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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה( )תיקון מס' 2(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8 ו–23 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 
האמור  שהתקיים  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה 

בסעיף 4)ד()2()א( לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות   .1
העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התש"ף-22020  עבודה(,  במקומות  פעילות   )הגבלת 
יבוא   "4 "שבתקנה  ובמקום  ו–5"   4 "בתקנות  יבוא   "4 "בתקנה  במקום   ,3 בתקנה 

"שבתקנות 4 ו–5".

בתקנה 6 לתקנות העיקריות -  .2
)1( בתקנת משנה )א( -

להדבקות  חשש  "ויש  יבוא  העבודה"  במקום  הקורונה  בנגיף  "נדבק  אחרי  )א( 
נוספות במקום העבודה";

מקום  של  "סגירתו  יבוא  חלקו"  או  כולו  העבודה,  מקום  "סגירת  במקום  )ב( 
העבודה, כולו או חלקו, בהיקף שאינו עולה על הנדרש";

)2( בתקנת משנה )ב(, במקום "יאוחר מ–48" יבוא "יאוחר מ–24".

בתקנה 7 לתקנות העיקריות -  .3
)1( בהגדרה "המנהל", בסופה יבוא:

")7( לעניין משרד ממשלתי - המנהל הכללי של המשרד הממשלתי או יחידת 
הסמך;";

)2( בהגדרה "מעסיק ציבורי", לפני "חברה עירונית" יבוא "משרד ממשלתי".

במקום תקנה 8 לתקנות העיקריות, תקנת משנה )ב( - בטלה.  .4
בתקנה 10 לתקנות העיקריות -  .5

)1( בפסקה )1(, במקום "שהעסיק עובדים" יבוא "שאפשר שהייה של עובדים";

"שאפשר  יבוא  העבודה"  במקום  העובדים  את  יידע  "שלא  במקום   ,)2( )2( בפסקה 
שהייה של עובדים במקום עבודה בלי שיידע" ובמקום "שבתקנה 4" יבוא "שבתקנות 

4 ו–5"; 

במקום  עובדים  של  שהייה  "שאפשר  יבוא  דאג"  "שלא  במקום   ,)3( )3( בפסקה 
העבודה בלי שדאג".

בתקנה 13 לתקנות העיקריות, תקנת משנה )ב( - בטלה.  .6

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 7

החלפת תקנה 8

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 13

ס"ח התש"ף, עמ' 266.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 1950 ועמ' 2036.  2
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בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -  .7
)1( בתחום הפעילות שלצד הנושא "עבודה, שירותי רווחה, עלייה וקליטה", אחרי 

פרט )17( יבוא:

")18( שירות סוציאלי ורווחתי לנכי צה"ל.";  

אחרי  פארמה",  אופטיקה,  בריאות,  "שירותי  הנושא  שלצד  הפעילות   )2( בתחום 
פרט )25( יבוא:

")26( שירות רפואי ושירותי שיקום לנכי צה"ל.";  

)3( בתחום הפעילות שלצד הנושא "חינוך" - 

לפני פרט )1( יבוא "כל אחת מהפעילויות שלהלן, ובלבד שאינה מתבצעת  )א( 
על ידי מוסד המקיים פעילות חינוך כהגדרתו בחוק; 

פרטים )3( עד )4( ופרטים )6( עד )7( - יימחקו. )ב( 

ג' באלול התש"ף )23 באוגוסט 2020(
)חמ 3-6100(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון התוספת 
השנייה
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