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את העיר והעולם
לכף חובה הכרעת

לעמוד קרוב

זה מדבק!!!
לעמוד או לשבת בקרבה זה לזה ללא מרחק 

הדבקה ודאית!

 בכל יציאה למרחב הציבורי:

 מקפידים על מסכה.

 נשמרים ממגע קרוב.

 נמנעים לחלוטין מהצטופפות!

עמדת קרוב
הסתכנת והזקת   

?
!

>

>

>

שמרו מרחק, זה לא משחק!

 
 
 

  *   *   * 
 

 אבראשות אב"ד ורב העיר הגאון רבי מאיר קסלר שליט"
 

 
                                                                        בס"ד

 
 08-9740939פקס  08-9766665, 08-9740584טלפון  71919מודיעין עילית  4126ת.ד.  12משרדי לשכת הרב: רחוב שדי חמד 

 אלול תש"פ
 לגבאי בתי הכנסת היקרים בעירנו הע"י

 
 הוראות והצעות לתפילות ימים נוראים

לצערנו לא ניתן לקיים את התפילות כמו שהורגלנו בשנים קודמות. יש לדאוג שלא תהיה צפיפות, והמתפללים 
 ת וכדו'. טבעי של ביהמ"ד בפתיחת חלונות דלתו רלאוורוישבו מרווחים ככל האפשר, ובכלל זאת לדאוג 

גדול  חריוויש לחשוב על סידור המקומות באופן שיתן הרווחה ככל שניתן. לפעמים שינוי מיקום הספסל יצור 
יותר. לדוגמא, המעבר מטור אחד לשני, במקום לקבוע מאחורי הספסלים, אפשר לקבעו )אם מתאפשר לפי תנאי 

 המקום( בין ספסל אחד לשני, ובכך גדל המרווח בין הספסלים. 
 מהמקומות.  50%תפוסת המקומות בביהכנ"ס תהיה לכל היותר 

 להושיב בסמיכות זל"ז בני משפחה אחת, ובאופן זה ניתן להגדיל את תפוסת המקומות. 
בימים הקרובים על כל ביכנ"ס לערוך רישום של המתפללים המעוניינים במקום. באם מתקיימים כמה מניינים 

במקרה ויהיה ביקוש גדול מדי למנין מסוים, יעשו הגבאים גורל ועל פיו כל אחד ירשום היכן מעונין להתפלל. 
 יקבע לכל אחד באיזה מנין יתפלל. 

יש בתי כנסיות שהגדילו השנה את שטח ביהכנ"ס על חשבון מקומות לנשים. אולם בימים הנוראים יש  לתת 
 אפשרות גם לנשים

 תקצה בתורנות את המקומות לפי ראות עיניה.יש לצמצם מכירת מקומות לילדים ובעזרת נשים וכל משפחת 
יש בתי כנסיות שנותנים מקומות בחדרים סמוכים לבית מדרש שניתן לשמוע לשם את התפילות )באמצעות חלון 

 וכד'(. אפשר לשנות את מקומו הקבוע של הש"ץ על מנת שישמעו אותו היטב גם במקומות הסמוכים. 
סדות החנוך בעיר לצורך תפילות בימים נוראים. הגבאים יקבלו בסיכום עם העיריה, ניתן להשתמש בכל מו

אחריות על השבת המקום נקי ומסודר, ותיקון נזקים. יש לפנות להנהלת המוסד ולבקש את השמוש במקום. אם 
 . 107אין היענות, יש לפנות למוקד 

 יכות לחלון פתוח.       בזמן תקיעת שופר, לא לעמוד בקרבת מקום לבעל תוקע. ראוי שהבעל תוקע יעמוד בסמ
 
 

 קבלנו מגבאי בתי הכנסת מספר הצעות, כדלהלן:
לעשות כמה מניינים, כפי האפשרויות שיש לכל בית כנסת. אפשר לעשות מנין ותיקין, ומנין בזמן הרגיל.  .א

 ולהוסיף מניינים בחדרים נוספים באותם שעות לפי האפשרות. 
יש לנסות לאתר בסביבות בית הכנסת מקומות נוספים בהם ניתן לקיים מניינים, כגון אולמות, מוסדות 

 חנוך, וכיוצ"ב.
חלוקה ככל האפשר באמצעות יריעות נילון. רצוי שקופות ואיכותיות ככל האפשר על מנת שתהיה הרגשה  .ב

 נעימה ונוחה.
ים, במנין הראשון יתפללו ותיקין שחרית אם אין אפשרות לחלוקה בחדרים, אפשר לחלק לשני מניינ .ג

 וילכו, ואחריו יתפללו המנין השני שחרית ומוסף, ושוב יחזרו אנשי המנין הראשון ויתפללו מוסף.
במידת האפשר ישבו בספסל אחד כאלו שלא היו חולים, בספסל אחריהם כאלו שכבר היו חולים, ושוב  .ד

 צופף את הספסלים. בספסל הבא כאלו שלא היו חולים. באופן זה ניתן ל
 כמו"כ, בספסל שבו יושבים כאלו שכבר חלו, אפשר להושיב לידם אחרים שלא חלו.

לחילופין ניתן להושיב את כל אלו שכבר חלו בצפיפות, ועי"כ ניתן לעשות מרווחים גדולים יותר בספסלים 
 שיושבים אלו שלא חלו.  

או בליל ר"ה לפני מעריב. יש מקומות  על מנת לחסוך זמן, אפשר לערוך מכירת עליות לפני ר"ה, .ה
שמפרסמים מראש את רשימת העליות, וקובעים מחיר לכל עליה )בדר"כ לפי הנמכר בשנה שעברה(. 

 הראשון שמבקש, קנה. עליות שלא התבקשו, נמכרות בר"ה כרגיל. 
רוצה על מנת לחסוך זמן ולמנוע התקהלות, אפשר לתלות פתק לפני ר"ה, ומי ש -מי שבירך לחולים  .ו

 ירשום את שם החולה. 
 יש לקצר במי שבירך לעולה לתורה. .ז

 בברכת 
 כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים
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 ערב ראש השנה תשפ"א

 

 גבאים היקרים הנושאים בעול עם הציבור הע"יל

 

באנו פעם נוספת לחזק את הצורך בשמירה על בריאות הציבור בימים הנוראים 

 הבעל"ט.

 

 יש לעשות הכל כדי לתת מרחק בין המתפללים. .א

 ורר את ביה"כ בפתיחת חלונות ודלתות.ויש לא .ב

לשמור על ותוקע ככל האפשר, בשעת התקיעות, יש להרחיק את הצבור מה .ג

 חלונות פתוחים.  

חובה עלינו לשמור על המבוגרים ואלו שבסיכון ח"ו, ולדאוג להם למקומות  .ד

 מוגנים ביותר.

יש להמנע מעריכת קידוש לכלל הציבור בביה"כ, יש לתת די זמן ללכת  .ה

, ]ויש לנצל את זמן ההפסקה לאוורור בית בהפסקה הביתה ולחזור בניחותא

 .הכנסת[

שמא הוא או מי מבני ביתו חולים, שיחמיר  ,כל מי שמסופק אפי' ספק קל .ו

על עצמו למען בריאות הציבור ויתפלל במרחב הפתוח וישמור על מרחק 

 או שישב בביתו. ,מהמתפללים

 .8.45המתפללים בביתם לא יתפללו תפלת מוסף לפני השעה   .ז

 

 

 בברכת כוח"ט

 ושנזכה לשנת גאולה וישועה
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איסור הפעלת חנויות 
ועסקים לקבלת קהל

< כולל בריכות שחיה, חדרי כושר ומסעדות

 ואולמות  אירועים.

< למעט חנויות מזון, בתי מרקחת, היגיינה, אופטיקה 

חנות למכירה ולתיקון  מוצרי תקשורת ואביזרים 

רפואיים  

< עסקים, לרבות מסעדות, יורשו להפעיל שירות 

משלוחים בלבד.

הגבלת תנועה
אין להתרחק מהבית יותר מ-500 מטרים,  

למעט לצרכים הבאים: 

< הגעה של עובד למקום עבודתו.

< הצטיידות בתרופות, מזון או מוצרים ושירותים 

חיוניים.

< סיוע לאדם עם קושי או מצוקה.

< טיפול רפואי/פסיכולוגי ויציאה למסגרות רווחה 

ולטיפול סוציאלי חיוני.

< יציאה להפגנה/להליך משפטי/לתרומת דם.

< הליכה לצורך בריאות - ללא הגבלת מרחק, ובתנאי 

שהיציאה לפעילות היא ממקום המגורים, שלא 

באמצעות רכב.

< יציאה לפארקים וגינות שעשועים בתוך מרחק 

ה-500 מטרים. 

< יציאה להשתתפות בהלוויה או ברית של קרוב 

משפחה מדרגה ראשונה.

< בעל תפילה )חזן או תוקע בשופר( שקיבל אישור 

לכך מהמשרד לשירותי דת לשם השתתפות בתפילות 

הימים הנוראים .

< העברת קטין להשגחת אדם אחר, שלו הורה יחיד 

שיוצא לצורך חיוני.

< הגעה למסגרת יום חינוכית שפעילותה מותרת 

)חינוך מיוחד, ילדי עובדים חיוניים(.

< יציאה לשדה התעופה לצורך טיסה מחוץ לישראל, 

8 שעות טרם הטיסה

< יציאת דיירים במסגרות רווחה, בעלי מוגבלות, 

לביקורים אצל קרובי משפחה מדרגה ראשונה, 

וביקורים של בני המשפחה במסגרות

< לצורך קניית ארבעת המינים וקיום מנהג כפרות  

תפילות
תפילה לפי מתווה ימים נוראים שפורסם 

בכפוף להגבלות מרחק של 500 מטר. 

סגירת מערכת החינוך
למעט חינוך מיוחד

עסקים ללא קבלת קהל 
ועסקים המספקים שירותים חיוניים פעילות 

במתכונת מצומצמת.

התקהלויות 
 עד 10 איש בחלל סגור, עד 20 בשטח פתוח. 

תחבורה
< נסיעה, הן ברכב פרטי והן בתחבורה ציבורית,  

מותרת לצרכים חיוניים שפורטו לעיל.  תתבצע 

אכיפה למניעת ניצול של מערך התחבורה  

לצרכים שאינם חיוניים ותוך הפרת הסגר.

זמן השירות:

אוטובוסים בינעירוניים ומוניות שירות בינעירוניות 

- יפעלו בימים א'-ה' בלבד בין השעות -5:00

22:00 הקווים לא יפעלו בימי שישי ומוצאי שבת 

וערבי ומוצאי החגים.*

*אוטובוסים עירוניים ומוניות עירוניות - בימים 

א'-ה' בלבד בין השעות 5:00-22:00  

ובמוצאי שבת וחג מצאת השבת ועד השעה 

22:00

תפוסה: האוטובוסים יפעלו ב 50% מהתפוסה

תדירות:  בקווים העירוניים הפעילים - תדירות 

מלאה כבימי שגרה.

הקווים הבינעירוניים הארציים –תדירות מופחתת. 

שירות בימי החג

ערב ראש השנה 18.9.20 - יפעל השירות העירוני 

והבינעירוני כביום שישי רגיל, *גם לאחר השעה 

14:00*, ללא תגבורים מיוחדים לראש השנה 

כבשנים קודמות.

מוצאי ראש השנה 20.9.20  - לא יפעל שירות 

בינעירוני כלל. .

צום גדליה יום שני  - תופעל המפה שאושרה 

עבור ימי א-ה לתקופת הסגר, וללא תגבורים 

מיוחדים.

חול המועד סוכות - תופעל מפת שגרה בהתאם 

להנחיות שבסעיפים הקודמים וללא קוים ייעודיים 

או תגבורים מיוחדים לתקופה זו כבשנים עברו..

המידע המלא לציבור אודות הקווים הפעילים 

והמדוללים יהיה זמין ב*8787.

*רכבת ישראל תפעל בהזמנת כרטיסים מראש  

בימים א׳-ה׳ בשעות 5:00-22:00 ולא תפעל בימי 

שישי ומוצאי שבת, בערבי חג ומוצאי חג.

נסיעה ברכב פרטי: עד 3 נוסעים כולל הנהג, 

למעט משפחה גרעינית. 

הגבלות חדשות
החל מיום שישי כ"ט אלול, מהשעה 14:00 

ועד ל כ"ג תשרי תשפ"א, אסרו חג

הגבלות בתקופה זו: 

התרחקות מעבר ל-500 
מטרים למטרה שלא 

הותרה בתקנות, הפרת 
הוראה זו: קנס 500 ₪.

שהייה בבית מגורים של 
אדם אחר ובמקום הפתוח 

לציבור ובבית עסק 
שפעילותם נאסרה. הפרת 

הוראה זו: קנס 500 ₪.
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מודיעין עילית, בחסד ה' נשארה כתומה ולא הושמה תחת 
סגר. בימים האחרונים אנו במגמת עלייה מדאיגה, ומתקרבים 

לאדום.

 אור אדום: 

ממאה מאומתים  מודיעין עילית, שנשארה כתומה בשעה שכל הערים החרדיות הושמו תחת עוצר, מתקרבת לגבול האדום. בשבועיים האחרונים מתגלים בכל יום למעלה
 נוספים, כשרובם בבתי אב חדשים. 

בשבועיים האחרונים השתנתה מגמת התחלואה בעיר, כאשר בכל 
יום נוספים עשרות בתי אב למעגל התחלואה. 

 אור אדום: 

ממאה מאומתים  מודיעין עילית, שנשארה כתומה בשעה שכל הערים החרדיות הושמו תחת עוצר, מתקרבת לגבול האדום. בשבועיים האחרונים מתגלים בכל יום למעלה
נכון לכ"ו אלול 15/09מודיעין עילית תמונת מצב נוספים, כשרובם בבתי אב חדשים. 

הכתום

סה"כ המאומתים במערכת החינוך    369

סה"כ תלמידים במערכת החינוך 3-18    40,021

אחוז מאומתים במערכת החינוך      0.92%

מספר מאומתים פעילים        1047

אחוז מאומתים ממערכת החינוך מכלל המאומתים  35.24%

מאומתים לפי שכבת גיל
בגני הילדים:           31 מאומתים מתוך 9,448 ילדים = 0.38% בלבד

בבתי הספר ות"ת- יסודי:           109 מאותמים מתוך 22,437 = 0.49% בלבד 

על יסודי )כולל בחורי ישיבות גדולות עד גיל 18( 229 מאומתים מתוך 8,136 תלמידים = 2.81%

התחלואה במערכת החינוך נכון לכ"ה באלול 14/09
כשליש מהמאומתים בעיר הם תלמידים. הדבקות תלמידים יוצרת שרשראות 

הדבקה נרחבות, אשר מתחילות במשפחה וממשיכות הלאה אל הקהילה.

                       ההדבקה במערכת החינוך מרוכזת בגילאי העל יסודי, באשר 
רב המאומתים בשכבת גיל זו הם תלמידי ישיבות קטנות וישיבות גדולות. נדרשת זהירות והקפדה 

על לימוד לפי כללי הזהירות, שלא להידבק ולא להדביק אחרים.

בני ישיבות
208

תלמידות
 סמינר
84

עומד להתחלף

לאדום 

 אור אדום: 

ממאה מאומתים  מודיעין עילית, שנשארה כתומה בשעה שכל הערים החרדיות הושמו תחת עוצר, מתקרבת לגבול האדום. בשבועיים האחרונים מתגלים בכל יום למעלה
 נוספים, כשרובם בבתי אב חדשים. 

מודיעין עילית
בדרך להפוך

לאדומה
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נתוני ההדבקה בעיר
נכון לכ"ח אלול
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חולים 
ביממה 

הקודמת 
115

נמצאים 
כעת 
בעיר
543

מאושפזים 
בבתי 
חולים
9

נפטרים
1 ל”ע

מחלימים: 
1,533

מאושפזים 
במלוניות 
556

 מעל מאה חולים 
חדשים בכל יום

חולים כעת

1,155

אחוז 
בדיקות 
חיוביות 
29%

בדיקות 
ביממה 

האחרונה  
388

מודיעין עילית אדומה. במידה ולא נתאמץ כולנו 

יחד לעצור את ההתפשטות ואת העלייה התלולה 

בתחלואה, תיכנס העיר כולה לסגר שאין לדעת 

כמה זמן יימשך. סגר שעלול לפגוע קשות בחיי 

כולנו, לפגוע בשגרה המבורכת שאט אט החלה 

להיבנות, לעכב את פתיחת שנת הלימודים 

ולהשפיע גם על הימים הנוראים הבאים עלינו 

לטובה. 

אנחנו רוצים להצליח למנוע את הסגר, לעצור 

את הנגיף גם בלי שהעיר כולה תיסגר. 

מה אפשר לעשות?
אני וביתי נכנסים לבידוד פנימי וחיצוני!

במידה ואחד מבני המשפחה חש שלא בטוב, או 

שידוע לו שנחשף לחולה קורונה, עליו להיכנס 

ל בידוד פנימי, כלומר- לשהות בחדר נפרד מכל 

שאר בני המשפחה ולא לבוא איתם במגע, על 

מנת למנוע מצב בו הם ידבקו ממנו.

במקביל לכך שאותו אדם נמצא בבידוד מוחלט 

מבני המשפחה, שאר דרי הבית יכניסו עצמם 

לבידוד חיצוני, כלומר- הם לא יצאו מהבית 

ולא יבואו במגע עם אנשים אחרים, עד שהאדם 

שנמצא בבידוד מוחלט יסיים את הבידוד שלו 

ויהיה ודאי וברור שלא נדבק בנגיף.

הסיבה שהבידוד פנימה והחוצה חשוב היא שהיו 

מקרים רבים של אדם שנחשף לחולה קורונה, 

הוא נכנס לבידוד בבית אבל לא שמר על בידוד 

מבני משפחתו. בני משפחתו נדבקו ממנו, אבל 

לא ידעו זאת כיוון שלוקח זמן עד שמרגישים את 

המחלה. בזמן הזה הם יצאו מהבית ופגשו אנשים 

- ואותם אנשים נדבקו גם הם בקורונה.

כך יכול לקרות מצב בו מבלי שנדע כלל, אדם 

אחד יכול להדביק עשרות אנשים. 

הדרך למנוע את זה, הדרך להציל חיים, הדרך 

למנוע את סגירת עירנו - היא על ידי הבידוד 

פנימי וחיצוני, אני וביתי. 

אני וביתי נכנסים לבידוד מודיעין עילית תמונת מצב 
נתוני פילוח המאומתים בעירנו מצביעים על כך שהדבקות רבות אירעו כתוצאה נכון לכ"ג אב תש"פ

מבני משפחה של חולה מאומת שלא שמרו על בידוד כנדרש. בידוד פנימה 
והחוצה – יוריד את כמות הנדבקים בעיר באופן דרמטי, ויסייע לעירנו לשוב 

בעז"ה במהירות לשגרת חיים בריאה שאנו כה מייחלים לה. 

נכון לכ"ו אלול 15/09

סה"כ מאומתים 
מתחילת 

ההתפשטות:
 4,982

מאומתים 
פעילים:

 1,195

מאומתים 
חדשים ביממה 

האחרונה:
 162

סה"כ בדיקות 
ביממה 

האחרונה:
 790

סה"כ מחלימים:
 4,013

מאושפזים 
במלוניות:
 250

אחוז בדיקות 
חיוביות:
 19%

מס' נפטרים ל"ע:
 4

עשרות בתי אב 
חדשים
בכל יום!

שם הרחוב

76נתיבות המשפט

24

45

33

20

43

20

23

43

25

23

מסילת יוסף

רבי יהודה הנשיא

אבני נזר

רשב"י

קצות החושן

ר' עקיבא

משך חכמה

מרומי שדה

שדי חמד

חפץ חיים

126

48

72

45

29

79

47

32

61

33

27

מס' חולים

10232

48

72

45

29

79

47

32

61

33

27

בתי אבתושבים

ת יוסףמרומי שדה
סיל

מ
פץ חיים

שדי חמדח

משך חכמה
ה"כ
ס

12
6

סה"כ
79

סה"כ
72

סה"כ
61

ה"כ
ס
48

סה"כ
47

סה"כ
45

סה"כ
33

סה"כ
29

ה"כ
ס
27

עשרת הרחובות
עם תחלואה גבוהה ביותר

רחובות חדשים נוספו לרשימת הרחובות עם 
תחלואה גבוהה, ורחובות אחרים ירדו מהרשימה.

ה"כ
ס
קרית ספר32
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7850

7299
6287
3847

3285

3069

2250

3858

1959

2407



מאומתים 
חדשים 
ביממה 

האחרונה: 
132

סה"כ 
בדיקות 
ביממה 

האחרונה: 
858

סה"כ 
מחלימים: 
4009

נפטרים
4 ל”ע

מאומתים 
פעילים: 
1274

מאושפזים 
במלוניות 
239

סה"כ מאומתים 
מתחילת ההתפשטות: 

אחוז 
בדיקות 
חיוביות 
19.8%

סה"כ בתי 
אב עם 

מאומתים: 

863

מודיעין עילית תמונת מצב 
נכון לכ"ו אלול תש"פ

5,275
נזהרת?
את העיר ואת העולם

לכף זכות הכרעת!

התקרבת? הסתכנת והזקת!

לעמוד/לשבת קרוב?

זה מדבק!
23

את העיר והעולם
לכף חובה הכרעת

לעמוד קרוב

זה מדבק!!!
לעמוד או לשבת בקרבה זה לזה ללא מרחק 

הדבקה ודאית!

 בכל יציאה למרחב הציבורי:

 מקפידים על מסכה.

 נשמרים ממגע קרוב.

 נמנעים לחלוטין מהצטופפות!

עמדת קרוב
הסתכנת והזקת   

?
!

>

>

>

שמרו מרחק, זה לא משחק!

 
 
 

  *   *   * 
 

 אבראשות אב"ד ורב העיר הגאון רבי מאיר קסלר שליט"
 

 
                                                                        בס"ד

 
 08-9740939פקס  08-9766665, 08-9740584טלפון  71919מודיעין עילית  4126ת.ד.  12משרדי לשכת הרב: רחוב שדי חמד 

 אלול תש"פ
 לגבאי בתי הכנסת היקרים בעירנו הע"י

 
 הוראות והצעות לתפילות ימים נוראים

לצערנו לא ניתן לקיים את התפילות כמו שהורגלנו בשנים קודמות. יש לדאוג שלא תהיה צפיפות, והמתפללים 
 ת וכדו'. טבעי של ביהמ"ד בפתיחת חלונות דלתו רלאוורוישבו מרווחים ככל האפשר, ובכלל זאת לדאוג 

גדול  חריוויש לחשוב על סידור המקומות באופן שיתן הרווחה ככל שניתן. לפעמים שינוי מיקום הספסל יצור 
יותר. לדוגמא, המעבר מטור אחד לשני, במקום לקבוע מאחורי הספסלים, אפשר לקבעו )אם מתאפשר לפי תנאי 

 המקום( בין ספסל אחד לשני, ובכך גדל המרווח בין הספסלים. 
 מהמקומות.  50%תפוסת המקומות בביהכנ"ס תהיה לכל היותר 

 להושיב בסמיכות זל"ז בני משפחה אחת, ובאופן זה ניתן להגדיל את תפוסת המקומות. 
בימים הקרובים על כל ביכנ"ס לערוך רישום של המתפללים המעוניינים במקום. באם מתקיימים כמה מניינים 

במקרה ויהיה ביקוש גדול מדי למנין מסוים, יעשו הגבאים גורל ועל פיו כל אחד ירשום היכן מעונין להתפלל. 
 יקבע לכל אחד באיזה מנין יתפלל. 

יש בתי כנסיות שהגדילו השנה את שטח ביהכנ"ס על חשבון מקומות לנשים. אולם בימים הנוראים יש  לתת 
 אפשרות גם לנשים

 תקצה בתורנות את המקומות לפי ראות עיניה.יש לצמצם מכירת מקומות לילדים ובעזרת נשים וכל משפחת 
יש בתי כנסיות שנותנים מקומות בחדרים סמוכים לבית מדרש שניתן לשמוע לשם את התפילות )באמצעות חלון 

 וכד'(. אפשר לשנות את מקומו הקבוע של הש"ץ על מנת שישמעו אותו היטב גם במקומות הסמוכים. 
סדות החנוך בעיר לצורך תפילות בימים נוראים. הגבאים יקבלו בסיכום עם העיריה, ניתן להשתמש בכל מו

אחריות על השבת המקום נקי ומסודר, ותיקון נזקים. יש לפנות להנהלת המוסד ולבקש את השמוש במקום. אם 
 . 107אין היענות, יש לפנות למוקד 

 יכות לחלון פתוח.       בזמן תקיעת שופר, לא לעמוד בקרבת מקום לבעל תוקע. ראוי שהבעל תוקע יעמוד בסמ
 
 

 קבלנו מגבאי בתי הכנסת מספר הצעות, כדלהלן:
לעשות כמה מניינים, כפי האפשרויות שיש לכל בית כנסת. אפשר לעשות מנין ותיקין, ומנין בזמן הרגיל.  .א

 ולהוסיף מניינים בחדרים נוספים באותם שעות לפי האפשרות. 
יש לנסות לאתר בסביבות בית הכנסת מקומות נוספים בהם ניתן לקיים מניינים, כגון אולמות, מוסדות 

 חנוך, וכיוצ"ב.
חלוקה ככל האפשר באמצעות יריעות נילון. רצוי שקופות ואיכותיות ככל האפשר על מנת שתהיה הרגשה  .ב

 נעימה ונוחה.
ים, במנין הראשון יתפללו ותיקין שחרית אם אין אפשרות לחלוקה בחדרים, אפשר לחלק לשני מניינ .ג

 וילכו, ואחריו יתפללו המנין השני שחרית ומוסף, ושוב יחזרו אנשי המנין הראשון ויתפללו מוסף.
במידת האפשר ישבו בספסל אחד כאלו שלא היו חולים, בספסל אחריהם כאלו שכבר היו חולים, ושוב  .ד

 צופף את הספסלים. בספסל הבא כאלו שלא היו חולים. באופן זה ניתן ל
 כמו"כ, בספסל שבו יושבים כאלו שכבר חלו, אפשר להושיב לידם אחרים שלא חלו.

לחילופין ניתן להושיב את כל אלו שכבר חלו בצפיפות, ועי"כ ניתן לעשות מרווחים גדולים יותר בספסלים 
 שיושבים אלו שלא חלו.  

או בליל ר"ה לפני מעריב. יש מקומות  על מנת לחסוך זמן, אפשר לערוך מכירת עליות לפני ר"ה, .ה
שמפרסמים מראש את רשימת העליות, וקובעים מחיר לכל עליה )בדר"כ לפי הנמכר בשנה שעברה(. 

 הראשון שמבקש, קנה. עליות שלא התבקשו, נמכרות בר"ה כרגיל. 
רוצה על מנת לחסוך זמן ולמנוע התקהלות, אפשר לתלות פתק לפני ר"ה, ומי ש -מי שבירך לחולים  .ו

 ירשום את שם החולה. 
 יש לקצר במי שבירך לעולה לתורה. .ז

 בברכת 
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לכף חובה הכרעת

לעמוד קרוב

זה מדבק!!!
לעמוד או לשבת בקרבה זה לזה ללא מרחק 

הדבקה ודאית!

 בכל יציאה למרחב הציבורי:

 מקפידים על מסכה.

 נשמרים ממגע קרוב.

 נמנעים לחלוטין מהצטופפות!

עמדת קרוב
הסתכנת והזקת   

?
!

>

>

>

שמרו מרחק, זה לא משחק!
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יגל  שמחה  הפרופ'  כיפור,  יום  בערב  שנה  מידי 
מבכירי הרופאים ב'הדסה' ורופאים בכירים אחרים 
במרכז הרפואי, נפגשים עם רבני בד"ץ העדה החרדית 
ורבנים נוספים מבתי הוראה מכלל החוגים והעדות 
יום  בירושלים, לדון בשאלות שעולות בנוגע לצום 
מידי  השאלות  את  מקבלים  הרופאים  הכיפורים. 
הרבנים ומנתחים את התיק הרפואי ומסבירים את מידת 
הסיכון שקיימת או לא קיימת לחולה במקרה של צום 

או צום לשיעורין. 

מחלה מסוכנת
במהלך השנה מובאים לשולחנו של פרופ' שמחה 
יגל, שאלות הקשורות בפיקוח נפש ובשמירת שבת, 
המועברות אליו על ידי הרבנים בכלל בתי ההוראה 
בירושלים, על מנת שייתן את חוות דעתו האם קיימת 
סכנת נפשות בסיטואציות שונות, המחייבות לחלל 

את השבת.
ימות  כל  לאורך  והלכה  רפואה  גם בשאלות של 
הרבנים  לבין  'הדסה'  בין  הדוק  קשר  ישנו  השנה, 
בירושלים, המבקשים לקבל את חוות הדעת הרפואית 
על מנת לקבוע את ההלכה בנושאים הקשורים לרפואה 

והלכה.
יום  'אנחנו במרכז הרפואי 'הדסה', מקבלים מידי 
שאלות מרבנים או מעבירים שאלות להכרעתם של 
מציגים  אנחנו  שלנו.  למטופלים  הקשורים  הרבנים 
בפני הרבנים את התמונה הרפואית ואת ההשלכות של 
הטיפול או אי הטיפול. אנחנו זוכים שהרבנים סומכים 
על ההכרעות שלנו בשאלות של פיקוח נפש. הכרעות 
שמבוססות על ידע רפואי מקצועי ובדוק' מספר פרופ' 
שמחה יגל. ''כל ישיבה בערב יום כיפור עם הרבנים היא 
מעוררת השתאות, שרואים את הדרך שבה הרבנים 
מבררים את הידע הרפואי של הרופאים וגוזרים ממנו 

בכירי הרופאים ב'הדסה': 'שמירה על כללי הריחוק 
החברתי מגובה במחקרים רפואיים ומצילה חיים'

הקפדה על כללי הריחוק היא פיקוח נפש כמו צום של חולה ביום כיפור או פינו חולה מסוכן באמבולנס בשבת 

את הפסק הלכה הקשור לשואל הספציפי שמבקש לדעת 
בשאלות של שבת  גם  כיפור.  ביום  לצום  לו  מותר  האם 
ושאלות אחרות, אנחנו רואים את האופן המכבד שהרבנים 

מתייחסים להכרעות הרפואיות', מציין פרופ' יגל.
פרופ' יגל ופרופ' דרור מבורך ופרופ' רן ניר פז, עומדים 
בימים  'הדסה'  הרפואי  במרכז  בקורונה  המאבק  בחזית 
ב'הדסה',  הרפואי  הצוות  וכלל  הללו  הרופאים  כתיקונם 
הנמצאים בקשר שוטף עם המגזר החרדי, רואים יחס של 
כובד ראש והקפדה יתירה בשמירה על הוראות הרופאים. 
דא עקא שדווקא בנושא הקורונה, יש תחושה שהציבור 

סבור שהשיקולים בקבלת ההחלטות הם פוליטיים. 
הרופאים הבכירים מבקשים להדגיש, כי בעוד השאלות 
של סגרים והגבלות הם שאלות שיש להם השלכות כלכליות 
ופוליטיות. הקפדה על ריחוק חברתי, שמירה על בידוד 
בעקבות מגע עם חולה מאומת והקפדה מלאה על סגירה 
הרמטית של חולי קורונה, הם הנחיות שמגובות במחקרים 
כמי שמצילות חיי אדם. 'זלזול בהנחיות הללו, הוא פשוט 
הסיכון  וקבוצות  מבוגרים  בקרב  בפרט  אדם  בחיי  זלזול 

שעלולים למות מהמחלה'. הדגישו. 

פיקוח נפש
מחקרים רפואיים שנערכו ברחבי העולם והמרכז הרפואי 
איששו  פועל  בישראל  הרפואיים  המרכזים  וכל  'הדסה' 
את העובדה ששמירה על מרחק ועטית מסכה, מצמצמות 
למינימום את הסיכוי להידבק מדגישים הרופאים. שמירה 
על כללים אלו היא ממש כמו אדם ששואל את הרופא האם 
לצום ביום כיפור וסומך על הכרעתו. 'אנחנו כרופאים רואים 
בעיניים את התוצאות הקשות של המחלה ויודעים איך כל 
אחד ואחד יכול ברמה הפרטנית, למנוע חלילה הדבקה שלו 

או הידבקות של אנשים בקבוצות הסיכון'.
פרופ' יגל ובכירי הרופאים ב'הדסה', ציינו כי הקשר הטוב 
שיצרו עם כלל הקהילות במגזר החרדי הביא לכך שבכל 

הקשור לרפואה והלכה, בקהילות אלו סומכים באופן מלא 
על הכרעות הרופאים: 'צר לנו שבנושא הקורונה שזו שאלה 
של פיקוח נפש, אנחנו רואים שיש כאלה שפתאום ממצאים 
כל מיני סברות להקל על עצמם ולהפסיד לאחרים' מנהלי 
ורופאי  מבורך  דרור  הפרופ'  ב'הדסה'  הקורונה  מחלקת 

מחלקת הקורונה ביקשו להדגיש בפני הציבור:  

במערכת  העצום  העומס  עם  אלו שמתמודדים  'אנחנו 
הבריאות ורואים את הנזק הנורא שגורמת המחלה למספר 
גדול של חולים וקוראים לציבור אנא אנא זה פיקוח נפש 

שמרו על עצמכם'.
יוצאים הרופאים  ויום הכיפורים,  לקראת ראש השנה 
הכנסת,  בבתי  בקריאה, להקפיד שבעתיים על ההנחיות 
על מנת למנוע הדבקה בישיבה של שעות ארוכות בחללים 
סגורים: 'הכללים הללו מבוססים על מחקרים בכל העולם, 
אם הציבור יקפיד עליהם באופן מלא, נעבור את הימים הללו 
בשלום. אם לא חלילה נחזה פה בהתפרצות גדולה מאוד של 

קורונה' התריעו המומחים. 

מחקרים רפואיים שנערכו ברחבי 
העולם והמרכז הרפואי 'הדסה' וכל 
המרכזים הרפואיים בישראל פועל 
איששו את העובדה ששמירה על 
מרחק ועטית מסכה, מצמצמות 
למינימום את הסיכוי להידבק 
מדגישים הרופאים.
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בברכה,
מח' קידום ורישוי עסקים

מחלקת רישוי וקידום עסקים

יש ליצור קשר עם מח' רישוי וקידום עסקים, רח’ שער המלך 6
 mrishui@modil.org.il :בטלפון: 08-9140911/2 או במייל

בעקבות המצב, לא תתקיים קבלת קהל במחלקה כלל.

תתבצע אכיפה כנגד דוכנים שאינם עומדים בהנחיות

הודעה חשובה
לקראת החגים הבעל"ט גם בסגר

בברכת שנה טובה

מחלקת שפ"ע ותברואה

הודעה חשובה
תושבים יקרים!

לקראת החגים הבעל"ט,
העירייה עושה כל מאמץ כדי שהעיר תהיה נקיה ומצוחצחת.
לצורך כך עבודות הניקיון ופינוי האשפה, הגזם והגרוטאות

יתוגברו באופן משמעותי גם בשעות הלילה.

יחד נפעל להצלחת מבצע הניקיון לקראת החג

לתשומת ליבכם, פינוי גזם וגרוטאות באמצעות מנוף:
יבוצע עד יום רביעי י"ב תשרי 30/9  

אין לחסום את המעבר לפחי האשפה
באמצעות רכבים או בכל צורה אחרת.
תתבצע אכיפה כנגד המפריעים לפנוי האשפה והגזם.



"לשמוע קול שופר"
מבודדים שלא מצאו מי שיתקע להם בשופר

וכן בעלי תקיעה המוכנים לטרוח ביום ב' דראש השנה ולתקוע עבורם

נא לפנות בדחיפות למוקד 107
שנה טובה

כתיבה וחתימה טובה

הודעה חשובה

מבודדים שלא מצאו מי שיתקע להם בשופר
וכן בעלי תקיעה המוכנים לטרוח ביום ב' דראש השנה ולתקוע

נא לפנות בדחיפות למוקד 107

שנה טובה

כתיבה וחתימה טובה

ניתן לשלוח קורות חיים ולקבל פרטים

perig@modil.org.il או tamarhal@modil.org.il :למייל
או לפקס: 073-2347443

מרמת שלמה
למודיעין עילית
בשעות 17:45, 17:30

ממודיעין עילית
לב"ב - קרית הרצוג

בשעה 7:00

ממודיעין עילית
לרמת שלמה

בשעה 7:00 

ממודיעין עילית
להר נוף

בשעה 7:00

מהר נוף
למודיעין עילית
בשעות 16:45, 15:30

מב"ב - קרית הרצוג,
למודיעין עילית

בשעות 14:00, 16:00, 17:30

לאגף חינוך מדור הסעים

דרושים מלווים
בימים א'-ו' לעבודה קבועה ולגיבויים

השכר לליווי הינו כ-60 ₪ ברוטו

אגף חינוך
מחלקת צרכים מיוחדים

אגף תעסוקה

הודעה חשובה למובטלים לקראת הסגר
הכנסה  הבטחת  קצבת  או  אבטלה  דמי  המבקשים  חדשים  מובטלים  השני,  הסגר  לקראת 
מביטוח לאומי, נדרשים להירשם כדורשי עבודה במערכת הממוחשבת של שירות התעסוקה 

ובנוסף להגיש תביעה בביטוח הלאומי.

• כל עובד שיצא לחופשה ללא תשלום מה-1.8 ביוזמת המעסיק למשך 14 ימים לפחות, עשוי 
  להיות זכאי לדמי אבטלה.

התעסוקה  שרות  של  הממוחשבת  במערכת  רישום  לחדש  נדרשים  חוזרים"  "מובטלים  גם   •
  ולעדכן סטטוס תעסוקתי בביטוח לאומי.

אין צורך בהגשת תביעה חדשה בביטוח • כל עוד לא עברה שנה ממועד התביעה הקודמת, 
  לאומי, אלא רק בעדכון סטטוס בצירוף מכתב הפסקת עבודה מעודכן.

• הארכת חל"ת ע"י מעסיק אינה מצריכה דיווח.

עובדים ששבו לעבודתם, נדרשים להמשיך ולמלא טופס דיווח
חזרה לעבודה/תחילת עבודה בשרות התעסוקה.



 מוקד
107  
תושבים יקרים!

היום יותר מתמיד
חשוב לקבל 

עידכונים

לשירותכם תמיד
מוקד 107

נמצאים בבידוד?
צריכים עזרה?
יש לכם שאלה?

המוקד כתמיד - עומד 
לרשותכם ומתוגבר
במיוחד בימים אלו 

בנושא הקורונה

מנייח: 107 
מנייד: 08-9140902

פקס: 
073-2347450

מייל:
moked107@modil.org.il 


