
 

 רבבאוקטו 11-15לימים  רגולציה בימי קורונה: עדכון

 

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

 0202-(, התשפ"א5בורי והגבלת פעילות( )תיקון מס' במרחב הצי

 מגוון פעילויותהציבורי ועל  רחבעל שהייה במטילות מגבלות מאשר  ,תקנות שבכותרתה תוקף

 :נקבעו מספר הקלות נקודתיות, ובהן בתיקון .2020באוקטובר  18ד ליום ע הוארך ועסקים,

 שהיה עד כה תריה, וזאת בנוסף להותרה ההשתתפות בחתונה של קרוב, כהגדרתו בתקנות •

 .או בלוויה של קרובלהשתתפות בברית 

של מקומות אימון לכל ספורטאי מקצועי, כהגדרתו בתקנות, ולא רק  הפעלתםה הותר •

 .ספורטאי בין לאומיל

 ת לפנישעו 8עד  דה תעופה,הותרה יציאת אדם לטיסה מש, 2020באוקטובר  16החל מיום  •

 .סהמועד המראת הטי

 

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

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף  תקנות ;2020-(, התשפ"א2מס' במקומות עבודה( )תיקון 

-(, התשפ"א2הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה( )תיקון( )תיקון מס' 

0202 

 .2020ר בנובמב 11ם תרת הוארך עד ליותוקף התקנות שבכו •

סגר עבודה במות על מקו המחמירות מגבלותהאת  קובעתה קף הוראת השעהתועם זאת,  •

 .2020באוקטובר  18עד ליום בשלב זה רק  ךהואר ,הנוכחי

 

קורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של נגיף ה עםת ות להתמודדוחדת מיוסמכויו תקנות

 2020-(, התשפ"א3קון מס' ת חינוך( )תימוסדות המקיימים פעילו

 .2020ר באוקטוב 18וסדות החינוך, הוארך עד ליום מאת פעילות  המגבילותתרת, תוקף התקנות שבכו

 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת  תקנות

  2020-(, התשפ"א2שדות תעופה וטיסות( )תיקון מס' 

 11, הוארך עד ליום עלות על טיסהניתן לונסיבות באילו תנאים  ותהקובע ,תרתנות שבכותוקף התק

 .2020בנובמבר 
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שעה( )הגבלת פעילות בתחום  )הוראת נגיף הקורונה החדשסמכויות מיוחדות להתמודדות עם  תקנות

 0202-(, התשפ"א2ן מס' התחבורה( )תיקו

 :יויקרשע, את פעילות התחבורה המגבילותתרת, לתקנות שבכותיקון 

מקיבולת  50%ת מקומית עולה על הקיבולת המותרת בתקנות )בם יימצא כי השימוש ברכא •

ם, אם הנוסעילשם הפחתת קיבולת  הוראותיתן המנהל לעניין מסילות הברזל הנוסעים( י

 .טול העצירה בתחנה מסוימת או יותרביאם באמצעות באמצעות הגדלת מספר הנסיעות ו

 .2020מבר בנוב 12עד ליום  תוקף התקנות הוארך •

 

-וראת שעה( )תיקון(, התשפ"א( )בידוד בבית חולים( )ה2019)נגיף הקורונה החדש  ות העםבריא צו

0202 

ד בית קורונה החדש( )בידוה בריאות העם )נגיף צופו של לתוק והוצמד ,ארךתוקף הצו שבכותרת הו

 .2020ובר באוקט 16ום עד ליום , הקבוע כי2020-והוראות שונות( )הוראת שעה(, תש"ף
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