
 

 רבנובמב 22-26לימים  רגולציה בימי קורונה: עדכון

 

  0202-(, התשפ"א3התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה( )תיקון מס'  חוק

מעסיק בגין עלות התשלום בימי השיפוי בו ,ים בבידודחבהתשלום לעובדים הסדרת אננו ביינעחוק ש

 .זה קישור, בנומחלקת דיני עבודה במשרדמאת  נרחב סוםפרראו  זה ייןבענ .הבידוד לעובדים אלו

 

  את התקנות למתווה הפיילוט לפתיחת שווקים וקניוניםאישר  הקבינט

 ** ת ממועד אישור התקנות בקבינטושע 24תום עם אישור ועדת חוקה בכנסת, או ב התקנות יכנסו לתוקפן** 

 ."(התכנית)" 2020בדצמבר  6, אשר תימשך עד ליום ברחבי הארץ קניונים 15 תכנית פיילוט לפתיחת

גראנד קניון באר  ; הקניון הגדול פתח תקווה ; קריון הקניונים הבאים:התכנית יפתחו פי ל •

  .המלחון קניו; קניון איילון ; עזריאלי חיפה ; שבע

 בתל אביב והמרכז 3בצפון,  3חנויות:  20קניונים שבשטחם לפחות  9בנוסף אליהם, ייפתחו  •

. הזמנה בירושלים והדרום. אלה ייבחרו בהגרלה שיבצעו משרדי האוצר והכלכלה 3-ו

 .תקנון יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הכלכלהלהגרלה ו

 

 :כללים לפתיחת הקניונים

לנהל רישום של ו בנוגע להוראות התקנותאנשים יידע ל דםשתפקים י סדרניחובת מינו •

 הפרות לצרכי בקרה.

במקום )ללא פרטים מזהים( לצרכי  של מספר השוהים חובה לנהל רישום ממוחשב בקניון •

 וויסות.

 ה למקום ובסמוך לכניסה לחנויות.ובפרט בתורים בכניס ,חובה למנוע התקהלויות •

 .ולהדריכם בנוגע אליהן בהוראות התקנותת וובעלי החנוי םיובדאת הע ליידע החוב •

 מ"ר. 7-התפוסה המותרת תהיה ביחס של אדם ל •

אדם אחד ד שהו עי 1בקניון חנות חיוניתב :מגבלת ההתקהלות בכל חנות תחול לפי סיווגה •

אדם אחד לכל ובכל חנות אחרת ישהו עד  ;מבניהם, לפי המקל אנשים 10ד ע אומ"ר  7 לכל

 .אנשים 10 תריוהכל לו מ"ר 7

 .ש"ח 5,000 עמוד עליהקניון מפעיל מחזיק או התפוסה המותרת על ידי  תהקנס על הפר •

 

                                                 
 ,מוצרי היגיינה ,מזון :אחד מהבאים ה שלמכירבמקום שעיקר עיסוקו או  ;מכבסה ;מכון אופטיקה ;בית מרקחת 1

 .ביםאו מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחש ,ת או מחשביםמוצרי תקשור ,תחזוקת הביתרים חיוניים למוצ

https://tadmor.com/wp-content/uploads/2020/11/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-2868-1.pdf
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 :יםשווקכללים לפתיחת ה

 .ויסות השוהיםמינוי סדרנים בכניסה למקום לצורך חובת  •

הסדרנים ייסבו את תשומת לב הציבור לחובת ההקפדה על ההנחיות, כולל עטית מסכה  •

 ושמירת מרחק.

 של מספר ההפרות וסוג ההפרה לצורך בקרה.רישום ו רכדרנים יעסה •

את הרשות המקומית כמפעיל של השוק, והחובות יחולו ו מפעיל, יראו אם אין מחזיק א •

 עליה.

 ."רמ 7היא ביחס של אדם לכל  גם תהא בשוק התפוסה המותרת •

 כךדי השוק, ובהשוק יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים לשוק, למעט עמפעיל  •

באמצעות וסה המרבית המותרת, אנשים במספר העולה על התפ ובכל עת לא ישהו בש

 גנון ויסות דיגיטלי.הצבת סדרנים בכניסות לשוק, וככל האפשר יפעיל גם מנ

 השוק ינחה את עובדיו ואת בעלי הדוכנים בשוק והעובדים בהם בנוגע לתקנות.מפעיל  •

. כמו כן, יוודא עמידתם התקנות ותבהוראח בשטם שכניהשוק יפעל לעמידת הדומפעיל  •

 מטרים בין אדם לאדם בתורים. 2ל בהוראות לעניין מניעת התקהלויות ושמירת מרחק ש

השוק יודיע באמצעות מערכת הכריזה, אחת לחצי שעה לפחות, על החובה לשמור מפעיל  •

 על מרחק ולהימנע מהתקהלויות.

אכילה בשטח השוק ובכלל זה  ופשרא יא, לשוקן בדוכהשוק וכן מחזיק ומפעיל של פעיל מ •

שולחנות  וה של מבקרים בשטח השוק, לא יציבישיבה לצורך אכילטעימות, לרבות 

גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם  ווכיסאות לאכילה בשטח השוק, וימנע

 ילהאכ סורהשוק יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין אימפעיל מחזיק או  .קיימים

 בשוק.

 השוק.השוק לא יאפשר קיום אירועים או מופעים בשטח מפעיל  •

 השוק  יפריד, ככל האפשר, בין הכניסות לשוק ליציאות מהשוק.מפעיל  •

 לעניין מספר השוהים המותר במקום. השוק יציב בכניסות לשוק שלטיםמפעיל  •

 

 :אוניםמוזי

ון תל אביב אל; מוזיישראן אויז; מומדעטק הבאים: המוזיאוניםהתכנית יפתחו לפי  •

  .מוזיאון ארץ ישראלולאמנות; 

רבות הגרלה שיערוך משרד התייבחרו בשמוזיאונים נוספים  3 בנוסף אליהם, ייפתחו •

במחוזות חיפה, הצפון או הדרום. הזמנה  יהיווהספורט. שניים מתוך המוזיאונים הנבחרים 

 .טת והספוררד התרבושמלהגרלה תפורסם באתר האינטרנט של 

 המוזיאונים: חתתיפלכללים  •

o .הגעת המבקרים תיעשה באמצעות הזמנה מראש בלבד 



 

o המוזיאון יקבע מנגנון, ככל האפשר דיגיטלי, לוויסות כניסת האנשים  מפעיל

למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה 

 תקנות.בהתאם לעל התפוסה המרבית המותרת 

o ם, בתיאום מראש.עשרה אנשייוגבלו ל רכיםמוד םיורסי 

o כל האפשר בכיוון אחד.תנועת המבקרים תהיה כ 

o  ,שיסב המוזיאון יציב סדרן מפעיל סמוך למוצגים המזמינים מגע של המבקרים

א ויחט ,התקהלותהאיסור לאת תשומת לבם של המבקרים לחובת שמירת מרחק ו

 את המוצג לאחר כל משתמש.

o ש"ח. 5,000 יעמוד עלוראות ההת הפר על קנס 

 

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

 0202-(, התשפ"א9ס' יקון מוך( )תלות חינסדות המקיימים פעימו

המספקת לימודי המשך ת מוכרת במכללה טכנולוגיד י"-לקיים לימודים בכיתות י"ג ו תרּוה •

תחת הנחיות  הפעילות תעשה. יסודי לנוער נושר ובסיכון-בית ספר שניתן בו חינוך עלל

 .כאמורסודי לנוער י-בית ספר שניתן בו חינוך עלדומות לאלו החלות ב

מפורטים ההנמצאים באזורים ימודים ל ותמוסדבו -כיתות הבם לימודילקיים  תרהּו •

 קנות.החמישית לת בתוספת

במוסדות ולכל איש צוות  לכל קבוצה קבועה ה המותרתאקצינקבעו הוראות בקשר לאינטר •

 הותרה פעילותם.החינוך ש

דים תלמי 20של עד ונפרדות  ת קבועו קבוצותו תעשה ב-נקבע כי פעילות הנערכת בכיתות ה •

 ד.-החלה על כיתות ג הוראהלבדומה  – בכיתה

קפסולות, וזאת אין יותר צורך לחלק את הכיתות לב -פעילות הנערכת בכיתות אבנקבע כי  •

 .וראה קודמתהחלף 

בכפוף  ,בצהרון יויחד על מנת שישהו כיתות אורגניותשלוש קבוצות מ לצרף ההיתרנקבע כי  •

 .ב-כיתות אר לצהרון לתלמידי לא חל בקשתקהלות החלה על צהרונים, למגבלת ה

 .2020בדצמבר  5עד ליום  ןקפתויעמדו בקנות תה •

 

 תכנון זותית בעניינייונים בהיוועדות חקיום דפי חוק הארכת תקופות ולקביעת תקופת חירום ל צו

 0202-את שעה( )תיקון(, התשפ"אהור –החדש  נייה )נגיף הקורונהוב

בשלושה חודשים  י תכנון ובנייהתקופת החירום בעניינ צושר הפנים החליט להאריך את  •

 עניינידיונים ב לקייםגם בתקופה זו יתאפשר , כך ש2020בפברואר  26ליום עד נוספים, 

  .תיתצעות היוועדות חזובאמתכנון ובנייה 
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דש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות בתחום יות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החסמכו תקנות

 0202-א(, התשפ"4קון מס' התחבורה( )תי

בקשר לכל כלי  כמפורט בתקנותת, שתיבתחבורה ציבורית יבהתפוסה המותרת  המרחיב אתתיקון 

 .תחבורה

 

(, 10ן מס' וד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( )תיקוהחדש( )בידנה ת העם )נגיף הקורובריאו צו

 0202-התשפ"א

אזרח או תושב ישראל, או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, לא יחשב "חוזר" 

 לעניין חובת בידוד, אם:

המדינות הבאות: , הגיע לישראל מאחת 2020בר דצמב 9ועד ליום  2020בנובמבר  24מיום  •

ן, וואנאם, טיונג קונג, וייט, הן, בחרייוואי, איחוד האמירויות, איי סיישלליה, אורוגסטראו

פיג'י, פינלנד, קובה, קוריאה הדרומית, רואנדה  ,ערב הסעודית ניו זילנד, סין, סינגפור,יפן, 

 .הימים שלפני הגעתו לישראל 14או תאילנד, ולא שהה במדינה אחרת במהלך 

שהה הימים שלפני תחילת צו זה, ולא  14-לעיל בת האמורות ינוע לישראל מאחת המדהגי •

 ם שלפני תחילתו.הימי 14הלך במדינה אחרת במ

ולא שהה במדינה שאינה מפורטת בעדכון  ,מנורבגיה 2020בר בדצמ 1הגיע לישראל עד ליום  •

 שראל.הימים שלפני חזרתו לי 14זה במהלך 

 

הרשויות המקומיות )בחירות( )סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפיות של חייבים בבידוד  תקנות

 0202-ה(, התשפ"אל מונד( )הוראת שעבית בשל נגיף הקורונה החדש במועצה המקומית ת

 אופן קיוםבקשר לתקנות שר הפנים נו בשבוע שעבר, קבע דיווח , עליההחוק בהתאם להסמכת

  .מית תל מונדבמועצה המקו בים בבידודל חות שבקלפי ירותבחה

בשל סגרת המגבלות הנכפות טוהר הבחירות במ השמירה עלאופן ת את מסדירוהתקנות  •

  .כאמורודיות לאנשים ל זה בקלפיות ייעל, ובכנהקורו חולהאו בבידוד היותו של המצביע 

 

רות חיעודית לחולים בבבריאות העם )הוראות למניעת הדבקה בקלפי ייעודית למבודדים ובקלפי יי צו

בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד  צו; 0202-שעה(, התשפ"אמיות( )הוראת לרשויות המקו

 2020-פ"אשהת(, 9יקון מס' בית והוראות שונות( )הוראת שעה( )ת

בו אופן בקשר לתקנות  עקבשר הבריאות דיווחנו בשבוע שעבר,  ו, עליהחוק סדר שקבעהם לבהתא

 עיקרי ההוראות שנקבעו: . להלןמבודדיםאו יעודית לחולים פי יקלהגו השוהים בני

ב בבידוד להצבעה בבחירות ייתירה יציאה של חראת שעה בצו בידוד בית המעה הונקב •

בדצמבר  2ם בתקופה שעד ליו ,ייעודית עה תעשה בקלפיהצבבתנאי כי ה, תלרשות המקומי

2020. 
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שהות מבלי ל יגיע לקלפי ים,סמינחש בת או אדם שחלה עליו חובת בידוד ואינו חולה •

ולא  להיות במגע עם אנשים בהם עשויבקרבת אנשים אחרים, ימנע ממעבר במקומות 

מפורטות יות ההנחוזאת בהתאם ל גיע במונית,. ניתן להתמש בתחבורה ציבוריתיש

 קנות.בת

o  הא בשטח פתוח ובמרחק של שני מטריםתקלפי לתור בההמתנה. 

מקום הבידוד בליווי מיצא , תקנובת רטתהמפו דרההגל בהתאם םיש לו תסמינישאדם  •

 חורי של אמבולנס, בלא כל נוסע אחר.בחלקו האויגיע לקלפי בנסיעה איש רפואה 

o  תוך האמבולנס.תהא בי קלפלההמתנה בתור 

מניעת , שמירת מרחק לרבותספות בקשר להתנהלות בתוך מרחב הקלפי, הוראות נובעו נק •

 יגיינה.שמירת הו רוורו, אתוכפפו , עטיית מסכההתקהלות

 

 

 

 

 

 


