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 עבור המוקדים ופנקס הכיס לשוטר  –לאוכלוסייה מ"י אוגדן שאלות ותשובות 
 

 לאוכלוסייה במרחב הציבורי מ"י, ויועמ"ש הנחיות ודגשי מב"צ
  נגיף הקורונה  בהתאם לתקש"ח  

 
 46 -בהתקהלויות ל המרבימס' המשתתפים  ,65:66משעה  0/0/4646 -החל מ-תיקון 
  איסור הפעלת אולמות וגני אירועים, פאבים , 02:66משעה  0/0/4646-החל מ -תיקון 

 
 

 מקור/המשיב תשובה שאלה/נושא
  התקהלות אסורה

 7/7-יום ב' )החל מ
  (00:00 שעהב

)במקום  כולל, אנשים 00עד  בשטח פתוחהתקהלות  .א
00).  

  כולל. אנשים 00עד  במבנההתקהלות  .ב

)במקום  כולל, אנשים 00עד  בבית תפילהתפילה  .ג
00).  

 יועמ"ש/אג"מ

המקומות שהוחלט על 
  סגירתם

 

 : סגוריםההמקומות 
מיום  החליסגרו ) ולאירועים אולם או גן לשמחות .א

 . (07:00בשעה  7/7-ג' ב
 .מקום לעריכת מופעים וירידים .ב
  .בית קולנוע .ג
 תיאטרון .  .ד
 מוזיאון. למעט , מוסד תרבות אחר .ה
 כולל בר ופאב במלון.בר פאב , .ו
 בריכת שחייה.  .ז
 מכון כושר. .ח

 יועמ"ש/אג"מ

 ,מסעדותהגבלות על 
בתי אוכל  בתי קפה

  )כולל בתי מלון( 

 – שטח סגור ושטח פתוח יםשכולל מסעדה/בית קפה
של  פתוחשטח הה ,אנשים 00השטח הסגור מוגבל ל 

 אנשים.  00 -מוגבל ל ,המסעדה/בית קפה

 

 יועמ"ש/אג"מ

 .אסורותבריכת שחייה  בריכות שחייה
 : למעט

  .בריכת שחייה בבית מלון .א

בריכת שחייה לצורך אימון של ספורטאי החבר  .ב
 .באיגוד או בהתאחדות כהגדרתם בחוק הספורט

עליהן יחולו ***בריכה טיפולית לצורך טיפול במים  .ג
שהייה של  -התו הסגול שנקבע בעבר לגבי בריכות 

 .מ"ר 6לא יותר מאדם אחד לכל 

 יועמ"ש/אג"מ

 .אסור –מכון כושר  כושרחדר 
 

אימון ספורטאי החבר באיגוד/ מכון כושר לצורך  למעט
)לגבי מכון כושר התאחדות כהגדרתם בחוק הספורט 

שחלו על  התו הסגוללאימון ספורטאי יחולו הוראות 
הגבלה למספר אנשים שלא  –חדרי כושר באופן כללי 

 מ"ר(.  7יעלה על אדם לכל 

 

 יועמ"ש/אג"מ

החלים על  בהתאם לכללים – מותר לפתוחסטודיו  סטודיו
 0א9סעיף חלות עליו הוראות ופתוח לציבור המקום 

, כולל מגבלת מספר השוהים תקנות הגבלת פעילות
 .מ' 0במקום, אחד לכל 

 

 יועמ"ש/אג"מ
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 חידוד הנחיות לגבי עטיית מסכות במרחב הציבורי

 
 מקור/המשיב תשובה /שאלהנושא

עטיית מסכות אופן 
 במרחב הציבורי 

 אתגם ו הפה את שיכסה באופן לעטות יש כההמס את

 .האף

 .כהמס אינו פנים מגן  -כי לב לשים יש 

 

 יועמ"ש/אג"מ
 

מקרים בהם איי עטיית 
מסכה אינה מהווה 

 עבירה

 .0 לגיל מתחת קטין .א

 או שכלית, נפשית מוגבלות שמחמת אדם .ב

 שנמנעת או משמעותי באופן מתקשה רפואית

 הפה את לכסות האמורה מוגבלותו עקב ממנו

 .האף ואת

 .ספורט פעילות המבצע אדם .ג

 בעת, הבריאות משרד הנחיות פי על - הים חוף .ד

 חובת אין לים ובכניסה הים חוף על שהייה

 ממשית אפשרות שיש ובלבד כהמס עטיית

, לאדם אדם בין מטרים 0 של מרחק על לשמור

 חובה יש(. מקום באותו הגרים אנשים למעט)

, לשירותים הליכה בעת כההמס את לעטות

 . הים בחוף המצוי אחר למקום או למזנון

 אדם בלא מופרד או סגור במקום השוהה אדם .ה

 אנשים עם כאמור במקום השוהה אדם או, נוסף

 .איתו מקום באותו הגרים

 :הבריאות משרד הנחיות לפי

 או בדיבור אחר צורך או שיעור, הרצאה מתן בעת

 לזמן המסכה את להוריד ניתן, גלויות בפנים

 נמצא ביותר הקרוב שהאדם בתנאי וזאת, הפעילות

 מחיצה קיימת כאשר או מטר 0 על העולה במרחק

 בין לפחות הראש לגובה מעל קשיח מפלסטיק

  .התלמידים או/ו האנשים

 שותה, אוכל האדם בו במצב להיות עשוי כאמור צורך

 .מעשן או

 יועמ"ש/אג"מ
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 כלליות של הציבורלשאלות ודגשים מענה 
 

 מקור/המשיב תשובה /שאלהנושא
לסגירת  ,וממתי הצ
נכנס  ,ינושצו המקומות

?לתוקף  

 , 00:00בשעה  7.7נכנס לתוקף ביום  הצו

האיסור על הפעלת אולם או גן אירועים  למעט

 . 07:00בשעה  7.7.00שייכנס לתוקפו בתאריך 

 יועמ"ש/אג"מ

ממתי חל התיקון על 
מספר המשתתפים 

-בהתקהלויות  המרבי
46?  

 

 00-תיקון מספר המשתתפים המרבי בהתקהלויות ל

 . 00:00בשעה  7.7.0000החל מהבוקר אנשים, 

 יועמ"ש/אג"מ

ה המקרים שבהם  מ
כה יש חובה לעטות מס

 בחוף הים?
  

, לשירותים הליכה בעת כההמס את לעטות ובהח

  .הים בחוף המצוי אחר למקום או למזנון

 יועמ"ש/אג"מ

הנחיות לגבי עסקים 
שיון ימעורבים עם ר

.עסק לפאב ומסעדה  

 הינו ()פעילות יומיומית עסק שבמהותו העיקרית

אלא אם יעמוד  ,כמסעדה לא יהיה רשאי לפעולפאב, 

סביב של מסעדה, היינו ישיבה  התו הסגולבכללי 

 שולחנות עם הגשת מזון. 

 התו הסגולעסק שיפעל כפאב ו/או לא יעמוד בכללי 

מה  -של מסעדה יבצע עבירה. המבחן הוא מהותי

ולא איזה רישיון יש  הפעילות המתבצעת במקום

  למקום.

/חטיבת רמ"ד רישוי
  האבטחה

חדר כושר יכול לטעון 
 שהוא סטודיו?

 נוכח אי בהירות בנושא חדרי כושר: 

 . אסורחדר כושר 

כושר הוא לא יכול לטעון שהוא ככל שהוא חדר 

רק סטודיו מותר  סטודיו. אם הוא לא חדר כושר אלא

כולל  -0א0לו לפתוח אבל חלות עליו הוראות סעיף 

 מ'(.  7מגבלות מספר השוהים במקום )אחד לכל 

 יועמ"ש/אג"מ
 

ורמ"ד 
רישוי/חטיבת 

 האבטחה

בריכות שחיה מה לגבי 
? פרטיות בבניינים   

 םבריכות פרטיות בבנייניחל גם על האיסור 

 שמופעלות על ידי מפעיל/וועד. 

 .בבתים פרטיים מותרת

חמ"ל משרד 
 הבריאות 

 )סיגל(

 
 :בדבר להישמע להנחיות משרד הבריאותלהמשיך על מנת לבלום את נגיף הקורונה, יש 

 ושמירה על היגיינה. במרחב הציבורי ת מסכותשמירה על ריחוק פיזי, עטי
 
 

 : כהוער   ריכזה כתבה
 רפ"ק      , דליה סלומון

 שת"פ ורשויות  ' תחוםר
 

 'הקורונהנגיף ביחד ננצח את זה בידיים שלנו, '      
 

    .בברכה                                                                                              
   

 סנ"צ                           ,   ל גלעדג
 כלוסייהאוו חוסן והכוונת רמ"ד

  םמחלקת חרום/חטיבת המבצעי
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