשטח פתוח ( ב

  –במבנה  (2

 5,000 -מנמוכה  ים המקובעיםלפי מספר המושב במקום שהתפוסה בו ( א

מהתפוסה המותרת ולא יותר  50% מספר אנשים שלא יעלה על - אנשים

 .אנשים 1,000 –מ 

במקום שהתפוסה המותרת בו לפי מספר המושבים המקובעים עולה על  ( ב

מותרת מהתפוסה ה 30%מספר אנשים שלא יעלה על  –אנשים  5,000

 .םאנשי 3,000 –ולא יותר מ 

  – בשטח פתוח (3

 10,000 -מ לפי מספר המושבים המקובעים נמוכה במקום שהתפוסה בו ( א

מהתפוסה המותרת ולא  50% מספר אנשים שלא יעלה על  - אנשים

 אנשים. 3,000 –יותר מ 

 10,000במקום שהתפוסה בו לפי מספר המושבים המקובעים עולה על  ( ב

המותרת ולא מהתפוסה  30% מספר אנשים שלא יעלה על –אנשים 

 .אנשים 5,000יעלה על 



 

 

  -מתווה כותל מערבי .2

 .(30-31.03.2021תקיים בימים שני ושלישי )ברכת כהנים ת .א

 .(.ב.1פירוט מופיע בסעיף ) לפי תו ירוק -תפילות בבית הכנסת הפנימי בכותל .ב

 איש. 50לפי מגבלות התקהלות, מתחמים של עד  -תפילות ברחבה הפנימית .ג

 .לכותלללא מגבלה אך עם שליטה על כמות הנכנסים בכניסות  -תפילות ברחבה החיצונית .ד

 התו הירוק תעשה ע"י סדרנים של מורשת הכותל. בדיקת .ה

 

 -ת חגוסעוד .3

 (.איש בחוץ 50 -ו איש במבנה 20במסגרת מגבלות ההתקהלות )

 

 -חודש רמדאן .4

גיוס  .ב.(1)פירוט בסעיף  או מגבלות ההתקהלות. לפי מתווה תו ירוק -תפילות במסגדים .א

)במידה ויתקבל תקצוב של משרד הפנים  לצורך הערכות וקיום האירועים בצורה בטוחה סדרנים

 או מקור תקציבי אחר(.

ויפעלו  ירחיבו את שעות הפעילות על מנת למנוע את הצפיפות -מסחר, מסעדות ובתי קפה .ב

 .)בתוך המסעדה( בהתאם לתו הירוק

 ידון במסגרת דיוני מל"ל. -אקצא אל -תפילות בהר הבית .ג

 ידון במסגרת דיוני מל"ל. -איסור כניסת ישראלים לרשות הפלסטינית .ד

 

 

 -חג הפסחא .5

 . איש 300-ועד ל איש 50יעשה במסגרת מגבלות התקהלות, קבוצות של  -תהלוכות עם ילדים .א

 . .ב(1)מפורט בסעיף  לפי מתווה תו ירוק או מגבלות ההתקהלות -תפילות בכנסיות .ב

  



 

 

  -טקסים ממלכתיים .6

 .בתו ירוק בלבד איש עם מרווחים 200עד  -טקס יום הזיכרון בהיכל הזיכרון הממלכתי .א

 .בתו ירוק בלבד איש 400במקום פתוח עד  -טקס יד לבנים ירושלים .ב

 .בתו ירוק בלבד איש 500יכנסו עד  -בתיאום -בכותלטקס  .ג

 

  -טקסים עירוניים .7

 של מתווה תרבות או במסגרת מגבלות ההתקהלות. תו ירוקהלו עפ"י מקומות מתוחמים יתנ

 להלן פירוט ההתקהלויות:

 בלבדירועי יום הזיכרון א להדבקה נמוךפוטנציאל אירוע  להדבקה גבוהפוטנציאל אירוע  

 מזון עם תנאים

 ללא הושבה

 מזון ללא

 הושבה עם

 ללא מזון

 עם הושבה

 בפנים או בחוץ בחוץ בפנים בחוץ בפנים המתווה

איש  300עד 

– 

 50% 

 תפוסה

אולם עד  איש 500עד 

5000- 

75%  

או תפוסה 

מקסימום 

 איש 1000

אולם מעל 

5000- 

 תפוסה 30%

 3,000או עד 

מקומות עד 

 -איש  10,000

תפוסה או  50%

 3000מקסימום 

 איש

מקומות מעל 

10,000  

 30% –איש 

תפוסה או 

 5000מקסימום 

 איש

למשפחות  תו סגול

אזור תחום עם  -שכולות

איש  20קפסולות של 

איש  50)בפנים( או 

)בחוץ( ומקסימום של 

מגבלת התו הירוק של 

 אירוע "בטוח".

לפי תו  -שאר המשתתפים

 ירוק.

 

 (.1.ב. 1במידה ואין מושבים יש להתנהל לפי מגבלות התפוסה המופיע בסעיף : הערה

 

 



 

  -בתי עלמין .8

 ההסברה של משרד הביטחון לעליית משפחות גרעיניות בלבד. תתקיים .מגבלה כניסה ללא

לפי כללי הריחוק ועטיית  מעונייןבשבוע קודם ליום הזיכרון לכל ההעלמין  תתאפשר כניסה לבית

 .מסכות

עם הסברה להגעת  (7)פירוט בסעיף  סגולעלמין יתקיימו בהתאם לתו הטקסי יום הזיכרון בבתי 

 משפחות גרעיניות.

 

 -ביום העצמאותאירועי בידור ובמות  .9

 אסור לקיים אירועי במות שלא במסגרת התו הירוק או במסגרת מגבלות ההתקהלות;

במסגרת מגבלת ( או 7לתו הירוק )פירוט מופיע בסעיף ו לקיים אירועים בהתאם רשויות יוכל

 קפסולות(. ללאאיש ) 50ההתקהלות של עד 

 

 -מימונה .10

אירועים בבתים פרטיים  (.7במסגרת התו הירוק )פירוט מופיע בסעיף  אירועי מימונה ניתן לקיים

  יתקיימו במסגרת מגבלת ההתקהלות.

 

 -בדיקות מהירות .11

בכל אירוע שבו מופעל תו ירוק ניתן להציב עמדה לבדיקות מהירות  21.03.2021החל מתאריך 

 ולהכניס נבדקים בעלי תוצאה שלילית. 

ספק רשום של בדיקות מהירות מתוך רשמת הספקים שמופיע בעל/ מארגן האירוע יכול להזמין 

 באתר של משרד הבריאות והוא )הספק( אחראי על דיווח התוצאות למשרד הבריאות. 

 

 -אכיפת התו הירוק .12

ל הרשות המקומית ובמקרה הצורך על ידי משטרת ש האכיפה של התו הירוק תתבצע על ידי הפקחים

 ש"ח בהתאם לגודל העסק. 10,000 -ל 5,000היא בין  ישראל. הקנס על בעל העסק בגין הפרה

 

 גרוס -רוביןסיכמה: רותי 


