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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות( )תיקון מס' 6(, 

התשפ"א-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 23, 24, 25, 27 ו–28 לחוק סמכויות 
 - )להלן  התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות 

החוק(, 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 
והגבלת  הציבורי  במרחב  השהייה  ")הגבלת  במקום  התקנות,  בשם  העיקריות(, 

פעילות(" יבוא ")הגבלת פעילות והוראות נוספות(". 

בתקנה 1 לתקנות העיקריות -   .2
)1( ההגדרה "בעל תפילה" - תימחק;

"ושהם  במילים  החל  הקטע  במקום   ,)4( בפסקה  מקצועי",  "ספורטאי  )2( בהגדרה 
ספורטאים בליגת הבוגרים" עד סופה יבוא "ושהם ספורטאים בליגת הבוגרים, גברים 

או נשים, בענפי הכדור כמפורט להלן: 

בליגה  ספורטאים   - ליגות  ארבע  עד  פועלות  שבמסגרתם  )א( בענפים 
הראשונה;

)ב( בענפים שבמסגרתם פועלות 5 ליגות או יותר - ספורטאים בשלוש הליגות 
הראשונות;";

)3( ההגדרה "עובד" - תימחק. 

תקנה 2 לתקנות העיקריות - בטלה.  .3
בתקנה 3 לתקנות העיקריות -   .4

)1( בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ובמקום ציבורי או עסקי";

)2( הרישה - תימחק;

)3( פסקאות )1( ו–)2( יסומנו תקנות משנה ")א(" ו")ב(" בהתאמה.

בתקנה 4 לתקנות העיקריות -  .5
)1( בתקנת משנה )א(, במקום "בלי לגרוע מהאמור בתקנה 2" יבוא "בלי לגרוע מהאמור 

בתקנה 3" ובמקום "כולל טקס דתי או תפילה" יבוא "כולל בטקס דתי או בתפילה";

)2( תקנת משנה )ב( - בטלה.

בתקנה 5 לתקנות העיקריות -   .6
)1( בכותרת השוליים, המילים "או בחוף ים" - יימחקו;

)2( תקנת משנה )ג( - בטלה.

בתקנה 7 לתקנות העיקריות -    .7
)1( אחרי פסקה )1( יבוא:

תיקון השם

תיקון תקנה 1

ביטול תקנה 2

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 7

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378; התשפ"א, עמ' 38.   1

ק"ת התש"ף, עמ' 2770; התשפ"א, עמ' 46, עמ' 50, עמ' 82, עמ' 116 ועמ' 160.  2
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זה  ובכלל  האוכל,  לבית  מחוץ  לצריכה  מכירה  של  בדרך   - אוכל  ")1א( בית 
;";)Take Away( איסוף עצמי

)2( בסופה יבוא: 

טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  בחוק  כהגדרתם  לאומי  וגן  טבע  ")9( שמורת 
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-31998." 

בתקנה 10)ב( לתקנות העיקריות, אחרי "בשטח פתוח" יבוא "לשם קיום תפילות בלבד".  .8
אחרי תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא:  .9

"תפילה בכותל 
המערבי, במסגד 

אל־אקצה ובכנסיית 
הקבר

הכותל  ברחבת  ו–)ב()2(,  ו–10)א(   7 בתקנות  האמור  אף  על  10א. 
תפילה  מותרת  הקבר  ובכנסיית  אל־אקצה  במסגד  המערבי, 

בכפוף להוראות תקנה 4)א(."

בתקנה 13)א( לתקנות העיקריות -  .10
)1( פסקה )1( - תימחק;

)2( בפסקה )3(, הקטע החל במילים "או השוהה בחוף ים" עד סופה - יימחק.

בתקנה 18)1(, במקום "לפי תקנה 13)א()1( ו–)12א(" יבוא "לפי תקנה 13)א()12א(".  .11
בתקנה 19 לתקנות העיקריות, פסקאות )4( עד )6( - יימחקו.   .12

בתקנה 21 לתקנות העיקריות, במקום "ל' בתשרי התשפ"א )18 באוקטובר 2020(" יבוא   .13
"י"ג בחשוון התשפ"א )31 באוקטובר 2020(".

התוספת הראשונה לתקנות העיקריות - בטלה.  .14

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות, פרט )1( - יימחק.   .15

תחילתן של תקנות אלה ביום ל' בתשרי התשפ"א )18 באוקטובר 2020(.  .16
כ"ח בתשרי התש"ף )16 באוקטובר 2020(

)חמ 3-6092(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.   3
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