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 פ"התש, באלול ט"י

08/09/2020 
 

 מצ"ב ההנחיות שהוכנו נוכח החלטת הממשלה שעברה הבוקר: 

 

קבוצות לפי   4- פי ההחלטה כל רשות מקומית סווגה לאחת מ החלטת הממשלה בעניין הרמזור התקבלה בשבוע שעבר. על   .1

 רמת התחלואה בה )ירוק, צהוב, כתום ואדום(. כל צבע מכתיב מגבלות התקהלות בסיסיות החלות על הרשות לפי סיווגה. 

 

 במבנה(.   10, איש בשטח פתוח, 20בישובים הנמצאים בקבוצה האדומה חלות מגבלות מחמירות על התקהלויות ) .2

ן בישובים אלה סגורה מערכת החינוך מהגן ועד כיתה י"ב )למעט מסגרות חינוך מיוחדות כמו חינוך מיוחד, מסגרות  כמו כ

 לנוער בסיכון וכדומה. כמו כן מעונות יום ממשיכים לפעול(.  

 

)או  נוכח העלייה ברמת התחלואה בתקופה האחרונה החליטה הממשלה בראשית השבוע ליזום הגבלות נוספות על ישובים   .3

  5:00- בערב ל 19:00שכונות בתוך ישובים( בעלי רמת תחלואה גבוהה, כך שיונהג בן "עוצר לילה" בכל יום בין השעות 

 בבוקר. 

הקבוצה שעליה הוחל עוצר הלילה כוללת את כל הישובים האדומים, בניכוי ישובים בודדים שבהם חל שיפור משמעותי  

 ברמת התחלואה.  
ל ישובים נוספים )או שכונות בתוך ישובים(, שלא הוגדרו "אדומים" בשבוע שעבר אבל שמאז  בנוסף, הוחלו המגבלות גם ע 

 עלתה בהם באופן ניכר רמת התחלואה.  

 על ישובים אלה הוחלט להטיל גם את המגבלה של סגירת מערכת החינוך.  

 
ל ישובים שהוטל עליהם עוצר  לסיכום, מערכת החינוך סגורה נכון להיום בישובים שהוגדרו כאדומים בשבוע שעבר או ע .4

ולא על פי כתובת המגורים   כתובת מוסד החינוךלילה החל מהיום. יודגש כי המגבלות החלות על מערכת החינוך חלות לפי  

של התלמיד/עובד ההוראה. כלומר מערכת החינוך תהיה סגורה עבור תלמיד שלומד במוסד שמוגדר בשטח אדום גם אן הוא  

 ואדום. עצמו גר באזור שאיננו  

 

 "עוצר לילה" אוסר יציאה ממקום המגורים למעט לטובת אחד החריגים הבאים:  .5

 

הגעה של עובד למקום עבודתו וחזרה ממנו, וכן הסעה של עובד למקום עבודה כאמור, ובלבד שאין מניעה לעובד          (1)

 לעבוד באותו מקום עבודה לפי כל דין; 

מוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים, וכן תיקונים הנדרשים לשם אספקה שוטפת  הצטיידות במזון, בתרופות וב         (2)

 של שירותים כאמור; 

 קבלת טיפול רפואי;         (3)

 תרומת דם;         (4)

 השתתפות בהפגנה;         (5)

 הגעה להליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו, בעל מעמד בו או שהוא נדרש להשתתף בו;         (6)

 הגעה למשכן הכנסת;         (7)

 טיפול במסגרת רווחה;         (8)

מטרים ממקום    500פעילות ספורט של יחיד או עם אנשים הגרים עמו באותו מקום מגורים, למרחק של עד         (9)

 המגורים; 

מטרים    500ולמרחק של עד יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום מגורים, לזמן קצר       (10)

 ממקום המגורים; 

 טבילת אישה במקווה טהרה;      (11)
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 השתתפות בהלוויה או בברית מילה, בתפילה או בטקס חתונה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;       (12)

 סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע;       (13)

 של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה האחר; העברה       (14)

העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני, ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את        (15)

 הקטין בהשגחתו; 

 

בשעות העוצר. העסקים אסור לפתוח    חיונייםשאינם  בנוסף, בישובים שבהם נקבע עוצר לילה חל איסור על פתיחת עסקים  .6

 כוללים, בין השאר: 

 

 חנויות, דוכנים, מסעדות;         (1)

 קניון, למעט בתי עסק חיוני בתוך קניון;         (2)

מרחץ, דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בית         (3)

בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומיתקני שעשועים,  

רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי,  - עסק לטיפול לא

 ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית; רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת  

שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק כאמור, ובכלל זה דוכן למכירת מזון, למעט שוק סיטונאי ולמעט          (4)

 בית עסק נדרש. 

 

מכירת   עסק חיוני הוא אחד מאלה: חנות למכירת מזון )למעט מסעדה(, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה

 מוצרי היגיינה ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים. 

 

 לא חלות מגבלות תנועה אחרות כגון כניסה/יציאה מהישוב.  –יודגש כי מעבר להגבלות מתוארות לעיל על אזורים אדומים  .7

 

 

 הלילה": רשימת הרשויות בהן חלות מגבלות אזור אדום הכוללות את מגבלות החינוך ואת מגבלות "עוצר  .8

 ( השטח המוניציפאלי של אבו סנאן;1)

 פחם;-( השטח המוניציפאלי של אום אל2)

 ( שכונת שחמון שבאילת;3)

 ( השטח המוניציפאלי של אלעד;4)

 ח' בעיר אשדוד;-( שכונות ג', ז' ו5)

 ( שכונות מצפה ברנע, גני ברנע, נאות ברנע, גבעת ציון וכרמי ציון שבעיר אשקלון; 6)

 וניציפאלי של בוקעאתא; ( השטח המ7)
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 ( השכונות רמת בית שמש א', רמת בית שמש ג' ומנוחה ונחלה בבית שמש;  8)

 ( השטח המוניציפאלי של בני ברק; 9)

 ( הישוב נג'ידאת שבשטח המוניציפאלי של בעיינה נג'ידאת; 10)

 ( השטח המוניציפאלי של בקעה אל גרביה; 11)

 ( השטח המוניציפאלי של ג'וליס 12)

 השטח המוניציפאלי של ג'לג'וליה;  (13)

 ( השטח המוניציפאלי של ג'ת;14)

 כרמל;-( השטח המוניציפאלי של דאלית אל15)

 ( הישוב אבתאן במועצה המקומית זמר; 16)

 ( השטח המוניציפאלי של טייבה; 17)

 ( השטח המוניציפאלי של טירה; 18)

 ( השטח המוניציפאלי של יפיע;19)

טור, עיסאוויה, ענתא, מחנה פליטים שועאפט וסנהדריה  -ית חנינא, רמת שלמה, רמות, א( השכונות כפר עקב, ב20)

    רבתי שבעיר ירושלים;

 סמיע; -( הישוב כסרא שבמועצה המקומית כסרא21)

 ( השטח המוניציפאלי של כפר ברא;22)

 ( השטח המוניציפאלי של כפר מנדא;23)
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 אזורי התעשייה "לב הארץ" ו"נוף הארץ";( השטח המוניציפאלי של כפר קאסם, למעט 24)

 ( כפר קרע;  25)

 ( השטח המוניציפאלי של המועצה המקומית לקיה; 26)

 ( הישובים מושירפה וסאלם שבמועצה המקומית מעלה עירון;27)

 ( השטח המוניציפאלי של נצרת;28)

 ( השטח המניציפאלי של נתיבות; 29)

 ( השטח המוניציפאלי של עין מאהל;30)

 השטח המוניציפאלי של עספיא;( 31)

 ( השטח המוניציפאלי של ערערה;32)

 ( השטח המוניציפאלי של פוריידיס; 33)

 ( השטח המוניציפאלי של קלנסווה;34)

 ( השטח המוניציפאלי של ריינה;35)

 ( השטח המוניציפאלי של רכסים; 36)

 ( שכונות נאות יצחק רבין ונאות הנביאים בעיר שדרות; 37)

 מוניציפאלי של שפרעם.( השטח ה38)

 ( השטח המוניציפאלי של ביתר עלית. 39)



 

-5- 
 האגף לשעת חירום 

 משרד הבריאות 
Emergency & Disaster Management Division 
Ministry of Health 

 67443  אביבתל   ,119רח' יגאל אלון 
 02-5655951 פקס: 972-3-6932323  טל:

Igal Alon St. 119 Tel-Aviv 67443 
Tel: 6932323-3-972  Fax: 5655951-02  

 

 ( השטח המוניציפאלי של עמנואל. 40)

 

 מצ"ב רשימת הרשויות האדומות אשר בהן חלות מגבלות החינוך אך לא חלות בהן מגבלות "עוצר הלילה": .9

 אעבלין (1)

 בית ג'ן  (2)

 טבריה  (3)

הנוצרי, הרובע המוסלמי, באב א זהרה, אשייח, אזור תעשייה  הרובע היהודי, הרובע הארמני, הרובע    -   ירושלים (4)

 שיח גראח  ענתות, ואדי אל ג'וז, שועפאט, 

 חג'אג'רה -טבאש-כעביה (5)

 כפר כנא  (6)

 שיח' דנון במועצה האזורית מטה אשר (7)

 כפר עזה שבמועצה האזורית שער הנגב (8)

 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
 

 

      

  
 


