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 עבור המוקדים ופנקס הכיס לשוטר  –לאוכלוסייה מ"י אוגדן שאלות ותשובות 
 
 

 לאוכלוסייה במרחב הציבורי מ"י, ויועמ"ש הנחיות ודגשי מב"צ
 נגיף הקורונה  בהתאם לתקש"ח  

 
 

 מקור/המשיב תשובה שאלה/נושא
התקהלות פיזור 

 .אסורה
  .אנשים 05 –התקהלות בשטח פתוח 

  .אנשים 05 –במבנה 
  .אנשים 05 –תפילה בבית תפילה 

 , ()במבנה ובשטח פתוח אנשים 05  – באזור מוגבל
 .אנשים 05 -לוויה 

 

 יועמ"ש/אג"מ

  .הפרת חובת בידוד .א   .הפרות בידוד

 .הגעה למקום הבידוד בתחבורה ציבורית .ב

 .הפרת חובת דיווח .ג

 יועמ"ש/אג"מ

ת ית מסכועטי
 .במרחב הציבורי

 

ת מסיכה בכל מקום שאינו בית יחובה על עטי
גם במרחב הציבורי חובה לעטות  –כלומר  המגורים.

 מסיכה )ולא די בנשיאתה עמך(.
 חלה במקרים הבאים: אינההחובה לעטות מסיכה 

 .כפי שנקבע בעבר( 6)ולא  7קטין מתחת לגיל  .א

 רפואיתאדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או  .ב
מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב 

 מוגבלותו האמורה לכסות את הפה והאף

בלא אדם  אדם השוהה במקום סגור או מופרד, .ג
נוסף, או אדם השוהה במקום כאמור עם אנשים 

הגרים באותו מקום. הגדרת "אדם השוהה במקום 
סגור או מופרד" לא השתנתה )אדם השוהה בכלי 

ר במבנה, בחלק ממבנה הכולל רכב, במבנה, בחד
מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה 

בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו 
מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה 

המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים 
אחרים באותו חלל הוא מטר ושמונים סנטימטרים 

 לפחות(.

שנדרש לדבר  שורתמשתתף בשידור באמצעי תק .ד
בשידור ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק 

  מטרים לפחות מאדם אחר. 0של 

במקום  שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד .ה
מטרים  0עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 

 לפחות.

לבדו או עם אדם קבוע  אדם המבצע פעילות ספורט .ו
יחד  אחד או אנשים הגרים באותו מקום המבצעים

 פעילות ספורט.

חובת המפעיל או המחזיק של כל מקום הפתוח לציבור 
שלא להכניס למבנה אדם  )ולא רק כזה שפועל במבנה(

שאינו עוטה מסיכה וכן לא לתת לאדם שאינו עוטה 
אלא אם הוא פטור מחובת עטית , מסיכה שירות

( או מוגבלותו השכלית, 7ילו הצעיר )גבשל  מסיכה
 ת.הנפשית או הגופני

 

 יועמ"ש/אג"מ
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 כלליות של הציבורלשאלות ודגשים מענה 
 

 מקור/המשיב תשובה /שאלהנושא
שהייה בגן הפעלה או 

שעשועים/מתקני 
שעשועים המצויים 
בשטח ציבורי/בעסק 

.שפעילותו נאסרה  

שהייה בגן שעשועים/מתקני שעשועים המצויים 
  .נאסרהבשטח ציבורי/בעסק שפעילותו 

 העסקים האסורים:
  .דיסקוטק .א

 .פארק מים .ב

 .בית מרחץ .ג

  .פארק שעשועים .ד

 .לונה פארק .ה

 .מתקני שעשועים .ו

 .מקום או עסק המקיים יריד .ז

 יועמ"ש אג"מ

 /הפרת חובת מחזיק
עיל מקום הפתוח מפ

ית ילציבור בנוגע לעט
.מסיכות במקום  

 

 .הכנסת אדם למקום כשאינו עוטה מסיכה
 .מתן שירות לאדם שלא עוטה מסיכה

 .מודעה בדבר חובת עטיית מסיכה במקוםאי תליית 
 

 יועמ"ש/אג"מ

בר/פאבעסק שמהותו   
  .סוגי עבירות

 

אנשים )ובהתאם  05עד  מס' שוהים במקום .א
 תוו סגול(.–לתנאים של משרד הבריאות 

 .מ' 0על מרחק של  לשמור – צפיפות .ב

דו"ח לבעל העסק בגין הכנסת אדם ללא  – מסיכות  .ג
מסיכה/מתן שירות לאדם ללא מסיכה/אי תליית 

 שלט על חובת עטיית מסיכה. 

 .עבירה של אי עטיית מסיכה –כלפי אזרחים  .ד
 

 יועמ"ש/אג"מ

מסעדה או עסקים 
משולבים עם רישיון 

ופאב מסעדהל  
 סוגי עבירות. 

 

)העולה על המותר לפי רישיון  מס' שוהים במקום .א
 – 055 -העסק, ובמקרה שהרישיון מאפשר יותר מ

עבירה של אי  –ממה שנקבע ברישיון(  50%רק 
קביעת  או יישום מנגנון להגבלת מס' הנכנסים 

 למקום.

 מ'. 0לשמור על מרחק של  – צפיפות .ב

דו"ח לבעל העסק בגין הכנסת אדם  – מסיכות .ג
לא מסיכה/אי ללא מסיכה/מתן שירות לאדם ל

 תליית שלט על חובת עטיית מסיכה. 

 עבירה של אי עטיית מסיכה. –כלפי אזרחים  .ד

 יועמ"ש/אג"מ

  –אזור מוגבל 
יציאה מהבית למטרה 

.לא מותרת  

 יקבל דו"ח
)סיבות ליציאה מותרת מאזור מוגבל, פורטו ע"י 

 .משרד הבריאות(
 

 יועמ"ש/אג"מ

אלו עסקים אסורים 
באזור מוגבל?  בפתיחה  

קניון )למעט סופרים, בתי מרקחת, חנויות היגיינה 
ומעבדות לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים(, 

, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, קדיסקוט
בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, 

בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספריה, מוזאון 
שעשועים, לונה פארק, גני  ומוסד תרבות אחר, פארק

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

רכבל, שמורת טבע גן לאומי, אתר מורשת ומקום 
שיש בו אטרקציה תיירותית, שוק קמעונאי וכן דוכן 

יות בשוק המוכרות מזון, בתי בשוק למעט חנו
מרחקת, חנויות אופטיקה, חנות היגיינה ומעבדות 

 לתיקון מוצרי מחשבים ותקשורת.
 

 יועמ"ש/אג"מ
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 מקור/המשיב תשובה /שאלהנושא
  אולמות וגני אירועים 

:סוגי עבירות  
)חתונה, אבל, אזכרה,  טקס דתיב מס' שוהים .א

בר/בת מצווה, חנוכת בית, זבת בת, פדיון בן, ברית, 
 סה"כ 06עד  –טקסים דומים בדתות אחרות(

 .בפנים ובחוץ
. 05ורק עד רק בחוץ  – טקס דתי שאינו אירוע אחר

עבירה של אי קביעת או אי יישום מנגנון להגבלת  –
  .מספר הנכנסים למקום

 .בנהבמאסורה עריכת אירוע שאינו טקס דתי  .ב

  .מ' 0על מרחק של  הרישמ– צפיפות .ג

דו"ח לבעל העסק בגין הכנסת אדם ללא  – מסיכות .ד
מסיכה/מתן שירות לאדם ללא מסיכה/אי תליית 

 שלט על חובת עטיית מסיכה. 
 עבירה של אי עטיית מסכה. -כלפי אזרחים

 
הפתוח  במקביל אירוע בחלקניתן לקיים לא  :רהבהה

 . איש באותו האירוע( 05מעל  )ובחלק הסגור
בכל  איש 05עד  אירועים נפרדים במקבילניתן לקיים 

ובתנאי שיש  ,)ולא של אותה משפחה גרעינית( אירוע
הפרדה מלאה במתחמים, כולל שירותים נפרדים 

 וצוות שנותן שירות בנפרד לכל אירוע. 
 

 יועמ"ש/אג"מ

 מקום תרבות:
 

,מופעיםמקום לעריכת    
,קולנוע ותיאטרון  

,קרקס    
אמפיתאטרון,    

מקום אחר לעריכת 
מופעים תחת כיפת 

.השמיים  

מהתפוסה המרבית במקום  70%) – מס' שוהים .א
איש, ובמקרים חריגים  005ובכל מקרה לא יותר מ 

איש  055 –באישור מנכ"ל משרד התרבות והספורט 
  .)למעט עובדי המקום(

 .מ' 0על מרחק של  הרישמ – צפיפות .ב

דו"ח לבעל העסק בגין הכנסת אדם ללא  – מסיכות .ג
מסיכה/מתן שירות לאדם ללא מסיכה/אי תליית 

 שלט על חובת עטיית מסיכה.
 עבירה של אי עטיית מסיכה.  -כלפי אזרחים

 

 אג"מ/יועמ"ש

חנויות )חנות מעל 866 
 מ"ר(:

)למעט חנות למכירת 
מזון, בית מרקחת, 

 חנות היגיינה/
אופטיקה מעבדה 

לתיקון מוצרי תקשורת 
.(ומחשבים  

ולא יותר  05ככלל, לא יותר מ  מס' שוהים במקום .א
 לפי המקל.  –מ"ר  7מאדם לכל 

יש לחשב לפי לא ) – מ"ר 005מעל  בחנויות גדולות .ב
עבירה של אי קביעת או  –מ"ר(  7 -יותר מאדם ל

  .יישום מנגנון להגבלת מס' הנכנסים למקום

 .מ' 0על מרחק של  הרישמ –צפיפות  .ג

דו"ח לבעל העסק בגין הכנסת אדם ללא  – מסיכות .ד
מסיכה/מתן שירות לאדם ללא מסיכה/אי תליית 

 שלט על חובת עטיית מסיכה. 
 עבירה של אי עטיית מסיכה.  -כלפי אזרחים

 

 יועמ"ש/אג"מ

חנות מעל 866 מ"ר 
שהיא חנות למכירת 

 מזון:

 לרבות ,מ' 0על מרחק של  הרישמ – צפיפות .א
 הקופות באזור לעמידה מקומות סימון .בתורים

 00- ל אדם של יחס, תור יש שבו ובאזור הרושמות
 לקוחות 4-מ יותר לא, לציבור הפתוח מהשטח ר"מ

 . פעילה רושמת קופה לכל
 ללא אדם הכנסת בגין העסק לבעל ח"דו: מסיכות .ב

 תליית אי/מסיכה ללא לאדם שירות מתן/  מסיכה
 . מסיכה עטיית חובת על שלט

 .מסיכה עטיית אי של עבירה – אזרחים כלפי    
 

 יועמ"ש/אג"מ

מ"ר )כולל  7לא יותר מאדם לכל  – מספר השוהים .א קניון:
עבירה של אי קביעת או  -שטח המכירה בחנויות(

  .יישום מנגנון להגבלת מס' הנכנסים למקום

 .מ' 0על מרחק של  הרישמ – צפיפות .ב

דו"ח לבעל העסק בגין הכנסת אדם ללא  :מסיכות .ג
מסיכה/מתן שירות לאדם ללא מסיכה/אי תליית 

 שלט על חובת עטיית מסיכה. 
 עבירה של אי עטיית מסיכה. – כלפי אזרחים

 

 יועמ"ש/אג"מ
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 מקור/המשיב תשובה /שאלהנושא
מספרה/עסק לטיפול 

 יופי וקוסמטיקה:
 

בכפוף לשמירת  05לא יותר מ  – מס' השוהים .א
 –לפי המקל  ,מ"ר 7מרחק ולא יותר מאדם לכל 

עבירה בגין אי קביעת או יישום מנגנון להגבלת מס'  
 .הנכנסים למקום

 .מ' 0על מרחק של  הרישמ –צפיפות  .ב

דו"ח לבעל העסק בגין הכנסת אדם ללא  – מסיכות .ג
מסיכה/מתן שירות לאדם ללא מסיכה/אי תליית 

ובת עטיית מסיכה/אי עטיית מסיכה על שלט על ח
 ידי המטפל

 עבירה של אי עטיית מסיכה.  -כלפי אזרחים
 

 יועמ"ש/אג"מ

 חדר כושר:
 

איש ולא יותר מאדם  05לא יותר מ  – מס' השוהים .א
עבירה בגין אי קביעת או  –מ"ר לפי המקל 7לכל 

 יישום מנגנון להגבלת מס'  הנכנסים למקום

 .מ' 0על מרחק של  הרישמ – צפיפות .ב

דו"ח לבעל העסק בגין הכנסת אדם ללא  – מסיכות .ג
מסיכה/מתן שירות לאדם ללא מסיכה/אי תליית 

בכפוף לכך שבעת  ,שלט על חובת עטיית מסיכה 
 פעילות הספורט אין חובת עטיית מסיכה

שלא  ,עבירה של אי עטיית מסיכה – כלפי אזרחים   
 .בזמן הפעילות הספורטיבי

 "מיועמ"ש/אג

 בריכת שחייה:
 

איש ולא יותר מאדם  05לא יותר מ  – מס' השוהים .א
עבירה בגין אי קביעת או  –מ"ר לפי המקל 7לכל 

 .יישום מנגנון להגבלת מס'  הנכנסים למקום

 .מ' 0על מרחק של  הרישמ – צפיפות .ב

דו"ח לבעל העסק בגין הכנסת אדם ללא  – מסיכות .ג
תליית מסיכה/מתן שירות לאדם ללא מסיכה/אי 

 .שלט על חובת עטיית מסיכה

שלא , עבירה של אי עטיית מסיכה – כלפי אזרחים .ד
 .בזמן הפעילות הספורטיבית

 

 אג"מ/יועמ"ש

איש ולא יותר מאדם  05לא יותר מ  – מס' השוהים .א אטרקציה תיירותית:
עבירה בגין אי קביעת או  –מ"ר לפי המקל  7לכל 

 יישום מנגנון להגבלת מס'  הנכנסים למקום

 .מ' 0על מרחק של  הרישמ – צפיפות .ב

שלא , עבירה של אי עטיית מסיכה – כלפי אזרחים .ג
 . בזמן הפעילות הספורטיבית

 

 יועמ"ש/אג"מ

 
 :בדבר להישמע להנחיות משרד הבריאותלהמשיך על מנת לבלום את נגיף הקורונה, יש 

 ושמירה על היגיינה. במרחב הציבורי ת מסכותשמירה על ריחוק פיזי, עטי
 
 

 : כהוער   ריכזה כתבה
 רפ"ק      , דליה סלומון

 שת"פ ורשויות  ' תחוםר
 
 

 'הקורונהנגיף ביחד ננצח את זה בידיים שלנו, '        

 
    .בברכה                                                                                              

   
 סנ"צ                          ,   ל גלעדג

 כלוסייהאוו חוסן והכוונת רמ"ד 
  םמחלקת חרום/חטיבת המבצעי
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