
 

 הגבלות אלה:  יחולו 1.10ועד ליום  14:00בשעה  18.9בהתאם לתקנות, החל מיום שישי , 

 הגבלות על יציאה ממקום המגורים .א

 מטרים בלבד. 500ים, עד למרחק של מותרת יציאה ממקום המגור

 500הבתוך מרחק (לרבות פארקים וגינות שעשועים) הגבלה זו מאפשרת לצאת למרחב הציבורי 
 . מטרים

 , וחזרה לבית: לאחת מהמטרות הבאות מטרים 500 –מעבר לטווח ה בנוסף, ניתן לצאת 

 הגעה של עובד / חייל למקום עבודתו •
 הצטיידות בתרופות, במזון ומוצרים ושירותים חיוניים •
 סיוע לאדם בעל קושי או מצוקה •
פסיכולוגי , טיפול ברפואה משלימה (עם מטופל אחד בלבד) ויציאה  טיפול רפואי, טיפול •

 למסגרות רווחה ולטיפול סוציאלי חיוני
 / לתרומת דם יציאה לכנסת /  להפגנה / להליך משפטי •
ללא הגבלת מרחק, ובתנאי  –יציאה לפעילות ספורטיבית של יחיד או אנשים הגרים יחד  •

 שהיציאה לפעילות היא ממקום המגורים, שלא באמצעות רכב. 
 הלוויה או ברית השתתפות ביציאה ל •
 אישה לטבילה במקווה יציאת •
לשם שקיבל אישור לכך מהמשרד לשירותי דת בעל תפילה (חזן או תוקע בשופר)  •

 השתתפות בתפילות הימים הנוראים. 
 טיפול חיוני בבעלי חיים •
העברה של קטין בין הורים שלא חיים יחד, או העברת קטין שלו הורה יחיד שיוצא לצורך  •

 חיוני, להשגחת אדם אחר.
 הגעה למסגרת יום חינוכית שפעילותה מותרת (חינוך מיוחד, ילדי עובדים חיוניים) •
 שעות טרם הטיסה 8ה מחוץ לישראל, יציאה לשדה"ת לצורך טיס •
יציאת דיירים במסגרות רווחה, בעלי מוגבלות, לביקורים אצלם קרובי משפחה מדרגה  •

 ראשונה, וביקורים של בני המשפחה במסגרות. 
 יציאה לאזכרה לחללי מלחמת יוה"כ של בני משפחה מדרגה ראשונה •

 מטרים 500 מרחק של ופה להגבלתכפ –, גם לפי מתווה ימים נוראים יציאה לתפילהיובהר כי 

ורים ), מותרת יציאה ממקום מג1.10.20) ועד יום י"ג בתשרי (23.9.20בתקופה שמיום ה' בתשרי (
, מוצרים לבניית סוכה וכן לקיום מנהג כפרות. כמו כן באותה תקופה גם לצורך רכישת ארבעה מינים

  נהג כפרות.מותרת פתיחה של מקום למכירת הנ"ל או מקום המשמש לקיום מ

 

  הגבלת שהייה .ב
חל איסור על שהייה בבית מגורים של אדם אחר (שלא למטרה מותרת, כגון לצורך ביצוע  •

 עבודה, או סיוע לאדם בעל קושי). 
(של אדם  בלבד חל איסור על שהייה בחוף ים, למעט לצורך ביצוע פעילות ספורט מותרת •

 ולא באמצעות רכב) יחיד/אנשים הגרים יחד, בהגעה ממקום המגורים 
 

 כללי התנהגות במרחב הציבורי .ג
 

 בשטח פתוח 20 –אנשים במבנה ו  10עד  –איסור התקהלות  •
 מ' בין אדם לאדם ככל הניתן  2שמירת מרחק של  •
ונוסע נוסף בכל אנשים (למעט אנשים הגרים יחד),  3עד  –הגבלות על מספר נוסעים ברכב  •

 ספסל אחורי נוסף. 



 
 

 הגבלות על פעילות מסחר, בילוי ופנאי .ד

מות הפתוחים לציבור (כולל מסחר, מסעדות, בריכת שחיה, מכון ומקו יםעל פתיחת עסק איסורחלה 
. אין הגבלה במקומות עבודה קהלכושר, מספרה, מכון יופי, מקומות בילוי ופנאי, בתי מלון) וכן קבלת 

 (למשל לביצוע עבודות תחזוקה, סידור סחורה וכו').  לציבורלעובד להיכנס לעסק, שלא לצורך פתיחה 

 חריגים: 

: חנויות מזון, אופטיקה, בית מרקחת ומוצרי היגיינה, מוצרים לתחזוקת הבית, חנויות חיוניות •
 מוצרי תקשורת ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים ,מכבסה

שלא ניתן לקבל מרחוק (שירותי  קבלת קהל במקומות עבודה חיוניים, לגבי שירות חיוני •
 דואר, בנק וכו')

כאשר המקום משמש חלופת מגורים (ארוכה או קצרת טווח) עבור  – מלונות ויחידות אירוח •
ללא שימוש בשטחים ציבוריים, בריכות וכו;  –וכו')  מי ששוכר את המקום (כגון, עובדים זרים

בנוסף, חריג זה כולל מלונות למבודדים, או מלוניות המיועדות לשימוש של מטופלים ובני 
 משפחות, לצד מוסד רפואי. 

, שאושר על ידי מנכ"ל משרד התרבות מקצועיתחרותי מקום המשמש לאימון של ספורטאי  •
 והספורט

 

 . קניון או שוקבתוך בלבד המפורטות לעיל, חנויות מזון וחנויות חיוניות עיל מותר להפכי  –יובהר 

 

 בראש השנה וביום כיפור  מתווה תפילות .ה

 .ממקום המגוריםבלבד מטרים  500בטווח של ניתן להגיע למקום שנערכת בו תפילה בציבור 

מושב ריק אנשים, עם מרחק בין הקבוצות וסימון פיזי,  20 עד שלקבועות בקבוצות  –בשטח פתוח 
 . ללא הגשת מזוןבין אנשים שלא גרים יחד ו

(כתלות באזור כתום/אדום), מחיצות   10/  25הושבה במתחמים בקבוצות קבועות של עד  -במבנה  
דל הצבת שלט עם מס' המתפללים המותר, גולון בין המתחמים, שמירת מרחק בין המתחמים, יני

 שלא יושבים יחד, וללא הגשת מזון.מרחק בין אנשים  כיסאות 2שמירת המקום, וכללי הפעלה, 

 התפוסה המותרת לגבי תפילה במבנה בימים נוראים: 

 20אנשים, עבור כל כניסה נוספת עוד  30הכניסות הראשונות עד  2עבור  –באזור אדום  -
 אנשים. 

 אנשים עבור כל כניסה.  50 –באזור כתום  -

משטח המקום המיועד  מ"ר 4יחס של אדם לכל מספר האנשים לא יעלה על בכל מקרה, 
 . לתפילה

 

 

 


