
הנחיות לחג הפוריםהנחיות לחג הפורים
ימי חג הפורים מזמנים איתם אתגר גדול לכולנו.

אווירת החג ומנהגי החג מביאים איתם סיכון גבוה להתקהלות, מפגשים 
ומגעים רבים, אשר עלולים לחולל הדבקה נרחבת ועלייה בתחלואה.

לאור הצורך להמשיך ולהקטין את מדדי התחלואה, ולהמשיך במבצע 
החיסונים המוצלח אנו קוראים לציבור לשמור ולהישמר במהלך החג, 
למלא אחר ההנחיות באופן מלא ולהימנע מהשתתפות באירועים ומפגשים 

שעלולים להיות מוקדי הדבקה.



הגבלות התקהלות
בכל שעות היום - תחול מגבלת:

בכל מקרה
אין לקיים או

להשתתף באירוע

מותר
עד 10 אנשים 

במקום סגור

מותר
עד 20 אנשים 
בשטח פתוח

מפגש או התקהלות מעבר למגבלת ההתקהלות 
של 10 במקום סגור ו 20 בשטח פתוח



חל איסור
לקיים אירועי חג
מאורגנים כגון:

עדלאידע   תהלוכה     הפנינג

למחזיק המקום, וכן ניתן לתת קנסות נוספים 
לנותני שירותים באירוע המוני.

מסיבה       מופע       סעודה

קנס של 5,000-10,000 ₪  קנס

מסיבה או אירוע המוני החורג מהגבלות ההתקהלות, 
בשטח פרטי או בבית עסק הינה עבירה, שבגינה 

פעילות המשק לאורך שעות היום ממשיכה כפי שפעלה 
לפני החג.

המסחר ממשיך להיות פתוח 
במגבלות התו הסגול

 פעילויות בתו ירוק מותרות 
בהתאם לתקנות התו הירוק לאורך שעות היום.



סגר לילה
בימים חמישי-שישי-שבת )25-27.2.21(

בין השעות 20:30 בערב ועד השעה 05:00

הסגר כולל את ההגבלות הבאות:
איסור על יציאה ממקום המגורים עד לטווח

של 1,000 מטרים, למעט למטרות חיוניות,
בדומה למתכונת הסגר שהופעל בחודש דצמבר.

איסור על שהייה בביתו של אדם אחר.

איסור על הפעלת עסקים בשעות סגר
הלילה לקבלת קהל, למעט עסקים חיוניים 

)חנויות מזון וכו'(.

קיום מסיבות אסור בכל מקרה לאורך כל 
שעות היום והלילה

הפרת הגבלות סגר הלילה
)1000 מטרים, שהייה בבית אחר(

כוללת קנס של 500 ₪ למי שמפר.
קנס

סגור

הגבלות סגר הלילה אינן חלות ביישובים 
שמרבית תושביהם אינם יהודים ובאזור 

מזרח ירושלים.



הגבלות בבתי תפילה

את ארוחות החג מומלץ לקיים בקרב המשפחה הגרעינית 

ועל פי המגבלות שפורטו. בשעות הלילה – איסור שהייה 

בבתים של אחרים.

ניתן להפעיל משאיות שמחה ברשויות המקומיות 

תוך נקיטת אמצעים למניעת התקהלות במקום.

בתי התפילה פועלים על פי הגבלות ההתקהלות

המותרים – 10 בפנים ו-20 בחוץ.

בתי תפילה הרשומים ברשות המקומית כמקומות 
הפועלים על פי תו ירוק יוכלו לפעול על פי מגבלות 

התפוסה המותאמים לתו ירוק, בהכנסת מחוסנים 
ומחלימים בלבד, וללא ילדים מתחת לגיל  16 שאינם 

מחלימים.
בשעות סגר הלילה ניתן להתפלל במרחב הציבורי 

או בבית תפילה בטווח של 1,000 מטרים. רצוי לסיים 
תפילות וקריאת מגילה לפני שעת תחילת הסגר.

ארוחות חג

משאיות שמחה

בית תפילה


