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תקנות שעת חירום )שירות עבודה בשעת–חירום(, התש"ף-2020

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

בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, יקראו כאילו בחוק שירות עבודה בשעת–  .1
חירום, התשכ"ז-21967, נאמר כך:

בסעיף 1 -  )1(

בהגדרה "מפעל למתן שירותים קיומיים", אחרי "או אירוע חירום אזרחי"  )א( 
חירום  אירוע  בעת  "או  ובמקום  מסוכנת"  מידבקת  מחלה  לעניין  "או  נאמר 
אזרחי" נאמר "בעת אירוע חירום אזרחי או משניתנה הכרזה על מחלה מידבקת 

מסוכנת";

בהגדרה "שירותים קיומיים", בפסקה )2(, במקום "או הכרזה" נאמר "הכרזה"  )ב( 
ובסופה נאמר "או הכרזה על מחלה מידבקת מסוכנת";

אחרי סעיף 16ב נאמר:  )2(

"מחלה מידבקת 
מסוכנת - הכרזה 

על תחולת הפרק

קיומיים  שירותים  למתן  האפשרות  כי  השר  מצא  16ג. 
לאוכלוסייה בשטח המדינה או בחלק ממנו או למתן 
שירותים קיומיים הדרושים לתפקודו של המשק, כולו 
או חלק ממנו, עלולה להיפגע בשל המחלה הנגרמת 
Novel Coronavirus 2019-( הקורונה  נגיף  ידי  על 

nCoV(, אשר שר הבריאות הכריז בהודעה לפי סעיף 
20)1( לפקודת בריאות העם3 כי היא מחלה מידבקת 
מידבקת  מחלה  על  הכרזה   - זה  )בחוק  מסוכנת4 
למתן  האספקה  או  הייצור  שבמערך  או  מסוכנת(, 
שירותים קיומיים כאמור עלולים להיגרם תקלות או 
עם  התייעצות  לאחר  הוא,  רשאי  ממשיים,  מפגעים 
יחולו  זה  פרק  שהוראות  בצו  להכריז  הבריאות,  שר 

לשם מתן שירותים קיומיים כאמור.";

16ג"  או  16ב  16א,  "סעיפים  נאמר  16ב"  או  16א  "סעיפים  במקום  18א,  בסעיף   )3(
מחלה  על  או  אזרחי  חירום  אירוע  "על  יקראו  אזרחי"  חירום  אירוע  על  "או  ובמקום 

מידבקת מסוכנת".
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