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

התשפ"א-2020

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

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

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

העיקריות(, בתקנה 1, אחרי ההגדרה "מקום ציבורי או עסקי" יבוא:

""ספורטאי בין–לאומי" - ספורטאי הנמנה עם אחד מאלה:

הסגל הייצוגי של מדינת ישראל בענפי הספורט השונים;  )1(

בתחרויות או  במפעלים  והמשתתפת  בישראל  בליגה  הרשומה  קבוצה   )2( 
בין–לאומיים;

קבוצה הרשומה במדינה זרה והמשתתפת בתחרות או במשחק מול קבוצה   )3(
הרשומה בליגה בישראל במסגרת מפעל בין–לאומי או תחרות בין–לאומית;

"עובד" - כהגדרתו בחוק, ולעניין ספורטאי - ספורטאי בין–לאומי בלבד;".

בתקנה 4 לתקנות העיקריות -  .2
בתקנת משנה )ב(, אחרי "על אף האמור בתקנת משנה )א(" יבוא "ובתקנה 10";  )1(

בסופה יבוא:  )2(

זה,  לעניין  הפגנה;  במסגרת  בהתקהלות  ישתתף  ולא  אדם  יקיים  ")ג( לא 
אנשים  של  קבוצה  של  בסמיכות  שהייה   - הפגנה"  במסגרת  "התקהלות 

המשתתפים בהפגנה בלא שמירת מרחק כאמור בתקנה 3."

בתקנה 7 לתקנות העיקריות -  .3
ודוכן  יריד  או  קמעונאי  "שוק  יבוא  שחייה"  בריכת  אוכל,  "בית  אחרי  ברישה,   )1(

בהם";

בפסקה )1(, בסופה יבוא "והכול למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור המצוי בשוק   )2(
קמעונאי או ביריד";

בשוק  המצוי  כאמור  מוצרים  למכירת  דוכן  "למעט  יבוא  בסופה   ,)3( בפסקה   )3(
קמעונאי או ביריד".

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 7

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 2770 ועמ' 2786.  2
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במקום תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא:  .4

"תפילה בשטח 
פתוח

על אף האמור בתקנה 4)א(, לא יתפלל אדם במבנה עם  10. )א( 
אדם אחר, למעט אנשים הגרים באותו מקום.

הפתוח  מקום  להפעיל  ניתן   ,7 בתקנה  האמור  אף  על  )ב( 
בהתאם  פתוח  בשטח  תפילות  בו  שמתקיימות  לציבור 

להוראות אלה:

על המקום יחולו הוראות תקנה 8;  )1(

מספר השוהים במקום לא יעלה על ההתקהלות   )2(
המותרת בשטח פתוח כאמור בתקנה 4)א(."

בתקנה 13)א( לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )12( יבוא:  .5
")12א( המתפלל עם אדם אחר במבנה, בניגוד לתקנה 10)א(;".

בתקנה 18 לתקנות העיקריות -  .6
בפסקה )1(, במקום "לפי תקנה 13)א()1(" יבוא "לפי תקנה 13)א()1( ו–)12א(";  )1(

בפסקה )2(, במקום "לפי תקנה 13)א()2( עד )13(" יבוא "לפי תקנה 13)א()2( עד )12(   )2(
ו–)13(".

בתקנה 23)א()2( לתקנות העיקריות, במקום "בסופה בא" יבוא "אחרי "מוצרי היגיינה"   .7
בא".

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )12( יבוא:  .8

טור א'
העבירות המינהליות

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

500"")12א( 13)א()12א(

תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בתשרי התשפ"א )25 בספטמבר 2020(, בשעה 14:00.  .9

ו' בתשרי התשפ"א )24 בספטמבר 2020(
)חמ 3-6092(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

החלפת תקנה 10

תיקון תקנה 13

תיקון תקנה 18

תיקון תקנה 23

תיקון התוספת 
השלישית

תחילה

25/09/2011:16



סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקלים חדשים 
25/09/2011:16




