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 יציאה מישראל 

למדינות  זכור,  כ • ישראלים  קבע  ותושבי  אזרחים  יציאת  מרבי" אסורה  במספר    ",בסיכון  אלא 

כעתרשימ  1חריגים.  כוללת  מרבי"  "בסיכון  המדינות  המדינות:    ת  ארגנטינה,  את  אוזבקיסטן, 

  25תוקף התקנות בנושא הוארך עד ליום   2.ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו ורוסיהבלרוס,  

 3. 2021ביולי 

 

 כניסה לישראל 

ביולי, כלל הנכנסים לישראל )בכל גיל, לרבות מחלימים ומחוסנים(, ממדינות    16החל מיום   •

הם   גם  ידרשו  חמורה,  מסע  המדינות: לבאזהרת  את  כעת  כוללת  זו  רשימה  איחוד   בידוד. 

זמביה,  זימבבואה,  הונדורס,  גואטמלה,  בוליביה,  אתיופיה,  אקוודור,  סיישל,  איי  האמירויות, 

תוקף התקנות עד ליום    4ותוניסיה.   קירגיסטןילה, קולומביה, קוסטה ריקה,  'צ  נמיביה, פרגוואי,

 5ויתעדכן בהתאם לרמת התחלואה במדינות. ,2021ביולי  25

  לרבות )מכל המדינות,   ביולי, כל חוזר מחו"ל  16על פי הודעת משרד ראש הממשלה, החל מיום   •

שעות או עד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת    24מחלימים ומחוסנים( יהיה חייב בבידוד למשך  

 6קורונה שביצע עם חזרתו לארץ )לפי המוקדם מבניהם(. 

 

 תקופת הבידוד 

מיום  קיצור תקופת הבידוד  • שתי   15: החל  ניתן לקצר את תקופת הבידוד באמצעות  ביולי 

שליליות לכניסה    ,בדיקות  האפשר  ככל  סמוך  ראשונה:  בדיקה  הבאים:  במועדים  שיתבצעו 

שעות לאחר הבדיקה הראשונה.    24לבידוד, ולפחות    7-בדיקה שניה: החל מהיום ה  ;לבידוד

והכל אם    , ניתן לצאת באופן מידי מבידוד,הלאחר קבלת התשובה השלילית של הבדיקה השניי

 7. דים לקורונהבמהלך כל ימי הבידוד לא היו תסמינים חשו

 

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או 

. 6846000-03לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 

 

 
 .  עדכוננולפירוט החריגים ראו  1
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש    לתקנות  2תקנה    ;באתר משרד הבריאותראו פירוט המדינות המתעדכן    2

 "(. תקנות הגבלת היציאה מישראל)"  2021)הוראת שעה( )הגבלת היציאה מישראל(, תשפ"א 
 הגבלת היציאה מישראל.  לתקנות 5תקנה  3
 "(. צו בריאות העם )" 2020-בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, תש"ף לצו)י( 2סעיף  4
 בריאות העם.   לצו 4סעיף  5
 משרד הבריאות.    באתרמשרד ראש הממשלה, וכן  הודעתוראו  6
 משרד הבריאות.   באתר וראו  7

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-6-2-%d7%91%d7%9e%d7%90%d7%99-202/
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_490.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_490.doc
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_230.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_230.htm
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_dec_corona070721
https://corona.health.gov.il/directives/air-travel-covid19-green/
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=9

