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  במרחב הציבורי להגבלת התנועהודגשי מב"צ  ייעודיות הנחיות -לאוגדןנספח 

 
 

 לתקנות לשעת חירום: ,00לתיקון מס' להגבלות הקיימות , לפרק זמן מוגבל בהתאם  יקוניםת
 
 :ל"ג בעומרוהתייחסות ל

 
 

 מקור/המשיב תשובה /נושאשאלה
 עיקר התיקונים 

 00)תיקון  מס' 
-לתקש"ח החל מ

7/0/7070) 

 איסור הדלקת מדורות ושהייה לצד מדורות.  .א
איסור זה חל בשטח פתוח בלבד, בכלל הארץ, החל 

 מירון(,ההסדר שנקבע לגבי  –)חריג  02.0ועד  7.0מ 

 

 בהר מירון.מדורות הסדרים בנוגע להדלקות  .ב

 

  – תיקונים נוספים .ג

 ביטול איסור התפילה בשטח פתוח, (0

 לוויה וכן, בביטול הגבלת מספר המשתתפים (7
בברית בשטח פתוח, והכפפת מספר 

ועים אלה לאיסור המשתתפים באיר
 ההתקהלות הכללי.

בנה תיערך קביעה כי ברית מילה במ (2
 איש בלבד. 02בהשתתפות 

 תיקון התנאים לטיפול נפשי בקטין. (0

על  ,ההוראות החלות על מכון כושר יישום (0
נוספים בהם מתקיימת פעילות ספורט מקומות 

 )פירוט בהמשך(. 

 

 מ"שיוע

איסור הדלקת 
מדורות ברחבי 

 הארץ 

תיאסר הדלקת מדורות ושהייה  02.0. ועד 7.0החל מיום 

 לצידן.

 –)חריג  ה חל בשטח פתוח בלבד, בכלל הארץאיסור ז

 . מירון(ההסדר שנקבע לגבי 

כמובן שאין בכך כדי לגרוע מהוראות כל דין הנוגעות ***

להדלקת מדורות או מסמכות נציב כבאות והצלה או מי 

שהוא הסמיך לכך לפי תקנות כב"ה )כללי התנהגות 

 .7000 -ובטיחות אש בקיום מדורות(, התשע"ה

 

 יועמ"ש

 
 בחלוקה לשתי תקופות  –הסדרים במירון 

 
 02/0ועד  7/0-תקופה ראשונה החל מ

 מקור/המשיב תשובה /נושאשאלה
ועד ה  7.0החל מ 

יחולו  על  02.0
שטח  המירון 

 והסביבה
 האיסורים הבאים:

 

 . הפעלת תחבורה ציבורית אל השטח  איסור .0

 : חריגים .7

אוטובוסים ציבוריים הפועלים ברישיון להסעה  .א
מיוחדת שניתן על ידי המפקח על התעבורה או 

בהיתר מיוחד שניתן על ידי המפקח על התעבורה 

 יועמ"ש
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 לצורך הסעת נוסעים לשטח מירון. 

אדם הרשאי לשהות בשטח מירון והסביבה  .ב
רשאי לעשות שימוש במונית לצורך הגעה לשטח 

 אה ממנו.האמור, להתניידות בו או ליצי

 

  -שהייה בשטח )כולל איסור כניסה(  איסור .2

 :חריגים .0

אדם שמקום מגוריו או מקום שהייתו הקבוע  .א
 מצוי בשטח האמור;

אדם שנדרש להגיע לשטח האמור במסגרת  .ב
 עבודתו;

אדם שקיבל היתר מהשר לשירותי דת להדליק  .ג
מדורה ובהתאם לתנאי ההיתר )השר רשאי 
להתיר לאדם להדליק מדורה או להשתתף 

בהדלקתה באזור קבר הרשב"י. היתר כאמור 
יינתן עבור הדלקה או השתתפות בהדלקה אחת 

במועדים שונים,  תיקבענההדלקות שהמשלוש 
איש לכל היותר בכל אחת  00בהשתתפות 

ההדלקות(; שמות בעלי ההיתרים יועברו מ
 למשטרה מבעוד מועד. 

אדם ששוטר התיר לו כניסה לשטח לצורך  .ד
שהייה בו בשל צורך חיוני ובכלל זה לשם מתן או 

קבלת סיוע רפואי או סיוע לאדם עם קושי או 
 מצוקה.

השכרת יחידות אירוח או צימרים בשטח  איסור .0
בוע אינו לאדם שמקום מגוריו או מקום שהייתו הק

 בשטח האמור.

 
 09:00בשעה  07/0-ועד ל 00/0 -החל מתקופה שניה 

 
 מקור/המשיב תשובה /נושאשאלה

ועד   00.0החל מ 
 0900בשעה  07.0

יחולו בשטח הקבר 
והישוב מירון 

 האיסורים הבאים:

  -שהייה בשטח )כולל איסור כניסה(  איסור .0

 :חריגים .א

שהייתו אדם שמקום מגוריו או מקום  (0
 הקבוע מצוי בשטח האמור;

אדם שנדרש להגיע לשטח האמור במסגרת  (7
 עבודתו;

אדם ששוטר התיר לו כניסה לשטח לצורך  (2
שהייה בו בשל צורך חיוני ובכלל זה לשם 

מתן או קבלת סיוע רפואי או סיוע לאדם עם 
 קושי או מצוקה.

השכרת יחידות אירוח או צימרים בשטח  איסור .7

לאדם שמקום מגוריו או מקום שהייתו הקבוע אינו 

 בשטח האמור.

 

 יועמ"ש
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 00/00/7070-תיקונים נוספים לתקש"ח החל מ

 
 מקור/המשיב תשובה /נושאשאלה

לא תהיה הגבלה בתקנות על מספר המשתתפים  תפילות 
 בתפילה בשטח פתוח. 

על תפילות בשטח פתוח יחול איסור ההתקהלות הכללי 
 שבצו בריאות העם. 

איסור התפילה יחד עם אדם נוסף או יותר במבנה נותר 
 על כנו.

 

 יועמ"ש

לא תהיה הגבלה בתקנות על מספר המשתתפים  הלוויה 
 , בהלוויה

 ויחול עליה איסור ההתקהלות הכללי. 
 

 יועמ"ש

 . 02 –מספר המשתתפים בברית במבנה הוגבל ל  ברית מילה
מספר המשתתפים בברית בשטח פתוח כפוף לאיסור 

 ההתקהלות הכללי.
 

 יועמ"ש

לגבי חתונות בשטח פתוח בוטלה  השהייתההגבלה  חתונה
ניתן לערוך חתונות בכפוף לאיסור  00.0ומתאריך 

 .ההתקהלות הכללי במבנה ובשטח פתוח
 

 יועמ"ש

התקהלות בשטח 
 פתוח 

יש כוונה לתקן את צו בריאות העם לעניין מספר  
 המתקהלים המירבי בשטח פתוח.

 

 יועמ"ש

מקום שמתקיימת 
בו פעילות ספורט 

 ומחול )סטודיו(
 

מקום שמתקיימת בו פעילות ספורט ומחול )סטודיו( 
 יפעלו בדומה להוראות להפעלת חדר כושר . 

 

 יועמ"ש

ת מסיכה פשי בקטין ניתן לקיים גם ללא עטיטיפול נ טיפול נפשי בקטין
ככל שמדובר בטיפול מעצם טיבו נדרש  .ת מרחקריושמ

 מטופל למטופל.בין להתקיים תוך קרבה גדולה יותר 
 

 יועמ"ש
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 /משרד הבריאות/ מח' מבצעיםשאלות הציבור לתוספת להגבלות  ותשובות יועמ"ש
 
 

 מקור/המשיב תשובה שאלה/נושא
האם יש הקלה 

לעניין  בנושא חתונות
אנשים בשטח  00עד 

 ? פתוח 
 

  עדיין לא הופץ בתקש"ח.
 

 יועמ"ש

האם ניתן לבצע 
תהלוכות לפידים  

 ? ילדים בל"ג בעומרל
 

 ההגבלה היא על הדלקת מדורות לא על לפידים. 
 .התקהלותה הגבלה על בכל מקרה חל

 יועמ"ש

האם ניתן לקיים 
פעילות ומשחקים 

 של חץ וקשת בטבע? 
 

 יועמ"ש .התקהלות הגבלותבכפוף ל

  –אזכרות 
בעקבות הנחיות 

שהופצו בתקשורת 
על היתר לקיום 
 70התקהלויות עד 

איש בשטח פתוח, 
הסיקו בצה"ל ובמ"י 

 נוספים(,)ובגופים 
כי ניתן לקיים  

אזכרה בבתי עלמין 
 בשטח פתוח. 

לעומת זאת בקובץ 
שלנו שמתוקף לפי 

התקש"ח ישנו היתר 
 איש בלבד.  00עד 

 
 

 . 00על  תההתקהלות עדיין עומד הגבלתכרגע 
 ,היום תשתנהככל הנראה 

 .יש להתעדכן 

 יועמ"ש

מה המשמעות 
איסור הדלקת 

המדורה בשטח 
 פתוח, 

תחת כיפת 
 השמים? 

האם זה גם בשטח 
 פרטי? 

ברשות היחיד 
 בחצר? 

 

 :בשטח פתוחהדלקת המדורה איסור 
וגם בחצרות  פרטיהגם בשטח  ,בשטח הציבורי-הכוונה 
 הבתים.

 

 יועמ"ש

לגבי פעילות 
האם  -ספורט

מגבלת זוגות 
 בוטלה? 

 

 יועמ"ש כן

 –התקהלות 
נשארה עדיין עד 

איש בשטח  00
 פתוח? 

 

 . 00כרגע איסור ההתקהלות עדיין עומד על 
 ככל הנראה ישונה היום.

 .יש להתעדכן 

 יועמ"ש
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 מקור/המשיב תשובה שאלה/נושא
עדיין  –מוזאונים 
 סגורים? 

 

 יועמ"ש כן

 -שוק עירוני
בתקנות לא מופיע 
שאסורה הפעלת 

יריד מזון, יש 
התייחסות רק 

לנושא מקומות 
ישיבה ואיסור 

אכילה בשוק, מה 
 ההנחיות ?

 

ונקבעו התקנות ביטלו את איסור פתיחת השווקים 
 .הוראות

 יועמ"ש

 -ביליארד 
במרכז פתוח, לא 

 כתרבות ופנאי, 
אלא כספורט 

 תחרותי
 

( הגבלת פעילות 0)א() 2מותר לפתוח בהתאם להוראות  
תקש"ח , בכפוף לכל החובות של בעל המקום כולל 

 הגבלת עובדים.

יועמ"ש )טל 
וינר משרד 
 הבריאות(

השכרת 
טרקטורונים 

לטיולי 
 מותר? משפחות, 

 

משרד  יועמ"ש  אסור
 הבריאות

האם  -קמפינג
מותר במגבלה 

ובמקומות שאינם 
גן  אסורים )ים, 

ציבורי, גן 
 שעשועים(?

 

 יועמ"ש התקהלותהגבלות בכפוף ל

האם מותר להפעיל 
קארטינג שפועל 

תחת כיפת 
 השמיים?

 

 יועמ"ש התקהלות הגבלותבכפוף ל

קמפינג באוהלים 
ביער או  ובקראוון

בשטח פתוח 
למשפחה גרעינית 

 מותר? 
 

 יועמ"ש התקהלות הגבלותבכפוף ל

 , םקיאקישייט 
 האם מותר? 

 מה ההגבלות ?
 

 יועמ"ש למשרד הבריאות  פנותיש ל

כתוב שחנויות 
תוכלנה לפעול גם 

מתוך קניון. עודכנו 
תנאי התו הסגול 

ביחס לחנויות 

 יועמ"ש .זה לא עניין למשטרה , הבריאותלמשרד  יש להפנות 
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ונקבע כי החובות 
החלות על מעסיק, 

שחלות גם על 
חנויות, לא יחולו 

על חנויות 
הנמצאות 

בקניון)משום שהן 
חלות על הקניון 

 כמעסיק(. 
 

מה  -שואלים
הכוונה, פטור ממה 

 בדיוק? 
 

עדיין  –דרייב אין 
 אסור? 

 

 יועמ"ש .לא הוכרענמצא בבדיקה, 

האם מותר  
 להדליק מנגלים

 ?  בטבע
 

  –)לא 
בגן שעשועים, חוף 

 ים, גן ציבורי(
 
 

 , אין איסור -ובאופן פרטי בחיק הטבע 
 התקהלות. הגבלות כל פעילות במרחב הציבורי כפופה ל

 גם בטבע.  גשירותי קייטרינ אין

+ יועמ"ש
משרד 

 הבריאות

האם מותר לשלוח 
במסגרת  נציגים
לביקור  תפקיד

)חילי  פצועים 
צה"ל , שוטרי 

 מ"י...(?
 

 .זה במסגרת עבודהאם כן, 
 .מטרים 7צריך לשמור על מרחק של 

 יועמ"ש

 האם מותר לבקר
 במסגרת תפקיד,

בבתי משפחות 
 ?שכולות 

 

 ה.במסגרת עבודזה אם כן, 
 . מטרים 7צריך לשמור על מרחק של 

 יועמ"ש

 
 

 : ערכה
 רפ"ק   דליה סלומון,

 ר' חו' שת"פ ורשויות
 

 'ביחד ננצח את נגיף הקורונה'        
 

   ,בברכה                                                                                       
    

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

 מחלקת חרום/ חטיבת המבצעים
 


