
 

 רבנובמב 15-19לימים  רגולציה בימי קורונה: עדכון
 

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

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף   תקנות; 2020-(, התשפ"א10והוראות נוספות( )תיקון מס' 

; 2020-(, התשפ"א12ת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבל

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

 2020-(, התשפ"א13והוראות נוספות( )תיקון מס' 

 : חנויות רחוביחת ר לפתבת ההית הרח

  10או עד , מ"ר 7אדם אחד לכל על  הועמדה רחוב חנויות על החלה  התקהלותה מגבלת  •

אנשים ללא קשר  4מותרת כניסתם של עד מהשניים, ובכל מקרה  לפי הנמוך, אנשים

  לגודל החנות.

 . ןחנויות רחוב הנמצאות במתחם קניות פתוח שאינו קניו הותר לפתוח גם •

 

על ) באזור תיירות מיוחדעסקי ומגבלות ההתקהלות או הפעלת מקום ציבורי ל םתנאיההקלת 

  ראו בהמשך  מיוחדיםכאזורי תיירות  חמי זוהר-אזור עין בוקקעל אילת ו אזור העיר ההכרזה על 

 :(מזכר זה

, במרחק אנשים 50, של עד בשטח פתוחבית אוכל בדרך של הושבה  ה שלהפעל הותרה •

 .ים ובהתאם להוראות משרד הבריאותמטר 2.5-פחת מלמשנהו שלא י ןחבין שול

, תוך הקפדה על מגבלת  אטרקציות תיירותיות בשטח פתוח ה שלהפעל הותרה •

 .יאותוראות משרד הברועל פי ה בתקנות, הההתקהלות הייעודית שנקבע

י פלאנשים,  20, או עד מ"ר 7על אדם אחד לכל  הדעמוה חנות רחובמגבלת ההתקהלות ב •

 אנשים. 4-לא פחות מ מקרה ובכל ,מהשנייםהנמוך 

 :במתקן אירוח •

o לפי רישיון בית  מהתפוסה המותרת 50%עד בתפוסה של  האהפעלת בית אוכל ת

לא לחן למשנהו מרחק בין שוה .ותעשה לטובת אורחי מתקן האירוח בלבד העסק

 .הוראות משרד הבריאותהפעלת בית האוכל תהיה לפי מטרים ו 2.5-יפחת מ

o מ"ר, ובבריכה   6לא יעלה על אדם אחד לכל  חייהבריכת שמספר השוהים ב

  .שחיינים בכל מסלול 2עד  –קת למחו

 

בנובמבר  20 מיוםשבתקופה , רשויות המקומיותה בחירות שיערכו בחלק מןביחס להוראת שעה 

 :שאלו עיקריה "(התקופה)" 2020בדצמבר  2יום ל ועד 2020

)בחירות(,  רשויות המקומיותפי חוק ההבחירות ל שקבע מנהל יקלפתותר פתיחת  •

חובת התשאול של  :למעט שינויים אלו ,סגול"התו הלמגבלות "בכפוף  ,1965-התשכ"ה

  הום גופו עלבמקרה בו ח, ולשאול את הנכנס האם הוא משתעל ללא צורך חול,הנכנסים ת

הרתו בתשאול, צאו על פי ה על פי בדיקה מעלות 38על  השעות שלפני ההגעה לקלפי 48-ב

  .שלילית PCRבדיקת אישור החלמה או קלפי תתאפשר על סמך הצגת תו לכניס

https://tadmor.com/wp-content/uploads/2020/11/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-8902-2.pdf
https://tadmor.com/wp-content/uploads/2020/11/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-8910.pdf
https://tadmor.com/wp-content/uploads/2020/11/קובץ-התקנות-8916.pdf


 

חובת תשאול הנכנסים תהיה פטורה מ (להלןשיובא )לפי החוק  "קלפי ייעודית"פתיחת  •

 .םמומדידת חו

 

-נגיף הקורונה החדש(, התשפ"א –הוראת שעה  – 52חירות( )תיקון מס' ויות המקומיות )ברשה חוק

2020 

את קיומן של בחירות לרשויות המקומיות בתקופת תוקפה של הכרזה על  הסדירהוראת שעה המ

 ויות מיוחדות. עיקריה של הוראת השעה:פי חוק סמכמצב חירום ל

 מגפתבים בבידוד ולחולים ביית לחיות ייעודיות יוקמו קלפבכל רשות בה נערכות בחירו •

 הקורונה;

 חייב בבידוד רשאי להצביע בקלפי ייעודית; •

שר הפנים, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, רשאי לקבוע הוראות המסדירות את   •

והים במקום הקלפי ינהגו בהתאם להוראות שיקבע  ת, והשיעודיוההצבעה בקלפיות י

 משרד הבריאות.

 

 –סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )אזור תיירות מיוחד  הכרזת

הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה ; 2020-שפ"אר(, התחמי זוה-עין בוקק

  2020-אילת(, התשפ"א  –ירות מיוחד )אזור תי וראת שעה()ההחדש 

מכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הממשלה מימשה את הסמכות שניתנה לה בתיקון חוק ס

, עליו דיווחנו בהרחבה  "(חדותחוק סמכויות מיו)" 2020-"ףהתש, הקורונה החדש )הוראת שעה(

 יםתיירות מיוחד יאזורכ חמי זוהר-קקאזור עין בועל אילת ואזור העיר , והכריזה על בשבוע שעבר

 בהתאם לתנאי ההכרזה יחולו ההוראות הבאות: "(.ההכרזה)"

לפתוח לקהל מתקני אירוח  רשאים מקומות אירוח הפועלים באזור תיירות מיוחד  •

וניתן להפעיל בהם בריכת שחייה, בית  לינה, למטרת יחידות אירוח ומעלה,  11הכוללים 

 . ת תפילהאוכל ובי

אלא אם הציג בעמדת בידוק במקום הסמוך לכניסה   ות מיוחדתייר לאזור כנסיילא  אדם •

השעות שקדמו לכניסתו  72 בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך תוצאה שלילית לאזור

 ., או אישור החלמהלאזור

של אנשים עם מוגבלויות )כהגדרתם ו 11עד לגיל  ילדיםד של כניסה לאזור תיירות מיוח •

 .א תותנה בהצגת בדיקת קורונה שליליתמותרת, ל לשם מטרה יתנעש אשרבהכרזה(, 

 .כניסת אדם לשם קבלת טיפול רפואי דחוף לא תותנה בהצגת בדיקת קורונה שלילית •

 מהם עיםמגיההכרזה מפרטת מה הם הישובים בסביבת אזור התיירות המיוחד אשר ה •

דת  יידית בעממ רשאים להיכנס אל אזור התיירות המיוחד לאחר עריכת בדיקת קורונה 

 .אחת לשבוע הבידוק

 .2020בדצמבר  17ההכרזה תעמוד בתוקף עד ליום  •

 

https://tadmor.com/wp-content/uploads/2020/11/ספר-החוקים-2867.pdf
https://tadmor.com/wp-content/uploads/2020/11/קובץ-התקנות-8903-1.pdf
https://tadmor.com/media-item/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-12-8-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%91/


 

( אימות חתימה של עו"ד על גבי תצהיר  39/20ת/יקה הארצית )אאתה  תוקף להחלטת ועדת הארכת

 תית בישראל ובהיוועדות חז

ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין האריכה את החלטתה בקשר לאפשרות לבצע 

 .1.10.2021אימות חתימה על תצהיר באמצעיים דיגיטליים חלף אימות חתימה פרונטלי, עד ליום 

 

 בדבר מתן מענק בשל תקופת אבטלה ממושכת לאור התפרצות נגיף הקורונה החדש  הסכם

 2,000 פעמיים בסך-מענקים חדמוסד לביטוח לאומי, שלפיו יוענקו להסכם בין משרד האוצר 

 :ן את עיקריונציג להלהקורונה.  מגפתבשל ת ש"ח בגין תקופת אבטלה ממושכ

ואנשים הזכאים למענק  על פי ההסכם, מבוטחים כהגדרתם בחוק הביטוח הלאומי •

 2,000 פעמי בסך-למענק חד, יהיו זכאים "(מענק הסתגלותומעלה )" 67הסתגלות לבני 

 התנאים הבאים: באחדאם עמדו  ש"ח

o 1ם , בתקופה שמיוסתגלותשולמו להם דמי אבטלה, או דמי אבטלה ומענקי ה 

מי י 100, בעד תקופה של לפחות 2020באוקטובר  17ועד ליום  2020במרץ 

מוצע אבטלה, ובלבד ששכרם הקובע לדמי אבטלה היה נמוך מהשכר היומי המ

 .במשק

o  1ימי אבטלה מיום  100שולמו להם מענקי הסתגלות בעד תקופה של לפחות 

 . 2020באוקטובר  17ועד ליום  2020ץ רבמ

תוספת למענק  ל, כל אחדפעמי כאמור, יהיו זכאים, -למענק חד ניהםזכאים שה זוג  בני •

  .ש"ח 500 בסך

 . ת בקשהבהגשללא צורך המענקים והתוספות ישולמו על ידי הביטוח הלאומי  •

 .לא ייחשבו להכנסה לפי כל דיןמענק ותוספת למענק מכוח ההסכם  •

 

ות בשוק התעסוקה לאחר תקופת אבטלה ממושכת  שתלב בדבר מתן מענקים למובטלים בעד ה הסכם

   בשל התפרצות נגיף הקורונה

השתלבו  שם למובטלים מענקיפיו יוענקו של הסכם בין משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי,

 הוראות:. להלן עיקרי הלאחר תקופת אבטלה ממושכת בשוק התעסוקה

 אים:התנאים הב בכלעל פי ההסכם, מענק יינתן למבוטח העומד  •

o  2020בנובמבר  1ימים רצופים עד ליום  75לא היה מועסק במשך. 

o  75 לו דמי אבטלה בעדמו , שול2020בנובמבר  1בין ל 2020במרץ  1בתקופה שבין  

 .ימי אבטלה, גם אם אינם רצופים

o  2020בדצמבר  31-ו 2020בנובמבר   1החל להיות מועסק בתקופה שבין. 

o  1ם אם אינם רצופים, בתקופה שמיום ג, ימים או יותר 14היה מועסק במשך 

; לעניין זה לא ייספרו ימים שבהם 2021באפריל  30ועד ליום  2020בנובמבר 

 . בחל"ת מצאהמבוטח נ

https://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=418015&catId=5072
https://tadmor.com/wp-content/uploads/2020/11/%D7%99%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%98-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-9220.pdf
https://tadmor.com/wp-content/uploads/2020/11/%D7%99%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%98-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-9220.pdf


 

מושפעת מהיחס בין שכר ה, ענק ייקבע על פי נוסחת חישוב המפורטת בהסכםשיעור המ •

 .תנאים נוספים הקבועים בהסכםמו ,קובע יומי ישן לחדש

שבעד  בתקופה האמורה, ובלבד  עסקבעד כל יום שבו היה המבוטח מו המענק ישולם  •

  נמוך טח היה החודש שבעדו המענק משולם, שכרו הממוצע היומי החדש של המבו

 . ו הממוצע היומי הישןמשכר 

, או עד  2021באפריל  30עד ליום ודה שהתקיימו מבוטח יהיה זכאי למענק בעד ימי עב •

 . לפי המוקדם –לראשונה ארבעה חודשים מיום תחילת העסקתו 

אם בגין אותו היום, זכאי מבוטח הן למענק מכוח הסכם זה והן לדמי אבטלה, ישולם לו  •

 האבטלה להם הוא זכאי.  כם זה בהפחתת דמיהמענק מכוח הס

עד ליום באתר המוסד לביטוח לאומי,  הגיש בקשהל לשם קבלת מענק לפי הסכם זה יש •

 . 2021ביולי  31

ייחשב להכנסה מעבודה או ממשלח יד לעניין תשלום גמלאות ה מענק לפי הסכם ז •

 להכנסה.  . לעניין כל דין אחר, המענק לא ייחשבשמשלם המוסד לביטוח לאומי

 

-מס הכנסה )פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה( )הוראת שעה(, התשפ"א תקנות

2020  

 כןו ,ניכוי פחת כפול דייל החייבת לצרכי מס עם בהקטנת הכנסתם התקנות נועדו לסייע לעסקי

 ייצור וצמיחה של התעשייה. על מנת לקדםכישה של ציוד, לעודד ר

ביוני  30יום ל 2020בספטמבר  1יום המשמש לפעילותו בין  נישום שרכש ציוד נקבע כי •

ול מהשיעור אליו רשאי לבקש לנכות פחת בשיעור כפ – בגינו הוא זכאי לניכוי פחתו 2021

 הציוד. הוא זכאי לפי כל דין, וזאת עד לגובה המחיר המקורי של

ממועד  ור הכנסתו בישראלתנאי ליישום התקנות הינו שהציוד ישמש את הנישום בייצ •

אישור מאת ניתן תחילת השימוש בו ובמהלך כל התקופה בה נדרש הפחת המואץ, ו

 נות.המייצג מול רשויות המס על עמידה בתנאי התק

;  א תמורהרכישה בל; כישה מקרוברשל לות דרישת פחת מואץ במקרים התקנות מגבי •

ן בהערכת מלאי עסקי במקרים הד  ,[נוסח חדש] ת מס הכנסהלפקוד 85רכישה לפי סעיף 

 .ישה שהיא אגב שינוי מבנה פטור ממסרכ; ומסוימים

הציוד, אזי יראו תוך ארבע שנים מיום רכישת בקרוב ל נקבע כי במקרה בו יימכר הציוד •

 כבעל מחיר מקורי אפס. לקרוב בעת מכירתואת הציוד 

 

ילות הגבלת פע( )ת שעההורא) סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  תקנות

 2020-התשפ"א (,8תיקון מס' ) (ם פעילות חינוךשל מוסדות המקיימי

שיים במוסד להשכלה או להכשרה מקצועית  לקיים הכשרה מעשית או לימודים מע רתּוה •

, תשתיות החיוניים ללימודיםבניתן לקיים בו לימודים מקוונים בשל צורך בציוד או  אשל

 .ם לכל היותרתפיוזאת בקבוצה של עשרה משת

https://tadmor.com/wp-content/uploads/2020/11/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-8895-1.pdf
https://tadmor.com/wp-content/uploads/2020/11/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-8919.pdf


 

מהתלמידים באותם מוסדות גישה לתשתית או ציוד חיוני לצורך   10%לאפשר לעד תר ּוה •

 .השתתפות בלימוד מקוון

הצוות יוכלו לבצע תחלופה של עד  יבקפסולות קבועות כאשר אנש יהיו כאמור דיםלימו •

 .שלוש קבוצות

 

להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מענק עבודה( )הארכת   וצ

-בחברת מעטים( )הוראת שעה(, התשפ"א כאות למענק סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטהתקופת הז

ענק  תקופת הזכאות למ ת לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה( )הארכתתכניצו ה; 0202

צו התכנית לסיוע כלכלי )נגיף  ; 0202-ם בעד השתתפות בהוצאות קבועות(, התשפ"אסיוע לעסקי

קופת הזכאות הקובעת(, תהוראת שעה( )שיעור ירידת מחזור העסקאות בהקורונה החדש( )

 0202-התשפ"א

ע כלכלי  התכנית לסיוחוק ים מכח למענקאת הזכאות  יםהמפעיל ויםפרסם צור שר האוצ •

י או שכיר בעל  לזכאים למענקי עצמא, 2020-החדש( )הוראת שעה(, התש"ף ורונה)נגיף הק

גם ; קבועותלעסקים בעד השתתפות בהוצאות ולמענקי סיוע  ;שליטה בחברת מעטים

 .2020 בדצמבר 31ועד ליום   2020בנובמבר  1מיום קופה שתל

 הזכאות הקודמות.בתקופות  הכפי שנדרש  וקמבחני החבעמידה ב כהכרו יםהמענק קבלת •
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