
 
 
 
 
 
 
 

 0.41.44141                                                                     הודעה משותפת
 ממשלה, משרד האוצר ומשרד הבריאותמשרד ראש ה

הממשלה אישרה הלילה תקנות שעת חירום להגבלה נוספת של היציאה למרחב 
הציבורי בתקופת חג שביעי של פסח וחגיגות המימונה כדי לצמצם את התפשטות 

 נגיף הקורונה בישראל4
 

የጠቅሊይ ሚኒስት ቢሮ፣ የጤና ጥበቃና የገንዘብ ሚኒስትር መ/ቤት  በጥምር የሰጡት 

ማስታወቂያ 

የኮሮናን ቫይረስ ወረርሽኝ በሽታን ሇመግታት የእስራኤል መንግስት አስቸኳይ የሆነ ተጨማሪ 
መመሪያዎችን አጽድቋል ፤ ይህም በሰባተኛ የፋሲካ መጨረሻ በዓልና በሚሙና (በሞሮኮ 
አይሁዲዊያን የሚከበር በዓል) ወዯ የሕዝብ መናሃሪያ ቦታዎች ስሇመውጣት ነው። 
 
የመንግስት ሰራተኞች በክፍያ እረፍት እንዱዎስደና በተሇያዩ የስራ ቦታዎች መስራት የሚችለትን 
የሰራተኞች ቁጥር መቀነስ  የሚሇውን  የአስቸኳት ጊዜ አዋጅ ጊዜውን አራዝሟል ። 
 
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ( እንቅስቃሴን መቀነስ ) ( ማሻሻያ ) 
 
መንግስት ባፀዯቀው አዱስ መመሪያ መሰረት ፤ ከዛሬ ማክሰኞ ቀን (14 በአፕሪል 2020) ከ 17፡00 
ሰዓት ጀምሮ እስከ ሃሙስ ቀን ( 16 በአፕሪል ) በ 05.00 ሰዓት ፤ ማንኛው ግሇሰብ ከሚኖርበት 
ከተማ (ሰፈር ) መውጣት ተከልክሏል፤ መውጣት የሚቻሇው ምግብና የተሇያዩ በጣም 
አንገብጋቢና አስፈሊጊ የሆኑ ድርጊቶችን ሇማከናወን ብቻ ነው።  ይህም ድርጊት መዯረግ 
የሚቻሇው አገልግሎቱን በማይኖርበት ከተማ ውስጥ ማግኘት የማይቻል ከሆነ ከጎረቤት ከተማ 
በመሄድ አገልግሎቱን መቀበል ይችሊል ። 
 
በተጨማሪም ፤ ከቤት  እስከ 100 ሜትር እርቀት ያህል የሕዝብ መናሃሪያ ቦታ ሇአጭር ጊዜ 
ከቤት መውጣት ይቻሊል ። 
 
ከዚህ ውሳኔ በተጨማሪ ፤ ከእረቡ  ቀን (15 በአፕሪል 2020 ) ከ 19፡00 ጀምሮ እስከ ሃሙስ ቀን 
(16 በአፕሪል 2020 ) 02፡00  ሰዓት ድረስ ፤ የምግብ መሸጫ ቦታዎችን መክፈት የተከሇከሇ ነው 
፤ ይህ ውሳኔ የተሇያዩ ትንንሽ የምግብ መሸጫ ሱቆችን አያጠቃልልም ። ሆኖም በሱፐርና 
በትናንሽ ሱቆች ውስጥ ያለ የዲቦ መጋገሪያዎች ዝግ ይሆናለ ። 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
የተሰራ ምግብን በተሊሊኪ የሚሸጡ ስራቸውን ይቀጥሊለ ። 
 

እነዚህ የግዯባ መመሪያዎች ፤ ብዙ ነዋሪዎቻቸው አይሁዱዎች ያልሆኑ ከተሞችን አይመሇከትም።  
 
የህዝብ ማጓጓዣ ትራንስፖርቶች  ዯግሞ ከሰኞ ቀን ( 13 በአፕሪል 2020 ) ከ 20፡00 ሰዓት ጀምሮ 
እስከ ሃሙስ ቀን (16 በአፕሪል 2020 ) በ 05፡00  ከጠዋቱ ባሇው ጊዚያቶች ውስጥ መስራት 
ያቆማለ ። 
 
እነዚህ ከሊይ የተሰጡ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጆች ( እንቅስቃሴን ስሇመቀነስ ) እስከ እሁድ 19 
በአፕሪል 2020 ይራዘማለ ። 
 
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ( የኮሮናን ቫይረስ ሇመቀነስ በስራ ቦታ የሰራተኛ ቁጥር መቀነስ )(ማሻሻያ) 
 
የእስራኤል መንግስት ፤ እነዚህን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጆች እስከ እሁድ 19 በአፕሪል 2020 በ 06፡
00 ሰዓት እንዱራዘሙ ወስኗል ። 
 
ማስታወስ ያሇብን ፤ በተሰጠው መመሪያ መሰረት በአንድ የስራ ቦታ ከ 10 የበሇጡ ሰራተኞች 
ወይንም ከሰራተኞች ቁጥር ከ 15 % የበሇጡ ሰራተኞች በአንድ ሊይ መገኘት የሇባቸውም ። 
ይህም ማሇት ከተሰጡት ሁሇት አማራጮች በቁጥር የበዛውን መምረጥ ይቻሊል ። ሆኖም ግን ፤ 
ሇስራ ቦታው ምርቱን ከፍ ያዯርጋል ብሎ የስራ ሃሊፊ ከወሰነ ፤ በአንድ ሊይ ከቦታው የሚገኙ 
የሰራተኞችን ቁጥር እስከ 30% ከፍ ማድረግ ይችሊል ፤ ይህንም ማድረግ የሚችሇው ፤ የስራ 
ሃሊፊው ሇኢኮኖሚና ኢንደስትሪ መ/ቤት ዋና ስራ አስኪሃጅ ከወዯፊቱ ካስታዎቀ ነው ( ይህ 
የሚመሇከተው በጣም አስፈሊጊ ያልሆኑ የስራ ቦታዎችን ነው ) ። 
 
በተጨማሪም ፤ በአንድ የስራ ቦታው ውስጥ የስራው ዋና የሆኑ ስራዎችን (የኢንደስትሪው ዋና 
ስራዎች ናቸው ተብሇው የተወሰኑ ስራዎች )፤ በዕረፍት ጊዜ ሰራተኞቻቸውን ማሰራት 
የሚችለበት የስራ ፈቃድ ያሊቸው ፋብሪካዎች የስራ ቦታዎች ፤ ተገልጋዮችን  ተቀብሎ  በፈረቃ 
እየተቀያየሩ በመመሪያው መሰረት እንዱያስተናግደ መምሪያው ይገልጻል ። 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ( በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የመንግስት ሰራተኞችን ያሇክፍያ 
ዕረፍት ስሇማውጣት የተሰጠ ተጨማሪ ውሳኔ ) (ማሻሻያ) 
 
መስራት የሚችለትን የሰራተኞች ቁጥር ቅነሳ ውሳኔ እንዱራዘም ስሇተወሰነ ፤ በእስራኤል 
መንግስትና በሰራተኞች ማሕበር (ሂስታድሩት አኦቭዱም) ስምምነት መሰረት ይህ ያሇክፍያ 
እረፍት መውጣት የሚሇው ውሳኔ እስከ 18 በአፕሪል 2020 እንዱራዘም ተዯርጓል ። 
መንግስት በሰጠው የአስቸኳይ ጊዜ መመሪያ መሰረት ፤ ያሇክፍያ እረፍት መውጣት የሚሇውን 
ውሳኔ በመንግስት ሰራተኞች ሊይ የተሰጠው መመሪያ ስራ ሊይ የሚውሇው እስከ 18 በአፕሪል 
2020 ድረስ ነው ። 
 
ስሇኮሮና ቫይረስ ትንሽ የሚያበረታቱ ሁኔታዎች ቢታዩም ፤ የጤና ጥበቃ መ/ቤት ሕዝቡ 
የተሰጡትን መመሪያዎች ማክበሩን እንዱቀጥልና በዓለ ጊዜ ከቤቱ እንዲይዎጣ በጥብቅ ያሳስባል 
። የኮሮና በሽታ እስከ አሁን ጊዜ ድረስ በአስራኤል ሃገር ቢኖርም ተመልሶን እንዯገና ሉዛመት 
ይችሊል ፤ በፑሪም  በዓል ጊዜ የጀመረው የወረርሽን በሽታን ሇመቋቋም እስከ አሁን እየሰራን 
ሲሆን አሁን በባዓለ ቀናቶች ተጨማሪ የወረርሽኙ በሽታ እንዲይስፋፋ መጣር አሇብን  ። 


