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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה( )תיקון מס' 4(, התש"ף-2020

עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  לחוק  ו–23   8  ,4 סעיפים  לפי  סמכותה   בתוקף 
 נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-12020 )להלן - החוק(, ובהתאם לסעיף 4)ד()2( 

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 
בתקנה 13, במקום "עד יום י"ז בתשרי התשפ"א )5 באוקטובר 2020(" יבוא "עד יום כ"ו 

בתשרי התשפ"א )14 באוקטובר 2020(".

כ"ב  יום  עד   14:00 בשעה   )2020 בספטמבר   18( התש"ף  באלול  כ"ט  שמיום  בתקופה   .2
בתשרי התשפ"א )10 באוקטובר 2020(, יראו כאילו בתקנות העיקריות -

)1( בתקנה 1 -

)א( אחרי ההגדרה "מועצה דתית" יבוא:

""הממונה" - כל אחד מאלה, לפי העניין:

)1( לעניין משרד ממשלתי - נציב שירות המדינה;

)2( לעניין רשות מקומית - המנהל הכללי של משרד הפנים;

)3( לעניין מועצה דתית - המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת;";

)ב( אחרי ההגדרה "מעסיק" יבוא:

""מצבת עובדים" - כל העובדים המועסקים במקום עבודה;";

)2( בתקנה 3, האמור בה יסומן ")א(" ובסופה יבוא:

ישהו לא  דתית  ומועצה  מקומית  רשות  ממשלתי,  משרד  של   ")ב( במבנים 
הגבוה  לפי  העובדים,  ממצבת  אחוזים   50 או  עובדים  מ–10  יותר  בו–זמנית 

מביניהם )להלן - מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו–זמנית(.

)ג( כלל מקום עבודה כמה מבנים, יפעל המנהל הכללי של הגוף, ככל האפשר, 
לפריסת העובדים ששהייתם בעבודה מותרת לפי תקנה זו, בין המבנים השונים, 
באופן שיצמצם, ככל האפשר, את הסיכון להדבקה בנגיף הקורונה החדש, ובלבד 
שאין בפריסה כאמור כדי לפגוע במידה העולה על הנדרש ביכולתו של מקום 

העבודה להבטיח את המשך פעילותו.

)ד( על אף האמור בתקנת משנה )ב(, הממונה רשאי להורות כי מספר העובדים 
 10 על  יעלה  האמורים  מהגופים  אחד  בכל  בו–זמנית  לשהייה  המותר  המרבי 
עובדים או 50 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם, או כי עובדים 
והכול  האמורה  המגבלה  במסגרת  יימנו  לא  מסוימים  בענפים  או  בתפקידים 

לצורך הבטחת פעילותו החיונית של הגוף.";

)3( בתקנה 4)5(, במקום פסקת משנה )ג( יבוא:

")ג( מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות בהשתתפות של לא יותר 
מ–10 אנשים, ובכלל זה מי שאינם עובדיו;".

כ"ח באלול התש"ף )17 בספטמבר 2020(
ו)חמ 3-6100( ה ני ת נ ן  י מ ני ב
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ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378.  1
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