
 

 2021בינואר  17-21לימים  רגולציה בימי קורונה: עדכון

 

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

 2021-"א, התשפ ן(הגבלות( )תיקו 

  אוסרותתקנות הסגר  .  2021בינואר    31עד ליום    , בעשרה ימים נוספיםוארכו  ה  תקנות הסגר 

את    בילותגמ ו  ,אלא למטרות חיוניות  שהייה במרחב הציבוריעל  ו  ריםיציאה ממקום המגו  על

כפי  ,  אמצעי תחבורהו  ים לציבורמוסדות חינוך, מקומות הפתוח  ,פעילותם של מקומות עבודה

 : הם, וביםימינור ניםקותיוקנו ת התקנות, . מלבד הארכתןנתתקעם ה שפרסמנו

 ת החלות בתקופת הסגר; רובג לבחינות הותר לערוך בחינות בגרות ובחינות מתכונת  •

גבוהה מת  5%לעד  הותר   • להשכלה  מוסד  למוסד,  למידי  לתנאי  להגיע  הבהתאם  קבועים ם 

 . קנותבת

 

  את שעה( )תיקון )בידוד בית והוראות שונות( )הור  בריאות העם )נגיף הקורונה החדש(  צו

 1202-(, התשפ"א14מס' 

ש שעה  עהוראת  בבחירות   הדירהמס  ,2021רואר  בפב  4ליום    דתוקפה  ההצבעה  אופן  את 

 בבחירות לכנסת.   תהמתמודד למפלגה מועמדים ת  ת רשימלבחיר המקדימות

ם לצאת ממקו םאישר  ויהי  ,"(ךבסיכון נמו יםמבודד)"   ים בקורונה שאינם חול  שוהים בבידוד •

  :יונים הבאיםיטרהקרמאם הם עונים לאחד    ,הבידוד על מנת להצביע בבחירות המקדימות

בבידוד  ייאדם שח קורונה    נבדקד אך  בבידושחייב  אדם    ;אינו חש בתסמינים  ךאב  בבדיקת 

עד  ה בבידוד  האדם השו  ;ונמצא שלילי  , יום הבחירות המקדימות  יבמהלך שלושת הימים שלפנ

  רקבבידוד  אדם השוהה    ;החלטת רופאעקבות  בנבדק  , אשר  ת קורונהיקדבתוצאות  לקבלת  

 . מעלות  38על   גופו עולה בגלל שחום

מבוד • של  להצבעה תתבצע  הגעתו  נמוך  בסיכון  פיד  הקבועות  ההור  על  ובהן: ,  תקנותבאות 

עדכון הנהג תוך  תעשה    הגעה במוניתו  ,ימוש בתחבורה ציבוריתש  ה ללאההגעה לקלפי תיעש

 נוספות  למטרות  ךעצור בדר אין ל  ;םת אנשים אחרי בקרב  אין לשהות;  כי הנוסע חייב בבידוד

 רחק שלה על מ עשה בשטח פתוח ובשמיריתההמתנה להצבעה  ;עהבצגעה לקלפי והינן השא

 שני מטרים. 

הקטגוריות ל  ע  ים נמנ  ם אינו  ,מתסמינים  יםאו שסובל  בקורונה   ים חולאשר    שוהים בבידוד •

ם הבידוד על מנת להצביע לצאת ממקו  םרשאי  ,מבודדים בסיכון נמוךלעניין    לעיל  טותרוהמפ

קלפי ייעודית בערך  ההצבעה תי  :תקנות, ובהןב  הקבועות ות  הוראל  וףבכפ  , בבחירות המקדימות

ייעודי,  תתבצע  לקלפי    ההגעה  לחולים; שב י  בוש  מידהק  החלקפרדה מלאה בין  ה  ובוברכב 

 וך הרכב הייעודי.בתעשה  יקלפי תב עה  ההמתנה להצב  ;בו ישב המבודדש  וריהאח  לחלק  הנהג

 

https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/b6vobq3UUfN4KSWzBVfAhPCthRutR9MYiDCBmbzICTA=
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-7-3-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95/
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-7-3-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95/
https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/b6vobq3UUfN4KSWzBVfAhMXmg5ntHinkBVzShKUxuLg=


 

את שעה( )בידוד של  הורסמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )  הכרזת

 הכרזת  ;1220-(, התשפ"א2( )תיקון מס' 3חדות( )מס' אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיו

הוראת שעה( )בידוד של אדם  )  נה החדשסמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורו

 1202-( )תיקון(, התשפ"א4מיוחדות( )מס'  שראל בנסיבות  שנכנס לי

ל ההכרזה הקובעת כי ככלל, אדם החוזר לישראל  קפה שתו  2021בפברואר    1הוארך עד ליום   •

  1. בתקנות תנאים הקבועים עמד ב, אלא אם ד מטעם המדינהבבידו החייב בבידוד ישהה

איחוד  ב  או  ברזיל ב ישראל שהההימים שטרם חזרתו ל  14-אדם שחזר מחו"ל וחייב בבידוד, שב •

שמיום  ויותהאמיר בתקופה  לישראל  וחזר  יום    2021בינואר    18,  ,  2021נואר  בי  27ועד 

   .מטעם המדינה ודקום לבידבמ בכל מקרה ישהה

  , יקהדרום אפרשהה ב  ללישראטרם חזרתו  שהימים    14-שב  ,שחזר מחו"ל וחייב בבידוד  אדם •

יום    2021בינואר    8ם  מיוש  בתקופהוחזר לישראל   ישהה  2021בינואר    27ועד   בכל מקרה, 

 . במקום לבידוד מטעם המדינה

 

)הגבלות   הוראת שעה(החדש )נה  וורהק  ףלהתמודדות עם נגי  מיוחדות  ויותסמכ  תקנות

 2021-התשפ"א, (7)תיקון מס'   פעלת שדות תעופה וטיסות(העל  

 :. להלן עיקריושדות תעופה וטיסותם של מגבילות את פעילותתיקון לתקנות ה

 קורונהתחילת התסמינים ביצע בדיקת  לאחר מועד  אם    ,יסהטאדם עם תסמינים יוכל לעלות ל •

 ת. שליליל תוצאה קיבו

היכנס  כדי ל  תנאים הבאיםאחד המוד ב , יידרש לעשעות  72-מלמעלה  אל  מי ששהה מחוץ לישר •

 : ישראלל

o הקורו  תשלילי  תוצאה  תהצג בב לנגיף  שביצע דנה   שקדמוהשעות    72במהלך    יקה 

נוסתוכנןהמ  למועד ההמראה שהגיע  .  להציג    ,לת מעברכולהבטיסה  ע    תוצאהיידרש 

בבבדיקה    תלישלי של  ה  72מהלך  שביצע  המתוכנן  ההמראה  למועד  שקדמו  שעות 

 שעות.   24תנה המתוכנן בין הטיסות אינו עולה על  ההמ ד שזמןובלב ,טיסה הראשונהה

o ד הבריאות בידי משר שניתן כדין קף ר החלמה תאישו הצגת . 

o   ציגים ממשרד הבריאות נו  רהסין ההגיהכוללת את ראש רשות האוכלו   םחריגיועדת

  72-למעלה מ  לישראלמחוץ    ששהה נוסע נכנס    שה שלוכל לאשר בקת  וממשרד החוץ, 

 

  לית בבדיקה דורשות הצגת תוצאה שלי   אינן )לעניין זה התקנות    בשדה התעופה  PCRביצע בדיקתלן:  כדלה  1
המדינה,    אם כבר החל לבצע את הבידוד במקום מטעם  (.שאינו במקום מטעם המדינהכתנאי למעבר לבידוד 

יג המוסמך על מקום הבידוד הביתי דיווח לנצ ר;ו לבצע את הבדיקה לפני המעבר למקום בידוד אחיהיה עלי 
 ;הבידודעמד בחובות דיווח על קיום תנאי   ;שלא בתחבורה ציבורית  ם הבידודותנאיו, והתחייב להגיע למקו 

ידוד וביצע את  לתקופת הב נוספת ביום התשיעי  PCR התחייב בכתב, טרם המעבר לבידוד בית, לבצע בדיקת
יוכל    במקום מטעם המדינה  היום התשיעי לתקופת הבידודלאחר   PCR ע בדיקתחוזר שביצ ;הבדיקה כאמור
 .המועד ביצוע הבדיקהחל מ ,בידוד אחר הבידוד במקום לקיים את חובת

https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/b6vobq3UUfN4KSWzBVfAhGxC+QUiLLjou~~WAsy9y2w=
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_438.doc
https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/b6vobq3UUfN4KSWzBVfAhBay2zu1afIcF+Amwmh~cGk=


 

 שוכנעה כי יש אם  לעיל,  שבו ההוראות  גם אם לא התקיימו    , ישראליסה ללעלות לט  שעות

הומניטרי  ךבכ אישי, או    צורך  נגישות לבד  קייםכי  או  קורונה  קושי ממשי של היעדר  יקות 

 ראה.  המם הבמקו

על  הועמד  רשים,  ד ורים הנלא האישלשהתיר לנוסע לטוס  אווירי  על מפעיל  שיוטל  ס  גובה הקנ •

 . ש"ח 2,500

 

 

תמצי סק היא  זו  הרלוונירה  הרגולציה  אי   שמטרתה,  טיתת  והיא  כללי,  לקבלת  עדכון  משפטי.  ייעוץ  נה 

.6846000-30בטלפון נו אלינו  נא פם, אהנזכרי  םאי יעוץ באחד מהנושלינוספים או  םפרטי 

 


