 -שמור -

עדכון מס  2להנחיות ודגשים מי
לאוכלוסייה לאוגדן נוסח  7לנושא

 01מאי 2121
עדכון מס' 2
ל נוסח מס' 7 -

התקהלות  01מאי )2( 2121
מחלקת חירום/אגף המבצעים
בלמ"ס-סימוכין03333721:
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נספח לאוגדן נוסח  - 7הנחיות ודגשי מב"צ להגבלת התנועה במרחב הציבורי

אוגדן נוסח  7שהופץ ב 9/0/2121-סימוכין 00909921
ולתוספת לאוגדן כולל ל"ג בעומר שהופצה ב 7/0/2121-סימוכין 02932221

בהתאם לתיקון מס'  07לצו בריאות העם,
להלן תיקונים להגבלות הקיימות  -לגבי איסור התקהלות:-
החל מיום א' 01/0/2121 -
שאלה/נושא
עיקר התיקונים :
שינוי הגדרת
"התקהלות" עליה
חל איסור:

באזור מוגבל תחול
הגדרה שונה
ל"התקהלות":

לוויות ,חתונות,
תפילות ,בריתות,
הפגנות

תשובה
א.

התקהלות במבנה –
שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר,
למעט אנשים שגרים באותו מקום או משני
מקומות מגורים (הכוונה היא לאפשר
מפגשים של שני בתי אב בתוך מבנה) .

ב.

התקהלות בשטח פתוח –
שהייה בסמיכות של  01אנשים או יותר.
השינוי חל מ .01.0

א.

במבנה –
לא חל שינוי  -שהייה בסמיכות של שני
אנשים או יותר למעט אנשים הגרים באותו
מקום (ללא אפשרות לשהייה של אנשים
הגרים בשני מקומות מגורים).

ב.

בשטח פתוח –
שהייה בסמיכות של  09אנשים או יותר

מיום  01.0כל שהייה בשטח פתוח (לוויות ,חתונות,
תפילות ,בריתות בשטח פתוח ,הפגנות) ,כפופה
להגדרות אלה.

מקור/המשיב
יועמ"ש/אג"מ

יועמ"ש/אג"מ

יועמ"ש/אג"מ

תיקון לגבי הפגנות

הפגנה מותרת ,בכפוף לאיסור התקהלות ,וכן שמירת
מרחק של  2מטרים בין אדם לאדם.

יועמ"ש/אג"מ

קיום טיול מאורגן

האיסור על קיום טיול מאורגן סויג –
החל מ  01.0ניתן לקיים טיול מאורגן בהשתתפות עד 01
איש בשטח פתוח ,תוך שמירה על מרחק של  2מטרים
בין אדם לאדם ,ובכפוף להוראות תקש"ח (הגבלת
פעילות).

יועמ"ש/אג"מ
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שאלות הציבור לתוספת להגבלות ותשובות יועמ"ש /מח' מבצעים/משרד הבריאות
שאלה/נושא

מקור/המשיב

תשובה
לגבי עסקים שמשלבים פאב (שהוא עדיין אסור
בפתיחה) ומסעדה ,ומבצעים טייק אווי של אלכוהול,

לגבי עסקים
שמשלבים פאב
(שהוא עדיין אסור
בפתיחה) ומסעדה ,הדבר אסור מבחינת דיני רישוי עסקים ,מנוגד לתנאי
ומבצעים טייק אווי הרישיון לפיהם הצריכה תהיה במקום בלבד.
של אלכוהול.
לפיכך -עסקים משולבים ,בר ומסעדה ,יוכלו לעשות
טייק אווי של מזון אך לא יוכלו לעשות טייק אווי של
אלכוהול מחוץ לתחומי העסק.
הסוגיה רלוונטית לכל הארץ ,כולל שווקים.
האם ניתן לעשות
הילולת רשב"י
בשטח בתי הכנסת
בחוץ -תפילה,
סעודה והשמעת
פיוטים ,עד 01
איש ,
ללא מדורות?

מותר בשטח פתוח ,לא בשטח בית הכנסת ,בכפוף
לאיסור התקהלות (עד  01איש),
ארוחה אם שומרים על מרחק  2מ' מסועד לסועד,
אסור עדיין בגן ציבורי ,גן שעשועים ,חוף ים .

רמ"ד רישוי
סנ"צ מיה
וינקלר

רמ"ד רישוי
סנ"צ מיה
וינקלר

בכפוף לאיסור הכניסה לשטח שהוגדר בתקנות.

ערכה:
דליה סלומון ,רפ"ק
ר' חו' שת"פ ורשויות
'ביחד ננצח את נגיף הקורונה'
בברכה,
סנ"צ
גל גלעד,
רמ"ד חוסן והכוונת אוכלוסייה
מחלקת חרום /חטיבת המבצעים
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