
 

 2020  ברדצמב 27יום ל רגולציה בימי קורונה: עדכון

 בסוף השבוע האחרון  השהתקבל שלישי סגר ת הממשלה על החלטמיוחד לרגל עדכון 

 

 הסגר אושרו בממשלה  קנותת

תיקון התקנות המגבילות  את    הממשלהה  שראי,  מסוף השבוע האחרוןלה  החלטת הממשב

ה  לאישורהתקנות כפופות    .את פעילות מקומות העבודה ואת התנועה במרחב הציבורי

 הכנסת.  , חוק ומשפט של  החוקה של ועדת סופי ה

בינואר    9ועד ליום  ,  17:00בשעה   2020בדצמבר    27,  יוםהמשות היא  תחולת התקנות החד

 ן עיקרי הדברים:להל .2021

 

 :מקומות עבודה

מעל  קמ • המעסיקים  העבודה  בו  10ומות  שהייה  לאפשר  יוכלו  לא  של -עובדים  זמנית 

על  העובדים בשיעור   לפי    10ממצבת העובדים במקום העבודה, או    50%עולה  עובדים, 

 . הגבוה מביניהם

מתחולת    יה לתקנות מוחרגיםימות עבודה בתחומי פעילות המפורטים בתוספת השנקומ •

תחומי הפעילות  בין  לאספקת המוצר או השירות.    יםי חבדים הכרהעוש ובלבד    ,האיסור

, מזון ומשקאות,  , נפט גולמי, גפ"מ, מיםיחשמל, גז טבע  וק ההון,וש בנקאות:  המוחרגים

ות שירות ניקיון  טואלטיקה  חקלאות,  הובלה,  תקשורתי  תחבורה,  שירותי  מרוקים,   ,

אחר  בריאות תמיכה  פעילותם  ים  ושירותי  המשך  לצורך  תחומי  של    ההתקינהנדרשים 

 .ורטים בתוספתהפעילות המפ

מו • במקבלמגמה  חרגים עוד  עובדים  שהיית  על  עבודהה  שירותים :  ומות  למתן  מפעלים 

מספר העובדים י  פעל  )יומיים, מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה  ק

או   בהיתר,  הגבוה(;    50%שהותר  לפי  העובדים,  שעוסקים  ממצבת  עבודה  ומקומות 

תשתיתובעב או  בינוי  סגור;  דות  במבנה  התקהלות  כוללות  ביטחונית    שאינן  תעשייה 

 .  עובדי מוסדות חינוך; (ממצבת העובדים 60%ומפעלים תומכי ביטחון )

 . להמשיך לעמוד בתנאי התו הסגול  דרשיםמעסיקים נ •

 

 : הגבלות תנועה ושהייה

ל  נאסרה • מעבר  המגורים  ממקום  חריגים,  מטר  1,000-יציאה  יציאה םהבו  ,למעט   :

יציאה לצורך פעילות  טיפול  קבלת  ן,  להתחס  רפואי או סוציאלי, הפגנה, הליך משפטי, 

ספורט )שלא בדרך של הגעה למקום בכלי רכב(, העברת קטין בין הוריו הפרודים, יציאה 

למקום עבודה או למסגרת חינוכית שפעילותה מותרת, יציאה לצורך השתתפות בהלוויה,  

 . וף למגבלת ההתקהלות(פ כבבחתונה או בברית )

 .ש"ח  500 יעמוד על הפרה קנס על   •

 . יציאה ממקום המגורים לצורך שהייה במקום מגורים של אדם אחר  נאסרה •

https://www.gov.il/he/departments/news/25122020-02
https://www.gov.il/he/departments/news/25122020-02
https://www.gov.il/he/departments/news/25122020-02


 

מזון, היגיינה, אופטיקה, בית  :  מקומות ציבוריים ועסקיים למעט חנויות חיוניות   ייסגרו •

 . מרקחת, מוצרי חשמל ומוצרים הדרושים לתיקונים חיוניים בבית

ת טבע, גנים לאומיים, אתרים ו שמור  ,פארייות, סח- נייחידות אירוח וצימרים, ג  רוייסג •

למתן טיפול שאינו רפואי, לרבות מספרה ומקום למתן    מותלאומיים ואתרי הנצחה; מקו

מקו וקוסמטיקה;  יופי  לצפי  מותטיפולי  אין  דרייב  משלימה;  רפואה  טיפול  ה  ילמתן 

 האפשרות לפתיחת בית אוכל  . כמו כן, בוטלהמוזאוןו   ,בסרטים; קניון או שוק קמעונאי

 . ל איסוף עצמיבדרך ש

תאפשר הפעלה של מקום המשמש לאימון או תחרות של ספורטאי  ת  –  אימוני ספורט •

 . מקצועי בלבד

לקיים  בוטלה • נהיגה מעשיים האפשרות  או השתתפות  נקבע  ו שיעורי  על ארגון  איסור 

 .טיול מאורגןב

 

 

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

הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות ;  0202-לת( )ביטול(, התשפ"אאי  –תיירות מיוחד  

הקו  עם )הוראת  נגיף  החדש  מיוחד  רונה  תיירות  )אזור  זוהר(  - קבוק  עין  –שעה(  חמי 

 0202- )ביטול(, התשפ"א

 . בטלה על אילת וים המלח כאיים ירוקיםזה ההכר  2020בדצמבר  28החל מיום  •

 

הדין לעבודה מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי    התאמתבתי המשפט:    מנהל  תדעהו

 ההתמודדות עם נגיף הקורונ –

ל  • ובתי הדין  על  בתי המשפט  סוגי ההליכים, תוך הקפדה  כל  עבודה ימשיכו לשמוע את 

 . בבתי המשפט קשר להתמודדות עם נגיף הקורונהההנחיות והמגבלות שנקבעו ב

המ • דין  מבקבעלי  את  לדחות  בעניינםועשים  הדיון  הנובעות    ד  אישיות  נסיבות  בשל 

הציבורות  מהמגבל על  בבקשה   המוטלות  הדין  לבית  או  המשפט  לבית  לפנות  יוכלו 

 ומקת. מנ

. על כנם נותרים  הכל המועדים שנקבעו בדין או בהחלטבהיעדר החלטה אחרת,  •

 

 

פרטים  לת ייעוץ משפטי. לקב  כללי, והיא אינה , למטרת עדכון סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית

 .  03-6846000נוספים או ייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 

 

https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/6+3euRtRMlcLqCLFRHS9W7tQjzYEiTQrVcdYxiHvcEs=
https://www.israelbar.org.il/UpLoadFiles/coronavirus_courts_update_241220.pdf

