המשרד לשירותי דת
אגף ביטחון ,חירום ואבטחת מידע

מידע לציבור בתחום שירותי הדת נכון לתאריך 25.3.2020
המשרד לשירותי דת אחראי על השירותים הבאים:
קבורה ,מקוואות ,רישום נישואין ,עריכת חופות ,כשרות ועירוב.
כלל המידע שמופץ הוא בכפוף להנחיות משרד הבריאות

מקוואות גברים:
חל איסור לפתוח מקוואות גברים.
מקוואות נשים:


הכניסה למקוואות לא תתאפשר לנשים חולות /נשים עם תסמיני מחלה  /נשים שנדרשות
לשהות בבידוד ביתי.

 חל איסור התקלות במקווה ובסביבתו הקרובה .הטבילה במקווה תתאפשר אך ורק
לנשים שתיאמו הגעתן מראש.
הנחיות לטובלת:
 .1קבעי עם הבלנית מראש לפני ההגעה למקווה על מנת להימנע מהתקהלות ,אישה שלא
תתאם הגעה ,כניסתה למקווה לא תתאפשר.
 .2הגיעי מוכנה לטבילה בכדי להימנע מהמתנה מיותר.
 .3הקפידי לשמור מרחק של שני מטר מנשים אחרות ולהימנע ממגע יד בכל שלב.
 .4שאלי את הבלנית האם המים הוחלפו והאם המים עומדים בהנחיות משרד הבריאות.

קבורה:
 .1קיום הלוויות והספדים יתקיימו אך ורק בשטח פתוח.
 .2קיום ההלוויה תתאפשר בנוכחות של עד  20אנשים לכל היותר ,כולל צוות בית העלמין
ובתנאי שיש מרחק של שני מטר מאדם לאדם.
 .3באחריות מזמין ההלוויה (המשפחה) לוודא שלא מתבצעת חריגה בכמות המשתתפים
ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 .4לא תתאפשר השתתפות בהלוויה של אנשים חולים  /אנשים בעלי תסמינים  /אנשים
הנדרשים לשהות בבידוד ביתי.
 .5כל חריגה מהאמור ,תהיה באישור רופא מחוזי של משרד הבריאות בלבד.
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רישום נישואין:
 .1מחלקות הנישואין במועצות הדתיות ובמחלקות הדת ברשויות בהן אין מועצה דתית
ממשיכות לספק שירות ברישום הנישואין.
 .2כידוע ,פתיחת אזורי רישום הנישואין מאפשרת לכל בני זוג להירשם לנישואין בכל מקום בו
יחפצו.
 .3עקב המצב ,ובהתחשב בהנחיות משרד הבריאות בשמירה על כללי ההיגיינה וההתנהגות
במרחב הציבורי ,על-בני הזוג להתקשר מראש למחלקת הנישואין לצורך תיאום הגעה.
 .4לידיעתכם ,לא יינתנו שירותי רישום נישואין לזוגות שאחד מבני הזוג נדרש לשהות בבידוד
 /חולה  /עם תסמיני מחלה.
 .5ניתן לבצע רישום ראשוני לנישואין באתר המשרד לשירותי דת בקישור
https://shirathayam.m-datit.org.il/rishum

עריכת חופות:
 .1חופות יתקיימו אך ורק בשטח פתוח ובנוכחות של  20אנשים לכל היותר ,כל זאת בתנאי
שניתן לשמור מרחק של שני מטר מאדם לאדם.
 .2הנחיה זו נוגעת לטקס החופה בלבד ולא לשמחה שאחרי החופה.
 .3הרב המחתן לא יקיים חופה כאשר אחד מבני הזוג או אחד מהנוכחים בטקס החופה חולה
או נדרש לשהות בבידוד.

כשרות:
 .1מערך ההשגחה על הכשרות ימשיך לפעול בכלל עסקי המזון הממשיכים לפעול במסגרת
ההנחיות הניתנות על ידי משרד הבריאות.

עירוב:
 .1האחראים על קווי העירוב מטעם המועצות הדתיות ,ימשיכו לפעול לבדיקת תקינות קווי
העירוב כל עוד לא הוגדר אחרת.
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בברכה
אלון עזרא
מנהל אגף ביטחון וחירום
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