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תקנות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד 
בית והוראות שונות( )הוראת שעה(( )תיקון(, התש"ף-2020 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק–יסוד: הממשלה1, מתקינה הממשלה תקנות שעת 
חירום אלה:

בית  )בידוד  החדש(  הקורונה  )נגיף  העם  בריאות  צו  )אכיפת  חירום  שעת  בתקנות   .1
והוראות שונות( )הוראת שעה((, התש"ף-22020 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 

4, במקום "בתקנה 2" יבוא "בתקנה 3".

בתקנה 6 לתקנות העיקריות, במקום "בתקנה 3" יבוא "בתקנה 4".  .2
בתקנה 9 לתקנות העיקריות, אחרי "התש"ף-2020" יבוא "ותקנות שעת חירום )נגיף   .3

הקורונה החדש - הגבלת פעילות(, התש"ף-32020".

אחרי תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:  .4

"המצאה של 
הודעת קנס בשל 

עבירה לפי פרט 4 
לתוספת

המינהליות  העבירות  לחוק   35 בסעיף  האמור  אף  על   .10
ובתקנה 15 לתקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו-41986, 
עבירה  בשל  מינהלי  קנס  הטלת  על  הודעה  של  המצאה 
מסירה  של  בדרך  גם  שתהיה  יכול  לתוספת   )4( פרט  לפי 
שימסור  כדי  עת  באותה  העסק  או  המקום  על  לאחראי 
חירום  שעת  לתקנות   6 בתקנה  כהגדרתו  למפעיל  אותה 
התש"ף-2020  פעילות(,  הגבלת   - החדש  הקורונה  )נגיף 
)להלן - תקנות הגבלת פעילות(, ובלבד שתישלח למפעיל 

גם הודעה כאמור בדואר רשום."

בתוספת לתקנות העיקריות -  .5
בכותרת, במקום ")סעיף 3(" יבוא ")תקנות 3, 4, 7)ב( ו־10(";  )1(

אחרי פרט )3( יבוא:  )2(

טור א'
העבירות המינהליות

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

5,000"")4( תקנה 6 לתקנות הגבלת פעילות

תוקפה של תקנה 10 לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 4 לתקנות שעת חירום אלה,   .6
14 ימים.

כ"ד באדר התש"ף )20 במרס 2020(
)חמ 3-5961( 
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