הנחיות לגבי

בחגים
הסגר
מה מותר מעבר ל 1 -קילומטר

24.9.20

החל מיום שישי ה 25.9 -בשעה 14:00

הגעה וחזרה של עובד חיוני/חייל
למקום עבודתו (רשימת מקומות
העבודה החיוניים תפורסם על
ידי משרד האוצר)
הצטיידות בתרופות ,במזון
ובמוצרים ושירותים חיוניים
סיוע לאדם בעל קושי או מצוקה
טיפול רפואי/פסיכולוגי/רפואה
משלימה (מטופל  )1ויציאה
למסגרות רווחה ולטיפול
סוציאלי חיוני
יציאה לכנסת/להליך משפטי/
לתרומת דם
יציאה לפעילות ספורטיבית של יחיד
 /אנשים הגרים יחד ללא הגבלת
מרחק ,שלא באמצעות רכב

השתתפות בהלוויה או ברית

יציאת אישה לטבילה במקווה
בעל תפילה שקיבל אישור
מהמשרד לשירותי דת
להשתתפות בתפילות בימים
הנוראים

טיפול חיוני בבעלי חיים
העברה של קטין בין הורים שלא
חיים יחד/העברת קטין להשגחת
אדם אחר ,שיש לו הורה יחיד
שיוצא לצורך חיוני
הגעה למסגרת יום חינוכית
שפעילותה מותרת (חינוך מיוחד,
ילדי עובדים חיוניים)
יציאת דיירים במסגרות רווחה,
בעלי מוגבלות ,לביקורים אצל
קרובי משפחה מדרגה ראשונה,
וביקורים של בני המשפחה
במסגרות
יציאת משפחה מדרגה ראשונה
לאזכרה לחללי מלחמת יום
הכיפורים
מעבר דירה
תעופה/תחבורה ציבורית על פי
מתווה שיפורסם

הנחיות לגבי

הסגר בחגים

הגבלת שהייה

חל איסור על שהייה בבית מגורים של אדם אחר (שלא למטרה
מותרת ,כגון לצורך ביצוע עבודה ,או סיוע לאדם בעל קושי)
חל איסור על שהייה בחוף ים ,למעט לצורך ביצוע פעילות ספורט
מותרת בלבד (כולל שחיה ,של אדם יחיד/אנשים הגרים יחד,
בהגעה ממקום המגורים ולא באמצעות רכב)

כללי התנהגות במרחב הציבורי
התקהלות עד ל  20אנשים בשטח פתוח ועד ל  10אנשים במבנה
במקרה של בית מגורים מותרת משפחה גרעינית בלבד
תפילה  -בכפוף להגבלת מרחק של  1000מטרים
לא ניתן להתפלל עם אדם נוסף במבנה .תפילות בשטח פתוח
בלבד  -עד  20איש (לא כולל יום כיפור ,בו יתקיימו תפילות
במתווה מיוחד)
שמירת מרחק של  2מ' בין אדם לאדם
הגבלות על מספר נוסעים ברכב  -עד  3אנשים (למעט אנשים
הגרים יחד) ,ונוסע נוסף בכל ספסל אחורי נוסף
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הסגר בחגים
הגבלות על פעילות מסחר ,בילוי ופנאי
חל איסור על פתיחת עסקים ומקומות הפתוחים לציבור (כולל מסחר,
מסעדות למעט משלוחים ,בריכת שחיה ,מכון כושר ,מספרה ,מכון יופי,
מקומות בילוי ופנאי) וכן קבלת קהל במקומות עבודה
איסור על הפעלת שוק או יריד ועל הפעלת דוכן ,לרבות דוכן מזון בשוק

חריגים:
חנויות חיוניות :מזון ,אופטיקה ,בית מרקחת ומוצרי היגיינה ,תחזוקת הבית,
מוצרי חשמל ,מכבסה ,מוצרי תקשורת ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת
ומחשבים
מלונות ויחידות אירוח סגורים לנופשים

מקום המשמש לאימון בלבד של ספורטאים מקצועיים
מותרת יציאה לצורך רכישת ארבעת המינים ,מוצרים לסוכה ומנהג כפרות.
באותה עת מותרת פתיחה של מקום למכירת הנ"ל או מקום המשמש לקיום
מנהג כפרות .לא ניתן לקיים שוק או יריד ארבעת המינים (יכולים להימכר
בחנות חיונית או בחנות שמוכרת את אלה בלבד)
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הסגר בחגים
מתווה תפילות ליום כיפור:
ניתן להגיע למקום שנערכת בו תפילה בציבור בטווח של
 1000מטרים בלבד ממקום המגורים
בשטח פתוח – בקבוצות קבועות של עד  20אנשים ,עם
מרחק בין הקבוצות וסימון פיזי ,מושב ריק בין אנשים שלא
גרים יחד וללא הגשת מזון
במבנה  -הושבה במתחמים בקבוצות קבועות של עד / 25
( 10תלוי באזור כתום/אדום) ,מחיצות ושמירת מרחק בין
המתחמים ,הצבת שלט עם מס' המתפללים המותר ,גודל
המקום ,וכללי הפעלה ,שמירת  2כיסאות מרחק בין אנשים
שלא יושבים יחד ,וללא הגשת מזון
התפוסה המותרת לגבי תפילה במבנה בימים נוראים:
באזור אדום
עבור  2הכניסות הראשונות עד  30אנשים
עבור כל כניסה נוספת עוד  20אנשים
באזור כתום
 50אנשים עבור כל כניסה
מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם לכל  4מ"ר
משטח המקום המיועד לתפילה
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