
 

 באוקטובר 1 – בספטמבר 27לימים  רגולציה בימי קורונה: עדכון

 

(, 2סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )תיקון מס'  חוק

 2020-התשפ"א

המתווספים  ושבעניינה עדכנו בשבוע שעבר. להלן עיקריהממשלה  החלטתהתיקון נשען בעיקרו על 

 :מהשבוע שעבר בעדכוננולאמור 

 חוק לפיבתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום , בעדכוננו מן השבוע שעבר כמפורט •

להכריז  הממשלה" בהתאמה(, רשאית חוק סמכויות מיוחדות"-" והכרזהמיוחדות )" סמכויות

 .על אלה שהיא רשאית לקבוע בתקופת הכרזה ולקבוע מגבלות נוספות ,מיוחדמצב חירום על 

. ימים 7לתקופה של  2020בספטמבר  30נקבעה הכרזה על מצב חירום מיוחד החל מיום  •

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

כרזה על להאריך את תוקף ההלאשר ימים. ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאית  21

 ימים, בהתאם למנגנון האישור שנקבע בחוק.  14מצב חירום מיוחד בתקופות נוספות של עד 

 , הוא כי היאמיוחדהתיקון קובע כי תנאי סף לסמכותה של הממשלה להכריז על מצב חירום  •

מצב כך, הממשלה רשאית להכריז על  .הכרזת מצב חירוםעל סמך מיצתה את סמכותה 

 :נתקיימו התנאים הבאים חירום מיוחד רק אם

o  נקבעו תקנות המגבילות יציאה ממקום המגורים, לרבות מגבלה על יציאה מתחום

אשר ניתן כהשגת המטרות המותרות שם לגם היישוב בו נמצא מקום המגורים 

 להשיגן בתוך היישוב;

o  נקבעו תקנות המגבילות את הסמיכות המותרת בין האנשים, ואת ההתקהלות

 אנשים במבנה; 10-ד לאנשים בשטח פתוח וע 20-המותרת עד ל

o  את פעולתם של עסקים ומקומות עבודה;באופן נרחב נקבעו תקנות המגבילות 

o  נקבעו תקנות המגבילות את פעילותם של מוסדות חינוך בהתאם לחוק סמכויות

 מיוחדות;

o  המאפשרות הפעלת תחבורה ציבורית במידה המזערית הנדרשת בלבד;נקבעו תקנות 

o גבלות על נסיעה ברכב פרטימ נקבעו. 

על מצב ת הממשלה להכריז הקבועים בחוק, רשאי נוספים בהתקיים מגבלות אלה, ובעמידה בתנאים

שזו תיעשה בתוך מגבלות מיוחדות על יציאת אדם להשתתפות בהפגנה, כך ורות על ולה חירום מיוחד

וכן על מגבלות על התקהלות בהפגנה, בתפילה  ;המרחק המותר ליציאה ממקום המגורים שנקבע בלבד

 יותר ממגבלת ההתקהלות הכללית שנקבעה. ותמחמיר ןאו בטקס דתי ובלבד שאינ
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השהייה תמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת סמכויות מיוחדות לה תקנות

  2020-(, התשפ"א2במרחב הציבורי והגבלת פעילות( )תיקון מס' 

בסוף  עדכוןפרסמנו  לגביהבהמשך להוראת השעה , במרחב הציבורי הגבלת פעילותתיקון לתקנות 

 :האחרוןהשבוע 

 מספר שינויים בנוגע להיתר יציאה של אדם ממקום מגוריו: נקבעו •

o  יציאה של אדם למטרה מותרת תהיה בתחום היישוב שהוא הנחיה כללית על פיה

 ;האמורבמקום  אלא אם לא ניתן לקיימהמקום מגוריו של האדם, 

o ;יציאה למקום עבודה תעשה רק למקום שפעילותו מותרת על פי דין 

o  טיפול של רפואה משלימה, ונאסרה הפעלתו של מקום נאסרה יציאה לשם קבלת

 למתן טיפול כאמור;

o  :היא לאחת הטיסה יציאה לטיסה יכולה להיעשות רק באחד מן המקרים הבאים

; 2020בספטמבר  25; כרטיס הטיסה נקנה עד ליום לכך בתקנותהמותרות מהמטרות 

 מניטרי.נתקבל אישור יציאה ממשרד התחבורה בשל צורך אישי מיוחד או הו

ההיתר להפעלתו של מקום לאימון ספורטאי צומצם להפעלתו בעבור אימון של ספורטאי בין  •

 לאומי בלבד.

 

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

 2020-(, התשפ"א3במרחב הציבורי והגבלת פעילות( )תיקון מס' 

וטרם המגבלות הבאות הונחו על ידי הממשלה על שולחן ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, **

 **אושרו באופן רשמי

תיאסר הפגנה במרחק של לפיה  2020באוקטובר  7באוקטובר ועד ליום  1הוראת שעה מיום  •

 .מטר ממקום המגורים 1,000-יותר מ

אנשים בשטח  20המותרת ) לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות העולה על ההתקהלות •

 .גם אם מדובר בתפילה, טקס דתי או בהפגנהאנשים במבנה(  10פתוח, 

על פיה לא ישהה אדם בסוכה  2020באוקטובר  12הוראת שעה לכל ימי חג הסוכות ועד ליום  •

 למעט אנשים הגרים באותו מקום. ,עם אדם אחר

 

בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( )תיקון(,  צו

בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת  צו; 2020-התשפ"א

  2020-(, התשפ"א2שעה( )תיקון מס' 

אינטרס מיוחד יש חוזרים אשר למדינה וגדרים מי שמנקבעו הנחיות מקלות בקשר לבידודם של 

בתקנות ולהנחיות  הקבועותבהתאם להנחיות ביציאתם או בהגעתם לישראל. במקרים המפורטים, 

 :משרד הבריאות, רשאי יהיה משרד הבריאות לקצר את חובת הבידודשיקבע 

כלכלי  ימים ומשרד הכלכלה סבור כי מתקיים צורך 4חוזר המגיע לישראל לתקופה של עד  •

 דחוף להגעתו;
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ימים לצורך ביצוע עבודה  7חוזר בעל מומחיות ייחודית המגיע לישראל לתקופה שלא תעלה על  •

והמשרד הממשלתי האמון על התחום שבו נדרשות העבודות סבור כי יש צורך בהגעת  ,דחופה

 בעל המומחיות הייחודית;

נית או מדינית, ובתנאי כי חוזר שהוא נציג רשמי של מדינת ישראל שיצא בשליחות ביטחו •

 החוזר הצהיר כי עמד בהנחיות משרד הבריאות בתקופת שהותו מחוץ למדינה. 

 

, הממשיכה את 2020 באוקטובר 15ועד ליום  2020באוקטובר  1 נקבעה הוראת שעה שתוקפה מיום

 :קודמים ניםתיקומגמת ההקלה על מעבר בין מדינות מ

חזר  לא יחשב "חוזר" לעניין חובת בידוד אם האמורה במהלך התקופהאדם החוזר לישראל  •

  :מהמדינות הבאות

o  ;אוסטרליה; אורגוואי; איחוד האמירויות; איטליה; איי סיישל; איסלנד; אירלנד

גרמניה; דנמרק; הונג קונג; טיוואן; יוון; ירדן;  אסטוניה; בולגריה; בריטניה;

פינלנד; קובה; קנדה; קפריסין;  יטא; נורבגיה; ניו זילנד; סינגפור; סרביה;לטביה; ל

 רואנדה; תאילנד.

o  2020באוקטובר  7גאורגיה או פורטוגל עד ליום. 

ובלבד שמדובר באזרח או תושב ישראל, או באדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, ושהוא 

 געתו לישראל.הימים שלפני ה 14לא היה במדינה אחרת במהלך 

 

 2020-התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה( )תיקון(, התשפ"א חוק

 25%-עקיף, המקלים בתנאים לקבלת מענק סיוע לעסק שמחזור עסקאותיו קטן ב תיקוןתיקון, ו

 התנתה את קבלת המענקאשר הקודמת  הוראהבמקום ה, הקורונה מגפתבתקופת ההתמודדות עם 

 במחזור העסקאות. 40%בירידה של 

 חוק.בקבלת הסיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות מותנית בעמידה בתנאים המפורטים  •

עוסק הזכאי לקבלת מענק לפי תיקון זה רשאי לבקש מרשות המסים לקבל מקדמה על חשבון  •

 המענק, בתנאים ובמועדים שנקבעו בתיקון.

 

 2020-נגיף הקורונה החדש( )אישורים רגולטוריים(, התשפ"א –הארכת תקופות )הוראת שעה  צו

תוקפם של הארכת ב שעניינושבכותרת, בחוק  "התקופה הקובעת"את  בשלושה חודשים הצו מאריך

החוק שבכותרת יחול, בכפוף  ,כך. בהתאם לאישורים רגולטוריים שונים שמעניקות רשויות ציבוריות

 30על אישורים רגולטוריים ורישיונות שתוקפם אמור היה לפקוע עד ליום לתנאים הקבועים בו, 

 .ים(יאישורים רגולטורחוק הארכת תקופות בדבר  שפרסמנו המלא העדכון )ראו את 2020בספטמבר 
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 (6( )תיקון מס' 2020והוראת שעה לשנת  10: משק המדינה )תיקון מס' יסוד-חוק

משק המדינה, הקובע את מגבלות התקציב בקשר להתמודדות המדינה עם יסוד: -לחוק נוסף תיקון

 .מגפת הקורונה, כל עוד אין תקציב קבוע

 

 2020-ההוצאה לפועל )פגרות( )הוראת שעה(, התשפ"א תקנות

 29בבתי המשפט, כך שהיא החלה ביום  נקבעההפגרה בלשכות ההוצאה לפועל הושוותה לפגרה ש

  .2020באוקטובר  2, במקום ביום 2020בספטמבר 

 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הגבלות במערכת בתי הדין  תקנות

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף  תתקנו; 2020-השרעיים( )הוראת שעה(, התשפ"א

 2020-הקורונה החדש )הגבלות במערכת בתי הדין הדתיים הדרוזיים( )הוראת שעה(, התשפ"א

נקבעו הנחיות לגבי אופן הפעילות של בתי הדין השרעיים ובתי הדין הדרוזים הדומות בעיקרן לחובות 

. בנוסף קובע 2020באוקטובר  22-עד להרגילות החלות במקומות הפתוחים לציבור, שיעמדו בתוקף 

 התיקון כדלהלן: 

הנחיות לאופן הגשתם של כתבי בית דין של מבקרים שכניסתם תימנע בעקבות חום גופם או  •

 מעניהם לתשאול, ולעניין התייצבותם לדיון של מבקרים כאמור.

 בית הדין רשאי להורות על הסרת המסכה באולם הדיונים במקרים המתאימים לכך. •

 חובות תליית שילוט מיידע כמפורט בתקנות, בשפה העברית ובשפה הערבית.  •

 

( )תיקון להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מענק עבודה חוק

 2020-נגיף הקורונה החדש(, התשפ"א –הוראת שעה  – 15מס' 

שנועדה לתמרץ את חזרתם של עובדים בשכר נמוך לשוק העבודה באמצעות מתן  הוראת שעה •

 לעובדים הזכאים בימי שגרה למענק העבודה המשולם מכוח החוק שבכותרת. תוספת מענק
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