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 עבור המוקדים ופנקס הכיס לשוטר  –לאוכלוסייה מ"י אוגדן שאלות ותשובות 
 

  9/14149/ בהתאם לתקש"חמ"י,   ויועמ"ש הנחיות ודגשי מב"צ
 שגרת חירום בצל הקורונה בימי  ,הקלות בתחום היציאה למרחב הציבורילאור 

 
 התקנות. והוראות משרד הבריאות, ה הנחיותמשטרת ישראל קוראת לציבור להמשיך ולשמור על 

 
 .שותפות הציבור תאפשר את המשך קיום השגרה בצל הקורונה

 
 

 מקור/המשיב תשובה שאלה/נושא
עיקרי ההקלות 

 תקש"ח  –החדשות 
49/49/1414 

בתנועה ובפעילות במרחב  ניתנו הקלות משמעותיות ביותר
ביטול איסור היציאה ממקום המגורים, ביטול  הציבורי:

הגבלת המרחק מבית המגורים בתפילות בשטח פתוח, 
פתיחת קניונים, מכוני כושר, שווקים, ספריות, עסקים 

לטיפול לא רפואי בגוף האדם, שמורות טבע, גנים לאומיים 
מוד בתוקפו . הנוסח המעודכן של התקש"ח יעואתרי מורשת

 . 12.2.1111עד 
)פתיחת קניונים, מכוני כושר,  שווקים, ספארי, גן חיות 

 .(7.9.14החל מיום ופינות חי תותר 
 

 יועמ"ש

  באזור המוגבל.לא יחולו  ההקלותנקבע כי  אזור מוגבל
וכן  ,באזור זה נותר האיסור על היציאה מהבית על כנו

נוסח מעודכן . נקבעו הגבלות על פתיחת עסקים ומקומות
 .1.0.1111של תקש"ח )אזור מוגבל( יחול עד 

 

 יועמ"ש

בוטלה התקנה האוסרת 
על יציאה מבית 

 המגורים

ומהיום  בוטלה התקנה האוסרת על יציאה מבית המגורים
 אין הגבלה על יציאה למרחב הציבורי. 

, בוטל איסור היציאה לבתי מלון וצימריםהמשמעות היא כי 
עדיין יש הגבלות על הפעלת חדרי אך כפי שיפורט בהמשך, 

 אוכל ובריכות.
 

 יועמ"ש

 : איסורי שהייה
 בגן שעשועים,

 גן ציבורי, 
 חוף הים

באיסור השהיה בגן שעשועים ובעסק לא חל שינוי  .א
 שפעילותו נאסרה )בריכת שחיה למשל(.

אלא אם הוא  באיסור השהייה בגן ציבורילא חל שינוי  .ב
  מטרים מבית המגורים. 244במרחק של נמצא 

אלא אם הוא נמצא איסור השהייה בחוף הים נותר  .ג
 מטרים מבית המגורים,  244במרחק של 

, הותר המעבר בחוף הים לצורך פעילות ספורט ביםאך 
שמותר לאדם לגלוש בים ולהגיע למים דרך מכאן, 
 החוף.

 

 יועמ"ש

מקום המגורים עם  אסורה התפילה במקום שאינו .א תפילות וחתונות 
תפילה בשטח בהשתתפות  למעט, אדם נוסף או יותר

מטרים לפחות  1ובשמירת מרחק של  אנשים 25של עד 
מטרים  944הגבלת המרחק של  בוטלה) בין אדם לאדם

 מבית המגורים או ממקום העבודה(.

למעט  אסורה השתתפות בחתונה במרחב הציבורי .ב
 אנשים 25עד חתונה בשטח פתוח בהשתתפות של 

 מטרים לפחות בין אדם לאדם. 1ובשמירת מרחק של 
 

 יועמ"ש

שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר   - בתוך מבנה .א התקהלויות
 נחשבת התקהלות וניתן פזרה 

אנשים או יותר  11שהייה בסמיכות של  – בשטח פתוח .ב
 למעט:נחשבת התקהלות וניתן לפזרה, 

אנשים  11ניתן לערוך בקבוצות של עד  –הפגנה  (1
 מטרים בין אדם לאדם. 1בשמירת מרחק של 

אנשים  11בשטח פתוח בהשתתפות של  – הלוויה (1
מטרים בין אדם  1לכל היותר בשמירת מרחק של 

 לאדם.

אנשים לכל יותר )במקום  12בהשתתפות  – ברית (3
 מטרים בין אדם לאדם. 1( בשמירת מרחק של 11

 

 יועמ"ש

כללי השהייה במרחב 
 3תקנה  -הציבורי 

תוקנה והכללים 
לשהייה במרחב 

, מטרים לפחות מאדם לאדם 1שמירה על מרחק של  .א
 ככל האפשר, למעט בין אנשים הגרים באותו מקום;

 נוסעים באותו רכב 1בנסיעה ברכב פרטי יהיו עד  .ב
קיים אלא אם )למעט אנשים הגרים באותו מקום(, 

 יועמ"ש
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נוסעים באותו רכב ואם  1ני בנסיעה של מעל צורך חיו הציבורי הם: 
ניתן להסיע נוסע  –יש ברכב יותר מספסל אחורי אחד 

 נוסף ובלבד שישב נוסע אחד בכל ספסל.
 

 
 הפעלת עסקים

 
 מקור/המשיב תשובה שאלה/נושא

על  בוטל האיסור
הפעלת המקומות 

הבאים ונקבעו תנאים 
 :מתאימים להפעלתם 

)יפורטו  לקיום התנאים שנקבעובכפוף  –קניונים  .א
בנספח ובכלל זה הגשת הצהרה ורישום הנכנסים 

החל מ  –עתידית(  אפידמיולוגיתלצורכי חקירה 
7.9.14. 

בהתאם לכללים שיקבע  7.9.14החל מ  – חדרי כושר .ב
 המנהל.

בכפוף לכך שראש הרשות המקומית פרסם  – שווקים .ג
רשות, לפני הודעה לציבור באתר האינטרנט של ה

עומד בתנאים שנקבעו וכי  תיחת השוק, לפיה השוקפ
. הטלת הרשות נערכה להבטחת התנאים כאמור

אחריות על הרשות המקומית לקיים את התנאים 
 . 7.9.14החל מ  – שנקבעו

בהתאם  7.9.14החל מ  – גן חיות, ספארי, פינת חי .ד
 .לכללים שיקבע המנהל

לרבות טיפולי  עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם  .ה
 .רפואה אלטרנטיבית

 . שמורת טבע, גן לאומי ואתר מורשת .ו

 )התנאים יפורטו בנספח(. ספריות .ז
 

 יועמ"ש

על הפעלת האיסור 
 בריכת שחייה 

 נותר על כנו.
 
 .נקבעו חריגים 

 . על הפעלת בריכת שחייה נותר על כנוהאיסור  .א

כהגדרתה בתקנות  טיפולית תותר הפעלת בריכה .ב
 והבניה.התכנון 

תותר הפעלת בריכת שחייה לצורך אימון ספורטאים  .ג
)החברים באיגוד או בהתאחדות כהגדרתם  תחרותיים

 בחוק הספורט( על פי הוראות משרד הבריאות.
 

 יועמ"ש

לטיפול נפשי תנאים 
 באדם

ת מסיכה ובלבד אפשרות לקיים את הטיפול ללא עטי נקבעה
 למטופלמטרים לפחות בין המטפל  3שנשמר מרחק של 

 

 יועמ"ש

נקבעו תנאים להפעלת 
 מקוואות

 

 המקווה פועל לפי דין; .א

בזמן שהמקווה פתוח לציבור יהיה נוכח בו אחראי  .ב
 מטעם המפעיל לצורך קיום הוראות אלה;

 המקווה פועל על פי הנחיות משרד הבריאות .ג

לא ישהו במתחם המקווה, בכל עת, יותר  במקווה גברים .ד
 משלושה גברים;

 למקווה תתואם מראש.  הגעת אישה .ה
 

 יועמ"ש

תוקף ההסדר החל ביישובים שמרבית תושביהם מוסלמים  רמדאן
 . 11.2עו בירושלים יעמוד בתוקף עד וכן באזורים שנקב

למעט  4344ועד השעה  2534איסור פתיחת חנויות משעה )
 בתי מרקחת(. 

 

 יועמ"ש

בתנאי  בכל ספסלמותר להסיע נוסע אחד נקבע כי במונית,  תחבורה ציבורית 
שהנוסעים יישבו במושב האחורי וחלונות המונית יהיו 

 פתוחים. 
 

 יועמ"ש

 התו הסגולעדכון 
 למקומות שונים 

 

במסעדות, בתי קפה, מקומות למכירת מזון, בתי  .א
מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה 

ממשיכות לחול הוראות התו  – מכירת מוצרי היגיינה
הסגול. לעניין מספר השוהים במקום נקבעה אפשרות כי 

במקום ישהו אנשים במספר הגבוה מהקבוע בתקנות, 
מ"ר משטח  12ובלבד שלא יעלה על יחס של אדם לכל 

 המקום.

נקבע כי חנויות תוכלנה לפעול גם מתוך קניון. – חנויות .ב
נקבע כי החובות עודכנו תנאי התו הסגול ביחס לחנויות ו

החלות על מעסיק, שחלות גם על חנויות, לא יחולו על 
חנויות הנמצאות בקניון )משום שהן חלות על הקניון 

 כמעסיק(

 יועמ"ש
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כל החובות החלות על מספרות ומכוני יופי יחולו גם על  .ג
עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם לרבות טיפולי כל 

 רפואה אלטרנטיבית.

זיק של "מקום הפתוח נקבעו חובות נוספות על מח .ד
. הכוונה היא למקום תחום המנוהל על ידי "לציבור

מחזיק והפתוח לקהל הרחב, לרבות מקום שהכניסה 
אליו בתשלום, בין שהוא מצוי במבנה ובין בשטח פתוח, 

למעט מקומות שביחס אליהם התקנות כבר מגדירות תו 
סגול )מסעדות ובתי קפה כולל בבתי מלון בטייק אוואי, 

החנויות, מספרות ומכוני יופי,  מרקחת, כללבתי 
מקומות שתקש"ח )הגבלת מספר עובדים( חלות עליהם 

ומקום ציבורי שניתן בו שירותי בריאות(. דוגמא למקום 
המוסד לביטוח לאומי, דואר ישראל.  –הפתוח לציבור 

 החובות המוטלים על מקומות אלה יפורטו בנספח.

לא חל שינוי בחובות המעסיק, אך  – חובות המעסיק .ה
נוסף סעיף המגביל את מספר הנוסעים במעלית ונקבע 

קומות  11כי במקום עבודה המצוי במבנה של למעלה מ 
לא ישהו במעלית מספר נוסעים הגדול מרבע ממספר 

הנוסעים המירבי המותר. על המעסיק להציב שלט 
 בכניסה למעלית לעניין מספר הנוסעים המותר כעת. 

 
 
 
 

 להפעלהנאים ת
 

 מקור/המשיב תשובה שאלה/נושא
 תנאים להפעלת קניון

 
המחזיק או המפעיל של הקניון יגיש לרשות המקומית  .א

המקום )הצהרה לפיה הוא עומד בכל התנאים שנקבעו 
יוכל להמשיך לפעול יומיים לאחר אישור התקנות גם 

 ;מד בתנאים(ללא הצהרה אם הוא עו

ימנה עובד אחראי על המחזיק או המפעיל של הקניון  .ב
 הנדרשות באותו מקום; ביצוע הפעולות

ית עטו המפעיל יעמוד בהוראות בנושא המחזיק א .ג
 ;ומדידת חום מסיכות

 במקום מספר השוהים המרביוראות לעניין נקבעו ה .ד
מ"ר,  14 -)ויסות כניסת האנשים ביחס של אדם ל

 ;ושילוט(מנגנון להגבלת מספר השוהים 

בין  מטרים(  1) שמירת מרחקנקבעו הוראות לעניין  .ה
 ,ומניעת צפיפותאנשים הנמצאים באותו מקום 

, המרחק בין ושילוט סימון מקומות המיועדים לתור .ו
 הממתינים בתור, 

, שמירה על כללי הקפדה על מספר הנוסעים במעלית .ז
 היגיינה וחיטוי;

 נקבעו הוראות לעניין הפעלת מעליות בקניון; .ח

 שמירה על כללי הגינה וחיטוי משטחים.  .ט

 הצבת מתקני חיטוי נגישים. .י

נקבע איסור אכילה של מבקרים בשטח הקניון, הצבת  .יא
שולחנות וכסאות לאכילה בשטח הקניון וחובה למנוע 

 גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה )ככל שיש(
 ;הצבת שלטים

כל נקבעה חובת מפעיל או מחזיק הקניון לנהל רישום, כ .יב
הניתן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בקניון בכל 

 עת.
 

 יועמ"ש

 היתנאים להפעלת ספרי
 

ה יציב בדלפק ההשאלה יהמפעיל או המחזיק של הספרי .א
 מחיצה למניעת רסס.

החזרת ספרים לספרייה מהשאלה יעשה לתוך מיכל  .ב
ם וימים מי 3איסוף שבו ישהו הספרים ללא מגע למשך 

 החזרתם.
 

 יועמ"ש

המחזיק או המפעיל של המקום יגיש לרשות המקומית  .א מקום הפתוח לציבור
הצהרה לפיה הוא עומד בכל התנאים שנקבעו )המקום 

 יועמ"ש



4 

 

   www.police.gov.il 52549משטרת ישראל, המטה הארצי ירושלים, שדרות חיים בר לב, מיקוד  – מחלקת חירום/מדור חוסןשכת ל
 11מתוך  4עמוד 

 

יוכל להמשיך לפעול יומיים לאחר אישור התקנות גם 
 ד בתנאים(;מללא הצהרה אם הוא עו

המחזיק או המפעיל של המקום ימנה עובד אחראי על  .ב
 באותו מקום;ביצוע הפעולות הנדרשות 

ית ו המפעיל יעמוד בהוראות בנושא עטהמחזיק א .ג
 מסיכות;

 במקום; המרביתנקבעו הוראות לעניין כמות השוהים  .ד

נקבעו הוראות לעניין שמירת מרחקים בין אנשים  .ה
הנמצאים באותו מקום ומניעת צפיפות, סימון מקומות 
המיועדים לתור, המרחק בין הממתינים בתור, הקפדה 

עים במעלית, שמירה על כללי היגיינה על מספר הנוס
 וחיטוי.

 
 

תנאים להפעלת 
 מקוואות 

 

 המקווה פועל לפי דין; .א

בזמן שהמקווה פתוח לציבור יהיה נוכח בו אחראי  .ב
 מטעם המפעיל לצורך קיום הוראות אלה;

 המקווה פועל על פי הנחיות משרד הבריאות .ג

יותר במקווה גברים לא ישהו במתחם המקווה, בכל עת,  .ד
 משלושה גברים;

 הגעת אישה למקווה תתואם מראש.  .ה

 

 יועמ"ש

תנאים להפעלת חדר 
 כושר 

 

 יועמ"ש , יופצו בהמשךטרם נקבעו ע"י משרד הבריאות

 
 

 
 אזורים מוגבלים

 
 מקור/המשיב תשובה שאלה/נושא

ועדת שרים רשאית להכריז על במסגרת התיקון נקבע כי  הכרזה על אזור מוגבל
מוגבל אם שוכנעה כי יש הכרח להגביל את אזור כאזור 

הכניסה אליו או את היציאה ממנו בשל התפשטות המחלה, 
או כי יש להגביל את היציאה למרחב הציבורי של 

המתגוררים בו בדרך קבע ואת הפעלת המקומות או 
 העסקים באזור זה.

 

 

)שיקולים , בהתאם לנסיבות בהכרזה רשאית הועדה לקבוע החלות על אזור מוגבל
בריאותיים, מאפייני התחלואה באזור, יכולת האכיפה צרכי 

 -ו 3התושבים ומאפייני הרשות(, כי אין צורך בהחלת תקנות 
א )כניסה לאזור ויציאה ממנו ויציאה מבית המגורים( 3

 בכללותן והיא יכולה לקבוע כדלקמן:

להחיל על האזור המוגבל את כל ההגבלות על הכניסה  .א
 היציאה ממנו או חלקן.לאזור או 

להחיל הקלות נוספות בהגבלות על הכניסה לאזור או  .ב
 .היציאה ממנו

א הקובעת את איסור היציאה מבית המגורים 3תקנה  .ג
 לא תחול לגבי האזור המוגבל. 

 

 

איסור יציאת אדם 
המתגורר דרך קבע 

באזור המוגבל מחוץ 
אלא ,  לאזור המוגבל

 למטרות הבאות

 שלא ניתן לקבלו באזור המוגבלקבלת טיפול חיוני  .א

 הליך משפטי שמחייב נוכחותו של אותו אדם .ב

שוטר, חייל או איש צוות רפואי היוצא במסגרת  .ג
 תפקידו;

 הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה; .ד

 העברת קטין בין הורים פרודים; .ה
 

 

איסור כניסה לאזור 
 :למעטמוגבל, 

ותפקידיו סת גוף הצלה הפועל במסגרת סמכויותיו יכנ .א
לפי כל דין, משטרת ישראל, וכן צה"ל ושירות 

 ההתגוננות האזרחית לצורך מתן סיוע אזרחי.

 .ת אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבליסכנ .ב

 .כניסת איש צוות רפואי לצורך ביצוע תפקידו .ג

 כניסת עובדים סוציאליים לפי חוק. .ד

 .כניסת עובדי רווחה .ה

 .כניסת עיתונאים .ו
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מוצרים ושירותים חיוניים לרבות כניסה לצורך אספקת  .ז
 שירותי חשמל, מים, תקשורת ופסולת.

 .העברת קטין בין הורים פקודים .ח

כניסת אדם לצורך חיוני אחר באישור מי שהוסמך לכך  .ט
 על ידי רח"ל. 

 
איסור יציאת אדם 

המתגורר בדרך קבע 
באזור המוגבל ממקום 

מגוריו, בתוך האזור 
אלא למטרות , המוגבל
   הבאות:

שהוא רשאי הגעת עובד / מועמד לעבודה למקום עבודה  .א
לעבוד בו לפי כל דין וחזרה ממנו וכן הגעת עובד למקום 

עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיוניות ותיקונים 
 דחופים וכן הסעת עובדים למקום עבודה כאמור;

הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת  .ב
 ; שירותים חיוניים

 ;תי רפואיקבלת שירו .ג

 ;תרומת דם .ד

 ;הפגנה .ה

 ;הליך משפטי .ו

 ;הגעה לכנסת .ז

 ;צורך טיפול במסגרת רווחה .ח

פעילות ספורט של יחיד, או אם אדם קבוע אחד בלבד  .ט
 או של אנשים הגרים באותו מקום;

יציאה ממקום המגורים של יחיד או של אנשים הגרים  .י
מטרים  244באותו מקום לזמן קצר ולמרחק של עד 

 מרחב הציבורי;ממקם המגורים ול

אנשים במקווה  3)לא יותר מ  יציאה למקווה לגברים .יא
הפועל לפי כל דין ועל פי הוראות מנכ"ל משרד 

 יציאת אישה לטבילה במקווה נשיםהבריאות( וכן 
 שתואמה מראש

 ;יציאה לתפילה, להלוויה, לברית או לחתונה .יב

יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם  .יג
 מצוקה הדורשים סיוע;קושי או 

יציאה לפעילות מותרת או לפעילות שניתן לה אישור,  .יד
, לפי צו בריאות העם )הגבלת פעילות לגבי אזור מוגבל
או יציאה מהבית  או צו בידוד ביתמוסדות חינוך( 

שנועדה לשם יציאה מהאזור המוגבל לצורך שאושר על 
)ההוראה הוספה על מנת למנוע מצב בו אדם ידי רח"ל 

אי לצאת מהאזור המוגבל לצורך שאושר על ידי רחל, רש
אך אינו רשאי לצאת לשם כך מהבית משום שהמטרה 

 אינה מנוייה כמטרה מותרת(;

 העברת קטין בין הורים פרודים; .טו

העברת קטין לאחראי שישגיח עליו בעת יציאת ההורה  .טז
 לצורך חיוני;

 

 

 
 

 
 באזור מוגבלהפעלת עסקים / חנויות, 

 
 מקור/המשיב תשובה שאלה/נושא

חל איסור על פתיחת 
קניון באזור המוגבל, 

למעט החנויות הבאות  
 קניון:ב

 

החנויות  למעט, חל איסור על פתיחת קניון באזור המוגבל
 קניון:בהבאות  

 מקום למכירת מזון שאינו בית אוכל .א

 בית מרקחת .ב

 חנות שעיקר עיסוקה במכירת מוצרי היגיינה  .ג

 חנות אופטיקה .ד
 

 יועמ"ש

חל איסור על פתיחה 
לציבור של חנויות, בתי 

אוכל )מסעדות ובתי 
קפה( , בית אוכל במלון 

ומעבדת תיקונים 
שאינה מעבדה לתיקון 

מוצרי תקשורת או 
 מחשבים

פתיחה לציבור של חנויות, בתי אוכל )מסעדות  עלחל איסור 
ובתי קפה( , בית אוכל במלון ומעבדת תיקונים שאינה 

  תקשורת או מחשבים. מעבדה לתיקון מוצרי
 

משלוחים ללא שמקומות אלה יפעלו באמצעות  אין מניעה
 איסוף מהחנות או המעבדה. 

 

 יועמ"ש

הרשאיות החנויות 
 זור מוגבל הן:לפעול בא

 

 מקום למכירת מזון שאינו בית אוכל .א

 בית מרקחת .ב

 חנות שעיקר עיסוקה במכירת מוצרי היגיינה .ג

 יועמ"ש



6 

 

   www.police.gov.il 52549משטרת ישראל, המטה הארצי ירושלים, שדרות חיים בר לב, מיקוד  – מחלקת חירום/מדור חוסןשכת ל
 11מתוך  0עמוד 

 

 חנות אופטיקה .ד

 מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים  .ה

 
  לתקש"ח דגשי מב"צ ויועמ"ש

 
 מקור/המשיב תשובה שאלה/נושא

הפרת חובת בידוד 
 והפרת חובת דיווח

 

 יועמ"ש לא חל שינוי בעבירות אלה ובאופן אכיפתן.

 בתי אוכל 
 )מסעדות ובתי קפה(  

בשירות , רשאים לפעולבתי אוכל )מסעדות ובתי קפה(  
משלוחים או באיסוף עצמי, אך בכפוף לרשימת תנאים, 

ומניעת  ובהם שלא יהיו מקומות ישיבה בבית האוכל
 . התקהלות

 . למסמך זה המשךרשימת התנאים המלאה מפורטת ב
 

 יועמ"ש

  רשאים להיות פתוחים – עסקים שאינם חנויות עסקים שאינם חנויות 
 )הפעלתם לא נאסרה בתקנות(. 

 

 יועמ"ש

 מסכות  טיתהוראות לע
אפריל  17-)יחולו החל מ

1414 ) 

 ת מסיכה בכל מקום שאינו בית המגורים.עטיחובה על 
ולא די )גם במרחב הציבורי חובה לעטות מסיכה  –כלומר 

 .(בנשיאתה עמך
 חלה במקרים הבאים: אינההחובה לעטות מסיכה 

 כפי שנקבע בעבר( 0)ולא  7קטין מתחת לגיל  .1

 מוגבלות נפשית, שכלית או רפואיתאדם שמחמת  .1
מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב 

 מוגבלותו האמורה לכסות את הפה והאף
 
בלא אדם נוסף,  אדם השוהה במקום סגור או מופרד, .3

או אדם השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים 
באותו מקום. הגדרת "אדם השוהה במקום סגור או 

שוהה בכלי רכב, במבנה, מופרד" לא השתנתה )אדם ה
בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של 

שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין 
אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה 

בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין 
האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר 

 (.ושמונים סנטימטרים לפחות
 
שנדרש לדבר  משתתף בשידור באמצעי תקשורת .4

בשידור ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של 
  מטרים לפחות מאדם אחר. 1

 
במקום  שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד .2

מטרים  1עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 
 לפחות.

לבדו או עם אדם קבוע  אדם המבצע פעילות ספורט .0
ים הגרים באותו מקום המבצעים יחד אחד או אנש

 פעילות ספורט.

חובת המפעיל או המחזיק של כל מקום הפתוח  .7
שלא להכניס  לציבור )ולא רק כזה שפועל במבנה(

למבנה אדם שאינו עוטה מסיכה וכן לא לתת לאדם 
אלא אם הוא פטור  , שירותשאינו עוטה מסיכה 

מוגבלותו ( או 7ילו הצעיר )גבשל  מסיכהמחובת עטית 
 השכלית, הנפשית או הגופנית.

 יועמ"ש

האפשרות  –בוטלה 
ללא נשיאת מסיכה )ל

-החל מ ( עטיה
17/0/1414 

 .)ללא עטיה על הפנים(  האפשרות  לנשיאת מסיכה בוטלה
  

בעת שהייה בכל  -חלה חובת עטית מסכהבהתאם לתקש"ח, 
  .מקום אחר שאינו מקום המגורים או מקום השהייה הקבוע

 

 יועמ"ש

הוראות לטיפול לא 
רפואי באדם שאינו 

 כרוך במגע

ידי -טיפול נפשי באדם ובכלל זה עלנקבעו התנאים למתן 
)מטופל אחד בלבד או אנשים פסיכולוג או עובד סוציאלי 

מרו ישהגרים באותו מקום, המטפל והמטופל יעטו מסיכה ו
 מטרים(.  1על מרחק של 

 

 יועמ"ש
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 תו סגול  -לפתיחה שאושרותנאים להפעלת העסקים 
 

 מקור/המשיב תשובה שאלה/נושא
תנאים להפעלת בתי 
אוכל )מסעדות ובתי 

 בתי מלון קפה(

 לא יהיו במקום מקומות ישיבה. .1

בדלפק בית העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס  .1
בין המוכר ללקוח. במבנה בו קיימת מערכת כיבוי 

תותקן אוטומטי או מערכת גילוי אש ועשן המחיצה 
ס"מ מתחת לגובה  21מכיוון הרצפה ועד לגובה של 

 התקרה לכל היותר.

על  –בבית עסק שבו מועסקים בד"כ עובדים במשמרות  .3
ה ובדים יחד באותהמעסיק לשבץ את אותה קבוצת ע

 משמרת ככל האפשר.

המחזיק או המפעיל של בית העסק יקפיד ככל האפשר  .4
אנשים שלא מטרים לפחות בין  1על שמירת מרחק של 

ולשם כך יסמן מקומות  ,גרים יחד באותו מקום
 קופות הרושמות ובאזור שבו יש תור.לעמידה באזור ה

המחזיק או המפעיל של בית העסק יקפיד על שמירת  .2
ם העסק על ידי עובדיו, לרבות וכללי היגיינה במק

, ובכלל הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בבית העסק
 .זה המחיצות

 .בכל עת מסיכהית העסק יעטו כפפות והעובדים בב .0

המחזיק או המפעיל של בית העסק יווסת את כניסת  .7
מבקרים כך שבכל עת לא ישהו באותו בית עסק 

לקוחות לכל קופה רושמת  1לקוחות ביחס של יותר מ 
 תלקוחו 4 –מ"ר  111פעילה ובבית עסק שגודלו מעל 

 .רושמת פעילה לכל קופה

לט לעין שלט לעניין בבית העסק יותקן במקום בו .8
מספר הלקוחות המותרים בבית  שמירה על מרחק ועל

 העסק.

לעניין מספר השוהים במקום נקבעה אפשרות כי  .2
במקום ישהו אנשים במספר הגבוה מהקבוע בתקנות, 

מ"ר משטח  12חס של אדם לכל ובלבד שלא יעלה על י
 (.22221111-)החל מ שטח החניון למעט, המקום

 יועמ"ש

להפעלת תנאים 
מקומות למכירת מזון, 

בתי מרקחת וחנויות 
שעיקר עיסוקן במכירת 

 מוצרי היגיינה

המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד ככל האפשר על  .1
בין אנשים שאינם גרים מטרים  1שמירת מרחק של 

לרבות בתורים ולשם כך יסמן מקומות באותו מקום, 
 לעמידה באזור הקופות ובאזור שיש בו תור;

המחזיק או המפעיל ימנע ככל האפשר צפיפות של  .1
אנשים ולשם כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל 

 4עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ 
 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה;

המחזיק או המפעיל כפוף להוראות החלות על מעסיק  .3
)גם אם אינו מעסיק( לעניין תשאול הנכנסים למקום 

 י חום ותסמינים, מדידת חום וכו'.לגב
 

 יועמ"ש

תנאים להפעלת 
 מספרות ומכוני יופי

)לרבות הסרת שיער 
 בלייזר(

כי בעל העסק יגיש לרשות המקומית לפני תחילת  נקבע
הפעלת העסק הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת 

 :עומד בתנאים הבאיםה, לפיה הוא יהשני

המחויבים גם קיום כל החובות של מעסיק בשינויים  .1
אם אינו מעסיק )מדידת חום, שיבוץ במשמרות קבועות 

 וכו'(;

המחזיק או המפעיל יקפיד על שמירת כללי היגיינה  .1
במקום העסק, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים 

פנימיים וציוד בעסק. מבלי לגרוע מהאמור יבצע חיטוי 
של הכלים, הציוד והכיסא או מיטת הטיפול אשר היו 

כביסה של מגבות וחלוקים בין לקוח  בשימוש וכן
 ללקוח;

המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול  .3
בלקוח יעטה המטפל מסיכה, מגן פנים וכפפות ויחליף 

 את הכפפות בין לקוח ללקוח;

המחזיק או המפעיל יקפיד ככל האפשר על שמירת  .4
מטרים בין הלקוחות שאינם גרים באותו  1מרחק של 

לרבות באזור ההמתנה. בעל העסק יציב במקום  ,מקום
 בולט לעין שילוט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

המחזיק או המפעיל של העסק יווסת את כניסת  .2
המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך העסק לקוחות 

לקוחות לכל ספר או מטפל לפי  1 -ביחס של יותר מ

 יועמ"ש
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ת סך לקוחו 4העניין. בכל עת לא ישהו בעסק יותר מ 
לקוחות  0לא יותר מ  –מ"ר  72הכל ובעסק שגודלו מעל 

לקוחות.  8לא יותר מ  –מ"ר  111ובעסק שגודלו מעל 
המחזיק או המפעיל של המקום יציב בכניסה לעסק 

במקום בולט לעין שלט לעניין מספר הלקוחות המותר 
וכן יקבע ויישם מנגנון להגבלת נכנסים למקום  ,בעסק

 זו. בהתאם לאמור בפסקה 
 
 
 
 

 
 מקור/המשיב תשובה /נושאשאלה
  . נהג + נוסע : פרטי האנשים הרשאים לנסוע ביחד ברכב מספר נסיעה ברכב

נוסעים באותו רכב ואם  1אלא אם קיים צורך חיוני בנסיעה של מעל 
ניתן להסיע נוסע נוסף ובלבד  –יש ברכב יותר מספסל אחורי אחד 

 שישב נוסע אחד בכל ספסל.
 

 : אלא אם מדובר
 .באנשים הגרים באותו מקום .א

 .נוסעים באותו רכב 1בנסיעה של מעל  צורך חיוניבמקרה של  .ב

  .עילות חינוך מיוחדתלמטרת טיפול רווחה, פהנסיעה היא  .ג

  .העברת קטינים בין הורים .ד

 .העברת קטין כשהורה נדרש לצאת לצורך חיוני .ה

 יועמ"ש

חובות המעסיק 
 בכניסה למקום עבודה  

חובת המעסיק לשבץ, ככל האפשר, את אותה למעט  -ללא שינוי
)יש לפעול בהתאם להנחיות  קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת

 . משרד הבריאות(
 

 יועמ"ש

 . במתכונת מצומצמת , פועליםאין שינוי תחבורה ציבורית
 

 

 יועמ"ש

שהקניות אין חובה 
באזור  תערכנה

 המגורים
)פרט לאזורים 

 כמוגבלים(שהוגדרו 

אין חובה  - אדם רשאי לצאת מביתו לצורך הצטיידות בכל מקום

 באזור המגורים.  תערכנהשהקניות 

או בזמנים שבהם לאזורים שיוכרזו כמוגבלים בתנועה,  פרט)

בהתאם למדיניות נאסרה הצטיידות מחוץ לתחומי היישוב, 

 שמתעדכנת מעת לעת(

 הנחיות מב"צ

מבתי שירות משלוחים 
 עסק 

 

 הנחיות מב"צ . המשלוח יונח בפתח בית המגורים  בשירות לבית המגורים,

מקרים פרטניים 
ייחודיים )תוספת 
למקרים שהוצגו 

בהנחיית מב"צ מס' 
 (1, סעיף 21
 

חלוקת עיתונים ע"י עובד עיתון העומד במרחב הציבורי ליד  (א
 .מותרת –עמדת עיתונים ומציע לאנשים עיתון 

נוסעים  3עד  -רכב פרטי 2 במונית הסעות עובדים באמצעות  (ב
 ברכב )נהג ושני נוסעים(.

אין הגבלה על מספר  -נסיעת עובדים באוטובוס או הסעה  (ג
 ,הנוסעים, אך יש לוודא כי אין שני נוסעים היושבים בצמידות
)יישב נוסע אחד בלבד בכל אחד משני צידי המעבר בכל אחד 

ושבים( יישב מ 4מהספסלים(. במושבים הפונים אחד אל השני )
 אדם אחד בכל רביעייה. 

 הנחיות מב"צ

כניסה לא ניתן למנוע 
שאינם למי לישוב 

 תושביו 
 

מבקשים הישוב הסוגר את  שעריו בפני אנשים שאינם תושביו, 
להיכנס אליו לצרכים שונים )ובהם גם שהייה בצימר לתקופת 

 .  לא ניתן למנוע כניסה ליישובים אלה -הבידוד( 
 

 מב"צהנחיות 

תפילה במרחב 
פעולות הציבורי: 

לוגיסטיות בתוך בתי 
 הכנסת

)הוצאת ספרי תורה ועוד(,  פעולות לוגיסטיות בתוך בית הכנסת
בהתאם למגבלות שנקבעו בתקש"ח )שטח  ,לקיום התפילההכרחיות 

 . מותרת, מטרים וכו'(  1פתוח, שמירת מרחק של 

 הנחיות מב"צ 
 (14)מס' 
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 מקור/המשיב תשובה /נושאשאלה
רשימת העסקים 

/המקומות שהפעלתם 
  אסורה:

 אסורה: שהפעלתם רשימת העסקים/המקומות 
 מקום למכירת מזון בדרך של ישיבה, .2

 דיסקוטק,  .1

 בר,  .3

 פאב,  .0

 אולם אירועים,  .9

למעט לצורך טיפולי או לאימון ספורט  –בריכת שחיה  .9
 ,תחרותי

 פארק מים,  .7

 בית מרחץ,  .8

 בית קולנוע,  .5

 תאטרון,  .24

 מוזיאון,  .22

 מוסד תרבות אחר,  .21

 פארק שעשועים,  .23

 לונה פארק,  .20

 גני שעשועים,  .29

 מתקני שעשועים,  .29

 מקום לעריכת מופעים וירידים,  .27

 כלי שיט ציבורי,  .28

 רכבל,  .25

 .מקום שיש בו אטרקציות תיירותיות .14

 
כל עסק או מקום שהפעלתו נאסרה רשאי לפעול באמצעות 

 שירות משלוחים למקום המגורים.
 

 אג"מ2יועמ"ש

בתי אוכל/ מסעדות/ 
בתי קפה, חדרי אוכל 

 בבתי מלון

 ,לבצע משלוחים רשאים
 . למכור לצורך איסוף על ידי הלקוח רשאים

 .על ישיבה במקום איסורחל 
 

 אג"מ2יועמ"ש

סוכם עם משרד הבריאות שאדם רשאי לצאת מביתו על מנת  הסעת אנשים לעבודה
)יש לפעול על פי הנחיית משרד  להסיע אחר לעבודה

 הבריאות לנסיעה ברכב(. 
 .חיילים לעניין זה נחשבים עובדים

 

 אג"מ2יועמ"ש

נחשבת התקהלות  במבנהומעלה  התקהלות של שני אנשים התקהלויות
 ,ושוטר רשאי להורות על פיזורהאסורה 

 .אנשים ומעלה 11- בשטח פתוח
 יגרור הטלת קנס. –ר וזיסירוב לפ

 

 אג"מ2יועמ"ש

 אזכרה 
 עליה לקבר

 )שבוע, חודש, שנה( 
 

-, מותרת עלייה לקבר עם ביטול מגבלות יציאה מהבית
בכפוף להגבלת אנשים,  24עד התקהלות במגבלות  ,אזכרה
  מרחק.

 אג"מ'2יועמ"ש
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 לשאלות ותשובות  מ"י מענה רישוי ואבטחה
 

 מקור/המשיב תשובה נושא
ביליארדמשחקי   אסור –מקום בילוי ופנאי  

 
רמ"ד רישוי סנ"צ מאיה 

 וינקלר
חניוני לילה קמפינג 

 בשמורות הטבע
 

בוטלה התקנה האוסרת יציאה מבית המגורים, וניתן לשהות 
אם הקמפינג הוא שם אז בגן לאומי שמורת טבע, אתר מורשת, 

  .אנשים 11ניתן במגבלת התקהלות במקום פתוח עד 
 

סנ"צ מאיה רמ"ד רישוי 
 וינקלר

 שוק איכרים
 

רמ"ד רישוי סנ"צ מאיה   .ניתן לפתוח תחת תנאים והגבלות
 וינקלר

בבעלות  שווקים
)כמו רמלה  ית פרט
 לוד(

פוף לעמידה בכ ,7/9/1414-ניתן לפתוח החל מח על פי תקש"
והרשות נערכה להבטחת  בתנאים שפורטו במסמך לעיל

 התנאים. 
 

רמ"ד רישוי סנ"צ מאיה 
 וינקלר

במרכז חתונה 
מותרת ? ,מבקרים  

חתונה למעט  ,אסורה השתתפות בחתונה במרחב הציבורי
אנשים ובשמירת מרחק  25בשטח פתוח בהשתתפות של עד 

 . מטרים לפחות בין אדם לאדם 1של 
 

רמ"ד רישוי סנ"צ מאיה 
 וינקלר

פארק לאומי רמת גן 
האם נחשב גן  –

ציבורי או פארק 
 לאומי

 ,גניםהטבע והבהתאם לרשימת רשות שמורות 
ולכן השהייה גן ציבורי, כולכן ייחשב  רמת גן לא מוגדר פארק

 בו לא מותרת. 
אזור אפק, כן נחשב לפארק לאומי והשהייה  בו -פארק הירקון 

  .מאושרת
 

רמ"ד רישוי סנ"צ מאיה 
 וינקלר

כפוף ב מותר –טיפול לא רפואי בגוף האדם  , מסאזי'ם מסאז'ים? 
 תנאים.ל

רמ"ד רישוי סנ"צ מאיה 
 רוינקל
 

 
 
 
 
 

  מענה לשאלות כלליות של הציבור
 

 
 מקור/המשיב תשובה שאלה נושא

ביטול 
 קנסות

פניות אזרחים 
בבקשה לביטול 

 קנסות

מקבל הדו"ח רשאי להגיש בקשה לביטול או להישפט כפי 
 שמופיע בחלק האחורי  של הדו"ח.

 יועמ"ש

השכרת 
 צימר

 למבודד בית

פנתה אליי 
משפחה להשכיר 

את יחידת 
הדיור/צימר שלי 
למשך שבועיים 

 תאני חושש
שמדובר במשפחה 

נגועה הנדרשת 
לבידוד בית, האם 

מותר לי לסרב 
 לקבלם?

 אין איסור על השכרת צימר.
 –אם השאלה היא האם חל איסור על השכרת צימרים 

 בה היא לא.והתש
 

זה לא במגרש  –להשכיר  אם השאלה היא האם היא חייבת
 .המשטרתי

 
לעומת זאת, יישוב אינו רשאי לסגור את שעריו מפני אנשים 

 .שאינם גרים ביישוב המבקשים להיכנס ליישוב 
 

 יועמ"ש

 של רעש יש הקמת רעש
 האם שיפוצים

 להם לפתוח אפשר
 ? אירוע

 להתמודדות קשר ללא וזאת, ממשיך שגרה באירועי הטיפול
 .הקורונה נגיף עם

  111 לקו חיוג באמצעות שוטר הזמנת מאפשרת רעש הקמת
 .לחוק ובהתאם

 

 יועמ"ש

בניה 
 ושיפוצים

האם מותר לבצע 
פוץ יעבודות  ש

 ?ובנייה

 בניין פועלי כניסת הותרה, ושיפוץ בניה עבודות לבצע ניתן אכן
 (,ישראל שטחיללון ב בתנאי שניתן להם אישור) בניה לצורכי

 כפי שהנחה משרד הבריאות.בתנאי מרחק וצפיפות ו
 

 יועמ"ש

מכירת 
נרגילות )לא 

לעישון 
 במקום(

חנות למכירת 
נרגילות )לא 

, לעישון במקום
 מותר בפתיחה?

 יועמ"ש ללא עישון במקום ,מותר בפתיחה

משלוח 
לאזור 
 מוגבל

האם מותר לבצע 
משלוחים לאזור 

 מוגבל?
 

 יועמ"ש אפשר
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אופן הגשת 
תלונה למ"י 

ע"י מבודד 
 בית

 בית מבודד אני
 להגיש ורוצה
, למשטרה תלונה

 כיצד עליי לפעול?
 

, ניידת להזמין  111 - ל להתקשר יש ,בידוד חובת להפר לא
 .יגיעו אליך

 יועמ"ש

כניסה לבית 
 העסק
)שלא 

מורשה 
 בפתיחה(

 לצורך אישי

 יכול אני האם
 שלי בעסק לשהות

 את לפתוח מבלי
 ?לקהל הדלתות

 

 יועמ"ש .הרחב לקהל סגור העסק עוד כל הבעי שום אין, כן

 מותר האם בתי מלון
 בתיהתארח בל

 ?מלון
  

 

ללא , ואוכל חדרי ללא פתוחים– יכולים להיות  מלון בתי
 ,בריכות שחייה

  בתי המלון.התארח בלאנשים מותר להגיע לו

 יועמ"ש

נטישת 
 בעלי חיים

 לפנות אפשר למי
ת תופע בנושא

 נטישת בע"ח?
 

 ברשות הווטרינרי לפיקוח או, חיים בעלי צערלפנות ל
 .העירונית

 

 יועמ"ש

משאיות 
)למטרות 

שמחה 
 ובידור (

האם משאיות 
למטרות שמחה 

של הציבור 
 מאושרות?

 .מותר – מטעם העיריה ושומרים על הכלליםפועלים אם 
 

ככל שהמשאית היא   -על פי הנחיות משרד הבריאות 
פלטפורמה פתוחה המהווה במה עלייה עומדים אנשים, יש 

 1לראות בה כמקום עבודה ועל כן יש לשמור על מרחק של 
מטרים בין האנשים העומדים עלייה )בהתאם לכללים החלים 
על "התקהלות" במקום עבודה, להבדיל מהכללים החלים על 

 סעים(. רכב הסעת נו
 בתא הנהג רשאים להיות הנהג ונוסע אחד בלבד.

 

 יועמ"ש

לימודי 
 נהיגה 

האם לימודי 
 נהיגה מותרים?

, בכפוף להנחיות משרד הבריאות  לימודי נהיגה אושרו
 ובהתאם לאמצעי הזהירות שנקבעו. 

 

 יועמ"ש

מתקני 
כושר 

במרחב 
 הציבורי

האם במסגרת 
פעילות הספורט 

ניתן  ,המותרת
לעשות שימוש 

במתקני הכושר  
 במרחב הציבורי ?

 להשתמש במתקני הכושר במרחב הציבורי.  אסור
)לפי הנחיות משרד הבריאות המגע במתקנים  מגביר את 

 .הסיכוי להדבקה ומסכן את בריאות המשתמשים(

הנחיות משרד 
 הבריאות 

בריכה 
 טיפולית

 

 יועמ"ש  .פתוחה בכפוף להגבלות בריכה טיפולית

עריכת 
טקס, 

הופעה או 
פעילות 

אחרת 
במסגרת 

 עבודה

עריכת טקס, 
הופעה או פעילות 

אחרת במסגרת 
 עבודה

אינה  עריכת טקס, הופעה או פעילות אחרת במסגרת עבודה
ככל שהיא נחשבת פעולה המתבצעת  ,אסורה תמהווה התקהלו
כפופה לחובות המוטלות קהל ונערכת ללא , במסגרת עבודה

 1במקום עבודה, ובכלל זה החובה לשמירה על מרחק של 
 מטרים בין אדם לאדם. 

 
רשות מקומית העורכת טקס לשם שידורו  – למשל

לציבור2הופעה של זמר או להקה שזוהי עבודתם ללא קהל, 
ומוקלטת או משודרת ברדיו, צוותי בידור הנעים, במסגרת 
עבודתם, ברכב לצורך מתן חווית בידור לתושבים הנמצאים 

 בבתיהם. 
 היא אסורה. שבמקום ההופעה יש התקהלות של קהל,  ככל

תחולנה ההנחיות  -נערכת במסגרת תנועה ברכב ככל שההופעה
 לגבי נסיעה ברכב במסגרת עבודה. 

 

 יועמ"ש

העסקת 
עובדים 

 פלשתינאים

העסקת עובדים 
 פלשתינאים

ים )חקלאות, יהעסקת עובדים פלשתינאים בענפים חיונ אושרה
בניין, תעשייה, שירותים ובריאות( למעסיקים בעלי היתר, 

ישראל, והפעלתם בכפוף לתקנות בכפוף לקבלת אישור לינה ב
 והנחיות משרד הבריאות. 

 

דוברות רשות 
האוכלוסין 

 וההגירה
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 מקור/המשיב תשובה שאלה נושא
רכיבה טיפולית  חוות סוסים

לבעלי צרכים 
 מיוחדים

 

   (הנושא נמצא בבדיקה מול משרד הבריאות ) טרם אושר
 .אסור –אם מדובר בחוג 

 יועמ"ש

ניתן לקיים  האם חוגים
 חוגים?

 

 יועמ"ש .עדיין אסור

האם  -לג' בעומר מדורות  -לג' בעומר
מותר להדליק 

 מדורות ?
 

 יועמ"ש הנושא נמצא בבחינה, הנחיות יופצו בנפרד.

 ריצה בחוף הים 
 

האם ריצה בחוף 
 הים מותרת? 

 

 יועמ"ש .בלבד ת מעבר בחוף הים לצורך ספורט ביםהתקנות מתירו

כדורגל/ מגרשי 
 כדורסל

 

האם מותר לשחק 
במגרשי כדורגל/ 

 כדורסל ?
 

 יועמ"ש .בכפוף לאיסור התקהלות

 בקברי צדיקים
אתרי דת ) כותל, 

 קבר רחל...(
 

האם מותר לבקר 
 בקברי צדיקים? 

אתרי דת ) כותל, 
 קבר רחל...(

אם כן באילו 
 תנאים? 

 ,בכפוף לאיסור התקהלות
 לעת.הנחיות שמופצות מעת בהתאם לו

 יועמ"ש

 
 
 
 
 
 
 
 

 : כהוער ריכזה כתבה
 רפ"ק  דליה סלומון, 

 ר' חו' שת"פ ורשויות 

 'הקורונהנגיף ביחד ננצח את זה בידיים שלנו, '        
 

   בברכה,                                                                                        
   

 סנ"צ     ל גלעד,                          ג
 אוכלוסייה    חוסן והכוונת  רמ"ד 

 םמחלקת חרום/ חטיבת המבצעי


