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12.8.20 

 .ריכוז הנחיות – 11.8-ביום ג' ה ןלתוקפ שנכנסוהחלטות קבינט הקורונה 

 החלטות אלו עשויות להשתנות אם ועדות הכנסת יחליטו כך.

 

 השינויים המרכזיים:

 מתקני שעשועים יותרו לשימוש בכפוף לשילוט .א

 מ"ר לרוחץ במים 6בכפוף למגבלות  בריכות הפעוטות ישובו לפעול .ב
 מופעי תרבות בהתאם להגבלות על מספר המשתתפים בהתקהלויות. ניתן לקיים  .ג

מנכ"ל משרד הבריאות, בהתייעצות עם מנכ"ל משרד התרבות, רשאי לאשר למוסד תרבות לקיים 

 מופעים בתנאים אחרים עליהם יחליט.
נוסעים בנוסף לנהג, ואם יש ברכב יותר מספסל אחורי אחד  2 הגבלה על נסיעות בכלי רכב פרטיים: .ד

 נוסע נוסף על כל ספסל נוסף, למעט אנשים הגרים יחד.
 

 ריכוז ההנחיות

 ריחוק חברתי:

 מ' בין אדם לאדם. 2במרחב הציבורי שמירת מרחק של  .א

אנשים בשטח  20 –של יותר מ  –איסור התקהלות במרחב בפרטי, הציבורי ובמקום ציבורי או עסקי  .ב

 אנשים במבנה. 10פתוח, ועד 

נוסעים בנוסף לנהג, ואם יש ברכב יותר מספסל אחורי אחד  2 רכב פרטי:הגבלות על נסיעה בכלי  .ג

 נוסע נוסף על כל ספסל נוסף, למעט אנשים הגרים יחד.

 

 פעילות עסקים, מקומות עבודה וכו:

הכללים החלים על מקום ציבורי או עסקי, בין היתר: הגשת הצהרה, הצבת מחיצה, שילוט, מינוי ממונה המשך 

הכנסת אדם ללא -קורונה, תשאול ומדידת חום, סימון מקומות עמידה בתור, שמירת כללי היגיינה וחיטוי, אי

 מסיכה וכו'.  

 

 מקומות עבודה:

 הכללים החלים על מקומות העבודה:

 מטר בין עובד לעובד 2מרחק של שמירה על  .א

 עטיית מסיכה  .ב

 שימוש בציוד אישי ככל הניתן .ג

 משתתפים, תוך הקפדה על הכללים 50ישיבות עד  .ד

 :מקומות עבודה שאינם מקבלים קהל

אנשים בשטח פתוח אינן חלות, ובמקומן חלות  20-אנשים בשטח סגור ו 10מגבלות ההתקהלות עד במקום 

הנחיות למעסיקים כיצד לפעול על מנת למזער הדבקות בנגיף. כמו כן, קבועות בתקנות החרגות עבור מקומות 

 ציפה של המשק. עבודה חיוניים מהצורך לעמוד בכללים ככל שלא ניתן, זאת על מנת לשמור על פעילותו הר
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 תפוסה במקום ציבורי ועסקי:

  מ"ר או בהתאם להגבלת התקהלות )הגבוה מבין השניים(.  7אדם לכל 

 במידה וקיימים חללים סגורים מופרדים ללא דלת  בחוץ 30בשטח סגור במבנה ועד  20: בית אוכל

 .סועדים בכל חלל 20ניתן להכיל  –מקשרת 

  תפוסה לפי רישיון העסק 35%עד  :בבית מלוןבית אוכל.  

 איש 15עד  –במסגרת רווחה  טיפול קבוצתי 

 מניעת אכילה במתחם מזון משותף.: תנאים נוספים לקניון ולשוק 

 המשלוח יונח בסמוך לפתח בית מגורים, מחוץ לו. :משלוחים 

 ין מספר מ"ר. כמו כן, מוטלת חובת הצבת שילוט לעני 6בתוך מי הבריכה עד אדם לכל : מקוואות

 השוהים המותר במקום, וקביעה והפעלת מנגנון לוויסות השוהים.

 בריכות:

מ"ר. כמו כן, מוטלת חובת הצבת שילוט לעניין מספר השוהים המותר  6בתוך מי הבריכה עד אדם לכל 

 במקום, וקביעה והפעלת מנגנון לוויסות השוהים.

 מ"ר לרוחץ במים. 6בכפוף למגבלות  ישובו לפעול ותטבריכות הפעו

 מותר השימוש בכפוף לשילוט. – שעשועיםגני 

 

 עסקים סגורים:

 יסקוטקד .1
 בר, פאב .2

 פארק מים .3
 שהיא עסק טעון רישוי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים( 'קוזי)גבריכת זרמים  .4

 פארק שעשועים כולל לונה פארק, לרבות במבנ .5
 אולם או גן לשמחות ולאירועים( .6

 .לעריכת ירידיםמקום  .7

 

מגבלת ההתקהלות על א יארגן אדם, ולא ישתתף, באירוע שמספר המשתתפים בו עולה כמו כן , ל*

בין אם האירוע מתקיים במרחב הפרטי או במרחב  בשטח פתוח( 20במבנה ,  10יבורי )במרחב הצ

טיול ל, פסטיב, ס דתטקס, לרבות טק, כנס, המסיב: הציבורי, ובין אם הוא מתקיים במקום ציבורי או עסקי

 .*כאמור אישור לו שניתן מופע למעט, אמנותמופע בידור ן, מאורג

 

 תרבות:

 וגע לפעילויות התרבות נוציא בנפרדהנחיות מעודכנות בנ

 

 חדר המצב המועצה פועל על מנת לתת מענה לתושבים וליישובים

 106  להתקשר למוקד המועצה בטלפון   מוזמנים

 


