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 בהוראות הגבלת שהייה ופעילות במרחב הציבורי והתאמות הגבלותזכויות, 

 יציאות מותרות למרחב הציבורי .1

 לצרכים הבאים:, יותרו יציאות מהבית הסגר במסגרת תקנות

 : מקום המגוריםק"מ מ 1ד ע .1.1

ק"מ ממקום המגורים  1, עד לרדיוס של ברכב או ברגל יציאה מהבית ללא מטרה מיוחדתמותרת  -

 הקבוע. 

 . שהות בבית מגורים של אדם אחר כולל לא ההיתר -

 .צורך בסיוע לאדם עם קושי או מצוקה בביתו - חריג לאיסור על שהייה בבית מגורים של אדם אחר -

 :לצרכים הבאים ממקום המגוריםק"מ  1גם מעל  .1.2

טווח להתאווררות באופן רגלי, גם בלצאת  מותרהזקוק לכך מפאת מוגבלותו,  לאדם -יציאה הפגתית  -

 ניתן להשתמש בכלי רכב לצורך כך.  .ניתן להיעזר במלווה אחד . ק"מ 1שמעל 

מדרגה ראשונה/אפוטרופוס  ביקור אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת חוץ ביתית ע"י בני משפחה -

בכפוף , תמדרגה ראשונה או אצל אפוטרופסו ביקור של אדם עם מוגבלות אצל בני משפחתואו  בלבד

 . לתנאים שייקבעו לשם שמירה על בריאות השוהים במסגרת הרווחה

 , גם בביתו. סיוע לאדם עם קושי או מצוקה -

מגורים להשגחת אדם אחר במידה ואין במקום הבין שני הוריו או  –העברת קטין להשגחת אדם אחר  -

  אחראי שניתן להשאיר הקטין בהשגחתו. 

 .הצטיידות בתרופות במזון ובמוצרים חיוניים -

או מתחום הרפואה טיפולים סוציאליים או טיפולים רפואיים, -קבלת טיפולים רפואיים, פרא -

 .המשלימה

בין ות שפעילותם הותרה. האמור כולל בפעילות בגופים/מוסדות/מסגרהשתתפות קבלת שירותים או  -

 היתר: 

לפעילות מודרכת לשימור  ותהמשמש *מסגרות מעונות יום שיקומיים,ו מסגרות חינוך מיוחד*

המשרד  ,משרד הרווחה פעילויות מטעם* ולקידום תפקוד פיזי ורגשי בעבור אנשים עם מוגבלות

 . הרשות המקומיתאו מטעם  לשוויון חברתי

  .ק"מ( 1חורג ממרחק המרחק פעילות ספורטיבית )חל איסור להשתמש לצורך כך ברכב אם  -

  .הגעה למקום עבודה של עובד או מועמד לעבודה -
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 הגבלות שימוש ברכב .2

כמפורט  –ק"מ לצרכים חיוניים בלבד  1)יציאה מעל  יש לפעול בהתאם למגבלות היציאה למרחב הציבורי .2.1

 .לעיל(

, אלא אם מדובר בבני בית לנהג עם שני נוסעים )סה"כ שלושה אנשים ברכב(נסיעה ברכב פרטי מוגבלת  .2.2

 אחד / אנשים המתגוררים באותו המקום,  או אם קיים צורך חיוני בנסיעה של יותר משני נוסעים ברכב.

 

 "התקהלות" .3

 אנשים במקום סגור.  5תותר התקהלות של עד  .3.1

 אנשים במקום פתוח. 10תותר התקהלות של עד  .3.2

 אנשים.  10תותר התקהלות של עד  –אם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח  .3.3

 

  שמירת מרחק בהוראותהקלות  .4

 בין אדם לאדם. טרמ 2 על מרחק של יש לשמור .4.1

 מ' בין אדם לאדם לא חלה על:  2הדרישה לשמירת מרחק של  .4.2

 .בני משפחה המתגוררים יחד -

 .המתגוררים יחד במקום אחדאנשים שונים  -

 .אדם עם מוגבלות והמלווה שלו -

 .  חינוכיים או רפואיים, כאשר הדבר אינו מתאפשר בשל צרכים טיפוליים -

 

 פטור מעטיית מסיכה .5

  אדם שמתקשה משמעותית או אינו מסוגל לעטות מסיכה מחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית,  .5.1

 פטור מעטיית המסיכה. 

כה בשל יאינו עוטה מסשאין למנוע כניסה למקום ציבורי או לסרב לתת שירות לאדם עם מוגבלות  .5.2

 מוגבלותו.
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 הקלות בבידוד .6

 .13/10/2020מיום  הנחיות אישור יציאה ממקום הבידוד לאדם המצוי בבידודנתנו ע"פ יהקלות בבידוד י .6.1

ניתן לפנות בבקשה להקלות בבידוד או אישור יציאה חד פעמי מבידוד, בין היתר, על רקע אחד מהצרכים  .6.2

 הבאים: 

 התאווררות עבור אדם עם אוטיזם.  -

ליווי אדם עם מוגבלות לטיפול רפואי בבי"ח, ע"י הורה/אחראי הנמצא בבידוד, בהיעדר אדם אחר  -

 היכול ללוות אותו. 

בקשה כזו תועבר  –להגיש בקשה חריגה ליציאה מבידוד לצורך שאינו נמנה על הצרכים הנ"ל  ניתן -

להכרעת הצוות הרפואי המשרדי או מנהלת המוקד, שיקבלו החלטה בהתייעצות עם ראש שירותי 

בריאות הציבור או סגנה או הרופא המחוזי הרלוונטי, ותאושר רק אם הגורם המאשר השתכנע כי 

 המצדיקות זאת. ת מיוחדות וחריגותקיימות נסיבו

 אופן ביצוע הפניה:  .6.3

ולבקש סיכום רפואי המתייחס למגבלת המטופל, הצורך בהקלות  יש לפנות לרופא המשפחה -

 בבידוד ויציאות התרעננות. 

: שינוי מקום הבידוד, יציאות לדוגמהההקלות המומלצות ע"י הרופא המטפל יכולות לכלול  -

 התאווררות קצובות בזמן )ברגל או ברכב(, ולעתים גם קיצור משך הבידוד. 

)הצוות הרפואי  מהמוסד לביטוח לאומייש להציג אישור המעיד על זכאות לקצבת נכות מלאה  -

 המשרדי או מנהלת המוקד 'קול הבריאות' רשאים לאשר את הבקשה גם בהיעדר תנאי זה(. 

 , יש למלא "בקשה לביטול או יציאה חריגה מבידוד" בקישור הבא:הפניה לרופא המשפחה לאחר -

https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineExceptionExit@health.gov.il  

לטיפול מוקד קול הבריאות של משרד הבריאות והרופא שה תועבר לאחר הזנת הטופס, הבק -

אשר יבדקו את המידע מול רופא המשפחה וישקלו את ההקלות  המחוזי באזור מגוריכם

 לאחר בדיקת בקשתכם ועם קבלת החלטה, תקבלו עדכון ממוקד קול הבריאות.  המבוקשות.

המוקד  -* 5400ריאות אשר מספרו ניתן לעקוב אחר הטיפול בבקשה באמצעות המוקד של קול הב -

 .22:00עד  08:00-פעיל כל יום מ

מוקדם  עד פעמיים ביום, בשעות בהן נוכחים בחוץ מעט אנשים )בוקרניתן לאשר יציאה ממקום הבידוד   .6.4

 או ערב מאוחר(, בהתאם למגבלות התנועה הקיימות באותה העת, למשך רבע שעה.

 :הבאיםלתנאים היציאה להתרעננות תהיה בהתאם   .6.5

 -)לדוג'באמצעות טופס מקוון לשמור ההנחיות הנדרשות  התחייבותהמלווה של האדם  יחתום על  -

מ'  2הקפדה על עטיית מסיכה באופן רציף, הימנעות ממגע פיזי עם כל אדם, שמירה על ריחוק של 

ות משימוש מהסובבים, נסיעה ברכב עם חלונות פתוחים וללא אנשים נוספים פרט למבודד ומלווהו, הימנע

 בתחבורה ציבורית.( 

 , המבצע את הבידוד יחד איתו.המלווה הקבועהיציאה של האדם עם האוטיזם תהיה עם  -

 כגון קוצר נשימה, שיעול או חום.ובהיעדר תסמינים  רק אם האדם חש בטובהאישור יהא תקף  -

https://govextra.gov.il/media/27592/bz-346585920.pdf
https://govextra.gov.il/media/27592/bz-346585920.pdf
https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineExceptionExit@health.gov.il
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 בשירותי בריאות והתאמות הגבלותזכויות, 

 בתקופת המגבלותשירותי בריאות אשר ימשיכו לפעול  .7

 ;בתי חולים כלליים ופסיכיאטריים -

 ;הילד התפתחות שירותי לרבותקופות החולים  -

 ;שירותי שיקום לנכי נפש בקהילה -

 ;מרפאות כלליות ומרפאות לבריאות הנפש -

 ;בתי מרקחת -

 ;שירותי רפואת שיניים דחופים -

 ;מגן דוד אדום וכיו"ב –שירותי חירום רפואיים  -

 יחידות התפתחות הילד; -

 מעבדות ושירותי דימות; -

 מוקד קול הבריאות; -

 מוקדי עזרה ראשונה נפשית; -

 ארגונים ותאגידים הפועלים למען אוכלוסיות שזקוקות לסיוע; -

 סיוע מטעם עמותות בבתי חולים ובמרפאות; -

 

 טיפולים רפואיים ופרא רפואיים בתחום התפתחות הילד  .8

 :ימשיכו כשגרהבתחום התפתחות הילד  פנים-אל-פנים פרטניים טיפולים .8.1

 פנים על טיפולים מרחוק. -אל-פניםהונחו ע"י משרד הבריאות להעדיף טיפולים  החולים קופות -

 ניתן להגיע לטיפול עם מלווה אחד בלבד, וללא בני משפחה נוספים.  -

מגבלת או מפאת אופי הטיפול, אם יש לכך הצדקה בשל על המטופל לא חלה חובת עטיית מסכה  -
 המטופל. 

 חובה לעטות מסכה לאורך כל זמן השהות במרפאה/מכון. על המלווה -

 בחדר הטיפול ישהו רק מטפל יחיד, הורה, וילד.  -

 פנים יוכלו לקבלו באופן מקוון.-אל-פניםמטופלים שאינם מעוניינים לקבל מענה  -

 

 :בתחום התפתחות הילד טיפול מקוונים .8.2

בטיפול מקוון תעשה אך ורק באישור ההורים ורק אם מתן  פנים-אל-ניםהחלטה על החלפת טיפול פ -

 הולם את הצרכים הטיפוליים.שהטיפול באופן מקוון יספק מענה ראוי 

 הטיפול יבוצע באמצעות תכנה ייעודית לשיחות וידאו של קופת החולים. -



 

7 
 

ם במהלך הטיפול המקוון תתאפשר צפייה משותפת בסרטונים שצולמו ע"י ההורים או קבלת סרטוני -

 מהמטפלים עם הנחיות והדגמות.

 טיפול מרחוק ישולב ככל הניתן עם טיפול פנים אל פנים ויותאם לצרכי הילד. -

תתאפשר רק אם להורים אין אפשרות להתחבר למערכת הוידאו, כאשר  –התערבות באופן טלפוני  -

 , ולצורך קבלת מידע, מעקב והדרכת הורים בלבד. 9מדובר בילדים עם אוטיזם מעל גיל 

 דק' נטו 45 –משך הטיפול זהה לטיפול פרונטאלי  -

 טיפול מקוון הוא שווה ערך מבחינת מימוש הזכאות לטיפול פנים אל פנים.   -

תתאפשר אם ההורה ביקש זאת, אם הטיפול המקוון לא מתאים לצרכי הילד,  –הפסקת טיפול מקוון  -

 או לפי חוות הדעת של המטפל.

 :בתחום התפתחות הילד תהליכי אבחון .8.3

 .כשגרה, הילד בהתפתחות אבחון תהליכי לקיים יש -

 מפגשי אבחון יבוצעו בתנאי מיגון והיגיינה הקבועים בהנחיות משרד הבריאות. -

ניתן לבקש אם בשל גורמים הקשורים במשבר הקורונה לא ניתן לבצע את תהליך האבחון או להשלימו  -

 " כחלופה לאבחון מלא.  הערכה ראשוניתמקופת החולים/מרפאת התפתחות הילד לבצע "

, לאפשר מתן זכאות לטיפול, קביעת מטרות טיפוליות לטווח קצר "ההערכה הראשונית"מטרת  -

מי שלא הספיק  עבורוהמלצות למתן התאמות וסיוע במסגרת החינוכית בשנה"ל הנוכחית או הבאה,  

 בשל נסיבות משבר הקורונה, לבצע אבחון מלא. 

 ההערכה הראשונית, יושלם תהליך אבחון מלא. עבור ילדים עם אוטיזם, לאחר  -

מומלץ לשריין תורים במערכת עבור השלמת תהליך האבחון, על מנת להימנע מעיכוב לא נחוץ בין  -

 מועד ההערכה הראשונית להמשך תהליך האבחון השלם. 
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 זכויות, הגבלות והתאמות במוסד לביטוח לאומי

 פעילות המוסד לביטוח לאומי  .9

 קהל קבלת .9.1

 .קבלת קהל פרונטלית בסניפי הביטוח הלאומילא תתקיים  -

 .תוריםהמערכת זימון במקום קבלת קהל בסניף, תתאפשר קבלת תור לפגישה טלפונית באמצעות  -

טוח הלאומי יצרו עמכם קשר לגבי תורים שכבר הוזמנו באמצעות מוקד זימון התורים, נציגי הבי -

 טלפוני בסמוך לתור. 

 ועדות רפואיות .9.2

 .כרגיל תמשכנה רפואיות ועדות פעילות -

 בסיס מסמכים.  על הבקשה תוכרע, רפואית לוועדה מזימון להימנע ניתן בהם במקרים -

הסגר לא יחולו על הגעה לוועדה רפואית, בעת התקלות במחסום או גורמי אכיפה, ניתן להציג  מגבלות -

 את הזימון לוועדה. 

 לאומי לביטוח מוסדל מקוונות פנייה דרכי .9.3

  .לחצו כאןלהגשת תביעות באופן מקוון  -

 .חצו כאןלבאופן מקוון מסמכים לסניף או לוועדה רפואית למסירת  -

 .לחצו כאןלפניות או בקשות כלליות לסניף  -

 ביטוח לאומיבאתר המוסד למידע כללי בנושא שירותי הביטוח הלאומי בתקופת הקורונה ניתן למצוא  -

 .*6050 –או לקבל באמצעות המוקד הטלפוני 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בטלפון למשפחה אלו"ט למרכזי לפנות ניתן והכוונה ייעוץ נוספות לשאלות
 alut.org.il1-family@ או באמצעות האימייל 6706077-03

 

https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/ZimunTor.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/tfassim-mekuvanim/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/tfassim-mekuvanim/Pages/default.aspx
https://bit.ly/3hv0Ro5
https://www.btl.gov.il/About/contact_us/Pages/contact-snif.aspx
https://www.btl.gov.il/About/contact_us/Pages/contact-snif.aspx
https://www.btl.gov.il/Corona/Pages/default.aspx
mailto:family-1@alut.org.il

