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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות( )תיקון(, 

התש"ף-2020

סמכויות  לחוק  ו–27   25  ,24  ,23  ,12  ,11  ,9   ,8  ,7  ,6  ,4 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מתקינה  התש"ף-12020,  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות 

הממשלה תקנות אלה:

בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת   .1
השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות(, התש"ף-22020 )להלן - התקנות העיקריות(, 

בתקנה 2 - 

)1( בפסקה )19(, במקום "עד 500 מטרים" יבוא "עד 1,000 מטרים" ובסופה יבוא "ובלבד   
שלא יצא למקום מגורים שאינו מקום מגוריו";

)2( בפסקה )20(, במקום "העולה על 500 מטרים" יבוא "העולה על 1,000 מטרים".  
בתקנה 5 לתקנות העיקריות, תקנת משנה )ד( - בטלה.  .2

ים"  בחוף  "השוהה  במילים  החל  הקטע  במקום  העיקריות,  לתקנות  13)א()3(  בתקנה   .3
ועד סופה יבוא "או השוהה בחוף ים בניגוד לתקנה 5)ג(, שלא למטרה המנויה בתקנה 

האמורה".

בתקנה 23 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  .4
")ב( על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שמיום כ"ט באלול התש"ף )18 בספטמבר 2020(, 

בשעה 17:00, עד יום ג' בתשרי התשפ"א )21 בספטמבר 2020(, בשעה 5:00, יראו כאילו -

)1( בתקנה 5, אחרי תקנת משנה )ג( בא:

")ג1( לא ישהה אדם במקום מגורים שאינו מקום מגוריו, למעט למטרות 
המפורטות בתקנה 2.";

)2( בתקנה 13)א(, אחרי פסקה )3( בא:

")3א( השוהה במקום מגורים שאינו מקום מגוריו, בניגוד לתקנה 5)ג1(, 
שלא למטרה המנויה בתקנה האמורה.";

)3( בתקנה 18 -

)א( בפסקה )1(, במקום "תקנה 13)א()1(" בא "תקנה 13)א()1( ו–)3א(". 

"למעט  בא   ")13( עד  13)א()2(  "תקנה  אחרי   ,)2(  )ב( בפסקה 
תקנה 13)א()3א(";

)4( בתוספת השלישית, אחרי פרט )3( בא:

טור א'
העבירות המינהליות

טור ב'
 קנס מינהלי קצוב 

בשקלים חדשים

500"."13)א()3א(")3א(

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -  .5
המילים "אריאל", "בית"ר עילית" ו"גבעת זאב" - יימחקו;  )1(  

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 13

תיקון תקנה 23

תיקון התוספת 
הראשונה

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 2770.  2
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)2( אחרי "תלפיות" יבוא:

"כאבול  

כסרא-סמיע

כפר יאסיף

כפר מנדא

כפר קאסם

כפר קרע

לוד

מג'ד אל–כרום

מג'דל שמס

מגדל העמק

מזרעה

מטה יהודה - שדות מיכה

מנשה - אום אל–קוטוף

מנשה - מייסר

משהד

נחל שורק - יד בנימין

נס ציונה

נצרת

נתיבות

נתניה

סח'נין

עיילבון

עילוט

עין מאהל

עראבה

ערערה

פוריידיס

פתח תקווה

צפת

קלנסווה

קריית גת

קריית יערים".
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תחילתן של תקנות אלה במועד תחילתן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות   .6
והגבלת  הציבורי  במרחב  השהייה  )הגבלת  שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם 

פעילות(, התש"ף-2020.

כ"ח באלול התש"ף )17 בספטמבר 2020(
)חמ 3-6092(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תחילה
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