
 

 

Conform Prevederilor, începând din ziua de vineri, 18.9 la orele 14:00 și până 

în ziua de 1.10, se vor aplica următoarele limitări: 

 

A. Limitări privind Ieșirea de la Locul de Domiciliu 

Ieșirea de la locul de domiciliu se permit numai până la o distanță de 1000 de metri.  

Această limitare face posibilă ieșirea în spațiul public (incluzând grădini și parcuri de 

distracții) pe o astfel de rază de 1000 de metri. 

Pe deasupra, se poate ieși peste raza de 1000 de metri, în unul din următoarele 

scopuri, și acasă înapoi: 

 

* Ajungerea unui lucrător/soldat la locul său de muncă.  

* Aprovizionarea cu medicamente, cu alimente și cu produse esențiale, 

precum și în scopul primirii unor servicii esențiale 

* Acordarea de ajutor unei persoane care se află în dificultate sau stress. 

* Tratament medical, tratament psihologic, tratament cu medicină 

complementară (în care caz numai un pacient se tratează), precum și 

ieșire pentru o terapie socială esențială în cadrele sociale legate de 

bunăstare. 

* Ieșire la Knesset (parlamentul unicameral al Israelului)  pentru o 

manifestare/pentru o procedură judiciară/pentru donarea de sânge 

* Ieșire pentru o activitate sportivă a unui individ sau a unor persoane care 

locuiesc împreună  -  fără limitare de distanță, cu condiția ca ieșirea 

pentru o astfel de activitate să fie de la domiciliu, și nu cu un vehicul. 

* Ieșire în scopul participării la o înmormântare sau la o ceremonie de 

circumciziune 

* Ieșire a unei femei în scopul spălării într-o baie rituală evreiască (Mikve) 

* Conducătorul unei rugăciuni (un cantor, sau cel care sună cu cornul de 

Șofar), care a obținut o autorizație pentru aceasta de la Ministerul 

Cultelor în scopul participării la rugăciuni în decursul Zilelor de Judecată 

(din Anul Nou evreiesc până în Ziua Iertărilor sau a Ispășirilor).  

* Acordarea unui animal a unui tratament esențial. 



 

 

* Transportarea unui minor între părinți care nu locuiesc împreună, sau 

transportarea unui minor având doar un singur părinte care iese pentru 

o nevoie esențială, minorul fiind încredințat către o altă persoană spre 

supraveghere.  

* Ajungerea la un cadru educativ de zi, al cărui activitate este permisă 

(educația specială, copii de lucrători esențiali).  

* Deplasare la aeroport în scopul unui zbor în afara Israelului, cu 8 ore 

înainte de zbor. 

* Ieșire de persoane handicapate sau care suferă de deficiențe fizice sau 

mintale, care locuiesc într-un cadru social legat de bunăstare, în scopul 

vizitării unor rude de gradul I 

* Ieșire pentru un serviciu comemorativ referitor la victimele Razboiului de 

Yom Kippur (Războiul din Ziua Ispășirilor) care sunt membri de familie 

de gradul I. 

 

 

Prin aceasta se clarifică că ieșirea în scopul ținerii unei rugăciuni, de asemeni conform 

planului de acțiune pentru Zilele de Judecată -  se supune limitării la o distanță de 

1000 de metri.  

 

În perioada din ziua de 5 Tishrei (23.9.20) până în ziua de 13 Tishrei (1.10.20), se 

permite și ieșirea de la domiciliu de asemeni în scopul cumpărării celor patru specii de 

plante, a unor produse pentru construirea unei colibe, precum și pentru practicarea 

obiceiului de Kaparot constând în tăierea rituală de cocoși și găini. De asemeni, în 

aceeași perioadă se permite deschiderea unui loc în scopul vânzării celor menționate 

mai sus, sau a unui loc care să se folosească pentru practicarea obiceiului de Kaparot.  

 

 

B. Limitări privind Sejur 

 



 

 

* Se interzice  sejurul într-o casă unde locuiește o altă persoană (altfel 

decât într-un scop permis, cum ar fi pentru executarea unei lucrări sau 

acordarea de ajutor unei persoane care se află în dificultate).  

* Se interzice sejurul pe plajă, cu excepția unui sejur doar în scopul 

desfășurării  unei activități sportive permise (unei singure persoane/unor 

persoane care locuiesc împreună, când aceștia ajung de la loc de 

domiciliu, și nu cu un vehicul).  

 

C. Regulile de Comportament în Spațiul public 

 

* Se interzice  adunarea de mulți oameni - Prin aceasta se permite o 

adunare de până la 10 persoane în interiorul unei clădiri, și de 20 de 

persoane în aer liber 

* Pe cât posibil, trebuie păstrată o distanță de 2 metri între una persoană 

și alta 

* Numărul  de pasageri pe vehicul se limitează  - la până 3 persoane (cu 

excepția unor persoane care locuiesc împreună), precum și un alt 

pasager pe fiecare rând posterior adițional de scaune).  

 

 

D. Limitări privind Activități de Comerț, Distracții și Recreare 

 

Prin aceasta se interzice deschiderea afacerilor și locurilor deschise publicului 

(incluzând comerț, restaurante, bazine de înot, săli de fitness, saloane de coafură, 

saloane de frumusețe, precum și locuri de distracții și recreare și hoteluri), și de 

asemeni se interzice primire a publicului la locuri de muncă în cadrul oricărui program 

de primire. Nu există vreo limitare în ceea ce privește intrarea unui lucrător în afacere, 

când aceasta nu se deschide publicului (cum ar fi în scopul executării unor lucrări de 

întreținere, aranjarea de mărfuri și așa mai departe).  

 

Excepții:  

 



 

 

* Magazine esențiale: Magazine alimentare, institute de optometrie, 

farmacii și magazine pentru vânzarea de produse igienice, spălătoriii, 

precum și magazine pentru vânzarea produselor de comunicații și un 

laborator pentru repararea produselor de comunicații și a computerelor).  

* Programul de primire la locuri de muncă esențiale, cu privire la un 

serviciu care nu se poate primi prin Internet, de la o distanță (servicii 

poștale, bancare și așa mai departe). 

* Hoteluri și Unități ospitaliere  -  Când locul se folosește ca o cazare 

alternativă (pe termen lung sau pe termen scurt) pentru cel care ia locul 

cu chirie (cum ar fi lucrători străini și așa mai departe) -  fără utilizarea 

spațiilor publice, a bazinelor și așa mai departe). Pe deasupra, această 

excepție include hoteluri pentru persoane astfel puse în carantină, sau 

hoteluri specializate  așezate pe lângă o instituție medicale, care sunt 

destinate pacienților și membrilor lor de familie pentru folosul lor,. 

* Un loc care se utilizează pentru antrenarea unor sportivi competitivi 

profesionali, astfel aprobat de directorul general al Ministerului Culturii și 

Sportului. 

 

 

Prin aceasta se clarifică că se permite doar operarare  magazinelor alimentare și 

magazinelor esențiale specificate mai sus, în interiorul unui centru comerțial sau al 

unei piețe.  

 

 

 

E. Planul de Acțiune privitor la Rugăciuni în Anul Nou Evreiesc și 

în Ziua Ispășirilor 

 

Se poate ajunge la un loc unde se ține o rugăciune în spațiul public, numai pe o rază 

de 1000 de metri de la locul de domiciliu.  

În aer liber  -  în grupe fixe de până la 20 de persoane, cu o distanță între grupe și cu 

o marcare fizică, precum și cu un scaun gol între persoane care nu locuiesc împreună, 

și fără servire de mâncăruri. 



 

 

În interiorul unei clădiri  -  Aranjarea locurilor pe scaune în grupe fixe de până la 10 / 

25 de persoane (în funcție de culoarea zonei: auriu/roșu), paravane de nailon între 

zonele astfel separate, păstrare de o distanță între astfel de zone, punerea unui semn 

care să indice ce este numărul de persoane, cărora li se permite să se roage, mărimea 

locului și regulile de operare, precum și păstrarea unei distanțe de 2 scaune între 

persoane care nu se așează împreună, și fără servire de mâncăruri.  

Gradul de ocupare permis cu privire la rugăciuni în interiorul unei clădiri, în decursul 

Zilelor de Judecată:  

- Într-o zonă roșie  -  Pentru primele 2 intrări -  până la 30 de persoane, și 

pentru fiecare intrare adițională - încă 20 de persoane. 

- Într-o zonă aurie  -  50 de persoane pentru fiecare intrare.  

În orice caz, numărul persoanelor nu va depăși  o proporție de una persoană 

pe 4 m.p. din suprafața locului astfel destinat ținerii de rugăciuni.  

 


