מדור חוסן והכוונת אוכלוסייה

אוגדן הנחיות ודגשים של מ"י
לאוכלוסייה הגבלות נגיף הקורונה
שיטת ה'-רמזור'
מחלקת חירום/חטיבת המבצעים
בלמ"ס-סימוכין87336920 :

מסמך זה נוסח בלשון זכר אך מתייחס לכל המינים,
מסמך זה אינו משמש תחליף לעיון ועמידה בהנחיות משרד הבריאות ובדרישות התקנות
והחוק.
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דגשים וחידוד הנחיות משטרת-ישראל ומענה לשאלות של האוכלוסייה
הגבלות הפעילות על הערים בהתאם לשיטת ה'-רמזור'
תקנות ,סמכות מיוחדת והגבלת פעילות ב'אזורים מוגבלים' ,אשר ייכנסו לתוקף-
החל מיום ראשון  08/09/2020משעה  19:00ועד  18/09/2020בשעה 19:00

המגבלות העיקריות באזורים המוגבלים ,מתווה ה'-רמזור'
נושא
תוקף ההכרזה

תשובה
 7ימים,
החל מיום  8בספטמבר ( 2020י"ט באלול התש"ף) בשעה  19:00ועד ליום
 15בספטמבר ( 2020כ"ו באלול התש"ף) בשעה .19:00

הגבלות תנועה בתוך א .נאסרה יציאת אדם המתגורר באזור המוגבל ממקום מגוריו באזור
האזור המוגבל – בין
המוגבל למקום אחר הנמצא באזור המוגבל ,אלא לצורך אחת
השעות  19:00בערב
הפעולות או המטרות המפורטות להלן:
ל 5:00-בבוקר בלבד
( )1הגעת עובד למקום עבודה וחזרה ממנו ,וכן הסעת עובד למקום
עבודה כאמור;
( )2הצטיידות במזון ,בתרופות ובמוצרים חיוניים וקבלת שירותים
חיוניים;
( )3קבלת טיפול רפואי;
( )4תרומת דם;
( )5השתתפות בהפגנה;
( )6הגעה להליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו ,בעל מעמד בו או
שהוא נדרש להשתתף בו;
( )7הגעה למשכן הכנסת;
( )8טיפול במסגרת רווחה;
( )9פעילות ספורט של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום ,למרחק
של עד  500מטרים ממקום המגורים;
()10יציאה ממקום מגורים של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום,
לזמן קצר ולמרחק של עד  500מטרים ממקום המגורים;
()11טבילת אישה במקווה טהרה;
()12השתתפות בהלוויה או בברית מילה ,בתפילה או בטקס חתונה של
קרוב משפחה מדרגה ראשונה;
()13יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי או
מצוקה הדורשים סיוע;
()14העברת קטין שהוריו חיים בנפרד על ידי אחד מהוריו לביתו של
ההורה השני;
()15העברת קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין
במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו;
()16יציאה לצורך השתתפות בפעילות של מוסד המקיים פעילות חינוך
שהותרה פעילותו בתחומי האזור המוגבל (בהתאם לסעיף (10ג)
לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
(הוראת שעה) ,תש"ף - 2020-מוסדות חינוך לנוער בסיכון ,חינוך
מיוחד וכו').
ב .המגבלה חלה רק על אדם המתגורר באזור המוגבל .כלומר ,מי שאינו
גר באזור המוגבל רשאי להיכנס לאזור ולהסתובב בו לכל מטרה או
פעולה.
ג .בנוסף ,אדם המתגורר באזור המוגבל רשאי לצאת מהאזור לצורך
אחת הפעולות או המטרות המותרות .לדוג' :יציאה למקום עבודה או
לצורך רכישת מזון בחנות הנמצאת מחוץ לאזור.
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איסור הפעלת עסקים –
בין השעות  19:00בערב ל 5:00-בבוקר בלבד
נושא
איסור על הפעלת
עסקים באזור
מוגבל
בין השעות19:00 ,
בערב ועד 05:00
בבוקר

תשובה
א .נאסרה פתיחה לציבור של המקומות הבאים באזור המוגבל ,לרבות
בבית מגורים:
( )1חנות או דוכן ,לרבות בית אוכל ,ובכלל זה בית אוכל בבית מלון ,או
מעבדת תיקונים ,למעט בתי העסק החיוניים המפורטים בסעיף ב'.
( )2קניון ,לרבות בתי העסק והחנויות המפורטים בסעיפים ( )1ו)3(-
הנמצאים בתוך הקניון ,אך למעט בתי העסק החיוניים המפורטים
בסעיף ב';
( )3דיסקוטק ,בר ,פאב ,אולם אירועים ,מכון כושר ,בריכת שחייה,
פארק מים ,גן חיות ,ספארי ,פינת חי ,בית מרחץ ,בית קולנוע,
תיאטרון ,ספרייה ,מוזאון ומוסד תרבות אחר ,פארק שעשועים,
לונה פארק ,גני שעשועים ומיתקני שעשועים ,עסק לטיפול לא-
רפואי בגוף האדם ,לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית ,מקום
לעריכת מופעים וירידים ,כלי שיט ציבורי ,רכבל ,שמורת טבע ,גן
לאומי ,אתר מורשת ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית;
( )4שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב ,וכן דוכן בשוק כאמור ,ובכלל
זה דוכן למכירת מזון ,למעט שוק סיטונאי ולמעט בתי העסק
החיוניים המפורטים בסעיף ב'.
ב .חריג :מותר לפתוח לציבור חנות למכירת מזון שאינה בית אוכל ,בית
מרקחת ,חנות אופטיקה ,חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה
ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.
ג .ניתן להפעיל שירות משלוחים ,ובלבד שהמשלוח יונח סמוך לפתח בית
המגורים או המבנה ,או מחוצה לו.

איסור התקהלויות
נושא

תשובה

איסור התקהלויות
באזור מוגבל
(גם אם אינם
אדומים)

א .באזור מוגבל יחולו מגבלות ההתקהלות שנקבעו בתכנית הרמזור על
אזור אדום (הכלל הבסיסי :במבנה – עד  10אנשים ,בשטח פתוח – עד
 20אנשים) ,לרבות המגבלות לעניין קיום אירועים והפעלה של בתי
תפילה באזור אדום.
ב .מגבלות ההתקהלות לפי אזור אדום יחולו גם באזורים מוגבלים
שאינם מסווגים כאדומים.

הגבלה על פעילות מוסדות חינוך
נושא
הגבלה על פעילות
מוסדות חינוך
(גם באזורים
מוגבלים שאינם
אדומים)

תשובה
א .באזור מוגבל יחולו ההגבלות על מוסד המקיים פעילות חינוך המצוי
באזור אדום  -לא תתקיים פעילות במוסדות חינוך ,למעט פעילות
והפעלה של מוסד המפורט בסעיף (10ג) לחוק סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ,תש"ף2020-
(מוסדות חינוך לנוער בסיכון ,חינוך מיוחד וכו') ,ולמעט ביצוע של
בחינות בגרות.
ב .ההגבלות על פעילות מוסדות חינוך יחולו גם באזורים מוגבלים שאינם
מסווגים אדומים.
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סייג לתחולת המגבלות
נושא
על מי לא יחולו
המגבלות-

תשובה
ההגבלות לעניין היציאה למרחב הציבורי לא יחולו על הגורמים
המפורטים להלן:
חברי הכנסת ,שרים או סגני שרים ,שופטים ורשמים בבתי המשפט ובבתי
הדין לעבודה ,דיינים ,קאדים ,וקאדים מד'הב בבתי הדין הדתיים ,מבקר
המדינה ועובדי משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ,יושב ראש
ועדת הבחירות המרכזית ועובדיה ועל ראשי רשויות מקומיות בקשר
למילוי תפקידיהם וחברי מועצת רשות מקומית לעניין השתתפות
בישיבות המועצה.

את רשימת הרשויות המקומיות (או חלקן) שהוכרזו כאזורים מוגבלים החל
מתאריך  8/9/2020ניתן למצוא באתר משרד הבריאות,
הרשימה מתעדכנת מעת לעת

מגבלות ההתקהלות מתווה ה'-רמזור' לכלל הישובים בארץ
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נושא
א .הכלל
הבסיסי
למגבלת
התקהלות

ב .מגבלת
התקהלות
במקום
ציבורי או
עסקי

תשובה
לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות ,כולל תפילה או טקס דתי ,שמספר האנשים
בה עולה על המפורט להלן (מגבלה זו אינה חלה על הפגנות):
( )1באזור אדום –  10אנשים במבנה ו –  20אנשים בשטח פתוח;
( )2באזור כתום –  25אנשים במבנה ו –  50אנשים בשטח פתוח;
( )3באזור צהוב –  50אנשים במבנה ו –  100אנשים בשטח פתוח;
( )4באזור ירוק –  100אנשים במבנה ו  250 -אנשים בשטח פתוח.

**רשימת הישובים הנכללים בכל אזור מפורסמת באתר משרד הבריאות.
המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום,
למעט עובדי המקום ,כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על המפורט
להלן ,בהתאם לאזור בו נמצא המקום:
( )1באזור אדום – עד  10אנשים במבנה ועד  20אנשים בשטח פתוח ,ובלבד ששטח
המקום מאפשר שמירת מרחק של  2מטרים בן אדם לאדם.
( )2באזור כתום
(א) עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון – במבנה20% :
מהתפוסה ,ובשטח פתוח 40% :מהתפוסה.
(ב) עסק שאינו טעון רישוי  /עסק טעון רישוי שלא קבועה לו תפוסה מרבית
ברישיון –אדם ל 4-מטרים רבועים.
***בכל מקרה ,הכמות המותרת לא תעלה על  25אנשים במבנה ו 50-אנשים בשטח פתוח,
ולא תהיה נמוכה מ 10-אנשים במבנה ו 20-אנשים בשטח פתוח.
( )3באזור צהוב
(א) עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון – במבנה40% :
מהתפוסה ,ובשטח פתוח 60% :מהתפוסה.
(ב) עסק שאינו טעון רישוי  /עסק טעון רישוי שלא קבועה לו תפוסה מרבית
ברישיון –אדם ל 4-מטרים רבועים.
בכל מקרה ,הכמות המותרת לא תעלה על  50אנשים במבנה ו 100-אנשים
בשטח פתוח ,ולא תהיה נמוכה מ 10-אנשים במבנה ו 20-אנשים בשטח פתוח.
( )4באזור ירוק
(א) עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון – במבנה60% :
מהתפוסה ,ובשטח פתוח 80% :מהתפוסה.
(ב) עסק שאינו טעון רישוי  /עסק טעון רישוי שלא קבועה לו תפוסה מרבית
ברישיון –אדם ל 4-מטרים רבועים.
*** בכל מקרה ,הכמות המותרת לא תעלה על  100אנשים במבנה ו 250-אנשים בשטח
פתוח ,ולא תהיה נמוכה מ 10-אנשים במבנה ו 20-אנשים בשטח פתוח.
*** האכיפה במקומות ציבוריים ועסקיים כאמור תתבצע בהתאם לרף העליון של
מגבלת ההתקהלות ,בהתאם לכל אזור (אדום 10 :במבנה ו 20-בשטח פתוח; כתום25 :
במבנה ו 50-בשטח פתוח; צהוב 50 :במבנה ו 100-בשטח פתוח; ירוק 100 :במבנה ו250-
בשטח פתוח).

ג .קניון ,מוזיאון,
שמורת טבע ,גן
לאומי ,אתר
מורשת ומקום
מהמקומות
הקדושים

מספר השוהים לא יעלה על יחס של אדם לכל  7מטרים רבועים משטח המקום.

ד .חנות למכירת
מוצרי מזון או
מוצרי
היגיינה ובית
מרקחת

מספר השוהים לא יעלה על יחס של אדם לכל  7מטרים רבועים משטח המקום או על
התפוסה המרבית המותרת בכל אזור ,לפי סעיף -הכלל הבסיסי של מגבלת ההתקהלות
לעייל ,לפי הגבוה מבניהם.

חריגה או הפרה
של ההנחיות
במקום ציבורי או

מקום ציבורי או עסקי שמספר השוהים בו חורג מהכמות המותרת  -הפרת החובה
לקבוע ולהפעיל מנגנון לוויסות מספר השוהים במקום בהתאם למספר השוהים
המותר .עבירה זו תיאכף באמצעות הטלת קנס מינהלי בסה"כ .₪ 2,500
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עסקי

מגבלת ההתקהלות ,בבתי תפילה
תשובה

נושא
א .הכלל
הבסיסי
לתפילה

אדם לכל  4מטרים רבועים ,ובכל מקרה לא יותר מהמגבלה החלה ביחס לכל אזור
(אדום 10 :במבנה ו 20-בשטח פתוח; כתום 25 :במבנה ו 50-בשטח פתוח; צהוב50 :
במבנה ו 100-בשטח פתוח; ירוק 100 :במבנה ו 250-בשטח פתוח).
בבית תפילה הכולל חלק בנוי וחלק פתוח ,מספר המתקהלים יהיה לפי הכמות
המצטברת (החישוב ייעשה בנפרד) ,לדוג' :באזור אדום 10 ,אנשים בחלק הבנוי ועוד 20
אנשים בשטח הפתוח.

ב .תפילות
בחודש אלול
ובחגי תשרי
בשטח פתוח

( )1תפילה בשטח פתוח

ג .תפילות
בחודש אלול
ובחגי תשרי
במבנה סגור

(א) ניתן לקיים תפילה בשטח פתוח ,בחלוקה למתחמים נפרדים ,כך שבכל מתחם
ישהו קבוצות קבועות של  20אנשים לכל היותר ,ובלבד שיתקיימו הוראות
משרד הבריאות ותנאים נוספים המפורטים בתקנות(***1אין הגבלה על מספר
המתפללים הכולל ,אלא רק חלוקה לקבוצות).
(ב) במקום בו מספר השוהים הכולל עולה על  250אנשים ,יש לקבל לאישור מראש
של הרשות המקומית ולשכת הבריאות המחוזית.
***1תנאים נוספים המפורטים בתקנות:
שמירת מרחק של  2מטרים לפחות בין מתחם למתחם; סימון כל מתחם בסימון פיזי
כגון חבל או סרט; הושבה בקבוצות קבועות ,ובהושבת אנשים שאינם גרים באותו
מקום יישמר מרחק של  2מטרים ככל הניתן ,ולכל הפחות כיסא ריק; מינוי ממונה
קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים וההושבה בקבוצות קבועות
( )2תפילה במבנה סגור
(א) מבנה ששטחו עד  40מטרים רבועים – לפי הכלל הבסיסי ,כלומר אדם לכל 4
מטרים רבועים ,ובכל מקרה לא יותר מהמגבלה החלה ביחס לכל אזור.
(ב) מבנה ששטחו עולה על  40מטרים רבועים  -בכפוף להוראות משרד הבריאות
ותנאים נוספים המפורטים בתקנות  ,בתפוסה השווה לתפוסה המרבית המותרת
למבנה ,לפי האזור (אדום ,10 :כתום ,25 :צהוב ;50 :ירוק ,)100 :מוכפלת ב2-
ובמספר הכניסות למקום ,ובלבד שהתפוסה לא תעלה על יחס של אדם ל4 -
מטרים רבועים ועל  1,000אנשים סך הכול.
דוגמאות:
• בית כנסת ששטחו  60מ"ר באזור צהוב עם  4כניסות :לכאורה  400אנשים
( )4X2X50אבל לא יותר מ 15-אנשים (אדם לכל  4מטרים).
• בית כנסת ששטחו  800מ"ר באזור כתום עם  3כניסות 150 :אנשים (.)3X2X25
(ג) מבנה ששטחו עולה על  240מטרים רבועים המצוי באזור אדום  -ייווספו
לתפוסה  10אנשים  -אם למבנה כניסה אחת ,ו 20-אנשים  -אם למבנה יותר
מכניסה אחת .דוג' :מבנה באזור אדום עם  3כניסות – .)3X2X10(+20( 80
(ד) במקום שמספר השוהים הכולל בו עולה על  250אנשים יש לקבל אישור מראש
של הרשות המקומית ולשכת הבריאות המחוזית.
(ה) בכניסה למקום יוצב שלט ובו יצוין גודל המבנה ,מספר השוהים המותר ושמו
של ממונה הקורונה.
***2תנאים נוספים המפורטים בתקנות:
הושבה במתחמים בקבוצות קבועות ,בכל קבוצה מספר האנשים יהיה בהתאם לתפוסה
המרבית המותרת למבנה ולכל קבוצה יוקצה פתח כניסה; בהושבת אנשים שאינם גרים
באותו מקום יישמר ביניהם מרחק של  2מטרים ,ככל האפשר ,ולכל הפחות מרחק של
שני כיסאות ביניהם; סימון כל מתחם על ידי מחיצות קשיחות או ניילון כך שלא
יתאפשר מעבר בין מתחם למתחם; שמירת מרחק של  2מטרים לפחות בין מתחם
למתחם; מינוי ממונה קורונה למקום שיהיה אחראי להסדרת כניסת המתפללים
והתנאים הנדרשים.
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מגבלת ההתקהלות ,באירועים
תשובה

נושא

א .אירוע בהושבה ( )1מספר השוהים יהיה כמפורט בסעיף 3ב לעיל בשטח פתוח ,לפי האזור.
( )2מקום המצוי באזור ירוק או באזור צהוב  -ניתן לאשר קיום אירוע שמספר
וללא הגשת
השוהים בו גבוה יותר מהאמור בסעיף 3א לעיל ,בכפוף לתנאים הבאים:
מזון במקום
(א) אירוע בהשתתפות של עד  500אנשים – באישור הרשות המקומית.
ציבורי או עסקי,
(ב) אירוע בהשתתפות של מעל  500אנשים – באישור הרשות המקומית ומנכ"ל
משרד הבריאות ,ובכפוף לתנאי האישור של מנכ"ל משרד הבריאות.
בשטח פתוח
(לדוג' :אירועי
תרבות)
()***3

 ***3תנאים נוספים המפורטים בתקנות:
בישיבה בלבד במקומות מסומנים ,בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום נשמר
מרחק של  2מטרים ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם ,בלא הגשת מזון ,המקום מחולק
למתחמים של  20אנשים לכל היותר ובין מתחם למתחם נשמר מרחק של  2מטרים
לפחות ,סימון פיזי בין המתחמים ,מינוי ממונה קורונה וסדרנים לשמירת החלוקה
למתחמים ופעילות בכפוף להוראות משרדת הבריאות.

ב .אירוע בהושבה ( )1מספר השוהים יהיה שווה לתפוסה המרבית המותרת במבנה ,בהתאם לאזור בו
נמצא המקום (אדום –  10אנשים ,כתום –  ,25צהוב –  ,50ירוק –  ,)100מוכפלת
וללא הגשת
במספר הכניסות למקום .לדוג' :מבנה באזור צהוב עם  4כניסות – .)4X50( 200
מזון במקום
( )2בכל מקרה מספר השוהים לא יעלה על:
(א) מקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו ברישיון תפוסה מרבית במבנה – השיעור
מהתפוסה המרבית המותרת ,באחוזים ,בהתאם לאזור (כתום –  20%מהתפוסה,
צהוב –  40%מהתפוסה ,ירוק –  60%מהתפוסה) ,או  1,000אנשים בסך הכל ,לפי
המחמיר.
(ב) מקום שהוא עסק שאינו טעון רישוי  /עסק טעון רישוי שלא קבועה לו תפוסה
מרבית במבנה – אדם ל 4-מטרים רבועים או  1,000אנשים בסך הכל ,לפי המחמיר.

ציבורי או עסקי,
במבנה סגור
שיש לו מס'
כניסות ()***4

 ***4תנאים נוספים המפורטים בתקנות:
ישיבה במקומות מסומנים ,בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר מרחק
של  2מטרים ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם ,בלא הגשת מזון ,המקום יחולק
למתחמים נפרדים בהתאם למספר הכניסות ,ובכל מתחם ישהו רק אנשים שנכנסו
מאותה כניסה ובמספר שאינו עולה על התפוסה המרבית המותרת (אדום –  ,10כתום –
 ,25צהוב –  ,50ירוק –  ,)100בין מתחם למתחם יישמר מרחק של  2מטרים לפחות,
סימון פיזי בין המתחמים ,מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה
למתחמים ,והמפעיל או המחזיק של המקום יפעל בכפוף להוראות משרד הבריאות.
ג .אירועים
"אחרים"
במרחב
הפרטי,
במרחב
הציבורי,
במקום ציבורי
או במקום
עסקי

()1
()2
()3
()4



מספר המשתתפים לא יעלה על הכמות המותרת לפי הכלל הבסיסי של מגבלת
ההתקהלות ,כמפורט לפי סעיף הכלל הבסיסי של מגבלת ההתקהלות שפורט
לעיל.
אירוע המתקיים גם במבנה וגם בשטח פתוח – מספר המשתתפים לא יעלה על
הכמות המותרת לפי הכלל הבסיסי של מגבלת ההתקהלות בשטח פתוח.
האירועים :מסיבה; כנס; טקס ,לרבות טקס דתי; פסטיבל; טיול מאורגן.
דוגמאות:
חתונה במקום מגורים הכולל גם שטח פתוח (חצר) ,ונמצא באזור כתום – הכמות
המותרת תהיה  50אנשים ,לפי מגבלת ההתקהלות בשטח הפתוח ,ולא 25( 75
במבנה ו 50-בשטח פתוח).
חתונה במסעדה הנמצאת באזור צהוב – לכאורה ,במסעדה יכולים לשהות 150
אנשים בסך הכל ( 50במבנה ו 100-בשטח הפתוח) ,אך אם נערך אירוע במסעדה,
יוכלו לשהות בה רק  100אנשים ,לפי מגבלת ההתקהלות בשטח הפתוח.

מקומות האסורים להפעלה בדרך של פתיחתם לציבור
נושא

תשובה
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המקומות
שהפעלתם
עדיין אסורה
לפי התקנות

המקומות שהפעלתם עדיין אסורה לפי התקנות:
( )1דיסקוטק;
( )2פארק מים;
( )3בריכת זרמים (ג'קוזי) שהיא עסק טעון רישוי;
( )4פארק שעשועים כולל לונה פארק ,לרבות במבנה;
( )5מקום לעריכת ירידים.
( )6אולם או גן לשמחות ולאירועים ,למעט גן אירועים באזור ירוק או באזור צהוב
בלבד ,הפועל בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף הבא (תנאים להפעלת גן
אירועים באזור ירוק או באזור צהוב בלבד).
***שהייה במקום או בבית עסק שפעילותם נאסרה בתקנות – תיאכף.

תנאים להפעלת גן אירועים
נושא
תנאים להפעלת
גן אירועים
באזור ירוק או
באזור צהוב
בלבד.

תשובה
א.
ב.
ג.
ד.

ניתן להפעיל גני אירועים באזור ירוק או באזור צהוב בלבד ,בכפוף לעמידה של
המחזיק או המפעיל בתנאי ה"תו הסגול" (תקנה  )7והוראות משרד הבריאות.
מספר המשתתפים באירוע לא יעלה על  100אנשים ,למעט עובדי גן האירועים
ונותני שירותים.
האירועים יתקיימו בשטח פתוח בלבד ,בהושבה בלבד ובלא ריקודים.
הפעלת גן אירועים בניגוד לתקנות הינה עבירה שתיאכף באמצעות הטלת קנס
מנהלי בסך  5,000ש"ח (אירוע שבו מספר המשתתפים עלה על  100אנשים ,אירוע
במבנה ,אירוע שלא בהושבה בלבד או אירוע הכולל ריקודים).

על מנת לבלום את נגיף הקורונה ,יש להמשיך להישמע להנחיות משרד הבריאות בדבר :שמירה על ריחוק
פיזי ,עטית מסכות במרחב הציבורי ושמירה על היגיינה.
ריכזה וערכה
רפ"ק
דליה סלומון,
ר' תחום שת"פ ורשויות

'זה בידיים שלנו ,ביחד ננצח את נגיף הקורונה'
בברכה.
מפקח
עו"ד אורי בוצ'ומנסקי,
יועמ"ש מנהלת אכיפה ארצית קורונה

סנ"צ
גל גלעד,
רמ"ד חוסן והכוונת ואוכלוסייה
מחלקת חרום/חטיבת המבצעים

לשירותכם :מוקד מידע משטרת-ישראל ,110 :מוקד משרד הבריאות ,*5400 :מוקד מידע פקע"ר ,104:מוקד מד"א ,101:מוקד כב"ה102:
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מדור חוסן והכוונת אוכלוסייה
נספח – 'רמזור' מגבלת ההתקהלות והתפוסה המרבית המותרת החל מ6/9/2020 -
אזור אדום
הכלל הבסיסי

אזור כתום

אזור ירוק

אזור צהוב



במבנה – עד  10אנשים



במבנה – עד  25אנשים



במבנה – עד  50אנשים



במבנה – עד  100אנשים



בשטח פתוח – עד  20אנשים



בשטח פתוח – עד  50אנשים



בשטח פתוח – עד  100אנשים



בשטח פתוח – עד  250אנשים

מקום ציבורי או עסקי



במבנה – עד  10אנשים



(לרבות מסעדות ,בתי קפה,
מסחר מקומי ,שווקים,
מקומות עבודה מקבלי קהל,
בריכות ,מקוואות ומוסדות
ברמה המקומית)



בשטח פתוח – עד  20אנשים

עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה
מרבית ברישיון – במבנה20% :
מהתפוסה ,ובשטח פתוח40% :
מהתפוסה.



עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה
מרבית ברישיון – במבנה40% :
מהתפוסה ,ובשטח פתוח60% :
מהתפוסה.



עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה
מרבית ברישיון – במבנה60% :
מהתפוסה ,ובשטח פתוח80% :
מהתפוסה.



עסק שאינו טעון רישוי  /עסק טעון
רישוי שלא קבועה לו תפוסה מרבית
ברישיון –אדם ל 4-מטרים רבועים.



עסק שאינו טעון רישוי  /עסק טעון
רישוי שלא קבועה לו תפוסה מרבית
ברישיון – אדם ל 4-מטרים רבועים.



עסק שאינו טעון רישוי  /עסק טעון
רישוי שלא קבועה לו תפוסה מרבית
ברישיון – אדם ל 4-מטרים רבועים.

בכל מקרה ,הכמות המותרת לא תעלה
על  25אנשים במבנה ו 50-אנשים בשטח
פתוח.

בכל מקרה ,הכמות המותרת לא תעלה
על  50אנשים במבנה ו 100-אנשים
בשטח פתוח.

בכל מקרה ,הכמות המותרת לא תעלה
על  100אנשים במבנה ו 250-אנשים
בשטח פתוח.

קניון ,מוזיאון ,שמורת טבע,
גן לאומי ,אתר מורשת ומקום
מהמקומות הקדושים

אדם לכל  7מטרים רבועים

אדם לכל  7מטרים רבועים

אדם לכל  7מטרים רבועים

אדם לכל  7מטרים רבועים

חנות למכירת מוצרי מזון או
מוצרי היגיינה ובית מרקחת

אדם לכל  7מטרים רבועים משטח
המקום או  10אנשים (לפי הכלל
הבסיסי) ,לפי הגבוה.

אדם לכל  7מטרים רבועים משטח
המקום או  25אנשים (לפי הכלל
הבסיסי) ,לפי הגבוה.

אדם לכל  7מטרים רבועים משטח
המקום או  50אנשים (לפי הכלל
הבסיסי) ,לפי הגבוה.

אדם לכל  7מטרים רבועים משטח
המקום או  100אנשים (לפי הכלל
הבסיסי) ,לפי הגבוה.

1
אירוע בהושבה בלבד ,ללא
הגשת מזון ,במקום ציבורי או
עסקי ,בשטח פתוח

עד  20אנשים.

אירוע בהושבה בלבד ,ללא
הגשת מזון ,במקום ציבורי או
עסקי ,במבנה סגור



 X 10מס' הכניסות למקום.



בכל מקרה לא יותר מאדם לכל 4
מ"ר ו 1,000-אנשים בסך הכל ,לפי
המחמיר.





במבנה – עד  10אנשים



במבנה – עד  25אנשים



בשטח פתוח – עד  20אנשים



בשטח פתוח – עד  50אנשים





אירוע המתקיים גם במבנה וגם
בשטח פתוח – עד  20אנשים.



אירוע המתקיים גם במבנה וגם
בשטח פתוח – עד  50אנשים.



אירוע "אחר" במרחב
הפרטי ,במרחב הציבורי,
במקום ציבורי או במקום
עסקי

עד  50אנשים ,תוך הפרדה לקבוצות של
עד  20אנשים.



עד  100אנשים ,תוך
לקבוצות של עד  20אנשים.

הפרדה



עד  250אנשים ,תוך
לקבוצות של עד  20אנשים.



עד  500אנשים – באישור הרשות
המקומית.



עד  500אנשים – באישור הרשות
המקומית.



מעל  - 500באישור הרשות המקומית
ומנכ"ל משרד הבריאות.



מעל  - 500באישור הרשות המקומית
ומנכ"ל משרד הבריאות.



 X 25מס' הכניסות למקום.



 X 50מס' הכניסות למקום.



 X 100מס' הכניסות למקום.

בכל מקרה מספר השוהים לא יעלה
 20%מהתפוסה המרבית המותרת
למבנה ברישיון (ואם אין רישיון -
אדם לכל  4מ"ר) או  1,000אנשים
בסך הכל ,לפי המחמיר.



בכל מקרה מספר השוהים לא יעלה
 40%מהתפוסה המרבית המותרת
למבנה ברישיון (ואם אין רישיון -
אדם לכל  4מ"ר) או  1,000אנשים
בסך הכל ,לפי המחמיר.



בכל מקרה מספר השוהים לא יעלה
 60%מהתפוסה המרבית המותרת
למבנה ברישיון (ואם אין רישיון -
אדם לכל  4מ"ר) או  1,000אנשים
בסך הכל ,לפי המחמיר.



במבנה – עד  50אנשים



במבנה – עד  100אנשים

בשטח פתוח – עד  100אנשים



בשטח פתוח – עד  250אנשים

אירוע המתקיים גם במבנה וגם
בשטח פתוח – עד  100אנשים.



אירוע המתקיים גם במבנה וגם
בשטח פתוח – עד  250אנשים.

הפרדה

(מסיבה ,כנס ,טקס ,לרבות
טקס דתי ,פסטיבל ,טיול
מאורגן)
אירוע בגן אירועים בשטח
פתוח ,בישיבה
בתי תפילה – הכלל הבסיסי

תפילות בשטח פתוח –
במהלך חודש אלול ובחגי
תשרי

אסור

אסור

עד  100אנשים

עד  100אנשים

אדם לכל  4מטרים רבועים ,אך לא יותר
מ 10-אנשים במבנה ו 20-בשטח פתוח.

אדם לכל  4מטרים רבועים ,אך לא יותר
מ 25-אנשים במבנה ו 50-בשטח פתוח.

אדם לכל  4מטרים רבועים ,אך לא יותר
מ 50-אנשים במבנה ו 100-בשטח פתוח.

אדם לכל  4מטרים רבועים ,אך לא יותר
מ 100-אנשים במבנה ו 250-בשטח פתוח.



קבוצות קבועות של עד 20אנשים,
בחלוקה למתחמים נפרדים.



קבוצות קבועות של עד 20אנשים,
בחלוקה למתחמים נפרדים.



קבוצות קבועות של עד 20אנשים,
בחלוקה למתחמים נפרדים.



קבוצות קבועות של עד 20אנשים,
בחלוקה למתחמים נפרדים.



מעל  250אנשים  -באישור מראש של
הרשות המקומית ולשכת הבריאות
המחוזית.



מעל  250אנשים  -באישור מראש של
הרשות המקומית ולשכת הבריאות
המחוזית.



מעל  250אנשים  -באישור מראש של
הרשות המקומית ולשכת הבריאות
המחוזית.



מעל  250אנשים  -באישור מראש של
הרשות המקומית ולשכת הבריאות
המחוזית.
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2
תפילות בשטח סגור –
במהלך חודש אלול ובחגי
תשרי



ממבנה ששטחו עד  40מ"ר – לפי
הכלל הבסיסי.



ממבנה ששטחו עד  40מ"ר – לפי
הכלל הבסיסי.



ממבנה ששטחו עד  40מ"ר – לפי
הכלל הבסיסי.



ממבנה ששטחו עד  40מ"ר – לפי
הכלל הבסיסי.



מבנה ששטחו מעלה  40מ"ר –עד 20
אנשים כפול מספר הכניסות למקום,
ובכל מקרה לא יותר מאדם לכל 4
מ"ר ו 1,000-אנשים בסך הכל.



מבנה ששטחו מעלה  40מ"ר –עד 50
אנשים כפול מספר הכניסות למקום,
ובכל מקרה לא יותר מאדם לכל 4
מ"ר ו 1,000-אנשים בסך הכל.



מבנה ששטחו מעלה  40מ"ר –עד
 100אנשים כפול מספר הכניסות
למקום ,ובכל מקרה לא יותר מאדם
לכל  4מ"ר ו 1,000-אנשים בסך הכל.



מבנה ששטחו מעלה  40מ"ר –עד
 200אנשים כפול מספר הכניסות
למקום ,ובכל מקרה לא יותר מאדם
לכל  4מ"ר ו 1,000-אנשים בסך הכל.



במתחמים
ישבו
המתפללים
בקבוצות קבועות ,כאשר בכל קבוצה
יהיו עד  10אנשים.



במתחמים
ישבו
המתפללים
בקבוצות קבועות ,כאשר בכל קבוצה
יהיו עד  25אנשים.



במתחמים
ישבו
המתפללים
בקבוצות קבועות ,כאשר בכל קבוצה
יהיו עד  50אנשים.



במתחמים
ישבו
המתפללים
בקבוצות קבועות ,כאשר בכל קבוצה
יהיו עד  100אנשים.



אם שטח המקום מעל  240מ"ר –
ניתן להוסיף  10אנשים  -אם למבנה
כניסה אחת ,ו 20-אנשים  -אם
למבנה יותר מכניסה אחת.



תפילה בהשתתפות של מעל 250
אנשים  -באישור הרשות המקומית
ולשכת הבריאות המחוזית.



תפילה בהשתתפות של מעל 250
אנשים  -באישור הרשות המקומית
ולשכת הבריאות המחוזית.



תפילה בהשתתפות של מעל 250
אנשים  -באישור הרשות המקומית
ולשכת הבריאות המחוזית.



תפילה בהשתתפות של מעל 250
אנשים  -באישור הרשות המקומית
ולשכת הבריאות המחוזית.
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מדור חוסן והכוונת אוכלוסייה

