
  
 

 
 

 מרכז ההסברה 
 המטה לטקסים ולאירועים ממלכתיים

 כ"ד חשון תשפ"א
 2020באוקטובר  18

 

 גד יעצרת התפילה המרכזית לחג הס

 מתווה תפילות חג הסגד נוכח מגבלות הקורונה 

 רקע כללי: 

חג הסגד הינו חג דתי אותו מציינת קהילת הישראלים יוצאי אתיופיה מדי שנה בכ"ט במרחשוון,  

יום לאחר יום הכיפורים. יום זה הינו יום תפילה ותחנונים המלווה צום. מאז עלייתם של יוצאי   50

  אתיופיה לישראל, נחגג החג מדי שנה בתפילה המונית בטיילת ארמון הנציב שבירושלים בנוכחות 

 הקייסים.   –אלפים מבני הקהילה. את התפילה מובילים נכבד העדה 

 .9:30-14:00בין השעות  2020בנובמבר   16 -השנה יתקיים החג ב

)תשס"ח הסיגד  חג  התפילה  2008-בחוק  עצרת  את  לארגן  והספורט  התרבות  משרד  על  הוטל   ,)

המטה לטקסים    – סברה  , ארגון העצרת הוטל על מרכז הה2017המרכזית של חג הסיגד. החל משנת  

המרכז למורשת    –, בשיתוף התאגיד הממלכתי  במשרד התרבות והספורט  ולאירועים ממלכתיים

 יהדות אתיופיה ומשרד העלייה והקליטה. 

 

 מהלך היום: 

 ובאמצעות האינטרנט.  IETVתפילת הקייסים )תועבר בשידור חי בערוץ  9:30-12:55

 . (צולם מראש)מ טקס הברכות הממלכתי 13:00-13:45

 סיום התפילות ושבירת הצום  13:45-14:00

 

 מתווה קיום התפילה לאור מגבלות הקורונה: 

עלינו   החובה שהוטלה  ומוך  יוצאי אתיופיה  עבור קהילת  הסיגד  הרבה שיש לחג  לאור החשיבות 

מתבסס  לקיים את העצרת בהתאם לחוק, גובש ביחד עם נציגי הקייסים מתווה לתפילה השנה, אשר  

 על המתווה שאושר בחגי תשרי ובדומה לאופן בו התקיימו התפילות בכותל בחגי תשרי. 

 לאישור.  המתווה הועבר למשרד הבריאות 

 

 : נהלים

 התפילה תהיה סגורה לציבור הרחב. היא תצולם ותשודר במלואה ברשת ובערוץ טלוויזיה.  .1

לרשימות ולמספר האנשים התואם  סים בלבד, בהתאם  למתחם התפילה יורשו להיכנס הק  .2

 להיקף הקפסולות. 

 יפת השמיים ולא יוקמו כלל אוהלים ומתחמים סגורים.כ התפילה מתקיימת תחת  .3

יחולק ל .4 אנשים בכל אחת, כאשר המרחק בין    20קפסולות של עד    שלושמתחם התפילה 

 מטר.  30מטר והמרחק בין קפסולה וקפסולה  2אדם לאדם בתוך הקפסולה יהיה לפחות 
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הקפסולות יגודרו    כניסות בלבד. תי  מתחם התפילה יגודר לחלוטין והכניסה תתאפשר מש .5

הקפ של  הצבע  עם  כרטיס  בכניסה  יקבל  קס  כל  נפרדים.  בצבעים  הוא  ויסומנו  בו  סולה 

 מתפלל. 

שיורשה להכנס למתחם יקבל מראש את מספר הקפסולה בה הוא עתיד להתפלל  כל אדם   .6

שלו   לקפסולה  אדם  כל  יכווין  אשר  ובאמהרית  בעברית  הכוונה  שילוט  יוצב  ובמקום 

במהירות. רשימות המתפללים והקפסולות בהם יתפללו תכלול מספר תעודת זהות ומספר  

 מנת לאתרו בקלות במידה ויתגלה כי הוא חולה בקורונה.  טלפון של האדם וזאת על

כל   .7 הקפסולות.קפסולה    על  בין  התערבבות  אין  כי  יוודא  אשר  סדרן  כך    יוצב  על  נוסף 

 יסתובבו במתחם התפילה סדרנים נוספים אשר יוודאו את השמירה על ההנחיות.  

תאים   8ו לפחות ל מהתקן הנדרש, כך שיהימספר השירותים הכימיים שיוצבו במקום יוכפ .8

סאות גלגלים. ביציאה מהשירותים יוצבו עמדות שטיפת ידיים  יתאים לנכים בכ  2  מתוכם

 וכן בקבוקי אלכוג'ל. 

הנוכחים במתחם יעטו מסכה לאורך כל התפילה, למעט קס אחד בכל קפסולה אשר יתפלל   .9

חוץ כלפי  הפנים  ועם  הקפסולה  בקצה  שיוצב  מיקרופון  החלפה  .  באמצעות  בין  בכל 

 המתפללים במקרופון יבוצע חיטוי של המקרופון. 

בכל כניסה תוצב עמדה לבדיקת חום ותשאול בנוגע למצבו הבריאותי של האדם. בכל עמדה   .10

 יהיה מלאי של מסיכות חד פעמיות וכן בקבוק אלכוג'ל. 

במסגרתה    – לא תבוצע מכירה או הגשה של מזון במתחם האירוע. שבירת הצום המסורתית   .11

בוצע מהלחם, תבוצע במשפחות גרעיניות בלבד כאשר כל אחד יאכל מהלחם    כל מתפלל

שהביא עימו ויאסר על חלוקה ושיתוף בין משפחות גרעיניות וקפסולות שונות. חלוקת מים  

 תבוצע בבקבוקים סגורים בלבד. 

 מטר מאדם לאדם.   2בשרוולי הכניסה יבוצע סימון של מקומות עמידה במרחק של לפחות  .12

קמפ .13 אשר  יבוצע  החברתיות  ברשתות  וכן  האמהרית  בשפה  ובטלוויזיה  ברדיו  פרסום  יין 

יודיע לציבור כי לא תתאפשר כניסה למתחם התפילה. כמו כן הקייסים יעדכנו את הציבור  

 בקהילה במתווה שגובש. 

סדרנים    20  -מתפללים, כ  80בהתאם למתאר השטח, מתחם האירוע יוכל להכיל בסך הכל:   .14

כ וכן  צלמים,    20  -ומאבטחים  כגון,  הקפסולות(  בתוך  יהיו  לא  )אשר  שונים  צוות  אנשי 

 מפיקים ואנשי ציבור שיגיעו לברך. 

 


