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 לאוכלוסייה ישראל-משטרת , דגשים וחידוד הנחיותשאלות ותשובותאוגדן 

 תקש"חב והגבלת הפעילות במרחב הציבורי, לשינויים בהתאם
 

  0/171712/ -החל מ - לכל ימי השבוע הגבלות כלליות
 

 מקור/המשיב תשובה שאלה/נושא
 סוף במהלך גם הים בחופי לשהות יהיה ניתן שהייה בחוף הים 

 .השבוע
 

יועמ"ש מנהלת 
 קורונה

עסקים שיכולים 
להיות פתוחים גם 

 בסוף השבוע

 יהיו כן ועל, הועדה ידי על מהצו שהוחרגו העסקים
 : השבוע סוף במהלך גם פתוחים

 , שחייה בריכות .א

 , תיירותיות אטרקציות .ב

 , רכבל .ג

 , חיות גן .ד

 , ספארי .ה

 , חי פינת .ו

  אחרים תצוגה וחללימוזיאונים  .ז

 שניתן מוצגים או מתקנים -אסורה הפעלת)
 . לילדים מיועדים והם בהם לגעת

 אין להפעילעל פ הנחיית משרד הבריאות, 
במתחם האטרקציה מתקנים המיועדים 

 , 8לפעוטות ולילדים עד גיל 
ע גמתקן שהשימוש בו לא כולל מלמעט 

 (. באמצעות הידיים או בפנים
 

 יועמ"ש מנהלת
 קורונה

 בהתאם) לפעול ימשיכו אוכל ובתי מסעדות .א מסעדות ובתי אוכל
 :(הצו ערב קיימות שהיו להוראות

 לישיבה גם פתוחים יהיו אוכל ובתי מסעדות .1
 תו"ה בהוראות לעמידה בכפוף, במקום
 ".הסגול

-ו הסגור בשטח 22: המותר הלקוחות מספר .2
 בין מרווחים שמירת תוך, הפתוח בשטח 02

 .השולחנות

 ונפרדים בנויים חללים במקום קיימים אם .0
 חללים לרבות, מקשרת דלת ללא, מזה זה

 אנשים 22 עד להושיב ניתן, נפרדות בקומות
 .חלל בכל

 המתוארת במתכונת לפעול רשאיות המסעדות .ב
 מסעדות לגבי גם נכון) השבוע סוף במהלך גם

 (. קניון בתוך שנמצאות
 

יועמ"ש מנהלת 
 קורונה

 חדרי כושר וסטודיו
 (19/0/1717-)החל מ

באמצע  וסטודיו כושר חדר פתיחתאושרה  .א
 . השבוע בלבד 

', א ביום לתוקפה תיכנס הועדה החלטת .ב
 .79:77 בשעה, 19.0.1717

 

יועמ"ש מנהלת 
 קורונה

יועמ"ש מנהל  בתנאי משרד הבריאות.  ובכפוף לעמידה –מותר  דרייב אין 
 קורונה
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  -רק לסופי שבוע  תייחודיו הגבלות

 
  0/171719/ -החל מ

 70:77ועד יום ראשון בשעה  10:77בשעה יום שישי 
 

 מקור/המשיב תשובה שאלה/נושא
איסור על הפעלת 

 העסקים
 על הפעלת העסקים הבאים:  איסור

 חנות,  .א

 קניונים,  .ב

 שווקים קמעונאים,  .ג

 מספרות ומכוני יופי,  .ד

 ספריות,  .ה

 חדר כושר וסטודיו. .ו

 
 .משלוחים שירות להפעיל רשאים העסקים

 
 במהלך להלן המפורטים מהעסקים עסק הפעלת

 פלילית עבירה - לתקנות בניגוד השבוע סוף
 . נהלימ קנס הטלת באמצעות שתיאכף

 
רשאים להישאר פתוחים, גם אם העסקים הבאים 

  :נמצאים בקניון
 מקום למכירת מזון,  .א

 בית מרקחת,  .ב

חנות שעיקר עיסוק במכירת מוצרי  .ג
 היגיינה, 

 ,חנות אופטיקה .ד

ו מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת א .ה
 .מחשבים

 

יועמ"ש מנהלת 
 קורונה
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 כלליות של הציבורלשאלות ודגשים מענה 

 
 מקור/המשיב תשובה /שאלהנושא

התקהלות מה היא 
 ?מותרת

 

 

 התקהלות מותרת:
 אנשים. 22עד  – בשטח פתוח 
 אנשים )כולל בית תפילה(. 12עד  – במבנה 

 מקומות עבודה ומשפחות גרעיניות(. -)למעט
  ,כל התקהלות במסגרת טקס דתי וטקס שאיננו דתי

כפופה לכללי ההתקהלות במבנה ובשטח פתוח, 
 בהתאמה. 

 

יועמ"ש מנהלת 
 קורונה

האם חלה מגבלה על 
מרחק יציאה  

 מהבית בסופ"ש? 

יועמ"ש מנהלת  .מגבלה על מרחק יציאה מהבית חלהלא 
 קורונה

וחופי  מעיינות ,נחלים
  ים.

 . לשהות מותר– וחופי ים מעיינות נחליםטיול ב

 מראש מקום זימון נדרש– וגנים טבע שמורותבטיול ב

 . הסגול לתוו בהתאם

 

יועמ"ש מנהלת 
 קורונה

שחייה בריכות האם 
 יכולות להיות פתוחות 

   .לעמידה בתנאי התוו הסגול בכפוף -פתוחות

 (הפעלתן נאסרה -למעט בריכות לפעוטות)

 

יועמ"ש מנהלת 
 קורונה

מטבח האם עובדי 
חייבים לעטות 

 מסיכה?

על פי הנחיות משרד הבריאות, עובדי מטבח שנחשפים 

לא חייבים  לחום גבוה בעבודתם )פס חם, לרבות תנורים(

 .לעטות מסיכה

 

יועמ"ש מנהלת 
 קורונה

 באולינג
 סנוקר

 קיאקים
 ג'יפים

 

רשאים להיות פתוחים בכל ימות נחשבים כאטרקציות ו

 בהתאם לעמידה בתוו סגול.  -השבוע כולל סופ"ש

רמ"ד 
רישוי/חטיבת 

 האבטחה

 
 

שמירה על  :בדבר על מנת לבלום את נגיף הקורונה, יש להמשיך להישמע להנחיות משרד הבריאות
 ת מסכות במרחב הציבורי ושמירה על היגיינה.ריחוק פיזי, עטי

 
 

  כהוער        ריכזה כתבה
 רפ"ק       , דליה סלומון

 שת"פ ורשויות  ' תחוםר
 
 

 'הקורונהנגיף ביחד ננצח את זה בידיים שלנו, '      

 
    .בברכה                                                                                              

   
 סנ"צ                           ,   ל גלעדג

 כלוסייהאוו  חוסן והכוונת רמ"ד
  םהמבצעי מחלקת חרום/חטיבת 
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