
אישור תכנית הרמזור



עקרונות מרכזיים–תוכנית הרמזור 

ניהול דיפרנציאלי של הטיפול בהתפשטות המחלה על בסיס נתונים אזוריים1.

+(שיעור , קצב גידול, חולים חדשים)אדום על בסיס נתוני תחלואה , כתום, צהוב, ירוק: מדרגים24.

המותאם לכל אחד מהצבעים, (בחוץ/בתוך)הפעלת הגבלות קבע להתקהלות 3.

ר"ל עם פקע"חובת הקמת חמ-כתומות/בערים אדומות, סל תמיכה בערים4.

עוצר, סגר סביב, סגירת מסחר ועסקים, החינוך' סגירת מע: סל הגבלות על ערים אדומות5.



הגבלות היסוד של הרמזור

מחוץ למבנה

-תפוסה ולא יותר מ80%

250

בתוך מבנה

-ולא יותר מתפוסה60%

100

פעילות מורחבת

מחוץ למבנה

-תפוסה ולא יותר מ60%

100

בתוך מבנה

-תפוסה ולא יותר מ40%

50

מחוץ למבנה

-תפוסה ולא יותר מ40%

50

בתוך מבנה

-תפוסה ולא יותר מ20%

25

מחוץ למבנה

-לא יותר מ

איש20

בתוך מבנה

-לא יותר מ

איש10

פעילות מינימליתפעילות מצומצמתפעילות מוגבלת



דגשים–תוכנית הרמזור 

מגבלות הרמזור אינן כוללות הגבלות תנועה בתוך התקנות אך מחייבות מעת לעת הטלת הגבלות שכאלו באחריות  1.

הממשלה

מקומות עבודה, תחבורה, תעופה, חינוך–תוכנית הרמזור מתקיימת במקביל למתווים ארציים 2.

(  וכותפילה , תרבות)התוכנית מבצעת האחדת מתווים בין אירועים מותרים מכל סוג 3.

גדולים וחיוניים, התוכנית כוללת התאמות ופתרונות למקומות ייחודיים4.

.  מים וירידיםפארקי, אירועי ספורט, מועדונים, התוכנית מותירה את מגבלות האיסור הקיימות על אירועים בחלל סגור5.



טבלת מגבלות מסכמת–תוכנית הרמזור 

בעיר ירוקהבעיר צהובהבעיר כתומהבעיר אדומה

מסחר  , בתי קפה, מסעדות
מקומות עבודה  , שווקים, מקומי

מקוואות , בריכות, מקבלי קהל
ומוסדות ברמה המקומית

אנשים  10עד : בפנים
אנשים20עד : בחוץ

.  אנשים25-תפוסה ולא יותר מ20%עד : בפנים
. אנשים50-תפוסה ולא יותר מ40%עד : בחוץ

' מ1:4לפי -במידה ואין תפוסה ברישיון העסק 
.לאדם

. אנשים50-תפוסה ולא יותר מ40%עד : בפנים
.   אנשים100-תפוסה ולא יותר מ60%עד : בחוץ

.לאדם' מ1:4לפי -במידה ואין תפוסה ברישיון העסק 

.   אנשים100-תפוסה ולא יותר מ60%עד : בפנים
.   אנשים250-תפוסה ולא יותר מ80%עד : בחוץ

.לאדם' מ1:4לפי -במידה ואין תפוסה ברישיון העסק 

בחוץאירועים מאורגנים בישיבה 
כגון אירועי תרבות )וללא מזון 

(  ותפילה

.  20תוך הפרדה לקפסולות של , אנשים100עד 20תוך הפרדה לקפסולות של , אנשים50עד אנשים20עד 
-250באישור הרשות המקומית ניתן לקיים אירוע של 

באישור רשות מקומית  . 20איש בקפסולות של 500
ומעלה  500ל בריאות ניתן לקיים אירוע של "ומנכ

.  20בקפסולות של 

.  20תוך הפרדה לקפסולות של , אנשים250עד 
-250באישור הרשות המקומית ניתן לקיים אירוע של 

באישור רשות מקומית  . 20איש בקפסולות של 500
ומעלה  500ל בריאות ניתן לקיים אירוע של "ומנכ

.  20בקפסולות של 

אירועים מאורגנים בישיבה  
כגון אירועי )וללא מזון בפנים

תרבות ותפילה

,  איש בכל כניסה לאולם25ניתן להכניס קפסולה של אנשים10עד 
מרישיון  20%ובכל מקרה לא יותר מתפוסה של 

לפי תפוסה , במידה ואין רישיון עסק. העסק
.ר לאדם"מ1:4מקסימלית של 

,  איש בכל כניסה לאולם50ניתן להכניס קפסולה של 
מרישיון  40%ובכל מקרה לא יותר מתפוסה של 

לפי תפוסה , במידה ואין רישיון עסק. העסק
.ר לאדם"מ1:4מקסימלית של 

,  איש בכל כניסה לאולם100ניתן להכניס קפסולה של 
.  מרישיון העסק60%ובכל מקרה לא יותר מתפוסה של 

לפי תפוסה מקסימלית של , במידה ואין רישיון עסק
.ר לאדם"מ1:4

ללא ריקודים ועד , ניתן לקיים אירוע בישיבה בלבדסגוריםסגוריםגני אירועים פתוחים
איש לכל היותר100

100ללא ריקודים ועד , ניתן לקיים אירוע בישיבה בלבד
איש לכל היותר

היגיינה  , חנויות למכירת מזון
ותרופות

10ר לאדם או "מ1:7לפי 
-( לפי הרמזור)אנשים 

המקל מביניהם  

-( לפי הרמזור)אנשים 25ר לאדם או "מ1:7לפי 
המקל מביניהם  

-( לפי הרמזור)אנשים 50ר לאדם או "מ1:7לפי 
המקל מביניהם  

-( לפי הרמזור)אנשים 100ר לאדם או "מ1:7לפי 
המקל מביניהם  

שמורות , מוזיאונים, קניונים
אתרי  , גנים לאומים, טבע

מקומות קדושים, מורשת

לאדם1:7לפי לאדם1:7לפי לאדם1:7לפי לאדם1:7לפי 

אירועי  , אולמות אירועים סגורים
פארקי , מועדוני ריקודים, ספורט

שעשועים

סגוריםסגוריםסגוריםסגורים

,  השכלה גבוהה, מערכת החינוך
מקומות עבודה , תעופה, תחבורה

לא מקבלי קהל

על הפי המתווה הארציעל פי המתווה הארציעל פי המתווה הארציעל פי המתווה הארצי


