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 -בלמ"ס-

 42181802סימוכין:

 0202  מאי 81
 4עדכון מס' 

 7-נוסח מס' ל

 



1 

 

   www.police.gov.il 98922משטרת ישראל, המטה הארצי ירושלים, שדרות חיים בר לב, מיקוד  – מחלקת חירום/מדור חוסןשכת ל
 2מתוך  1עמוד 

 

 
 

  במרחב הציבורי פעילותלהגבלת ודגשי מב"צ  הנחיות - 7נוסח  לאוגדן תיקון
 48919202סימוכין  2/1/0202-שהופץ ב 7אוגדן נוסח 

 40920002סימוכין  7/1/0202-תוספת לאוגדן כולל ל"ג בעומר שהופצה ב
  42222702 סימוכין82/1/0202 -ב שהופץלנושא התקהלות  7להנחיות ודגשים מ"י נוסח   0עדכון מס' 
 44212202סימוכין  80/1/0202 -שהופץ ב בידודלנושא  7להנחיות ודגשים מ"י נוסח  2עדכון מס' 

 
 
 

 , במרחב הציבורי בהגבלות הקלות 82תיקון תקש"ח מס' 

  אולמות אירועים ובריכת שחייה לצורך אימון ספורטאים תחרותיים 

 1/020281/-החל מ

 
 
 

 מקור/המשיב תשובה /נושאשאלה
בריכת שחייה 

לצורך אימון 
 ספורטאים 

את האיסור על פתיחת בריכות  אינו מבטלהתיקון 
לצורך אימון  בריכת שחייהאך מאפשר הפעלת  , שחיה

בהתאם להוראות מנכ"ל משרד  ם,יתחרותי םספורטאי
כהגדרתה  בריכה טיפוליתכן הפעלת ו ,הבריאות

 בתקנות התכנון והבניה לצורך טיפול במים.
 

 יועמ"ש/אג"מ

הפעלת אול 
 אירועים 

 )אולם שמחות,
 גן אירועים,

עסק שמקיים 
 אירועים(

התיקון מאפשר הפעלת אולם אירועים )אולם שמחות, 

גן אירועים או עסק אחר שמקיים אירועים( בכפוף 

 הבאים: םלתנאי

 האירוע יתקיים בשטח פתוח ולא במבנה; .א

המחזיק או המפעיל של אולם אירועים  .ב

 ימלא את כל החובות החלות על מעסיק;

ויסות כניסת האנשים למקום ייעשה כך   .ג

שבכל עת לא ישהו במקום אנשים באזור 

הפתוח לקהל ביחס של יותר מאדם אחד 

פרם יהיה פחות ובלבד שמס ,מ"ר 81לכל 

 (. 12 –רבי )כיום ממספר המתקהלים המ

 

 יועמ"ש/אג"מ
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 רמ"ד רישוי// מח' מבצעיםשאלות הציבור לתוספת להגבלות  ותשובות יועמ"ש
 
 

 מקור/המשיב תשובה שאלה/נושא
לאור השינוי 

 בתקנות, 
האם מסעדה שיש 

לה שטח פתוח 
יכולה לקיים אירוע 

תוך שמירה על 
הנחיות משרד 

 -הבריאות לעניין
מעסיק,  הנחיות

התקהלות, 
 ושמירה על מרחק?

 

 על פי נוסח התקנות, בעיקרון אפשר. 
בכפוף למגבלות  בשטח פתוח,רועים ייכולים לקיים א

ומגבלות התקהלות, ובכלל זה תו סגול בדומה מעסיק 
 לגן אירועים.  

 יועמ"ש אג"מ
 

  ירידי  מזון יישארו סגורים יריד מזון
 

 רמ"ד רישוי 

 
 
 

 : ערכה
 רפ"ק   סלומון,דליה 

 ר' חו' שת"פ ורשויות
 

 'ביחד ננצח את נגיף הקורונה'        
 

   ,בברכה                                                                                       
    

 סנ"צ     ל גלעד,                          ג
 אוכלוסייה   רמ"ד חוסן והכוונת  

 חרום/ חטיבת המבצעיםמחלקת 
 


