
 

 

 

 2021בפברואר   4 – בינואר   31לימים   רגולציה בימי קורונה: עדכון

 

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

  2021-(, התשפ"א4ות( )תיקון מס'  להגב

הממשלה על מנת לגבש מתווה   בשעות אלה  של הסגר מתכנסת  הקרבהנוכח פקיעתו  *** 

ו, טרם שורות אל  כתיבתועד  שונים. נכון למבענפים    החזרה לשגרה  תחילת ל  או  ,הארכתול

 .מחייבות  החלטות פורסמו

והשהות במרחב הציבורי,  המגבילות את פעילות מקומות העבודה, התנועה    סגרתקנות ה •

שפרסמ התקנתןנכפי  עם  עד  כרגע  עומדות  ,  ו   2021בפברואר    5  ,שישיליום  בתוקף 

 . :007  בשעה

 מחוץאל    סהלצורך טי  בתקופת הסגר   יציאה ממקום המגורים בנוגע לתיקונים  מספר  נקבעו   •

 : שעיקרם ,לישראל

o דרכים בשרד התחבורה והבטיחות  למהודיע  , נדרש ליציאתו לטיסהמותרת  ש  אדם

 . המשרדנט של אתר האינטרבאמצעות  ועל מועד טיסתו לטיסהיאתו על יצ

o של  יציאה    נוספה  1,היציאה ממקום המגורים לטיס ות  תירסיבות המ רשימת ה  לא

   .לישראלמחוץ מצא אל מקום שהייה קבוע הנהגעה לצורך אדם 

 

ידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( )תיקון  בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )ב  צו

נגיף הקורונה החדש   סמכויות מיוחדות להתמודדות עם  הכרזת;  1202-(, התשפ"א15מס'  

-(, התשפ"א5ה( )בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות( )מס'  )הוראת שע

0212  

וממעמדו של   •  מחלים של  לזה    ווההוש,  "(סןמחו)"   תקפה  סןמחותעודת    לקיבי שהתחסן 

  אלא  מחוסןל על  טלא תו  בית  חובת בידוד  .תקף  אישור החלמהריאות  ד הבממשרשקיבל  

 2. מעלות ומעלה 38אם חום גופו עומד על  או  ,כחולהנמצא אם הוא 

 

נדרש טיפול    1 או  לו  צד  שהנוסע  משפטי  בהליך  והשתתפות  משפחה;  קרוב  של  בלוויה  השתתפות  רפואי; 
ליציאה  חריגות  בקשות  יחד  לאשר  רשאים  התחבורה  משרד  ומנכ"ל  הבריאות  משרד  מנכ"ל  בו.  להשתתף 

 מישראל בטיסה בשל צורך הומניטארי או צורך אישי מיוחד.

ל אדם שחום גופו עומד  שבידוד  , וחובת  ישור רפואי ת אעם קבל  רק  תמסתיימחולה ל  שנזכיר כי חובת בידוד    2
לאחר מדידת חום גוף שאינו    או   קורונהבבדיקת    תשלילי   תוצאהעם קבלת    מסתיימתמעלות ומעלה    38על  

 שעות רצופות.  48מעלות במשך  37.5עולה על 
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שתי  בכפוף לעריכת    ימים  10אשר התירה לסיים את תקופת הבידוד תוך    עהראת השוה •

מתנה את קיצור תקופת    האהורה נזכיר כי    .ה קבועההוראוקף של  ת  בדיקות קורונה, קיבלה

בהם שהה אדם בבידוד ובתנאי הימים ש  10יעו תסמינים בכל  הופבידוד בתנאי שלא  ימי ה

  –במועדים הללו: בדיקה ראשונה  קורונה שנערכו  בדיקות  יליות בשתי תוצאות של  שנתקבלו

האפשר   ככל  בדיסמוך  לבידוד;  הכניסה  היום    –שנייה    קהלמועד  במהלך  המוקדם,  לכל 

 ונה. ד ביצוע הבדיקה הראשועשעות לפחות ממ  24  י לתקופת הבידוד, ולאחר שחלפוהתשיע

 ד ליום ראשון,וע ,  2021בפברואר    2לישי,  ש  מיוםהחל    כיזה שבכותרת  רבהכנקבע  כמו כן,   •

לשבים לארץ מכל מדינות   נההמדיטעם  במקום מ  תחול חובת בידוד  ,2021ר  אובפבר  7

חריגות  כי    פורסםו  ם;העול פרטני  נושא  בבקשות  באופן  של  עדו  ידיעל  ייבחנו   רד משה 

 .מל התעופה בן גוריוןאות בנהברי

 . 2021במרץ  10צו שבכותרת הוארך עד ליום וקף הת •

 

)תיקון מס'    עה(ש  אתדש )הורסמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה הח  חוק

 1202-(, התשפ"א5

הוראות   הממשלהנקבעו  סמכות  את  לצובק  המרחיבות  הניתנים סגירה    יושר  מינהליים 

 :בהן, ומקומות המפרים את מגבלות הקורונהל

תוקפ • סתקופת  צו  של  פתיחו  בגין  שניתן  מינהלי  לציגירה  מקום  לתקנותבור  ת   בניגוד 

, אלא אם  בשל הפרתן ניתן הצוש   ל התקנותתוקפן ש  תקופתחוק, תהיה כתקנו מכח השהו

 ט.  בהחלטת בית משפ  או בעיון חוזר, בהשגה,ה גירצו הסבוטל 

 ות. התקנהוראות ברים על שעוות חינוך סדתן צו סגירה מינהלי למוהאפשרות למ  הוסדרה •

הקנסות    נקבע  • לגובה  לקבועשמדרג  הממשלה  בירות לע   ביחס  בתקנות   רשאית 

 :ונותש

o המגבילות  פה  בגין תקנות  הרת  הפרטיאת  ובמרחב  הציבורי  במרחב    –   פעילות 

 ש"ח; 500לסך של  דעקנס   בתקנות ת הממשלה לקבוערשאי

o ת  לרבו )  טקס  ,כנס  ,יבהמס  עריכת  ,מקום שפתיחתו נאסרה  ה לציבור שלפתיח  בגין

ם פעילות  מקייההפעלת מוסד  ו,  חוקכמפורט בשנאסר  כל אירוע אחר  או  (  טקס דתי

ת הממשלה לקבוע  רשאי  –  גוד להוראות התקנות שהותקנו מכח החוקבני  חינוך

   ש"ח. 10,000  לסך של ד עקנס בתקנות  

o ת הממשלהרשאי  –  חוקהנות מכוח  בתק   השנקבע  ת אחרתל עבירה מינהליכ  בגין  

 ש"ח.  5,000 לסך של דעקנס   קנותתב לקבוע
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החדש )הוראת שעה( )הגבלות קורונה  ף ה להתמודדות עם נגיסמכויות מיוחדות    תקנות

 1202-התשפ"א (,9ן מס'  סות( )תיקועל הפעלת שדות תעופה וטי 

 . לישראלכלי טיס זר כניסת על  יסור אה 2021בפברואר   7עד ליום  הוארך •

o טיסה לפינוי טיסת מטעןהטיסות הבאות:    כניסת  הותרה   ת האיסורתקופשך  במ ;

טיסה החוצה את המרחב האווירי של ישראל מבלי    ;כיבוי אשסת  טי י;  אחירום רפו

  , נת ישראלל יחסי החוץ של מדיטובת הניהול התקין שטיסה הנדרשת ל   ;הלנחות ב

טיס  החוץ;  משרד  אישור  איש  הלפי  את  שקיבלה  תחזוקה  רשות לצורך  מנהל    ור 

,  להשתתפות בתחרות בינלאומיתורטאי  ספ  טיסה המובילהוהתעופה האזרחית;  

 . לאישור משרד התרבות והספורטכפוף ב

o   ,לאישור בקשות להגעה    ת חריגיםהקמת ועד   אישרה  הממשלה  כי  ורסם פכמו כן

  . ת הגבלותבה מתקיימופה  , בתקוחדותמסיבות הומניטריות ומסיבות מיולישראל  

התפוצות    כבתמורהוועדה   התחבורה,  הבריאות,  החוץ,  הפנים,  משרדי  מנציגי 

 . והעלייה והקליטה

 . 2021בפברואר  28ליום   תרת הוארך עדת שבכותוקף התקנו  •

 

)תיקון(, התשפ"א  צו )הוראת שעה(  גבול(  )תחנות  הכניסה   צו  ;2021-הכניסה לישראל 

 2021-(, התשפ"א2לישראל )תחנות גבול( )הוראת שעה( )תיקון מס' 

ראל או ותר כניסה לישלא תהקובעת כי  הוראת השעה    2021בפברואר    4עד ליום  הוארכה   •

נהר    רמעבר טאבה )מנחם בגין(; מעב  ול היבשתיים הבאים:יציאה ממנה דרך מעברי הגב

 .)יצחק רבין(בר ערבה הירדן )שייח' חוסיין(; ומע

 

 

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

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