
 ר והחזרת המשק לפעילותגמדיניות יציאה מס - טבלה משווה

 

 

 

קריטריונים  לוח זמנים מדינה
ליישום תוכנית 

 היציאה

מוסדות תרבות  עסקים לא חיוניים מוסדות חינוך
 ומרחבים ציבוריים

התייחסות 
לקבוצות סיכון 

 וגיל

 אחר

פרסום  1ישראל
 18.4תוכנית: 

יישום 
 19.4תוכנית:

לא נקבעו או טרם 
 פורסמו

 בשלב זה רק  
פתיחת החינוך 

המיוחד 
במגבלות של 

 ילדים 3עד 
 ביחד. 

יתאפשר חיבור 
משפחות  3של 

עם מטפל 
קבוע לצורך 
שמירה על 

 הילדים

 15%עלייה מ  -19.4
במספר העובדים  30%ל

 בתעשייה.
: ההנחיות התו הסגול

להתנהלות בבתי עסק: 
ה, בדיקת חום בכניס
מטר,  2שמירה על מרחק 

הגבלת מספר עובדים לפי 
 מ"ר. 

קונים לכל  2עד  בחנויות
קונים  4קופה רושמת. עד 

לכל קופה רושמת בחנות 
 מ"ר. 100מעל 

: מוצרי החנויות שייפתחו
חשמל, צעצועים, ספרים, 

 כלי בית וכדומה.

פעילות ספורטיבית 
 100הורחבה מרדיוס 

מטר.  500מטר לרדיוס 
והמרחבים הפארקים 

הציבוריים יישארו 
 סגורים.

 10ברית וחתונות עד 
אנשים בשטח פתוח. 

אנשים  19תפילה עד 
בשטח פתוח ובמרחק 

 מ' מהבית. 500עד 

ומעלה לא   67בני 
יחזרו לעבודה. 

מתבקשים 
 להישאר בפנים

חובה לעטות מסיכה 
 -בכל יציאה מהבית

עבירה דינה קנס של 
 מטר. 200

פרסום  2אוסטריה
 6.4תוכנית: 

יישום תוכנית: 
14.4 

ניטור, יכולת  -
בדיקות ואיתור 

 מגעים.
המשך בדיקות  -

של אוכלוסיות 
 מדגם.

 וולונטרישימוש  -
באפליקציה 

 לאיתור מגעים 

לא לפני אמצע 
מאי, החלטה 
תתקבל בסוף 

 אפריל

חנויות לחומרי בניין  -14.4
 מ"ר 400וגינה עד 

פתיחת מרבית   -1.5
 ובתי העסק. החנויות

מסעדות  -מאמצע מאי
 ובתי מלון

פתיחה של גנים  -14.4
 ציבוריים. 

"הגנה על 
אוכלוסיות בסיכון" 

אך ללא הנחיות 
 ספציפיות.

המשך איסור יציאה  -
מהבית למעט עבודה, 

קניות או פעילות 
 ספורטיבית.

 מסכותחובת שימוש ב -
 במרחב הציבורי.

פרסום  3,4גרמניה
 15.4תוכנית: 

יישום תוכנית: 
20.4 

תחילה  -4.5 
יחזרו תלמידים 
המסיימים את 

לימודיהם 
 השנה.

 800חנויות עד  -20.4
מ"ר, חנויות ספרים, 

 ורכב.אופניים 
 מספרות. -4.5

באמצע מאי תיכנס   
לשימוש אפליקציה 

 מגעים. רלאיתו



 

 

 קריטריונים ליישום לוח זמנים מדינה
 תוכנית היציאה

מוסדות תרבות  עסקים לא חיוניים מוסדות חינוך
 ומרחבים ציבוריים

התייחסות 
לקבוצות סיכון 

 וגיל

 אחר

פרסום  5דנמרק
 30.3תוכנית: 

יישום תוכנית: 
15.4 

אסטרטגיית  -
בדיקות מקיפה 

כולל עובדי בריאות, 
אוכלוסיית סיכון 

ובדיקות סקר 
 רחבות

הקפדה יתרה של  -
הציבור על ריחוק 

 פיסי והיגיינה

מתאריך  -15.4
חזרה  זה תותר

ללימודים בגני 
ילדים ובתי ספר 

 יסודיים.
 

עובדים הורשו  -14.4
לחזור לעבודה אם אין 

 ביכולתם לעבוד מהבית.
מרבית בתי העסק  -20.4

לא העצמאיים ייפתחו. 
מסעדות, ברים וחדרי  כולל

 כושר.

קבוצות סיכון  
יישארו בבידוד. 

המדינה עובדת על 
תוכנית להקלה על 
הבדידות ואפשור 

 ביקורים.

חיזוק משמעותי  -14.4
למערך התחבורה 

 הציבורית למנוע צפיפות
אפליקציה וולונטרית  -

 .לאיתור מגעים

פרסום  6צ'כיה
 15.4תוכנית: 

יישום תוכנית: 
20.4 

תיכון  -11.5 
ואוניברסיטה 
לצורך הכנה 

 לבחינות גמר.
תותר  -25.5

פעילות בבתי 
ספר בקבוצות 

 .15של עד 
לכל  8.6

 -המוקדם
פתיחת בתי 

 ספר.

פתיחת חנויות  -20.4
קטנות, שווקים ושווקי 

 איכרים.
 מ"ר 200חנויות עד  -27.4
 1.000חנויות עד  -11.5
 מ"ר.
מסעדות וברים עם  -25.5

 .אזורים פתוחים
חנויות  -לכל המוקדם 8.6

 מ"ר וקניונים. 1,000מעל 
 
 

מוזאונים,  -11.5
ספריות, גנים 

ציבוריים, חדרי 
 כושר.

 -ל המוקדםלכ 8.6
מוסדות תרבות עם 

 איש. 50מעל 
 

חובת שימוש במסכות  
 במרחב הציבורי.

פרסום  7שוויץ
 16.4תוכנית: 

יישום 
 27.4 תוכנית:

אנשים בסיכון  -
מוגבר ימשיכו 
 בבידוד ביתי.

מתבססת על  -
תוכנית איתור, 
 .בדיקה, ובידוד

החלטות יתקבלו -
 בזמן אמת.

פתיחת  -11.5
בתי ספר 

לתלמידים עד 
 .15גיל 
מוסדות  -8.6

לימוד 
 אוניברסיטאיים

פתיחת חנויות לא  -27.4
ובתי חיוניות, מספרות 

 עסק נוספים.

 מוסדות -8.6
: ספריות, ציבוריים

פארקים מוזאונים, 
 וגנים

חזרה לשגרת  -27.4 
של  פעילות אלקטיבית 

  בתי החולים



 

המדינ קריטריונים  לוח זמנים 
ליישום תוכנית 

 היציאה

מוסדות תרבות  עסקים לא חיוניים מוסדות חינוך
 ומרחבים ציבוריים

התייחסות 
 לקבוצות סיכון וגיל

 אחר

פרסום תוכנית  8פולין
15.4 

יישום תוכנית: 
20.4 

 100חנויות עד  -20.4  
מ"ר ייפתחו בהגבלה של 

חנויות , קונים לקופה 4
מ"ר: אדם ל  100מעל 

 מ"ר. 15

פתיחה של  -20.4
פארקים ואתרי 

 טבע.
פתיחת בתי תפילה 

 תחת הגבלות.

  

פרסום תוכנית:  9ארה"ב
17.4 

יישום תוכנית: 
מועד ללא 

 מוגדר

לא נקבעו  -
קריטריונים 

 ברורים.
כל שלב יימשך  -

 לפחות שבועיים

: עסקים ייפתחו 1שלב  : בתי ספר.2שלב 
עם הגבלות ריחוק 

 והיגיינה כולל מסעדות.
 : ברים.2 שלב

: פתיחת 1שלב 
מוסדות תרבות 
ובתי תפילה עם 
 הגבלות ריחוק.

: התקהלות 2שלב 
 איש. 50עד 

: חידוש ניתוחים 1שלב  
 אלקטיביים בקהילה.

זמן הכפלת  10,11איטליה
 19מקרים: 

 ימים

 לא פורסמה
 תוכנית

בתי עסק כגון  -14.4  
חנויות ספרים, בגדי 

 תינוקות, דוכני מגזינים.
פתיחת עסקים  -4.5

בתנאים מגבילים: חיטוי 
בכניסה, הגבלה על 

כמות הלקוחות בהתאם 
לשטח החנות, עבודה 
 במשמרות במשרדים

 3.5הסגר הוארך עד ה  

 לא פורסמה 11,12רדספ
 תוכנית

אישור עבודה  -14.4  
במפעלי תעשייה ובאתרי 

 בנייה.

   

הצהרת  -13.4 12,11צרפת
 הנשיא

סגר הוארך עד 
 11.5-ה

כוונה  -12.5 
לפתוח את בתי 

 נספר

כוונה לפתוח את  -12.5
מרבית בתי העסק למעט 

 מקומות בילוי.

   

פרסום תוכנית:  13ניו זילנד
16.4 

 יישום תוכנית:
לא נקבע 

 תאריך

: לימודים 1שלב  
 .10עד גיל 

: עסקים בהם אין 1שלב 
 מגע בין מוכר ללקוח.

תותר  :1שלב 
יציאה לפעילות 

חברתית "בסיכון 
 נמוך"
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