הנחיות לגבי

בחגים
הסגר
מה מותר מעבר ל 1 -קילומטר

20.9.20

הגעה וחזרה של עובד/חייל
למקום עבודתו

טיפול חיוני בבעלי חיים

הצטיידות בתרופות ,במזון
ובמוצרים ושירותים חיוניים

העברה של קטין בין הורים
שלא חיים יחד ,או העברת קטין
להשגחת אדם אחר ,שלו הורה
יחיד שיוצא לצורך חיוני

סיוע לאדם בעל קושי או מצוקה
טיפול רפואי/פסיכולוגי/רפואה
משלימה ויציאה למסגרות רווחה
ולטיפול סוציאלי חיוני
יציאה לכנסת/להפגנה/להליך
משפטי/לתרומת דם
יציאה לפעילות ספורטיבית של יחיד
 /אנשים הגרים יחד ללא הגבלת
מרחק ,שלא באמצעות רכב

הגעה למסגרת יום חינוכית
שפעילותה מותרת (חינוך מיוחד,
ילדי עובדים חיוניים)
יציאה לשדה התעופה לצורך
טיסה מחוץ לישראל 8 ,שעות
טרם הטיסה
יציאת דיירים במסגרות רווחה,
בעלי מוגבלות ,לביקורים אצל
קרובי משפחה מדרגה ראשונה,
וביקורים של בני המשפחה
במסגרות

השתתפות בהלוויה או ברית

יציאת משפחה מדרגה ראשונה
לאזכרה לחללי מלחמת יום
הכיפורים

יציאת אישה לטבילה במקווה

מעבר דירה

בעל תפילה (חזן או תוקע
בשופר) שקיבל אישור מהמשרד
לשירותי דת להשתתפות
בתפילות בימים הנוראים
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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
איסור התקהלות – עד  10אנשים במבנה ו 20-בשטח פתוח

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 ,בריכת שחיה ,מכון כושר ,מספרה ,מכון יופי,
מקומות בילוי ופנאי) וכן קבלת קהל במקומות עבודה

חריגים:
חנויות חיוניות :מזון ,אופטיקה ,בית מרקחת ומוצרי היגיינה,
תחזוקת הבית ,מוצרי חשמל ,מכבסה ,מוצרי תקשורת ומעבדה
לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים גם בתוך קניון או שוק
קבלת קהל במקומות עבודה חיוניים ,לגבי שירות חיוני שלא ניתן
לקבל מרחוק (שירותי דואר ,בנק וכו')
מלונות ויחידות אירוח – כאשר המקום משמש חלופת מגורים
(ארוכה או קצרת טווח) עבור מי ששוכר את המקום (כגון ,עובדים
זרים וכו') – ללא שימוש בשטחים ציבוריים ,בריכות וכו’; בנוסף,
חריג זה כולל מלונות למבודדים ,או מלוניות המיועדות לשימוש
של מטופלים ובני משפחות ,לצד מוסד רפואי
מקום המשמש לאימון של ספורטאי תחרותי מקצועי ,שאושר על
ידי מנכ"ל משרד התרבות והספורט
בין התאריכים  1.10.20 - 23.9.20מותרת יציאה לצורך רכישת
ארבעת המינים ,מוצרים לסוכה ומנהג כפרות .באותה עת מותרת
פתיחה של מקום למכירת הנ"ל או מקום המשמש לקיום מנהג
כפרות
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הסגר בחגים
תחבורה ציבורית
הגבלת נוסעים:
באוטובוס עירוני בקו שירות  32 -נוסעים

באוטובוס בין-עירוני בקו שירות  30 -נוסעים

בזוטובוס (מיניבוס)  50% -מהמספר הקבוע ברישיון הרכב

ברכבת ארצית  50% -ממספר המושבים

בכרמלית 50% -ממספר המושבים

בהסעה מיוחדת באוטובוס –  30נוסעים
בכל כלי תחבורה יבשתי אחר 50% -מהמספר הקבוע
ברישיון הרכב
במונית :הנהג ונוסע אחד נוסף או הנהג ושני נוסעים ,אם
אחד הנוסעים הוא אדם הצריך לווי ,והכול למעט אנשים
הגרים באותו מקום .נסיעה במושב ליד הנהג רק אם יש
מחיצה בין הנהג לנוסע
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הסגר בחגים

תחבורה ציבורית
הנחיות מיוחדות לנוסעים:

נוסע לא יאכל במהלך השהייה בכלי תחבורה יבשתי ,למעט לשם שמירה
על בריאותו
נוסע בתחבורה ציבורית ישלם בעד הנסיעה בדרך של תיקוף כרטיס
הנסיעה באופן עצמאי ולא ירכוש כרטיס נסיעה מהנהג; על אף האמור,
אזרחים ותיקים ,מלווי עיוורים ונוסעי קווי השירות הממוגנים באזור יהודה
ושומרון יוכלו לרכוש כרטיסים מהנהג
מפעיל כלי תחבורה יבשתי יעסיק סדרנים אשר יסייעו בשמירה על הוראות
תקנות אלה
באוטובוסים :נוסע לא ישב בשני המושבים בשורה הראשונה שמאחורי
הנהג ובשני המושבים שלצדם
בנסיעה באוטובוס בין-עירוני בקו שירות לא תותר נסיעה בעמידה
בנסיעה באוטובוס עירוני בקו שירות לא תותר עמידה בשורה הראשונה
שמאחורי הנהג
בכל כלי התחבורה שניתן לפתוח חלון  -הנסיעה תתקיים עם חלונות
פתוחים
ברכבת :שובר עליה לרכבת שהוזמן מראש יחד עם כרטיס הנסיעה .השובר
יכלול מספר מזהה של הנוסע ותחנת מוצא ,תחנת יעד ,מועד ושעת נסיעה
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