
 
                                      

 

  הגבלת יציאה ממקום המגורים למרחב הציבורי 

 למעטחל איסור על יציאה ממקום המגורים או ממקום שהייה קבוע אחר למרחב הציבורי  , .א
 לאחת הפעולות או המטרות המפורטות להלן:  

   הפעולה / המטר ה  הערו ת 

ממקום  מטרים 1,000עד יציאה למרחק של   
, ובלבד שלא יצא אדם לכל מטרההמגורים, 

 למקום מגורים של אדם אחר.  

  .1 

במזון  בתרופות,  הצטיידות   
ובמוצרים חיוניים וקבלת שירותים  

 חיוניים.  
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 3.   סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה.    

י, טיפול סוציאלי חיוני א קבלת טיפול רפוא לרבות יציאה לצורך קבלת חיסון.  
 ו טיפול רפואה משלימה . 
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 5.   יציאת אישה לטבילה במקווה טהרה.    

העברה ש ל  קטין בין הוריו החיים בנפרד או   
העברה של קטין שההורה האחראי עליו 

נדרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום 
המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין 

 בהשגחתו . 
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 7.   טיפול חיוני בבעל חיים.    

שהמעסיק  העבודה  מקומות  ▪

רשאי לאפשר שהייה של עובדים  

בהם מפורטים בתקנות סמכויות 

מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 

פעילות  החדש  (הוראת שעה) (הגבלת 

-התש"ף) עבודה במקומות  

 מדובר ברשימה ארוכה.  (2020

 .  ראו פירוט בקובץ המצורף להנחיה זו

לא נקבעה חובה להציג אישור כלשהו  ▪
 דה .  מטעם מקום העבו

ה  של עובד או מועמד לעבודה למקום יציא
, לרבות עיתונאי או שפעילותו מותרתעבודה 

עובד  מקצועות התקשורת,  וכן יציאה של 
 חייל לשם ביצוע תפקידו במסגרת שירותו.  

  .8 

 9.   הגעה למשכן הכנסת.    

 10.   השתתפות בהפגנה.    

הגעה להליך משפטי שאותו אדם צד לו, בעל   
 מעמד בו או שהוא נדרש להשתתף בו.  
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 12.   תרומת דם.    

הפעילויות והמוסדות מפורטים בתקנות 
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 

הגבלת ) (הוראת שעה)הקורונה החדש 
פעילות של מוסדות המקיימים פעילות 

ראו בעניין זה    –  2020-,  התש"ף(חינוך
עדכון מס' )  31הנחיית מנהלת קורונה מס  '

.  נאסרה  ההפעלה  של  כמעט כל  (15
נוך,  ובכלל זה  גני ילדים  ובתי  מוסדות החי

למעט חינוך מיוחד ופנימיות, כפי ר )ספ
 .  (שמפורט בתקנות החינוך

שפעילותם הגעה לפעילות או למוסד חינוך  
 .  מותרת
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 14.   השתתפות  בחתונה,  בהלוויה  ,בטקס דתי  :    טקסים,  לרבות  חתונות או הבהר ה

טקסים  דתיים ,  הם  "אירועים מוגבלים," 
ולכן לא ניתן לקיים אותם במקום ציבורי או 

 עסקי (כולל בבית כנסת).  

בברית  או לציון בר מצווה או בת מצווה  ,
בטקס דתי דומה בדתות אחרות  ,של  קרו ב 
משפחה (סבא, סבתא, הורה, בן זוג או הורה 
שלו, ילד, נכד, אח או אחות וילדיהם, דוד או 
דודה), או השתתפות של עורך נישואין ואדם 

 המשמש כעד בחתונה . 

 

יציאה ממקום השהייה הקבוע למקום   

שהייה קבוע חדש,  לרבות יציאה למקום 

המשמש לבידוד,  יציאה ממוסד חינוכי או 

 טיפולי המשמש כמקום שהייה קבוע 

 למקום מגורים ומעבר דירה.   (פנימיות)
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מטרים   1,000גם מעבר  למרחק של  
 ממקום המגורים .  

פעילות ספורט של יחיד או אנשים הגרים 
באותו מקום שלא באמצעות כלי רכב 

 ממונע.  
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היציאה לטיסה תהיה בהתקיים אחד 

 מאלה:  

ת הטיסה  היא לאחת המטרות החיוניו .1

  14,  11,  8,  4,  3המפורטות בסעיפים  

 15-ו

כרטיס הטיסה נרכש עד יום   .2

ויש לנוסע אישור בכתב על   07/01/2021

 הרכישה . 

מנכ"ל משרד התחבורה רשאי לאשר לאדם 
לצאת ממקום המגורים לטיסה  גם  אם לא 

התנאים  התקיימו 
לעיל, במקרים של  המפורטים  

 צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד.  

שעות לפני  8יציאה לטיסה משדה תעופה עד 
עו מועד  ההמראה,  בכפוף לתנאים  שנקב

 בתקנות.  
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ביקור של אדם עם מוגבלות השוהה   

במסגרת חוץ ביתית על ידי בני משפחתו 

מדרגה  ראשונה או על ידי  אפוטרופסו, או 

 ביקור של אדם עם מוגבלות כאמור אצל בני 

ראשונה  מדרגה  משפחתו 
 אצל  אפוטרופסו .  או  
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 19.   יציאה של  אדם עם  מוגבלות,  שבשל   

מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי  
מטרים ממקום  1,000למרחק העולה  על  

 מגוריו, יחד עם מלווה אחד.  

 

מטרים ממקום   1,000-גם מעבר לטווח ה
 המגורים.  

ועד ליום  17:00בשעה    06/01/2021מיום  
יציאה לתפילה   –  20:00בשעה    07/01/2021

 או לטקס דתי הנוגע לחג נוצרי.  
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 21.   יציאה לצורך הצבעה בבחירות מקדימות.    

עובד או נותן יציאה של מועמד או יציאה של   
שירות,  מטעם מפלגה או מועמד,  לצורך 

כולל בחירות )היערכות לבחירות לכנסת 
 .  (מקדימות
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