רגולציה בימי קורונה :עדכון שבועי  14-10במאי 2020
משבר הקורונה הביא עמו שטף של עדכוני חקיקה ,תקנות שעת חירום ,צווים והוראות מנהל
שמתפרסמים מדי יום ,בתחומים מגוונים .כדי לסייע בהתמצאות בחידושי הרגולציה הרבים,
ריכזנו עבורכם את עיקרי העדכונים שפורסמו בשבוע האחרון.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס'
 ,)17התש"ף2020-
•

הותרה התקהלות של עד  50אנשים בשטח פתוח; באזור המוגדר אזור מוגבל הותרה
התקהלות מצומצמת של עד  19אנשים בשטח פתוח; נקבעו הגבלות ביחס להתקהלות בתוך
מבנה.

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס'  ,)12התש"ף2020-
•

הותרה שהות ב"גן ציבורי" ,אך לא בגני השעשועים שבגן הציבורי.

•

הותר שימוש במתקני כושר בשטח ציבורי .על המחזיק במתקני הכושר להציב בסמוך
אליהם שלט המיידע על החובה לשמור על מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם.

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה) (תיקון מס' ,)4
התש"ף2020-
•

נקבעו הסדרים המאפשרים לחוזרים מחו"ל לשהות בבידוד ביתי .הפרמטרים העיקריים
לקבלת הרשאה לבידוד ביתי :חתימה על הצהרה באשר למקום הבידוד והתחייבות שלא
להפר את תנאיו; הגעה למקום הבידוד שלא בתחבורה ציבורית; אפשרות קיומו של בידוד
אפקטיבי בבית ,בהתאם לגודלו ולכמות האנשים הנוספים השוהים בו .ניתנה אפשרות
להגיש בקשה להקלה בתנאים ,במקרה של צרכים הומניטריים או צרכים מוצדקים אחרים.

•

נקבעו סנקציות על הפרת הבידוד הביתי ומסירת מידע כוזב בהצהרה ובהתחייבות ,והוסדרו
סמכויות המשטרה לאכיפת הוראות אלה.

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה) (תיקון),
התש"ף2020-
•

נקבע כי אוצר המדינה ישפה את המוסד לביטוח לאומי על הוצאותיו מכוח תקנות שעת
חירום אלו ,הקובעות הוראות מיוחדות לזכאות לדמי אבטלה ומאריכות את תקופת
התשלום המרבית לדמי אבטלה ,וכן על הוצאותיו בגין מענק הסתגלות מיוחד לבני 67
ומעלה.

•

הורחבה תקופת סמכותו של המוסד לביטוח לאומי לשלם מקדמה למבוטח שהגיש תביעה
לדמי אבטלה וטרם הושלם הטיפול בתביעתו .כך ,כעת סמכות זו חלה ביחס לבקשות
שהוגשו עד ליום  31במאי  .2020כן נקבע כי בגין כל אחד מהחודשים אפריל ומאי ,2020
תקרת המקדמה תעמוד על  8,000ש"ח ,לעומת תקרה של  2,000ש"ח בלבד בגין חודש מרץ
.2020

•

נקבע כי מבוטחים שהופסקה העסקתם החל מיום  1במרץ  2020ועד ליום  30באפריל ,2020
ושאינם זכאים לדמי אבטלה רק משום שלא השלימו תקופת אכשרה בת  12חודשים ,אך
צברו תקופת אכשרה בת ששה חודשים ,יהיו זכאים לדמי אבטלה .עד לתיקון זה ,היו זכאים
לכך רק מי שהופסקה העסקתם כאמור עד ליום  19באפריל ( .2020תקופת אכשרה היא
התקופה שבה שכיר עבד טרם הפך למובטל ובמהלכה שולמו עבורו דמי ביטוח לאומי).

•

נקבע כי מבוטח שאינו זכאי לדמי אבטלה רק בשל כך שתקופת התשלום המרבית (מספר
הימים המרבי לתשלום דמי אבטלה) הקבועה לגביו הסתיימה בין יום  1במרץ  2020ועד
ליום  31במאי  ,2020או בשל כך שהעסקתו הופסקה בתקופה זו אך תקופת התשלום
המרבית הקבועה לגביו הסתיימה לפני תחילתה של תקופה זו ,יהיה זכאי לדמי אבטלה עד
ליום  31במאי .2020

תקנות הירושה (תיקון מס'  ,)2התש"ף2020-
•

זהו תיקון קבוע לתקנות הירושה ,לפיו צוואה שנחתמה בחתימה אלקטרונית מאושרת,
ניתנת להפקדה באופן מקוון .הפקדתה תיעשה באמצעות אתר האינטרנט של האפוטרופוס
הכללי ,בכפוף לתנאים המפורטים בתקנה.

•

נקבעה הוראת שעה לשלושה חודשים ,לפיה ניתן להפקיד צוואה באופן מקוון אצל הרשם
לענייני ירושה .הפקדה כאמור כפופה לתנאים המפורטים בתקנה ,לרבות חובה להפקיד את
הצוואה המקורית לאחר תום תקופה של הוראת השעה.

הודעה בדבר החלת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד),
התשנ"א ,1991-ודומותיהן ,על בתי המשפט
•

שר המשפטים השתמש בסמכות הנתונה לו בתקנות לעניין סדרי דין במצב חירום מיוחד
והאריך את תוקפן של תקנות  3ו( 5-עניינים בהם יקוימו הליכים ודחיית אגרות) עד ליום 17
במאי  .2020הארכת התקנות הוחלה על בתי המשפט ,לשכות ההוצאה לפועל ,בתי הדין
הדתיים ,בתי הדין לעבודה ובתי הדין לעררים.

•

תקנה  4לא הוארכה ,על כן ,החל מיום  10במאי  ,2020מניין הימים לצורך חישוב המועדים
חזר לסדרו.

•

מנהל בתי המשפט הודיע על הרחבה של סוגי העניינים שיוחרגו מהודעת שר המשפטים
ויידונו בבתי המשפט בתקופת תוקפה של תקנה  .3הרחבה זו כוללת ,בין היתר ,עתירות

לבג"ץ וערעורים דחופים לבית המשפט העליון; כל ההליכים האזרחיים ,המינהליים וחלק
מן ההליכים הפליליים הנדונים בבתי המשפט המחוזיים ,וכן רשימה ארוכה של עניינים
הנדונים בבתי משפט השלום.

הודעה על הארכת תוקף הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום
התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום הליך חקיקה לפי חוק שירות הביטחון הכללי
•

בהמשך להארכה הקודמת מסוף חודש אפריל ,ובשים לב לפסיקת בג"ץ (בג"ץ ,)2109/20
החליטה הממשלה על הארכת הסמכת השב"כ לסייע במאמץ הלאומי במאבק במגיפה עד
ליום  16ביוני ( 2020בכפוף לאישור הוועדה המתאימה בכנסת) .כמו כן החליטה הממשלה
לקדם חקיקה ראשית בנושא ,שתזכיר חוק בעניינה יפורסם עד ליום  18במאי .2020

הודעת רשם העמותות ורשם ההקדשות בנוגע להקלות בדיווח בשל מגפת הקורונה
•

רשם העמותות וההקדשות הודיע כי מועד הדיווח השנתי לשנת  ,2019בהתאם להוראות
חוק העמותות וחוק החברות ,ידחה ליום  31באוגוסט .2020

•

נקבע הסדר אורכות אשר תואם עם לשכת רואי החשבון ,הקובע רשימת מועדי הגשה
מאוחרים לחברות אשר הדו"ח הכספי שלהן מבוקר על ידי רואי חשבון.

•

נקבע כי מועד הגשת דיווחים שנתיים לשנת  ,2019על ידי עמותות אשר קיבלו אישור ניהול
תקין לשנת  ,2021במסגרת מדיניות "ניהול תקין לשנתיים" ,ידחה ליום  31באוגוסט ,2020
או עד למועד הארכה השלישית ,בהתאם להסדר הארכות שנקבע עם לשכת רואי החשבון.

הארכת תוקף החלטת ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין (את – )39/20/אימות
חתימה של עורך דין על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית בישראל
•

ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין האריכה את תוקף החלטתה בעניין אימות
חתימה על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית עד ליום  17בנובמבר  .2020הועדה קבעה כי בעת
הזו ,יש להתיר אימות חתימה על ידי עורך דין בהיוועדות חזותית ,כחלופה אחרונה ,אם
קיים צורך דחוף בתצהיר.

•

אימות חתימה בהיוועדות חזותית ייעשה בכפוף לתנאים הקבועים בהחלטה ,ובהם :עורך
הדין והמצהיר נמצאים בישראל בעת האימות; המצהיר הציג בפני עורך הדין תעודה מזהה;
עורך הדין קרא באוזני המצהיר את נוסח האזהרה המופיע בהחלטה; המצהיר זוהה על ידי
עורך הדין באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית של ממשל זמין; עורך הדין תיעד
בהקלטה חזותית את תהליך האזהרה והאימות ,בהסכמת המצהיר; המסמך עליו חתם
המצהיר נשלח באמצעי דיגיטלי אל עורך הדין ,שווידא כי המסמך שהתקבל הוא זה שעליו
חתם המצהיר ,וחתם עליו בעצמו.

