
 

 

 

* Спільне повідомлення * 

* Канцелярія прем'єр-Міністра, Міністерство охорони здоров'я та Міністерство 

фінансів * 

 

Відповідно до рішення уряду, яке було прийняте позавчора, сьогодні вранці,  в п'ятницю уряд 

затвердив (на телефонному референдумі) наступні положення (діятимуть протягом 14 днів з 

неділі 27.12.20 о 17.00, до 9 січня 2021 року): 

1. Встановити обмеження на вихід з місця проживання за межі 1000 метрів, за винятком таких 

випадків, як: вихід з метою прибуття на щеплення, соціальне або медичне обслуговування, 

демонстрацію, судовий процес, вихід з метою зайняття спортивні заходи (не шляхом прибуття 

на місце на транспортних засобах), передача неповнолітнього між розлученими батьками, 

вихід з метою прибуття на робоче місце або до навчального закладу, діяльність яких 

дозволена, вихід з метою відвідування похорону, весілля чи урочистого заходу з приводу 

церемонії обрізання "Бріт Міла" (згідно обмежень щодо масових зібрань). 

Штраф за порушення: 500 ₪. 

2. Заборона виходу з місця проживання з метою перебування за місцем проживання іншої 

особи. 

3. Закриття громадських місць і підприємств за винятком магазинів, які реалізують товари 

першої необхідності: продуктів харчування, гігієнічних товарів, оптики, аптеки, електричних 

приладів, і товарів, необхідних для основного ремонту в будинку. 

4. Закриття одиниць розміщення та пансіонів типу "ліжко та сніданок", зоопарків, сафарі, 

заповідників, національних парків, національних пам'яток та пам'ятних місць; крім місць для 

надання не медичної допомоги, включаючи перукарні та місця для здійснення процедур краси 

та косметичних процедур; місця для надання послуг з альтернативної медицини; комплекси 

драйв - ін (прибуття та перебування у комплексі тільки в автомобілі) для перегляду фільмів; 

торгівельно - розважальні центри, або роздрібні ринки та музеї, а також виключення 

можливості для закладів громадського харчування видавати замовлення для самостійного 

вивозу. 



 

 

5. Що стосується місця, яке використовується для спортивного тренування - буде надана 

можливість відкрити місце, яке використовується тільки для тренувань або змагань 

професійного спортсмена. 

6. Виключення можливості проведення уроків з практики водіння і заборона організації або 

участі в організованій поїздці. 

* Освіта:* 

* Навчання, як зазвичай, для віку 0-6 та 1-4 та 11-12 класів. 

* Ніяких занять з п'ятого по десятий клас проводитися не буде. 

* Заборонена діяльність на відкритому просторі, заборонені практичні заняття в навчальному 

закладі або професійна підготовка дорослих, навчання в 13 і 14 класах, які є продовженням 

навчання в середній школі, призначене для тих, хто кинув навчання у школі, або молодих 

людей, що перебувають у групі ризику, і також діяльність молодіжних рухів. 

 

* Продовжуватиметься діяльність для учнів спеціальної освіти та молоді, яка кинула навчання у 

школі, а також молоді з групи ризику, а також шкіл-інтернатів, класів для репатріантів і доступу 

до навчального закладу або професійного навчання для дорослих для онлайн-навчання  для 

учнів, які його потребують. 

* Екскурсії будуть заборонені. 

Крім того, Міністерський комітет з питань коронавірусу постановив сьогодні вранці (в 

п'ятницю), що з 27 грудня 2020 року о 17:00 до 9 січня 2021 року робочі місця, на яких працює 

понад 10 робітників, не зможуть дозволити одночасне перебування робітників за кількістю, що 

перевищує 50% від кількості працівників на робочому місці, або 10 робітників, залежно від 

того, що вище, за винятком: робочих місць, що надають послуги першої необхідності, установ, 

що надають життєвоважливі послуги, підприємств, які мають спеціальний дозвіл на наймання 

робітників у години відпочинку, та робочі місця, пов'язані з будівництвом або роботами з 

інфраструктурою, оборонних галузей та підприємств з підтримки безпеки (на які поширюються 

інші обмеження) . Окрім вищезазначеного обмеження, роботодавець повинен буде 

продовжувати відповідати умовам фіолетового стандарту. 

 



 

 

Крім того, Міністерський комітет з питань коронавірусу схвалив рішення Міністерства 

охорони здоров'я скасувати оголошення Ейлату та Мертвого моря особливими 

туристичними зонами. Скасування оголошення набуде чинності в понеділок, 28.12.20. 


