
 
 
 
 

ועו"ד מיכל גולדברג סגנית בכירה  שאלות ותשובות עם עו"ד אורי שוורץ, היועמ"ש של משרד הבריאות

 :ליועמ"ש במשרד הבריאות

 

 תשובה שאלה

 עוד כל מהעובדים 100% להביא האפשרות

 עבודה מקום לכל רלוונטית הסגול בתו עומדים

 )?בתקנות מוגדרות שלא חנויות כמובן כולל לא(

, כמו, מיוחדת בהוראה שסגורים מקומות למעט

 .מסעדות או בילוי מקומות, למשל

 נעדכן בנושא. ?נהיגה שיעורי לקיים מותר האם

 משנה זה? ג׳ודו לדוגמה כולל בזוגות ספורט האם

 ?ומאמן מתאמן או חברים 2ב מדובר אם

 מאמן אבל, ומתאמן במאמן מדובר אם משנה לא

 .קבוע אחד מתאמן עם רק לעבוד יכול

 ספורט בפעילות חלה המסיכה חבישת חובת האם

 ? המטרים 500 בטווח
 .לא

 500 במרחק נמצא ים חוף/שעשועים גן/פארק אם

 ?ספורט לעשות/בו לשהות מותר מהבית מטרים
 .סגורים שעשועים וגני פארקים

 וצעצועים כתיבה כלי -מעורבות חנויות לגבי מה

 ?לדוגמה
 .התפל ומה העיקר מה תלוי

 לפעילות מהבית יציאה להגביל ההיגיון מה

 לחנות הליכה ולהתיר מטר 500-ל ספורטיבית

 .מהבית קילומטרים כמה מרוחקת להיות שיכולה

 יציאה לצמצם היא המטרה. בממשלה נדון הנושא

 תקינים לחיים האפשרויות של הרחבה תוך מהבית

 אז מיוחדת תכלית אין ליציאה אם. יותר ורגילים

 .הבית ליד להישאר צריך

 תיירים של יבוא מכסות מתכננים אתם האם

 מדינות ועוד יפן, קוריאה דרום הולנד מגרמניה

 גם תחייבו   האם? עדר חיסון של במדיניות שנקטו

 ?מגן אפליקציית להתקין ל"מחו אזרחים

 .לי שידוע לא

 סגר בשבועיים יחויב ל"לחו שיסע ישראלי כל האם

 ?בעתיד
 .הזה בשלב לדעת קשה

 .הזה בשלב לדעת קשה ? ל"לחו נסיעה מכסות יהיו האם

 במעבר גם לעשות אפשר ילדים על משמרות האם

 ומשפחה אביב-מתל משפחה למשל? ערים בין

 ?מנתניה

 .כן

 הבסיס או אפידמיולוגי ההיגיון משהו האם

 לצורך מהבית יציאה להותיר לא ההחלטה לקבלת

 אך, מטרים 100-מ יותר של במרחק התאווררות

 '?מ 500 של במרחק במניין תפילה להותיר

 יש, ספציפי מרחק מאחורי אפידמיולוגי הגיון אין

 .הבית בקרבת השארות מאחורי הגיון

 לכל אנשים 2 נסיעת על המגבלה הוסרה האם

 ?ברכב היותר

 בגרים לאנשים ביחס חלקי באופן בעבר הוסרה

 .בית באותו

 שינוי אין ?הציבורית התחבורה עם קורה מה

 שיבקש לקוח כל כי נכתב התקנות בטיוטת

 את ולהשאיר להזדהות יצטרך לחנות להיכנס
 .מוקדמות לטיוטות אתייחס לא



 
 
 
 

 בפועל התקבלה ההנחיה האם -לתיעוד פרטיו

 ?בתקנות

 עירונית ציבורית תחבורה לגבי מה נדע מתי

 ?ובינעירונית
 .בינתיים נותר שהיה מה. הזה בהקשר חדש אין

 לחרוג ניתן שנפתחו מסחר לבתי הגעה לצורך האם

 שינוי יש האם? מטר 100/500 -ה ממגבלת

? חולים בבתי אלקטיבית פעילות לגבי בהוראות

 ?סגורים הפארקים להשארת הנימוק מה

 אנשים מתקהלים שבו מקום הם פארקים, לא, כן

 .למנוע מנסים אנחנו זה ואת, רבים

 ;המשפחתונים תקנות בעניין

  .המורשה הפעוטות במס נקבתם לא

 הגבלה ללא משפחות 3 מעד לילדים היא ההגבלה

 .הילדים מספר על

? במסעדות עצמי האיסוף אפשרות נאסרה מדוע

 '?עצמי איסוף' מאפשרות אחרות חנויות כאשר

 שרות, מסעדות או מחנויות עצמי איסוף אין

 .בלבד משלוחים

 לתנאים ובכפוף לפעול שיכולות חנויות למעט

 .שנקבעו

 ?מהבית מטר 500 או 100:  לי ברור לא עדיין

 במרחב מהבית מטר 100 עד של למרחק יציאה

 הציבורי

 מהבית מטר 500 עד ספורט פעילות

 פרטי תיעוד מבחינת חנות מבעל נדרש מה

 ?צילום חובת יש האם? הלקוחות
 בחנויות לקוחות של תיעוד חובת אין

 להגיע יכול) 67-מ למעלה בן, (הממשלה ראש האם

 ?עבודתו למקום

 למקום ומעלה 67 בני הגעת על שנקבע האיסור

 מ"רוה. כה עד עבד שלא למי רק מתייחס העבודה

 שימשיך מניעה שום אין ולכן כה עד לעבוד חדל לא

 .כעת גם לעבוד

? לא והנעלה ביגוד וחנויות כן ספרים חנויות מדוע

 ?בחלוקה אתכם שהנחה הרציונל מה

 ממשלתיים למשרדים עדיפות אומר זה מה

 ?הפרטי הסקטור את שמשרתים

  מדורגת היא הפתיחה

 אפידמיולוגיים מקצועיים השיקולים

,  מדידה אין, התקהלות פחות בהם מקומות

 '.וכו הדבקה

 האם במטרים ופאואר ביג כמו קניות מרכזי לגבי

 ?להיפתח להם מותר

 לפתוח אסור - וכדו׳ ביג, קניות מרכזי, קניונים

 ופארם מרקחת בית,  מזון חנויות למעט

 חדשות הנחיות גם לצאת בקרוב צפויות האם

 ?הבריאות ומערכת החולים בתי להתנהלות באשר

 בהקשר - הבריאות ומערכת חולים בתי התנהלות

 כמו הן הבסיסיות ההנחיות,  עבודה מקומות של

, תשאול, חום מדידת,  העבודה מקומות כלל

 וכו׳ מסיכות עטיית, מרחק על הקפדה

 .בלבד משלוחים, אסור ממסעדות אווי טייק ?ממסעדות אוואי טייק לגבי מה

 

 



 
 
 
 

ועו"ד מיכל גולדברג סגנית בכירה  שאלות ותשובות עם עו"ד אורי שוורץ, היועמ"ש של משרד הבריאות

 :ליועמ"ש במשרד הבריאות

 סיכום מקבץ ב'

 

 תשובה שאלה

+  משפחות משלוש ילדים בין ההבדל מה

 ?ילדים 3 עם למשפחתון, בייביסיטר
 .ומעלה אנשים שני של התקהלות אסורה

 מאחורי  האפידמיולוגי הבסיס או ההיגיון מה

? 19-ל יחד המתפללים מספר של ההעלאה

 .10 היה) קודמות( הקודמות בהגבלות

 תחת נוער תנועות פעולת מותרת לא מדוע כך ואם

 19-ל הופעה כמו תרבות פעילות /השמים כיפת

 ?וכו השמים כיפת תחת איש

 למספר קשור אלא אפידמיולוגי הוא ההיגיון

 .מניינים 2 אפשר והלאה 20-מ. במניין המשתתפים

 של למרחק אופניים על לרכיבה לצאת אסור למה

 3 במקווה לטבול מותר אבל מטר 500-מ יותר

 מאחורי שעומד ההיגיון מה? במקביל גברים

 לכל להתבצע שצריכה ספורטיבית פעילות הגבלת

 הוא ולמה, מטר 500 עד של ובמרחק בזוג ביותר

 ?בתפילה או במקווה כשמדובר תקף לא

 הדבקה למנוע ההגבלות כלל של המטרה

 פעילות לאפשר ומאידך המחלה והתפשטות

 .וכו דת, הפולחן לחופש לב ובשים סבירה

 העליון המשפט בית ידי על דין פסק לאחרונה ניתן

 .זה בעניין

 .המתחם בכל אנשים 3 - מקווה לגבי

 .מטר 500 ל הוגבל כן גם לתפילה יציאה

 לא במתחם 3 עד היא ההגבלה מקווה לגבי

 בטבילה

 דין לכל בכפוף פועל  שהמקווה ובתנאי 

 למנוע כדי נקבעה מטר 500 של ההגבלה

 .התקהלויות

 כל על תקף מסיכה לבישת אי על קנס מתן האם

 סגורים במקומות הפרה על רק או, מהבית יציאה

 ?ובהתקהלויות

 .יציאה לכל תקף, כן

 סגורים במקומות - המסיכה עטיית חובת

 .והתקהלות

 .הציבורי במרחב - נשיאה

 בתחום שירותים נותני של לפתיחה צפי יש האם

 '?וכו מספרות, הקוסמטיקה

 זה בשלב לא

 עם קרוב במגע שנמצאים שירות בנותני מדובר

 הלקוחות

 ימנע רקע מחלות עם אדם כי מומלץ" נכתב

 פירוט הוא מה -" העבודה למקום פיסית מהגעה

 שלא בהן החולים לעובדים שמומלץ המחלות

 .עבודתם למקום להגיע

 אלו עובדים על המגן מנגנון שהוא איזה יש האם

 ?הכנסה אובדן בגין אותם המפצה? פיטורין מפני

 בהמשך יפורטו המלצות



 
 
 
 

 עימם החיים משפחתם שבני לעובדים באשר מה

 יש האם? אלו במחלות חולים הבית במשק

 ?לגביהם כלשהן המלצות
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