
 

 באוקטובר 25-29לימים  רגולציה בימי קורונה: עדכון

 

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

 2020-(, התשפ"א7ספות( )תיקון מס' והוראות נו

 .2020בנובמבר  1ת הוארך עד ליום תוקף התקנות שבכותר

על מנת לקבל החלטות בקשר להגבלות שיחולו על המשק החל מיום  ת הממשלהמתכנס האלבשעות 

להמשיך את מגמת  כוונה מסתמנת. על פי דיווחים שאינם רשמיים 2020בנובמבר  1ראשון הקרוב, 

 עד היום. ותשהיו אסור של בתי עסק, פעלתםהבמרחב הציבורי ופשר פעילויות שונות ההקלה ולא

 

)הגבלת פעילות של ( עהסמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת ש תקנות

על החלטת ועדת החינוך  ודעהה; 2020-(, התשפ"א5ן מס' מוסדות המקיימים פעילות חינוך( )תיקו

מכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש ס ותהתרבות והספורט של הכנסת לגבי תקנ

, 2020-(, התשפ"א5מוסדות המקיימים פעילות חינוך( )תיקון מס' את שעה( )הגבלת פעילות של )הור

  2020-לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

 תן אפשרות להפעלתם של בתי ספרבמו הממשלה קבעה תיקון לתקנות שבכותרת שעיקרי. 

שמירה על מרחקים, עטיית  תוך ,בשטח פתוח ,קפסולות קטנות וקבועותב תתבצעה למידה

 מסכה והוראות נוספות.

 ולפסול תקנות אלוהחליטה לממש סמכותה  ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת . 

ביחס לתקנות  הכנסתעל ולה משהמעל  םמוסכה התקבל נוסח טרםנכון למועד כתיבת שורות אלו 

  . העוסקות במוסדות חינוך

אופן וכן ל, פעילות ותרת שבהם גילאיםהכיתות ויתקבל יכלול הוראות בקשר להמתווה שכי  מסתמן

כל בקבוצות קבועות עם מספר מוגבל של תלמידים, ולבשטח פתוח;  תהעריכקיום הפעילות, לרבות: 

שר לשמירת הוראות בק קבעויי; פעילות הכוללת מגע אסרשת   יתכןקבוצה יוקצו אנשי צוות קבועים; 

המרחק בתוך הקבוצה ובין קבוצה אחת לאחרת; חובת עטיית מסכה בזמן הפעילות בקבוצה ובנסיעה 

ל כפי שאינם חבים בעטיית מסכה ברגיל, והכ 7בהסעה תוחל, ככל הנראה, גם על תלמידים מתחת לגיל 

 שיקבע.

 

הוראת  –שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה( )נגיף הקורונה החדש  צו

 2020-תיקון(, התשפ"אתיקון( )הארכת התקופה הקובעת( ) –שעה 

)פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה( )נגיף תעופה ותי שיר חוקבעה בהתקופה הקובעת שנק

 .2020בנובמבר  30הוארכה עד ליום  – 2020-תיקון( )תיקון(, התש"ף –הוראת שעה  –הקורונה החדש 

  הייתה טיסה שאשר ביטלו וק, מפעיל טיסה או מארגן, כהגדרתם בחמשמעות התיקון היא כי

ימים  90תוך לנוסע  תמורההשבת ו רשאים לבצע היי ,ערך בתקופה הקובעתיאמורה לה

 .מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה
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ין והמינהל בוועדת כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה( )סדרי הדלסיוע  התכנית תקנות

   2020-הערר(, התשפ"א

הקובעות  2020-החדש( )הוראת שעה(, התש"ף כנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונההת חוקתקנות מכוח 

 חוק התכנית לסיוע כלכלי.עדות ערר שהוקמו מכוח של ו ןאופן פעולתאת ואת סדרי הדין 

 וגע למענקי שו בנשיוג כי תוקם ועדת ערר אשר תדון בערריםלכלי קבע ת לסיוע כחוק התכני

, גובה המענק תלוי בגובה בעברסיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות. כפי שפירטנו 

 בספטמבר 30מיום  לותיקון המחזור השנתי של העסק ובעמידה בתנאים שנקבעו בחוק וב

2020. 

לפי  ועדות הערר מכוח חוק התכנית הכלכליתשל  ןפעולתעיקרי הוראות סדרי הדין ואופן אלו 

 :קנותהת

 טופס מקוון, אשר יופיעו באתר האינטרנט של או  כתב ערר יוגש באמצעות דואר אלקטרוני

לאשר הגשת כתב ערר בדרכים אחרות, אם התקיימו  משרד המשפטים. ראש בית הדין רשאי

 ם המצדיקים זאת.ם מיוחדיטעמי

  ;הארכת  תתל לבקשת העוררענות ילהועדת הערר רשאית למחוק או לדחות את הערר על הסף

 ערר.הוראות לצדדים בקשר לבירור ה תתלוחוק; בגשת הערר הקבועים המועדי על  מועד

 לדון ולהחליט על סמך הערר  ועדתרשאית , ב תשובהא נדחה על הסף והוגש לו כתרר שלבע

 .לקבוע כי יתקיים דיון בערר, וכן רשאית דיון מבלי לקיים הלשו הראיות שהוג

o יש בכך וועדה כי אם כן מצא יו"ר האלא  ,ולוגייםם טכנדיון בערר יתקיים באמצעיי

 כדי לפגוע בעשיית צדק בעניינם של הצדדים.

 שבאזור שיפוטו נמצא  נהלייםילעניינים מ פטגש לבית המשועדת ערר יו ערעור על החלטת

 בענייננו הוגש הערעור.שהעסק העיקרי מקום 

  

להרחבת הסיוע לענף המלונאות בעקבות  אישרה את התוכנית של שרי האוצר והתיירות הממשלה

 המשבר הקורונ

, אישרה גרת הסגר השניתיירות במסבהמשך להחלטת הממשלה על השבתתו המלאה של ענף ה

תאפשר גם לבתי מלון קטנים לקבל סיוע ייעודי נוסף, מעבר לסיוע שניתן לכלל הממשלה תכנית אשר 

 .העסקים במשק

 

ירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי על הסמכת ש הכרזה

לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית 

 לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים )הוראת שעה(

טות נגיף לצמצום התפשהסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי  חוק הכרזה לפי

 .2020בר אוקטוב 7 מיום הכרזה קודמת , הממשיכה2020-הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

  הממשלה הכריזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע במאמץ הלאומי

 .2020בר בנובמ 18עד ליום ו 2020באוקטובר  29לצמצום התפשטות נגיף הקורונה מיום 
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על הגבלת דיונים בנוכחות כלואים לפי חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות  הכרזה

על הגבלת  הכרזה; התפשטות נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( עצורים, אסירים וכלואים בתקופת

  יונים בנוכחות עצורים או אסירים לפי החוק האמורד

קיום דיונים בהיוועדות  חוק מכוח ,הביטחון שרו, לביטחון פנים השר, םהמשפטישל שר  ותהכרז

ה(, חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש )הוראת שע

 .2020-התש"ף

  יתקיימו בנוכחות  ובבתי הדין הצבאיים טמהדיונים בבתי המשפ רק חלק ,ותההכרזעל פי

נתונה הסמכות  ,יהםאו לסגנ ן הצבאי,בית הדילנשיא בית המשפט או  .עצורים או אסירים

דיפויות וזאת בהתאם לסדר הע או כלוא,אסיר,  ,להורות אילו דיונים ייערכו בנוכחות עצור

 חוק.ברט המפו

 2020בר בנובמ 11עד ליום  תוקף ההכרזות. 
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