
أنظمة اإلغالق ح�ت التاريــــخ الموافق 
21.1.2021
تقييد النشاط

بية والتعليم ال�ت

أماكن العمل

المواصالت:

8/1/21

ي خطر المفتوحة 
بية الخاصة، والمؤسسات للشبيبة �ف حظر تفعيل مؤسسات تربوية، ما عدا ال�ت

ها من الحاالت االستثنائية المختلفة. وغ�ي

سُيسمح بتفعيل مدرسة داخلية من خالل المسار المغلق لمدة 30 يوًما عىل األقل، وبدون إمكانية 
إعادة استقبال أحد الطالب الذين خرجوا من المدرسة الداخلية لديها.
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ي منطقة مغلقة.
ح�ت 5 أشخاص �ف

ي منطقة مفتوحة.
ح�ت 10 أشخاص �ف

ي منطقة مغلقة 
ذلك ما عدا حفالت العرس والجنازات حيث ُيسمح بتواجد ح�ت 10 أشخاص �ف

ي منطقة مفتوحة.
وح�ت 20 شخًصا �ف

ي 
افية، حيث لن ُيسمح بتفعيل مكان لغرض إقامة مباريات �ف تقليص األنشطة الرياضية االح�ت

الدوريات العلوية ألصناف الرياضة الكروية، وإنما لغرض ممارسة التدريبات فحسب.

ي الحاالت االستثنائية.
ف رحلة جوية، ما عدا �ف تقليص السماح بالسفر  إىل خارج إرسائيل عىل م�ت
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ورية. ي تقدم الخدمات ال�ف سُيسمح بتفعيل أماكن العمل ال�ت

ورًيا  ي مكان عمل إذا تم اعتبار مكوثه هذا �ف
يجوز لكل صاحب عمل السماح بمكوث عامل �ف

لصيانة المكان أو لغرض استمرار نشاط مكان العمل، وبضمن ذلك إصالح العيوب، والحراسة، 
واإلرساليات ودفع األجور وغ�ي ذلك.

ي حاالت 
، �ف ف ي األنظمة، تمت إضافة المحام�ي

ورية المنصوص عليها �ف إىل قائمة أماكن العمل ال�ف
ها من المؤسسات، والتحض�ي للتمثيل  ف عليهم تمثيل زبائن أمام المحاكم أو غ�ي حيث يتع�ي

ي ال تحتمل التأجيل ويتعذر تقديمها بواسطة وسيلة  ورية لزبون وال�ت المذكور، أو تقديم خدمة �ف
ف بمساعدة لجنة االنتخابات المركزية للكنيست أو لجنة  رقمية بديلة، وكذلك العمال الملزم�ي

انتخابات محلية للكنيست، لغرض إجراء االنتخابات المقبلة.

وط المختلفة والذين سيواصلون نشاطهم كالمعتاد ملزمون  أصحاب العمل الذين يستوفون ال�ش
. ي وط المعيار البنفس�ج بمواصلة استيفاء رسش

. ي
و�ف * سيتم ن�ش قائمة فروع العمل المستثناة عىل موقع وزارة المالية اإللك�ت
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ي المواصالت العامة لـ 50% 
تخفيض العدد األقىص من األشخاص الذي يمكن احتواؤه �ف

)توضيح: يدور الحديث عن التخفيض داخل الحافالت لنسبة ال تتعدى الـ 50 بالمائة من العدد 
األقىص المسموح باحتوائه(.
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وضع قيود عىل الخروج من مكان السكن لمسافة أبعد من 1000 م�ت عنه، ما عدا الحاالت 
 ، ي

، التظاهر، اإلجراء القضا�ئ ي أو االجتماعي ي التطعيم، العالج الط�ج
االستثنائية مثل: الخروج لتل�ت

ف  ي )ليس عن طريق الوصول إىل المكان بالسيارة(، نقل قا� ب�ي
الخروج لممارسة نشاط ريا�ف

، الخروج إىل مكان العمل أو إىل إطار تربوي ُيسمح بتفعيله، الخروج للمشاركة  ف والديه المنفصل�ي
ي جنازة أو حفل عرس )رهًنا بالقيد عىل التجمعات(.

�ف

: 500 ش.ج. ف فرض بحق المخالف�ي ي تُ الغرامة ال�ت

ل شخص آخر. ف ي م�ف
حظر الخروج من مكان السكن لغرض المكوث �ف

ورية التالية: المواد الغذائية،  إغالق األماكن العامة والتجارية ما عدا المحالت التجارية ال�ف
ها من المنتجات الالزمة للقيام  النظافة الشخصية، الب�يات، الصيدلية، األجهزة الكهربائية وغ�ي

ل. ف ي الم�ف
ورية �ف ميمات �ف ب�ت

إغالق وحدات استضافة وأكواخ، حديقة حيوانات، سفاري ومحميات طبيعية، حدائق وطنية، 
ي ذلك صالون حالقة ومكان 

، بما �ف ي مواقع تراثية ومواقع تخليدية؛ مكان يقدم عالًجا غ�ي ط�ج
يقدم عالجات جمالية وتجميلية؛ مكان يقدم عالج الطب المكّمل؛ مجمع درايف إن لمشاهدة 
األفالم؛ مجمع تجاري أو سوق البيع بالتجزئة ومتحف، وكذلك إلغاء إمكانية فتح مطعم يتيح 

ي للوجبات.
االستالم الذا�ت

إلغاء إمكانية القيام بدروس عملية لتعليم قيادة السيارة وحظر تنظيم رحلة 
منظمة أو المشاركة فيها.

ي للوجبات من المطاعم مقابل إتاحة خدمة اإلرساليات.
حظر االستالم الذا�ت

ל

קנס

ي ستظل 
تذك�ي بالقيود المفروضة حالًيا، وال�ت

سارية المفعول خالل الـ 14 يوًما المقبلة أيًضا


