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 2020מאי  27

 

 תש"פ סיוון ד' 5.2062. –אזורית גוש עציון מועצהעדכון 

 תושבים יקרים,
הודות להיצמדותכם להנחיות והשמירה על ההוראות אנו ממשיכים בחזרה ההדרגתית לשגרה. 
בחודש האחרון חזרו מסגרות החינוך, נפתחו מסעדות והותרה התפילה בבתי הכנסת בהתאם 

 להנחיות
 מחלימים. 67-מבודדים ו 13חולים,  1 -בגוש עציון חוליםמצב אימות 

 
 . הנחיות לקראת חג השבועות:1

 גרעיניות א. יש לשמור על מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם למעט במקרים של משפחות
 ב. יש לעטות מסכות בכל עת

לשמור על - להשתתף ישאוכלוסיות בסיכון מוגבר מומלץ שלא ישתתפו בחגיגות. במידה וירצו  ג.
 הכללים הנ"ל יתר על המידה

-למבנה ו איש מחוץ 50 -נכון לעכשיו מותרת התקהלות של )ד. התקהלות בהתאם לצו בידוד בית 
 .)איש בתוך מבנה 50

 איש בחלל ובהתאם להנחיות 70מותרת התקהלות לצורך תפילה עד  –ה. תפילות בבית הכנסת 
 
 .חינוך ומסגרות קיץ:. 2

 תכנית הפעלת בתי ספר וגנים ביולי אוגוסטא. 

 .13.7.20-שנת הלימודים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים הוארכה עד ה -
כולל. לגני ילדים ולילדי כיתות  6.8.20-לאחר סיום שנה"ל תופעל קייטנה חינוכית עד ה -

 ד' במתכונת הרגילה.-ב' עד שעות אחר הצהריים, ולילדי כיתות ג'-א'
 
 הנחיות כלליות:. 3

 שימו לב כי הנחיות הממשלה משתנות מעת לעת, אנא המשיכו לעקוב.*
 לחצו כאן. –לרשימת ההנחיות המלאות של משרד הבריאות לשגרה החדשה 

 לחצו כאן. -למתווה פתיחת האולמות ואתרי הבילוי
 

 ר הנחיות שפורסמו:קיצו
 הנחיות בסיסיות תאריך  נושא

חבישת 
 מסכות

 חלה חובת עטיית מסכה במרחבים ציבוריים. 24.5
 

חוגים, תנועות 
נוער וחינוך 

 חברתי

 שמירה על קפסולות קבועות 27.5
 מ"ר לאדם 5 –חוג המתקיים בכיתת גן/לימוד 

 מ' לאדם 2 –במרחב הפתוח 
 מ"ר לאדם 7סטודיו 

 התו הסגול*פתיחה ע"פ הנחיות 
מסעדות וחדרי 

 אוכל
 אנשים 100עד  27.5

 תפוסה 85% – 100מעל 
 מ' 1.5מרחק בין שולחנות 
 מדידת חום בכניסה
 לעסקים. התו הסגול*פתיחה לפי הנחיות 

 איש במרחב הפתוח וגם במרחב סגור.  50מותרת התקהלות של עד  21.5 התקהלויות
 איש.  100תותר התקהלות של  31.5 

 ביטול מגבלת התקהלויות 14.6

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a10
https://www.baitisraeli.co.il/uploads/n/1590572451.2186.pdf


 

 

תחבורה 
 ציבורית

נוסעים.  46קיבולת הנוסעים תגדל ל  28.5החל מה  - אוטובוסים 8.6
למעט מהשורה הראשונה מאחורי הנהג, ניתן יהיה להשתמש בכל 

 מושבי האוטובוס
 נוסעים מאחור. 2יורשו להסיע עד  מוניות שירות
 .8.6תחדש את פעילותה ב  רכבת ישראל

פתיחת 
אולמות 
  התרבות

 והאירועים

 75%תפוסה מקסימלית עד  14.6
 שמירה על ריחוק, עטיית מסכות והגיינה.

 רכישת כרטיסים באופן מקוון בלבד.
כל מי שירכוש כרטיס בהזמנה אחת יוכל לשבת יחד במעיין 

 קפסולה. 
 בין הקפסולות תהיה הפרדה של כסא אחד.

 
 
 

 דפי מידע:

 -דף הפייסבוק שלנו -
https://www.facebook.com/do

ver.gushetzion/ 

 -אתר המועצה -
https://bit.ly/2ynb312  

 -בערוץ הגל השקט בטלגרם -
https://bit.ly/2UZtZKS  

 -SMSניתן להירשם לדיוור ועדכוני  -
https://bit.ly/2ybJI1V  

 

 כל בית ישראלעות שמח לחג שבו
 שלכם ובשבילכם,

 המועצה.שלמה נאמן ועובדי 
 
 

בשגרה ובחירום קל להיות מעודכן עם היישומון החדש של המועצה, חפשו 'גוש עציון' בחנות האפליקציות 
 https://bit.ly/39j69iE -או היכנסו ישירות
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