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أسئلة وأجوبة حول موضوع أزمة الكورونا لصاحبات وأصحاب المصالح  -ورقة معلومات 

 التجاريّة

زمة أسننشر في هذه الصفحة طيلة الوقت تعليمات خاصة ألصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة لمواجهة 

 :الكورونا

كل المعلومات الواردة هنا هي بهدف إتاحة المعلومات للجمهور وال يمكن التعامل معها كإرشادات تُخالف ***

 ***  األنظمة والقواعد التي تم تحديديها في هذا الشأن 

عبر موقع وكالة المصالح الصغيرة والمتوّسطة حول موضوع االزمة لصاحبات  سئلة واألجوبة المحتلنةلأل

  .اضغطوا هناوأصحاب المصالح التجارّية، 

 

  20:00الساعة  31.03.2020المعلومات محتلنة حتى تاريخ 

 
 

في القطاع فيما يلي تعليمات للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوّسطة حول تحديد عدد العمال وتعليمات أخرى 

 الخاص

النشاط المسموح مع الحرص على قياس درجة  تفاصيل المصلحة التجاريّة

الحرارة لدى دخول العمال والحفاظ على مسافة 

 الماكثين في المكان/بين العمال مترين
ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة،    والحراسةاألمن 

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 . عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب
  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

 غ عرر موق  وزارة حاسوب، يجب اإلبال

 .االقتصاد
مغلق للجمهور، إرساليّات فقط، يجب وضعها على   األدوات واالغراض الطريّة

 مدخل الراب
 ممنوع  قاعات األفراح

 (.קופה)زبائن على كّل صندوق  4حتى  المعاهد -محالت النظارات 
الحفاظ قدر اإلمكان على مسافة مترين 

 . بين الشخص واآلخر
 وض  عالمة على مكان الوقوف بالدور 

 من  االكتظاظ وضرط دخول الزبائن

  ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

المستشارون في السلطات المحليّة، الدعم  المواطنون المسنّون

النفسي االجتماعي، المتطّوعون، 

 الطالب الجامعيّون الحاصلون على ِمنح

  ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .تقليص قدر اإلمكانيجب ال
   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

  التخزين 

http://www.sba.org.il/
https://www.sba.org.il/ar/PolicyAndInformation/Pages/news/ns11.aspx
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النشاط المسموح مع الحرص على قياس درجة  تفاصيل المصلحة التجاريّة

الحرارة لدى دخول العمال والحفاظ على مسافة 

 الماكثين في المكان/بين العمال مترين
حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

 المواق  السياحيّة
 
 
 
 
 

 

 ممنوع 

ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة،    اإلنترنت

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

ترويج الماركة  –اإلنترنت 

 التجاريّة

 

 -أعمال المواسير المستعجلة لمن  وقوع أضرار   أعمال المواسير 
 مسموح 

يجب االمتناع  -أعمال المواسير غير المستعجلة 

 . عنها في هذه الفترة
أعمال المواسير غير المستعجلة في بيت غير 

مسموح إذا كان عدد العمال  -مأهول بهدف الترميم 

 .، األكرر من بينهما15%أو  10حتى 
أعمال المواسير في المراني غير المأهولة في 

قيود في األنظمة،  ال توجد -منطقة غير مغلقة 

 يجب التقليص قدر اإلمكان

العاملة، ال توجد قيود في األنظمة على القوى    منظّمات الدعم للفئات المحتاجة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

 ممنوع   ة المعالم التذكاريّ 
شركات التأمين  -التأمين 

 والتوفير

 من حجم العمالة %60 

قاعدة الريانات  -التأمين 

اإلحصائيّة وقاعدة الريانات 

لكشف حيَل التأمين كما ورد 

تعريفها في أنظمة تأمين 

 المركرات ذات محّرك

أنظمة تأمين  في كما ورد تعريفها

 2004المركرات ذات محّرك، لسنة 
  قيود في األنظمة على القوى العاملة، ال توجد

 .يجب التقليص قدر اإلمكان
   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .القتصادا

  التأمين المالي

حفر، تقطي ، إنتاج ونقل األسمنت،  المواد الخام للرناء - الرناء

حصى، فوالذ، باطون، حديد، ألومنيوم، 
  في األنظمة على القوى العاملة، ال توجد قيود

 .يجب التقليص قدر اإلمكان
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النشاط المسموح مع الحرص على قياس درجة  تفاصيل المصلحة التجاريّة

الحرارة لدى دخول العمال والحفاظ على مسافة 

 الماكثين في المكان/بين العمال مترين
بلوكات، مواد ومنتجات تشطيب، عزل 

، (أسفلت)وتزفيت، أنظمة مراني، تعريد 
رف  ونقل، منتجات مسرقة الصن ، 

 مرّكرات الراطون، نقل

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .اداالقتص

 البيع للعائالت عن طريق اإلرسالّيات فقط 

المختررات المصادق عليها بموجب  المختررات -الرناء 

 قانون المعايير
  ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان
   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .الحاسوبعّمال النظافة، األمن وأنظمة 

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

خدمات اإلدارة  -الرناء 

 واإلشراف

 

  (ביפר)بيرر 

  مراكز التصنيف -الريض 

هناك تعليمات من وزارة الصّحة حول  محّل أكل داخل فندق

إرسال المواد الغذائيّة من محاّلت األكل 

 اضغطوا هنا

 إرساليّات فقط

 ممنوع  حّمام عام
 (.קופה)زبائن على كّل صندوق  4حتى  صيدليّة

الحفاظ قدر اإلمكان على مسافة مترين 

 . بين الشخص واآلخر
 وض  عالمة على مكان الوقوف بالدور 

 من  االكتظاظ وضرط دخول الزبائن

 من العّمال 100%مسموح، 

هناك تعليمات من وزارة الصّحة حول  مقهى

إرسال المواد الغذائيّة من محاّلت األكل 

 اضغطوا هنا

 إرساليّات فقط

الرناء والرنى التحتيّة 

 للمواصالت
إدارة، تخطيط، تطوير، صيانة، تشغيل 

 بنى تحتيّة، مراكز التحّكم، تنظيم المرور
  األنظمة على القوى العاملة، ال توجد قيود في

 .يجب التقليص قدر اإلمكان
   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

 حيازة الحيوانات، إخالء وإبادة الجثث  الحيوانات
معالجة المؤّسسات  -الحيوانات 

 التربويّة

 

 ممنوع  بار
 ممنوع  بركة سراحة

ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة،   زراعة معامل التغليف معالجة أوليّة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان
   إدخالهم، ما عدا ال يمكن  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

   العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

مخازن الترريد ومخازن 

 الحروب

 

مزّود غاز طريعي  -غاز 

 مضغوط
لعام ( والترخيصاألمان )قانون الغاز 

1989 

 2002قانون الغاز الطريعي لسنة  تسويق -غاز 

 ممنوع  حديقة حيوانات
 ممنوع  حديقة قوميّة

https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Documents/corona_msloah_mazon.pdf
https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Documents/corona_msloah_mazon.pdf
https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Documents/corona_msloah_mazon.pdf
https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Documents/corona_msloah_mazon.pdf
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النشاط المسموح مع الحرص على قياس درجة  تفاصيل المصلحة التجاريّة

الحرارة لدى دخول العمال والحفاظ على مسافة 

 الماكثين في المكان/بين العمال مترين
صاحب رخصة  -غاز الطرخ 

 للعمل 
أو ( األمان والترخيص)قانون الغاز 

 معفي من الرخصة
  ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان
   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

صاحب رخصة  -غاز الطرخ 

 مزّود غاز
 ( األمان والترخيص)قانون الغاز 

  الجّر والتخليص

  التصنيف والتعرئة -األسماك 

 ممنوع  (ديسكوتك)نادي موسيقى ليلي 
قانون تسوية نشاط شركات التصنيف  التصنيف االئتماني

 2014االئتماني لعام 
  ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

مستودعات، طائرات الرّش، شركات  رّش المريدات 

 الرشّ 
توصيل الحموالت  -النقل 

 والشحنات
 في المواصالت الرريّة، الجويّة، الرحريّة 

المحاصيل الزراعيّة  -النقل 

 والموارد الزراعيّة

 

  نقل مواد الرناء

نقل المواد الغذائيّة، 

المشروبات، مواد التنظيف 

 والمراحيض

 

نقل األثاث لريت الزبون 

 وتركيره
 
 
 
 

 

 الضروريّة فقطفي الحاالت  

الدكان  -الحفاظ على الصّحة 

الذي يعترَر هذا المجال عملها 

 األساسي 

 (.קופה)زبائن على كّل صندوق  4حتى 
الحفاظ قدر اإلمكان على مسافة مترين 

 . بين الشخص واآلخر
 وض  عالمة على مكان الوقوف بالدور 

 من  االكتظاظ وضرط دخول الزبائن

 مسموح
 من العّمال %100

الفئات التي تحتاج إلى  -النقل 

 مساعدة

   ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

أمن وأنظمة النشاط، وليسوا عّمال نظافة، 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

وفقًا لتعليمات مدير الخدمات الصحيّة لمن  انتقال   نقل العمال إلى مكان عملهم والعودة منه النقليّات

 العدوى
ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة،    تأجير سيّارات

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  االستثمار ووساطة العقارات

تسويق،  استشارة، -االستثمار 

 إدارة محافظ
صاحب رخصة، ومؤّسسة تعمل في 

مجال عمل صاحب الرخصة، دون 

حاجة للحصول على رخصة بموجب 
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النشاط المسموح مع الحرص على قياس درجة  تفاصيل المصلحة التجاريّة

الحرارة لدى دخول العمال والحفاظ على مسافة 

 الماكثين في المكان/بين العمال مترين
العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار   القانون

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد
 

بما في ذلك إنتاج وتسويق األدوية  الطبّ  -الطّب الريطري 

الريطريّة، المستحضرات وأطقم الفحص 

وعالج انتشار األمراض واإلصابات في 

 النراتات
 الهواء، الرحار والرحيرات الرصد والقياس -التلّوث 

 -مواد التنظيف والمراحيض 
 سوق الجملة

إنتاج، نقل، تخزين، تزويد، تغليف، 

استيراد، تسويق وتوزي ، سوق الجملة 

لمنتجات الصيدليّات، حفاضات ومنتجات 

 .الحفاظ على الصحة الشخصيّة
تنظيم امتحانات  -التربية 

 الرجروت

  ي األنظمة على القوى العاملة، ال توجد قيود ف

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

   العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .اداالقتص

االتصاالت للتعلم عن  -التربية 

 بعد

 

دكان للمنتجات المتنّوعة للريت 

بما في ذلك منتجات الحفاظ 

 على الصحة 

مغلق للجمهور، إرساليّات فقط، يجب وضعها على  

 مدخل الراب

كّل دكان ليست  -دكان 

لألغذية، صيدليّة أو مواد 

 للحفاظ على الصحة

تجميل، ألعاب، إبداع، مغسلة،  -مثاًل 

 أحذية
مغلق للجمهور، إرساليّات فقط، يجب وضعها على 

 مدخل الراب 

دكان لوسائل االتصال وخدمات 

  -االتصال 

مغلق للجمهور، إرساليّات فقط، يجب وضعها على  

 مدخل الراب
 (.קופה)زبائن على كّل صندوق  4حتى  دكان مشروبات

الحفاظ قدر اإلمكان على مسافة مترين 

 . اآلخربين الشخص و
 وض  عالمة على مكان الوقوف بالدور

 من  االكتظاظ وضرط دخول الزبائن

 مسموح 
 من العّمال %100

 موقف تحت األرض
 

 

من حجم العمالة، األعلى من  15%عّمال أو  10 

 بينهما

مزارع الحيوانات والنراتات، مواد  زراعة

 التكاثر
المقاولون ومزّودو الخدمات، بما في ذلك 

المريدات، التلقيح، القطف وجم  رّش 

 المحاصيل

  ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

أمن وأنظمة  النشاط، وليسوا عّمال نظافة،

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

تزويد وصيانة  -الزراعة 

 المعّدات واآلالت

 

 بما في ذلك التوثيق والمخترر مراقرة المحاصيل -الزراعة  

ال توجد قيود في  -في المراني غير المأهولة   الكهرباء

 األنظمة، يجب التقليص قدر اإلمكان
االمتناع عن  -كهربائي ألعمال صيانة بيت 

 األعمال غير الضروريّة

 ممنوع  عالجات التجميل
مغلق للجمهور، إرساليّات فقط، يجب وضعها على   دكاكين أدوات العمل
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النشاط المسموح مع الحرص على قياس درجة  تفاصيل المصلحة التجاريّة

الحرارة لدى دخول العمال والحفاظ على مسافة 

 الماكثين في المكان/بين العمال مترين
 مدخل الراب

حول  -قانون اإلشراف على التأمين  استشارة لجهة مؤّسسية

مواضي  التصويت في االجتماعات، 

والمؤّسسات، إدارة  إدارة الشركات

 المخاطر وتعليمات التشري 

  ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان
   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

نظافة، أمن وأنظمة النشاط، وليسوا عّمال 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

تمثيل  -استشارة ضرائب 

 المكلَّفين بدف  الضرائب

 

دكان خضار  -بائعو الخضار 

 وفواكه
 (.קופה)زبائن على كّل صندوق  4حتى 

الحفاظ قدر اإلمكان على مسافة مترين 

 . بين الشخص واآلخر
 وض  عالمة على مكان الوقوف بالدور 

 من  االكتظاظ وضرط دخول الزبائن

 مسموح 
 من العّمال %100

دكان للمنتجات  -متجر كرير 

المتنّوعة للريت بما في ذلك 

 منتجات الحفاظ على الصحة 

مغلق للجمهور، إرساليّات فقط، يجب وضعها على  

 مدخل الراب

إيجاد المكان  -مركرات 

 والمراقرة

   ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان
   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

وزارة  حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق 

 .االقتصاد

 ممنوع  أدوات اإلبحار العام
ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة،    خدمات -الكوشير 

 .يجب التقليص قدر اإلمكان
   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

شاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة الن

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

 ممنوع  رسم الوشم
 لونا بارك

 
 
 
 
 
 

 

 ممنوع 

 بدون استقرال جمهور  (ليسينج)تأجير 

  ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان
   إدخالهم، ما عدا  ال يمكن -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب
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النشاط المسموح مع الحرص على قياس درجة  تفاصيل المصلحة التجاريّة

الحرارة لدى دخول العمال والحفاظ على مسافة 

 الماكثين في المكان/بين العمال مترين

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

  take awayيجب إغالق منطقة الـ  (خرز ومعّجنات)مخرز 
 (.קופה)زبائن على كّل صندوق  4حتى 

الحفاظ قدر اإلمكان على مسافة مترين 

 . بين الشخص واآلخر
 وض  عالمة على مكان الوقوف بالدور 

 من  االكتظاظ وضرط دخول الزبائن

 مسموح 
 من العّمال %100

ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة،    القياس والمراقرة في الرناء

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

 ممنوع  متحف
   -مسموع بالشروط التالية  سيّارات األجرة

 يجلس الركاب من الخلف وترقى الشرابيك مفتوحة .1
 م  راكب واحد .2

 :م  راكب ومرافق في الحاالت التالية .3

 لقضاء حاجات طريّة 

 لتلقي عالج في إطار خدمات الرفاه 

 نقل قاصر يعيش والداه منفصلين، من قِرل أحد الوالدين لريت الوالد اآلخر 

  لحاجة ضروريّة كما هو نقل قاصر يحتاج والده المسؤول عنه للخروج

 مفّصل في أنظمة الطوارئ

  فعاليّات ألبناء العمال الضروريّين، المدارس الداخليّة لألوالد بدون رعاية

، مراكز الطوارئ لألوالد والشريرة "نعليه"عائليّة، طالب برنامج 

 .المعّرضين للخطر، الفعاليّات التي صادقت عليها وزارة التربية والتعليم

 الكراجات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب
  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

اإلبال غ عرر موق  وزارة حاسوب، يجب 

 .االقتصاد
م  ذلك، وفقًا ألنظمة الطوارئ بشأن تقييد النشاط، 

ال يمكن للزبون أن يصل إلى الكراج، لذلك بإمكان 

الكراج أن يقّدم الخدمة للقطاع التجاري المسموح 

 له بالنشاط

مخترر لوسائل االتصال 

 والحواسيب
 (.קופה)زبائن على كّل صندوق  4حتى 

الحفاظ قدر اإلمكان على مسافة مترين 

 مسموح 
 من العّمال %100
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النشاط المسموح مع الحرص على قياس درجة  تفاصيل المصلحة التجاريّة

الحرارة لدى دخول العمال والحفاظ على مسافة 

 الماكثين في المكان/بين العمال مترين
 . بين الشخص واآلخر

 وض  عالمة على مكان الوقوف بالدور 
 من  االكتظاظ وضرط دخول الزبائن

مخترر لتصليح االدوات 

الكهربائية غير المصنفة ضمن 

 وسائل االتصال والحواسيب

 طلب مسرق وبإرساليّات فقط  

مكان  -العروض والمعارض 

 إقامتها
 

 

 ممنوع 

سلطة سوق  -مركز توّجهات 

 المال، التأمين والتوفير
ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة،   الرّد على توّجهات الجمهور

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .الحاسوب عّمال النظافة، األمن وأنظمة

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

مركز توّجهات المساواة 

 االجتماعيّة

 

  مراكز الخدمة

 ممنوع   استاذ خصوصي
تخزين، إنتاج، استيراد، معالجة، نقل،  الغذاء والمشروبات

تزويد، توزي ، تغليف، تسويق، بي  

 بالجملة والمفّرق

  ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة النشاط، 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

مصان ، معامل األعالف، إنتاج، تسويق  الزراعة -غذاء للحيوانات 

 وبي 

 (.קופה)زبائن على كّل صندوق  4حتى  الدكاكين -غذاء للحيوانات 
الحفاظ قدر اإلمكان على مسافة مترين 

 . بين الشخص واآلخر
 وض  عالمة على مكان الوقوف بالدور

 من  االكتظاظ وضرط دخول الزبائن

 مسموح 
 من العّمال %100

 معامل منتجات الحليب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .األمن وأنظمة الحاسوبعّمال النظافة، 

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد
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النشاط المسموح مع الحرص على قياس درجة  تفاصيل المصلحة التجاريّة

الحرارة لدى دخول العمال والحفاظ على مسافة 

 الماكثين في المكان/بين العمال مترين
دعم، صيانة، صيانة قواعد بيانات  خدمات -الحواسيب 

والتطوير الضروري والتي ال يمكن 

القيام بها عن بعد، خدمات ودعم، دف  

 الرواتب 

   ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

 إرساليّات فقط -دكان 

 للحاالت المستعجلة -تقني حواسيب 

ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة،    األرصاد الجويّة

 .اإلمكانيجب التقليص قدر 

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

أعمال ضروريّة مسموح عندما يعمل األهل في   حاضنة لألطفال

 خارج الريت
مغلق للجمهور، إرساليّات فقط، يجب وضعها على   المغاسل

 مدخل الراب 
/ دكان صغير / بقالة 

 بي  مواد غذائيّة / سوبرماركت 
فقط المصالح التجاريّة م  )

بما في  4.7 رخصة مصلحة

 (ذلك الكشك

 (.קופה)زبائن على كّل صندوق  4حتى 
مسافة مترين  الحفاظ قدر اإلمكان على

 . بين الشخص واآلخر
 وض  عالمة على مكان الوقوف بالدور

 من  االكتظاظ وضرط دخول الزبائن

 مسموح 
 من العّمال %100

 ممنوع  معهد لياقة بدنيّة
 ممنوع  معهد تسّمر

والقيِّم ( קרן)مدير صندوق 
 (נאמן)

قانون االستثمارات المشتركة باالئتمان 

 1994لسنة ( נאמנות)
 توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة،  ال

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

زارة حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  و

 .االقتصاد

هناك تعليمات من وزارة الصّحة حول  مطعم

إرسال المواد الغذائيّة من محاّلت األكل 

 اضغطوا هنا

 إرساليّات فقط، يجب وضعها على مدخل الراب

 ممنوع  صالونات ومحالق الشعر
ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة،    المصاعد 

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Documents/corona_msloah_mazon.pdf
https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Documents/corona_msloah_mazon.pdf
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النشاط المسموح مع الحرص على قياس درجة  تفاصيل المصلحة التجاريّة

الحرارة لدى دخول العمال والحفاظ على مسافة 

 الماكثين في المكان/بين العمال مترين

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

أمن وأنظمة  النشاط، وليسوا عّمال نظافة،

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

( ميكفاه)أحواض استحمام 
 للنساء 

 

 مسموح، بتنسيق مسرق 

المكان المخّصص إلحياء 

 العروض والمعارض

 ممنوع 

المجَزر، معالجة وتقطي  اللحوم  المسالخ

 واألسماك
  ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .التقليص قدر اإلمكانيجب 

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

 (.קופה)على كّل صندوق زبائن  4حتى  دكان -المشروبات 
الحفاظ قدر اإلمكان على مسافة مترين 

 . بين الشخص واآلخر
 وض  عالمة على مكان الوقوف بالدور

 من  االكتظاظ وضرط دخول الزبائن

 مسموح 
 من العّمال %100

 مسموح  عامل واحد -التدبير المنزلي 
واجتماعيّة، عالجات طريّة، نفسيّة  الناجون من المحرقة النازيّة

خدمات تنسيق عالجات، متطّوعون 

لألفراد، زيارات بيتيّة مطلوبة، مركز 

معلومات، تمريض في المجتم ، خدمات 

خاصة بما ف ذلك األدوات وأزرار 

 .الضائقة

  ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ما عدا ال يمكن إدخالهم،  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

 ممنوع  ثقب الثقوب
النظافة والصّحة العامة في 

 المراني

   العاملة، ال توجد قيود في األنظمة على القوى

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

تشغيل، شحن وتفريغ، تخزين، خدمات  الرحريّة الموانئ والخدمات

نقل بحري، معامل، إدارة، محطّات 

وصول، وكاالت، شركات السفن، 

قانون السلطة )شركات تطوير وممتلكات 

 (2004الرحريّة والموانئ لسنة 
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النشاط المسموح مع الحرص على قياس درجة  تفاصيل المصلحة التجاريّة

الحرارة لدى دخول العمال والحفاظ على مسافة 

 الماكثين في المكان/بين العمال مترين
 ممنوع   (سفاري)حديقة الحيوانات 

 ممنوع  المكترة
ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة،   وقانون األوراق الماليّةنظام الرورصة  السوق النظامي/ صناع السوق 

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

وب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة حاس

 .االقتصاد

 يشمل الطراعة والتوزي  صحف األخرار

 ممنوع  مدن المالهي
 بديكور ومنيكور

 
 
 
 

 

 ممنوع 

 -الرنوك  -الخدمات الماليّة 
مزّود خدمة للنظام المركزي 

 في الرنوك

 

  ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .اإلمكانيجب التقليص قدر 

  ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

 

 -لويدز -الخدمات الماليّة 
 مفّوض لويدز

من  86حاصل على إعفاء بموجب الماّدة 

 قانون اإلشراف على التأمين
 بموجب قانون األوراق الماليّة المقاصة -الخدمات الماليّة 
منظومة  -الخدمات الماليّة 

 مراقرة بدفعات 
يدور الحديث عن منظومة أعلن عنها 

محافظ بنك إسرائيل على أنّها كذلك 

 بموجب قانون منظومات الدفعات
مرّكز  -الخدمات الماليّة 

 عروض 
كما ورد تعريفه في قانون األوراق 

 الماليّة
مؤّسسة  -الخدمات الماليّة 

آلالت أوتوماتيكيّة لتنفيذ 

 معامالت في العمالت

كما ورد تعريفها في قواعد بنك إسرائيل 

قواعد لتشغيل منظّم لمنظومات )

 2017لسنة ( العمالت
سة مؤسّ  -الخدمات الماليّة 

 موّزعة
كما ورد تعريفها في قانون األوراق 

 1الماليّة، الماّدة 
مؤّسسة  -الخدمات الماليّة 

 تعترَر عضو بورصة

 

 -الدفعات  -الخدمات الماليّة 
 منظومات الدف 

 

 -الخدمات الماليّة االئتمانيّة 
حاصل على رخصة لمنح 

 االئتمان

ملرون  200والذي حجم ائتمانه يتجاوز 

أ من 11كما ورد تعريفه في الماّدة  ج.ش

قانون اإلشراف على الخدمات الماليّة 

تفاصيل إضافيّة في أمر  - 2016لسنة 

 الطوارئ
 -الخدمات الماليّة االئتمانيّة 

حاصل على رخصة للوساطة 

 االئتمانيّة

ملرون  200والذي حجم ائتمانه يتجاوز 

أ من 11ج كما ورد تعريفه في الماّدة .ش

اإلشراف على الخدمات الماليّة قانون 

تفاصيل إضافيّة  - 2016المنظمة لسنة 

 في أمر الطوارئ
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النشاط المسموح مع الحرص على قياس درجة  تفاصيل المصلحة التجاريّة

الحرارة لدى دخول العمال والحفاظ على مسافة 

 الماكثين في المكان/بين العمال مترين
شركة مسّجلة  -الخدمات الماليّة 

 (חתמים)في سجّل االكتتاب 
من انظمة األوراق الماليّة  2نظام 

 2007لسنة ( ضمان االكتتاب)
 ممنوع  المناطق المخّصصة للحيوانات

مصان  إخالء النفايات معالجتها،  النفايات 

محطات األمالح، محطات االنتقال، 

مركرات الصرف الصحي، النقل، الزبل، 

 اإلسرست

  ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

 لعّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار ا

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

  اإلخالء -النفايات الزراعيّة 

إنتاج، استيراد، تسويق، تزويد، أدوات  المعّدات الطريّة

 إعادة تأهيل، أدوية وأجهزة
غسل مصلحة لخدمات  -الدفن 

 ونقل الموتى
تُجرى الجنازات وفقًا ألنظمة تقييد 

 التجمهر
 ممنوع  السينما

 ممنوع  العالجات التجميل
يمكن أن تعمل الدكاكين التالية فقط داخل  (كنيون)مجم  تجاري 

دكاكين بي  األغذية  -المجم  التجاري 

بي  / صيدليّات(/ بقالة وسوبرماركت)

 . منتجات الحفاظ على الصحة
 إرساليّات فقط -محاّلت األكل 

 ممنوع

 إرساليّات فقط، يجب وضعها على مدخل الراب  كيترينج واألكل الجاهز
 الطّب الرديل

 
 
 
 
 
 

 

 ممنوع 

ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة،    طّب األسنان الطارئ

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ما عدا ال يمكن إدخالهم،  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

إرساليّات فقط، يجب وضعها على مدخل بيت   (السوق العام)سوق التجزئة 

 الزبون
 ممنوع  غسل السيّارات

ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة،   شركات المساعدة في إيجار الشقّة اإلسكان

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

نظافة، أمن وأنظمة  النشاط، وليسوا عّمال

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

 محلّي ودولي نقل بضائ 
  نقل االوراق والقط  النقديّة
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النشاط المسموح مع الحرص على قياس درجة  تفاصيل المصلحة التجاريّة

الحرارة لدى دخول العمال والحفاظ على مسافة 

 الماكثين في المكان/بين العمال مترين
من  15%عّمال أو  10حتى  -في بيت غير مأهول   الترميمات

 .حجم العمالة، األعلى من بينهما
االمتناع عن األعمال غير  -في بيت مأهول 

 .الضروريّة
ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة،   إبقاء اإلرساليّة على باب يريت الزبون خدمات اإلرسال

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

عّمال نظافة، أمن وأنظمة النشاط، وليسوا 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

  الحراسة 

 المراني الزراعيّة الصيانة والمعّدات
  صيانة -صيانة المراني 

 ممنوع  المسرح
إنتاج، نقل، تخزين، تزويد، تغليف،  مستحضرات التجميل

استيراد، تسويق وتوزي ، بي  بالجملة 

 لمنتجات الصيدليّاتوالمفّرق 

  ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

جب اإلبال غ عرر موق  وزارة حاسوب، ي

 .االقتصاد

ال توجد قيود في األنظمة، يجب التقليص قدر   الطيران والمراقرة الجويّة

 اإلمكان

 االتصاالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

، الثابتة، إتاحة خدمات الهواتف النقالة

اإلنترنت، اتصاالت الريانات، اتصال 

، (ביפר)األقمار االصطناعيّة، بيرر 
 الرحر، تلفزيون، أخرارالكوابل تحت 

  ،ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   ال يمكن إدخالهم، ما عدا  -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

إرساليّات  -دكان وسائل اتصال وخدمات اتصال 

 فقط، يجب وضعها على مدخل الباب

ال توجد قيود في األنظمة على القوى العاملة،   تقنيّات، حماية سايرر، أمن المعلومات االتصاالت 

 .يجب التقليص قدر اإلمكان

   يمكن إدخالهم، ما عدا  ال -العّمال الثانويّون

 .عّمال النظافة، األمن وأنظمة الحاسوب

  العّمال الثانويّون الضروريّون الستمرار

النشاط، وليسوا عّمال نظافة، أمن وأنظمة 

حاسوب، يجب اإلبال غ عرر موق  وزارة 

 .االقتصاد

 ممنوع  مؤّسسات أخرى -ثقافة 
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