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Буде дозволено проводити тренування та змагання для спортсменів - дітей та 

молоді, які приймають участь в змаганнях, і  які були зареєстровані в спортивній 

асоціації,  а у видах спорту, які пов'язані з плаванням та у мотоспорті - також 

дорослим. 

Дозволяється відкривати місця для тренувань / змагань професійного 

спортсмена або такого, який приймає участь у  змаганнях. 

 

Буде дозволено проводити уроки водіння, дотримуючись інструкцій про поїздку 

на приватному транспорті - дозволяється присутність водія та двох пасажирів у 

транспортному засобі. 

 

Буде дозволено відкривати заклади, які входять до системи соціального 

забезпечення, заклади, які працюють в рамках "денних центрів та клубів для 

людей похилого віку", або надавати послуги, направлені на позбавлення 

самотності для людей похилого віку, включаючи служби соціального 

забезпечення в рамках органів  місцевого самоврядування та бібліотеки для 

сліпих. 

 

Будуть дозволені відвідування природних заповідників та національних парків, 

відкритих майданчиків, на яких розміщенні пам'ятки спадщини та 

старожитності. 

 

Пансіони ("Цімери") - до 4 окремих одиниць для розміщення гостей, кожна 

одиниця буде використовуватися тільки особами, які проживають разом. 



 

 

Експлуатація готельного 

комплексу з порушенням умов вважається правопорушенням, санкцією за яке 

штраф - 5000 шекелів. 

 

Будуть відкриті перукарні, салони з косметичних процедур та інших процедур 

краси, а також буде дозволено отримувати послуги альтернативної медицини,  

включаючи терапевтичну їзду верхи, психологічну чи емоційну терапію тощо, а 

також терапевтичні басейни. 

Вищезазначені відвідування повинні відбуватися відповідно до норм, 

включаючи зобов’язання заздалегідь узгодити візит. 

 

Буде дозволена робота  комплексів для  автокінотеатрів на відкритому просторі 

("Драйв ін")  для перегляду фільмів. 

 

Молитовні заходи - до 10 осіб у закритому приміщенні та 20 осіб на відкритому 

просторі, необхідно наголосити: на даному етапі дозволяється проводити тільки 

молитви, і нічого більше. 

 

Такі заходи, як весілля, вечірка, організована екскурсія чи церемонія - будуть 

можливі до 10 осіб у закритому приміщенні або 20 осіб на відкритому просторі 

(та не більше 20 осіб). 

 

Заборонено організовувати або брати участь у спортивних заходах, 

конференціях, фестивалях та розважально - мистецьких шоу. 

 

Керівнику громадського місця та ділового комплексу або власнику приватного 

закладу забороняється проводити заборонений захід, а постачальнику послуг 

забороняється надавати послуги щодо забороненого заходу або заходу, в якому 

кількість учасників перевищує дозволену. 

 


