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

התשפ"א-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8 ו–23 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-12020, ובאישור ועדת חוקה של הכנסת, 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 10, פסקה )4( - בטלה.

באוקטובר   14( התשפ"א  בתשרי  כ"ו  יום  "עד  במקום  העיקריות,  לתקנות   13 בתקנה   .2
2020(" יבוא "עד יום כ"ד בחשוון התשפ"א )11 בנובמבר 2020(".

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בתחום הפעילות שלצד הנושא "מגזר פיננסי",   .3
תחת הכותרת "שוק ההון" -

במקום פרט )6( יבוא:  )1(

")6( נותן שירותים פיננסיים לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים 
פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו-32016 )להלן - חוק שירותים פיננסיים מוסדרים(, 
למתן  רישיון  מחובת  לפטור  זכאי  והיה  אשראי  במתן  שעיסוקו  תאגיד  לרבות 
אשראי לפי תקנה 2 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים 

מוסדרים( )פטור מחובת רישוי( )הוראת שעה(, התשע"ט-42018;";

במקום פרט )7( יבוא:  )2(

")7( מי שהגיש בקשה לקבלת רישיון כמפורט להלן וטרם קיבל רישיון כאמור, 
ובלבד שהוא רשאי להמשיך בעיסוקו לפי סעיף 115 לחוק הפיקוח על שירותים 
פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק   25 סעיף  לפי  או  מוסדרים  פיננסיים 

)שירותים פיננסיים מוסדרים( )תיקון מס' 4(, התשע"ז-52017, לפי העניין:

לחוק  11א  בסעיף  כהגדרתו  אשראי  למתן  רישיון  לקבלת  )א( בקשה 
שירותים פיננסיים מוסדרים, שצבר האשראי שלו כהגדרתו בסעיף האמור 
בתנאים  כעומדים  יראו  זה  לעניין  חדשים;  שקלים  מיליון   200 על  עולה 
האמורים גם כמה בעלי רישיונות למתן אשראי הנשלטים בידי אותו אדם 

ואשר סך כל צבר האשראי שלהם עולה על 200 מיליון שקלים חדשים;

כהגדרתה  באשראי  לתיווך  מערכת  להפעלת  רישיון  לקבלת  )ב( בקשה 
בסעיף 25יז לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, שצבר האשראי 

שלו כהגדרתו בסעיף האמור עולה על 200 מיליון שקלים חדשים;".
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