
وصول عامل حيوي/ جندي 
إلى مكان عمله والعودة منه 

)سيتم نشر قائمة أماكن 
العمل الحيوية من قبل وزارة 

المالية(

التزود باألدوية، المواد 
الغذائية والمنتجات 
والخدمات الضرورية

مساعدة  شخص يجد 
صعوبة أو أزمة

تلقي رعاية طبية/ نفسية/ 
طب مكمل )متعالج واحد( 

والخروج ألطر الخدمات 
االجتماعية وتلقي الرعاية 

االجتماعية الضرورية

الخروج إلى مقر الكنيست/ 
لحضور إجراء قضائي/ للتبرع 

بالدم

الخروج لممارسة نشاط رياضي 
من قبل فرد/ مجموعة أفراد 

يسكنون مع بعضهم البعض 
بدون قيود على المسافة، 

ليس بواسطة سيارة

المشاركة في جنازة

تقديم عالج ضروري لحيوانات

نقل قاصر بين والدين ال 
يسكنان مع بعضهما البعض/ 

نقل قاصر له والد وحيد يخرج 
لقضاء حاجة ضرورية، إلى 

حضانة شخص آخر 
الوصول إلى إطار نهاري 
تربوي يُسمح بتفعيله 

)التعليم الخاص، أطفال 
العمال الحيويين(

خروج قاطنين في أطر 
الخدمات االجتماعية، من 
ذوي االحتياجات الخاصة، 
لزيارة األقرباء من الدرجة 

األولى، وزيارات أفراد العائلة 
إلى األطر

خروج األقارب من الدرجة 
األولى لحضور مراسم تأبين 

إحياًء لذكرى شهداء حرب 
يوم الغفران

االنتقال إلى مسكن جديد

الطيران/ المواصالت العامة 
حسب الخطة التي سيتم 

نشرها

ماذا يٌسمح بالقيام به بعد مسافة كيلومتر واحد
اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25.9.2020 عند الساعة 14:00 ظهرًا

24.9.20  تعليمات بشأن اإلغالق
خالل األعياد



يحظر المكوث في مسكن خاص بشخص آخر )ليس 
لغرض مسموح به مثل إنجاز عمل ما أو مساعدة 

شخص يجد صعوبة(

يحظر  المكوث في شاطئ البحر، ما عدا لممارسة نشاط 
رياضي مسموح به فقط )بما في ذلك السباحة، من قبل 

فرد/ مجموعة أفراد يسكنون مع بعضهم البعض، عند 
الوصول من مكان السكن وليس بواسطة سيارة(

تجمع ما ال يتجاوز 20 شخًصا في منطقة مفتوحة و 10 
أشخاص داخل مبنى

أما داخل مسكن، فُيسمح بتواجد أفراد العائلة 
المصغرة فيه فقط

 الصالة - رهًنا بتقييد المسافة حتى 1000 متر
ال يجوز إقامة الصالة مع شخص آخر داخل مبنى. ستقام 

الصلوات في منطقة مفتوحة فقط - حتى 20 شخًصا

الحفاظ على مسافة مترين اثنين بين شخص وآخر

تقييد عدد المسافرين على متن سيارة - حتى 3 أشخاص 
)باستثناء األشخاص الذين يسكنون مع بعضهم 

البعض(، ومسافر إضافي في كل صف مقاعد خلفي 
إضافي

تقييد المكوث

قواعد السلوك في الحيز العام

24.9.20  تعليمات بشأن اإلغالق
خالل األعياد



يحظر فتح المصالح التجارية واألماكن المفتوحة على الجمهور 
)بما في ذلك التجارة، والمطاعم ما عدا اإلرساليات، وبركة 

السباحة، وصالة اللياقة البدنية، وصالون الحالقة، وصالون 
التجميل، وأماكن الترفيه( وكذلك استقبال الجمهور في أماكن 

عمل

حظر تفعيل سوق أو معرض وتفعيل بسطة، بما في ذلك 
بسطة لبيع المواد الغذائية في السوق

محالت تجارية حيوية: المواد الغذائية، البصريات، صيدلية 
ومنتجات النظافة الشخصية، صيانة المنزل، أجهزة كهربائية، 
مغسلة مالبس عامة، أجهزة االتصاالت ومختبر لترميم أجهزة 

االتصاالت والحواسيب

الفنادق ووحدات االستضافة ألغراض االستجمام مغلقة أمام 
الجمهور

مكان يُستخدم من قبل الرياضيين المحترفين للتدريبات فقط

القيود المفروضة على األنشطة 
التجارية والترفيهية

الحاالت االستثنائية:

24.9.20  تعليمات بشأن اإلغالق
خالل األعياد


