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הגבלת הפעילות

חינוך

8/1/21

איסור על הפעלת מוסדות חינוך, למעט חינוך מיוחד, מוסדות לנוער בסיכון פתוחים 
ועוד חריגים שונים.

תתאפשר פעילות פנימיה במסלול הסגור ל 30 יום לפחות, וללא אפשרות לקליטה
חזרה לפנימייה לתלמיד שיצא ממנה.
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עד 5 אנשים בשטח סגור,
עד 10 אנשים בשטח פתוח,

למעט חתונה, ברית והלוויה, עד - 10 בשטח סגור עד 20 בשטח פתוח. 

צמצום פעילות ספורט מקצועי, כך שלא ניתן יהיה להפעיל מקום אימון לצורך קיום משחקים  
של הליגות העליונות בענפי הכדור, אלא לצורך אימון בלבד. 

צמצום ההיתר לצאת בטיסה מחוץ לישראל, למעט מקרים חריגים.
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תעסוקה

יותרו מקומות העבודה, המספקים שירותים חיוניים.

כל מעסיק רשאי לאפשר שהייה של עובד במקום עבודה אם שהייתו נדרשת לשם תחזוקת 
המקום או לצורך המשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, ובכלל זה תיקון ליקויים,

שמירה, משלוחים, תשלומי שכר ועוד. 

שעליהם  במקרים  הדין,  עורכי  נוספו  בתקנות,  הקיימת  החיוניים  העבודה  מקומות  לרשימת 
לייצג לקוחות בפני בתי משפט או מוסדות אחרים, להכין לייצוג כאמור, או לתת שירות חיוני ללקוח 
שאינו סובל דיחוי ולא ניתן לבצעו באמצעי דיגיטלי חלופי, וכן עובדים שנדרשים לסייע לוועדת 
הבחירות המרכזית לכנסת או לוועדת בחירות אזורית לכנסת, לצורך קיום הבחירות הקרובות.

מעסיקים העומדים בתנאים השונים וימשיכו לפעול, נדרשים להמשיך לעמוד בתנאי התו הסגול.  
* רשימת ענפי העבודה המוחרגים תפורסם באתר משרד האוצר.
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צמצום התפוסה בתחבורה הציבורית ל- 50%
)הבהרה: מדובר בצמצום בתוך האוטובוסים לעד 50 אחוז מהתפוסה(.
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תזכורת להגבלות שכבר קיימות היום, 
וימשיכו להתקיים גם ב-14 הימים הקרובים

קביעת הגבלות על יציאה ממקום המגורים מעבר ל-1,000 מטר, למעט חריגים כמו: יציאה 
להתחסן, טיפול רפואי )כולל רפואה משלימה( או טיפול סוציאלי, הפגנה, הליך משפטי, יציאה 
לצורך פעילות ספורט )שלא בדרך של הגעה למקום בכלי רכב(, העברת קטין בין הוריו הפרודים, 
יציאה למקום עבודה או למסגרת חינוכית שפעילותה מותרת, יציאה לצורך השתתפות בהלוויה, 

בחתונה או בברית )בכפוף למגבלת ההתקהלות(. 

קנס על הפרה: 500 ₪.

איסור יציאה ממקום המגורים לצורך שהייה במקום מגורים של אדם אחר.

סגירה של מקומות ציבוריים ועסקיים למעט חנויות חיוניות: מזון, היגיינה, אופטיקה, בית 
מרקחת, מוצרי חשמל ומוצרים הדרושים לתיקונים חיוניים בבית.

סגירה של יחידות אירוח וצימרים, גן חיות, ספארי שמורת טבע, גנים לאומיים, אתרים לאומיים 
ואתרי הנצחה; מקום למתן טיפול שאינו רפואי, לרבות מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה; 
דרייב אין לצפיה בסרטים; קניון או שוק קמעונאי ומוזאון, וכן ביטול האפשרות לפתיחת בית 

אוכל בדרך של איסוף עצמי.

ביטול האפשרות לקיים שיעורי נהיגה מעשיים ואיסור על ארגון או השתתפות בטיול מאורגן.

איסור על טייק-אווי, מותר שירות משלוחים.
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