
 

 בספטמבר 20-24לימים  רגולציה בימי קורונה: עדכון

 

-(, התשפ"א2ה( )תיקון מס' חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שע

2020 

 נכון אמש, לתקן את החוק שבכותרת. עם זאת,שהתקבלה ממשלה  החלטת העדכון מתבסס על** 

ואין מניעה כי  ולכן אין לו תוקף מחייבבכנסת טרם אושר  חוקהתיקון לה, למועד כתיבת שורות אל

המצב  ןבאמצעותנו מחר ובהמשך לענייהתעדכן אנו ממליצים ל לפיכך, .חלק מההסדרים בו ישונו

 ** החוקי המחייב

מיוחדות להתמודדות עם נגיף  סמכויות חוקלפי צב חירום של הכרזה על מתוקפה  תופבתק •

 ,(בהתאמה "חוק סמכויות מיוחדות"-" והכרזה)" 2020-הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

 .נוספותמגבלות לקבוע ו מיוחדעל מצב חירום תהיה רשאית הממשלה להכריז 

 ימים. 7עלה על תולא  ,בה לתקופה שתיקבעוקפה ד בתתעמוחד ומיהכרזה על מצב חירום  •

על ובלבד שתקופת ההכרזה הכוללת לא תעלה בתקופות נוספות רשאית להאריכה הממשלה 

להאריך את תוקף ההכרזה על רשאית  אתה, של הכנסת , חוק ומשפטועדת החוקה ימים. 21

  .ן האישור שנקבע בחוקלמנגנו אםבהת ,ימים 14ד על ש וספותמצב חירום מיוחד בתקופות נ

 ת ההכרזהבתקופ עוקבלהממשלה רשאית  ןאותש ,גבלותכי בעת קביעת מ קובע ןתיקוה •

של פעולות את קיומן  להבטיח עליה, סמכויות מיוחדותחוק מכוח  בתקנות הגבלת פעילות

 ירוא למרחב הציבצוהליך משפטי שהיהגעה ל ;ה למקום עבודה חיוניאיצילרבות:  ,חיוניות

שירותים מוצרים חיוניים; הצטיידות ב ;נדרש להשתתף בוצד לו, בעל מעמד בו או הוא 

כפי  והכל ;להפגנהיציאה  ;במקווה טהרה שהיאטבילת  ;תרומת דם ;יחיונ טיפול ;םיחיוני

 "(.מותרות מטרות)" בחוק שיקבע

ת וארוהמחמירות ממצב חירום מיוחד רשאית הממשלה לקבוע הוראות כרזה על הופת הבתק •

; מטרים ממקום המגורים 1,000קביעת מגבלת יציאה של עד : , לרבותתהגבלת פעילו תקנות

של בקשר לפעולתם מגבלות במרחבים ציבוריים;  סמיכותשהייה בות הלוהתק מגבלות

מגבלות על פעולתם של ים; יומות עבודה חיונקלמוהגעת עובדים  יםיחיונ מקומות עבודה

של שרות הפעלה המאפמגבלות בסיכון;  רעונוך לת חינוסדמווהחינוך המיוחד מוסדות 

 .התיקוןת א קבלאם תתקבע הכנסת כפי שוהכל  ;בלבד זעריתמתחבורה ציבורית במידה 

תידרש  ,שתקבע ההוראות המחמירותגרת במס ,הכרזה על מצב חירום מיוחדה בתקופת •

 ימתהמתקיה נפגתותר יציאה להאולם,  .אפשר פעילות בהתאם למטרות המותרותלהממשלה 

על  הלהגבלקבוע ורשה הממשלה תו; רחק המותר ליציאה ממקום המגורים בלבדמב

 מגפתלמניעת התפשטות חיונית התקהלות בהפגנה, בתפילה או בטקס דתי, ובלבד שהיא 

 הקורונה.

 
 
 
 
 

https://tadmor.com/wp-content/uploads/2020/09/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A1%D7%92%D7%A8.pdf
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 גר"ת "הסתקנו

 טרם אלה,בעת כתיבת שורות  .על ידי משרד הבריאות הפורסמכפי ש הממשלה החלטתעדכון זה מבוסס על  **

 ** הגבלת פעילות והגבלת מספר עובדים במקום העבודהפורסם נוסח רשמי של תקנות 

 9ועד ליום  14:00עה בש 2020בספטמבר  25יטה על סגר כללי החל מיום משלה החלהמ •

  ."(תקופת הסגר)" כתוארלהעם אפשרות  ,2020 וברבאוקט

 שיפורטו, מקומות עבודה חיוניים למעטמקומות העבודה יסגרו כל על פי החלטת הממשלה,  •

תהיה  מהטרם התבהר ו התקנות טרם פורסמו .הרשמיותשתתפרסם בתקנות  רשימהב

שון הרא בסגר הכללייותר להם להמשיך לפעול. שהפעילות  מיחושל תמה הסופית רשיה

 םחירות עש תקנות, שהופיעה בתוספת לפי רשימה סגורהל ע הותרה פעילותם של גופים

-, התש"ף(החדשונה הקורהגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף )

בתקנות הנוכחיות תהיה זהה אין וודאות כי הרשימה שתפורסם  .האחרון ץמחודש מר ,2020

  דיווחים בתקשורת, היא עשויה להיות מצומצמת יותר.ועל פי לזו מחודש מרץ, 

 .חיוני, יורשו להמשיך לפעול תורשי ניות, ונלממכר מזון ופארםות השווקים ייסגרו ורק חנוי •

שרו ואטרות שימטרים, מלבד יציאה למ 1,000מחוץ למקום המגורים תוגבל לעד  יאההיצ •

 בתקנות.

תוך שמירת  ,אנשים 20עד בקבוצות של תפילות והפגנות יתאפשרו במרחב הפתוח בלבד,  •

 –)לגבי הפגנות  ום המגוריםמקמ יםטרמ 1,000וס של עד וברדיים, רשני מטשל מרחק 

 .(לעילר המתואמיוחדות, ות מכויוק סשור תיקון חלאילטה כפופה החה

ן תתאפשר בה ,יהיו סגורים בכל תקופת הסגר, למעט בתפילות יום הכיפוריםבתי הכנסת  •

 ות.תפילה בתוך בתי הכנסת בהתאם למתווה שיפורסם בתקנ

 מת.ומצמצ כונתבמת התחבורה הציבורית תפעל •

 ים רשמיים.ימואלמעט משחקים בינל ,סגרוהספורט יכל ענפי  •

 שלא לצרכי טיסות חיוניות.התעופה יסגרו דות ש וגם יתכן •

 

 2020-ת שעה(, התשפ"את לשירות מילואים( )הוראדבושירות המילואים )התנ תקנות

 1974-תשל"דהשירות בטחון )התנדבות לשירות בטחון(,  תקנותראת י הוראת שעה הקובעת כוה

לא  ,בשנת כספים אחת יםלמתנדבים לשירות מילוא מותרמרבי ההמילואים ה ספר ימיהמגבילה את מ

  .נוגעות להתמודדות עם נגיף הקורונהתחול על מתנדבים המגויסים לצורך ביצוע פעולות ה

 .חוק סמכויות מיוחדותתוקפה של הכרזה לפי תוקפה של הוראת השעה כ •

 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות בתחום  תקנות

 2020-התחבורה( )תיקון(, התשפ"א

כויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות סמ תקנותתיקון ל

 , אשר פורסמו בסוף השבוע האחרון.2020-בתחום התחבורה(, התש"ף

https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_joint_statement240920
https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/fDNnDE289cJEb56Yn3ZIhOMlJ8zPgvl5dZT9tAE92dk=
https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/xKWjPGeVw1skVzKd6s1gC8Z6GFA7GIVWhaM66KSvHHo=
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P199_027.htm#Seif10
https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/xKWjPGeVw1skVzKd6s1gC8rSvAF3UK88flfTAYRCA1c=
https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/xKWjPGeVw1skVzKd6s1gC7Vs3Qb8uj40s3ypBPeFBv4=


 

ת התשאול של הנוסעים שהוטלה על מפעיל תחנת תחבורה הוחלפה בחובה להצבת שילוט חוב •

אם יש להם  בורה הציבוריתאל התחנה ואל התחומורה להם שלא להיכנס  יםהמתרה בנוסע

 תסמינים או שכניסתם אסורה לפי דין.

 

כלי עבור בעלי חובות בגין קנסות שנקלעו למצב כלמחלקת חנינות במשרד המשפטים של  מתווה

 הקשה על רקע משבר הקורונ

אשר נקלעו למצב כלכלי  ,חנינות לבעלי חובות בגין קנסותלמתן על מתווה  ההודיע מחלקת חנינות

 אלו עיקרי המתווה: קשה בעקבות משבר הקורונה.

 .נשיא המדינהלגופה על ידי אישית ותישקל  יאההבקשה לחנינה  •

ווה המת .מנהלי תעבורתי אוהליך פלילי, קנסות בעקבות  ווה מתייחס למי שהוטלו עליוהמת •

 הפרת הוראות למניעת התפשטות הקורונה; קנסות חניה בעקבותקנסות שניתנו  על חלו אינ

 .םאליהאחרים שאין לנשיא סמכות חנינה בנוגע  קנסותו

 בין יתר התנאים שישקלו בבקשה לחנינה: •

o ועד היום 2015באוקטובר  1יום הפונה לא הורשע מ. 

o  מכן לאחר או 2018קטובר באו 1ביום להסדרת חובו הפונה פנה. 

o .כנגד הפונה לא תלויה ועומדת חובת תשלום פיצוי לנפגע עבירה 

o המצוקה הכלכלית אליה נקלע הפונה. 

o חומרת העבירות ונסיבותיהן. 

 

 0202-והוראת שעה(, התשפ"א 68תיקון מס'  –ל )נגיף הקורונה החדש ההוצאה לפוע חוק

גם לשם גביית חובות אשר נמצא כי הן דרושות  ,עקבשל  הוראות מספרע בחוק בוק 68תיקון מס' 

 :הןוב, לפועל בשגרה בהוצאה

 .בצו תשלומים חוב החזרן לפרוס ניתבהן שהתקופות אריך את להוסמך הרשם הוצאה לפועל  •

ובתנאי ח ש" 2,500העולה על שמדובר בחוב פסוק י אנבתרק יעשה  טלטליןימעיקול  נקבע כי •

את הרשם רשאי לחרוג מהוראה זחייב. חלפו שישה חודשים ממועד מסירת האזהרה לכי 

 שירשמו. מטעמים מיוחדים

 

החזרי  עלקל להטרה במ, ר הקורונהבעקבות השלכותיו של משב ,חוקב שעהת ווראהנקבעו מספר 

 :ההוראות ירקיעלהלן  .בתיקון כמפורטסוגי תיקים על  , החלותעקב המשבר המתרבים חובות

, רשאי רשם הוצאה לפועל 2022בספטמבר  24ועד ליום  2020בספטמבר  24שמיום ה בתקופ •

 כך., אלא אם החייב התנגד ללומיםתשצו  בעת מתןכל תיקי החייב  שלד וחיאיזום ל

 

 

https://www.gov.il/he/departments/news/pardon-corona-president
https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/xKWjPGeVw1skVzKd6s1gC/hey28C0t/DK7uYqRgFLzM=


 

ובנוגע לתיקים שיפתחו בתקופה , 2021ביוני  24 עד ליוםו 2020בספטמבר  24שמיום ה בתקופ •

 :זאת

o  בתקופה ימים 50על  מודימים ותע 30-פסק דין תוארך בתקופת האזהרה לתשלום .

ל מנת ההוצאה לפועל עני רשם או לבקש להתייצב לפיכול החייב לשלם את חובו זאת 

 וב בתשלומים.חישיקבע לו צו 

o  ,להקל על  נועדש"ח, ש 50,000אינו עולה על ש לחובביחס נקבע הסדר תשלומים מיוחד

 לפי הסדר תשלום מיוחד הקבועמים בפריסת תשלויב את חובותיהם להשחייבים 

  .בריבית מופחתתבתוספת השישית לחוק, 

o ת למנהל לשכלהגיש בקשה בהסדר התשלומים המיוחד צריך  להיכללהמבקש  חייב

 . ת השעהההוצאה לפועל ולעמוד בתנאים המפורטים בהורא

o  כמשלם לפי הסדר התשלומים המיוחד רשאיזוכה המבקש לבטל את ההכרה בחייב 

 .לפנות לרשם הוצאה לפועל

o לתקופת  ועד לתחילת 2020במאי  1 יוםמההוצאה לפועל שלו נפתח תיק ש ייבח

 לרשם להגיש בקשהשאי ר ,בחוק אים המפורטיםעומד בשאר התנש ,הוראת השעה

 . בשינויים המתחייבים המפורטים בחוק וחדסדר תשלומים מיבה להיכלל

 24 ועד ליום 2020בספטמבר  24שמיום ה בתקופאה הליכי הב תנקיטה המגבילה נקבעה הורא •

 .2021 במרץ

יכים לעיקול הל לא ינקטו, 2020דצמבר ב 24 ועד ליום 2020בספטמבר  24שמיום ה בתקופ •

 עיקול ברישום.או לעיקול רכב, למעט  ליןטלטימ

להאריך את תוקפן של  שר המשפטים רשאי, סתעדת החוקה חוק ומשפט של הכנובאישור  •

 ק.בחו יםהקבועלתקופות נוספות בהתאם לתנאים ולמגבלות הוראות השעה 

 

תקנות בית הדין לעבודה )פגרות( )הוראת ; 2020-(, התש"ף( )הוראת שעהפגרותי המשפט )בת תקנות

; 2020-תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים )פגרות( )הוראת שעה(, התשפ"א; 2020-שעה(, התשפ"א

 2020-)הוראת שעה(, התשפ"אתקנות בתי הדין השרעיים )פגרות( 

באוקטובר  2 ביוםבמקום , 2020בספטמבר  29ביום  חלשתכך  דמה בשלושה ימים,קהופגרת סוכות 

2020 . 

 

 

https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/xKWjPGeVw1skVzKd6s1gC4XWmukFvLcXIAVUCrNhwcY=

