
 

 

Спільне повідомлення 

Канцелярія Прем'єр - Міністра, Міністерство охорони здоров'я та Міністерство 

фінансів 

07.01.2021 

 

Після рішення уряду вчора ввечері (вівторок) про суворий локдаун, який розпочнеться завтра (у 

четвер) опівночі, уряд затвердив на телефонному референдумі положення Міністерства 

охорони здоров’я, на додаток до існуючих норм.  

 

Нові правила та обмеження набудуть чинності з завтрашнього дня, 8/1/21 опівночі, і будуть 

діяти протягом 14 днів, до 21/1/21, відповідно до наступного:  

Нагадування про обмеження, які вже діють на сьогоднішній день і будуть діяти протягом 

наступних 14 днів: 

 

1. Встановлено 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 спортивною діяльністю (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. Виключення можливості проведення уроків з практики водіння і заборона організації або 

участі в організованій поїздці, або екскурсії. 

6. Заборонено забирати самостійно замовлення (тейк - евей), дозволено доставлення 

замовлення за допомогою служби доставки. 

 

Додаткові обмеження: 

Скорочення винятків із заборони виходу з місця проживання: 

1. Скорочення кількості осіб у масових зібраннях - до 5 осіб у закритому приміщенні і до 10 осіб 

на відкритому просторі (за винятком весілля, одруження, урочистого заходу з приводу церемонії 

обрізання "Бріт Міла" і похорону - обмеження щодо них залишаться згідно з існуючими 

обмеженнями на сьогоднішній день - 10 осіб у закритому приміщенні і 20 осіб  на відкритому 

просторі).  

2. Зменшення дозволів на вихід з місця проживання з метою виїзду за межі Ізраїлю тим, хто 

придбав квиток на літак з моменту вступу в силу Положень, за винятком виїзду для  цілей, 

зазначених у Положенні, або з дозволу генерального директора Міністерства транспорту. 

3. Скорочення професійної спортивної діяльності, так що буде заборонено відкривати 

тренувальні майданчики з метою проведення ігор вищої ліги в галузях ігор з м'ячем, і буде 

дозволено відкривати з метою тренувань.  

4. Відміна дозволу на вихід з місця проживання з метою проведення заходів з позбавлення 

самотності для людей похилого віку (такі заходи, які не є основною соціальною допомогою). 

 

 

 

Освіта:  



 

 

1. Заборона на відкриття навчального закладу для осіб, які в ньому навчаються, та осіб, які в 

ньому працюють, за винятком закладів спеціальної освіти та винятків, встановлених у розділі 10 

(гімель) Закону.  

2. Діяльність школи-інтернату дозволятиметься в закритому режимі, щонайменше 30 днів без 

можливості повернення до школи-інтернату для учня, який її покинув. 

 

Робочі місця: 

1. Робітникам не буде дозволятися виходити на робоче місце, за винятком виключних місць, 

включаючи робочі місця, що надають основні послуги, підприємства з надання послуг з 

життєзабезпечення, а також робочі місця, пов'язані з будівельними або інфраструктурними 

роботами.  

2. Кожний роботодавець може дозволити робітнику перебувати на робочому місці, якщо його 

перебування необхідно для утримання приміщення або для продовження діяльності робочого 

місця, включаючи ремонт несправностей, охорону, поставки, виплату заробітної плати і т. д. Крім 

того, були встановлені конкретні положення щодо закладів, що мають спеціальний дозвіл 

наймати працівника в години відпочинку, оборонних підприємств та установ, що забезпечують 

безпеку, урядових міністерств, місцевих органів влади, релігійних рад та вищих навчальних 

закладів. 

3. До переліку робочих місць, які надають основні послуги, та які зазначені у нормативно-

правових актах, додано адвокатів у випадках, коли їм потрібно представляти клієнтів у судах чи 

в інших установах, готувати таке представництво або надавати основні послуги клієнту, справа 

якого не зазнає затримок і не можуть бути виконані альтернативними цифровими засобами, а 

також працівникам, необхідним для надання допомоги Центральній виборчій комісії Кнесету 

або до регіональної виборчої комісії Кнесету з метою проведення майбутніх виборів. 

 

4. Роботодавці, які відповідають різним стандартам і будуть продовжувати працювати, 

зобов’язані продовжувати відповідати умовам фіолетового стандарту ("Тав аСеголь").   

* Перелік виключних галузей праці буде опублікований на сайті Міністерства фінансів. 

 

 



 

 

Транспорт: 

Зниження заповнюваності в громадському транспорті до 50% (уточнення: йдеться мова про 

зниження заповнюваності в автобусах до 50%). 

 

Попередні вибори: 

1.Особа може бути допущена до участі в попередніх виборах, а також кандидат, службовець або 

постачальник послуг від імені партії або кандидата для підготовки до виборів в Кнесет, в тому 

числі до попередніх виборів.   

2. Буде дозволено керувати виборчою дільницею для попередніх виборів.   

3. Особу, яка прийде на виборчу дільницю, не будуть запитувати про наявність симптомів, які не 

потребують ізоляції, щоб не відмовляти в її праві голосувати через ці симптоми. А також 

відповідність існуючим положенням, які містяться в наказі щодо домашньої самостійної ізоляції, 

що стосуються можливості пред'явлення негативного результату тестування на наявність 

коронавірусної інфекції у особи з підвищеною температурою. Крім того, обов'язок проведення 

опитування щодо наявності симптомів коронавірусної інфекції не поширюватиметься на 

виділену виборчу дільницю, призначені для особи, яка потребує ізоляції, якщо такі виділені 

виборчі дільниці будуть призначені. 
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