
 

 

 2021בפברואר  14-18לימים   רגולציה בימי קורונה: עדכון

 

 נות  י בר בין מדע טיסות ומ . א

  1כניסה לישראל ה לפניובת ביצוע בדיקה  ח

שעות מחוץ   27- למעלה מששהה    אדם  כי  קנות תב   נקבע  ,לפרסומנו הקודם בנושאבהמשך   •

כתנאי    קורונה  יקתדב ב  שלילי  ממצאלהציג  רש  נד  2, ישראלרשאי להיכנס לה  ,לישראל

   .לישראל  לכניסתו

 שלילי ממצא  גם אם לא הציגשל אדם להיכנס לישראל  לאשר בקשהחריגים רשאית ועדת  •

לל זה בכ, וחד המצדיק זאתהומניטרי או צורך אישי מיוקיים צורך  כי  אם שוכנעה  ,  בבדיקה

   ראל.ישל האדם גיעהשממנה  ת במדינהת לבדיקונגישועדר ישל המשי שי מוק קייםאם 

ממצא חיובי אם הציג    ראל יכנס לישת רשאי לאשר בקשה של אדם להמשרד הבריאו  ל " מנכ •

ורשאי המצדיק זאת,    ניטרי או אישית, אם שוכנע כי קיים צורך הומחדומיובנסיבות    ,בדיקהב

 .  זה בתנאיםלהתנות אישור 

 

 3ישראל יסה להכנ לאחרחובת ביצוע בדיקה  

לישראל   • הנכנס  ל אדם  לאחר יקבדבצע  נדרש  גם  לו    , אללישר  כניסתו  ה  שהורה  במקום 

 מפעיל תחנת גבול.  

 

כניסה לישראל מבלי  , ולעילר  כאמו  ללא בדיקה שלילית או אישור אחר   כניסה לישראל

ה בגינש ה  רעבי  הן ,  וד מטעם המדינה ום לבידאו במק  במעבר גבול בדיקה  לאחריה  לבצע  

   .לפי העניין ,ח "ש  3,500או   ש"ח 2,500בגובה  קנס מנהלי  ניתן להטיל

  

 

מיוחד  תקנות  1 להתמוסמכויות  הקורוות  נגיף  עם  )חובנדדות  )הוראת שעה(  החדש  בדיקה  ביצוע  לית  בכניסה  שראל(,  ה 
על )הגבלות    כויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(תקנות סמל  (3)א()30'  ס  ; 2021-התשפ"א

 .2020- הפעלת שדות תעופה וטיסות(, תש"ף

שעה( )הגבלת היציאה החדש )הוראת  להתמודדות עם נגיף הקורונה    סמכויות מיוחדות  תקנותב  הקבועיםנאים  על פי הת  2
 .2021-מישראל והכניסה אליה(, תשפ"א

שראל(,  סה לית ביצוע בדיקה בכנינה החדש )הוראת שעה( )חובנגיף הקורו  דדות עםמכויות מיוחדות להתמוס  תקנותל   3  'ס  3
 . 2021-התשפ"א

https://tadmor.com/media-item/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-11-7-%d7%91%d7%a4%d7%91%d7%a8/
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_456.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_452.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_452.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_452.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_456.htm


 

 

 4הפרטיו יבורי במרחב הצ והגבלת פעילות  תהתקהלו . ב

שטח פתוח ועד ב  נשים א  20  של עדהתקהלות    תותר   07:00בשעה    2021בפברואר    19מיום   •

 אנשים  20עד  –גם שטח פתוח ם מבנים וגל , ואם מקום ההתקהלות כולהאנשים במבנ 10

הכ לקיום  ל.  בסך  נוגעת  אינה  זו  מגבלה  כי  במקומות  נדגיש  מקצועיות  עבודה, הפגישות 

 . וע שעברשבב שפרסמנו, במגבלות איש 50עד  בהיקף של ותהמותר

 2021בפברואר    21הוארך עד ליום    טיוהפר  רייבוהצב  מגבלות הפעילות במרח  יתר   קףתו •

   .07:00בשעה 

 

 5ם ולמחלימים חוסני" למוקיר תו "על בסיס  ק ש מתווה לפתיחת המ . ג

הודעה פי  ראש הממשל    משותפת  על  הבריאושלמשרד  ומשרד  לפעימה ,  תה  גובש מתווה 

 .  הסגר תוםשהחלה עם שנייה ושלישית של פתיחת המשק, בהמשך לפעימה הראשונה 

ו ש, בהן יור"תו ירוק" במסגרת  ין פעילויות  פתיחת המשק תתבצע באופן דיפרנציאלי ותחולק ב

השנייה,ב  מחוסניםו  מחלימים  רקלהשתתף   החיסון  ממנת  שבוע  שאינן   ופעילויות  חלוף 

ות התחסנות, החלמה ותו תעוד.  וכלוסייה להשתתףשאר האיותר ל, בהן  " תו ירוק"גרת  במס

 .  באתר משרד הבריאותירוק ניתן להנפיק 

 יו: להלן עיקרע באופן רשמי בתקנות.  ת אלה, המתווה טרם נקב שורויבת למועד כתנכון 

 

 2021בפברואר   12מיום החל   – "שנייה פעימה  "

 תו הירוק מסגרת הב פעילות 

בתי   ,ספורט, תערוכותחדרי כושר וסטודיו, אירועי תרבות ובאמצעות תו ירוק ל  התיחפ   ותרת •

 . (אוכל חדריללא ן )בתי מלוות שחייה ובריכ )ברישום מראש(,  תפילה

 

 ק והירתו  השלא במסגרת פעילות 

קניונים,תותר   • פתוחים  פתיחת  מסחר  וספריו  ,מרכזי  מוזיאונים  רחוב,  חנויות   , תשווקים, 

 .  ורסמופם שר פרטיו טרא  " רמי מח לתו סגו" בכפוף ל

 

 

 

)הגבלת פעילות והוראות נוספות(    ה החדש )הוראת שעה( להתמודדות עם נגיף הקורונות  סמכויות מיוחד  תקנות ( ל 1)1  'ס   4
 .  2021-(, התשפ"א30יקון מס' )ת

 . באתר משרד הבריאותפירוט ו ורא 5

https://tadmor.com/media-item/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-11-7-%d7%91%d7%a4%d7%91%d7%a8/
https://corona.health.gov.il/green-pass/
https://corona.health.gov.il/green-pass/
https://corona.health.gov.il/green-pass/
https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/B4QtSAR6jWLc0daDc24leiq+DQHQweVXiZQ+P7z5+bo=
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=2


 

 

 איים ירוקים 

 תהפוך לירוקה   אם,  ובאילת  ,וקים בים המלחירמלון באיים התי  בלאה של  פתיחה מתותר   •

 . הרמזור תכנית על פי 

 

 2021במרץ  7מיום החל   –  "לישיתשפעימה  "

 תו הירוק מסגרת הב פעילות 

פעילות   • מלאה  תותר  פעילות  מראש,  בהזמנה  בתי  מסעדות  אירועים, מלושל  גני  ן, 

 כנסים. ואטרקציות, 

 

 תו הירוק מסגרת הב שלאפעילות 

 עדות קטנות.  פתיחת בתי קפה ומסתותר  •

 

 מגבלת ההתקהלות 

ועד    אנשים  20תותר התקהלות של עד   • אדומות  . בערים  אנשים בשטח פתוח  50במבנה 

 .  על כנההנוכחית ר מגבלת ההתקהלות תישא

 

 וא  נוספים  םלת פרטיקבל   משפטי.   יעוץנה יא איוהיעדכון כללי,    שמטרתה ,  טיתיה הרלוונת הרגולציהיא תמצירה זו  קס

 . 0684600-30ון בטלפינו אל  נונא פם, אזכריהנ םאינושאחד מה יעוץ בלי

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

