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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' 9(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 23, 24, 25 ו–27 לחוק סמכויות מיוחדות 
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
העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התש"ף-22020  נוספות(,  והוראות  פעילות  )הגבלת 

בתקנה 1, אחרי ההגדרה "התקהלות" יבוא:

""חנות רחוב" - חנות, לרבות דוכן, שכניסת הלקוחות אליה נעשית ישירות מהרחוב 
ואינה מקום כאמור בתקנה 7)1( או )3(;".

בתקנה 7 לתקנות העיקריות -  .2
)1( אחרי פסקה )1א( יבוא:

שאינו  בקניון  מקורה,  בקניון  הפועלת  כאמור  חנות  למעט  רחוב,  ")1ב( חנות 
מקורה הכולל 20 חנויות או בתי עסק לפחות, בשוק קמעונאי או ביריד;";

)2( בפסקה )7א(, במקום "4 יחידות אירוח" יבוא "6 יחידות אירוח".

בתקנה 9 לתקנות העיקריות -  .3
בתקנת משנה )א(, אחרי "במקום ציבורי או עסקי" יבוא "למעט חנות רחוב";  )1(

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )2(

פתיחה  של  בדרך  מותרת  שהפעלתה  רחוב  חנות  של  מפעיל  או  ")א1( מחזיק 
לציבור לפי תקנה 7, לא יכניס לחנות יותר מ–4 אנשים, למעט עובדי המקום."

בתקנה 13)11( לתקנות העיקריות, אחרי "כאמור בתקנה 9)א(" יבוא "או מפעיל חנות   .4
רחוב שהכניס לחנות אנשים במספר העולה על האמור בתקנה 9)א1( בניגוד לתקנה 

האמורה". 

בנובמבר   14( התשפ"א  בחשוון  כ"ז  יום  "עד  במקום  העיקריות,  לתקנות   21 בתקנה   .5
2020(" יבוא "עד יום ב' בכסלו התשפ"א )18 בנובמבר 2020(".

 ,)2020 בנובמבר   8( התשפ"א  בחשוון  כ"א  ביום  אלה  תקנות  של  )א( תחילתן   .6 
בשעה 06:00.

)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א(, תחילתה של תקנה 7)7א( לתקנות העיקריות 
כתיקונה בתקנה 2)2( לתקנות אלה, במועד פרסומן של תקנות אלה.

י"ח בחשוון התשפ"א )5 בנומבמבר 2020(
)חמ 3-6092(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 7

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 13

תיקון תקנה 21

תחילה

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, עמ' 160, עמ' 204, עמ' 262 ועמ' 310   2 

)318 ו–320(.  

סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 81 אגורות 
06/11/2015:56




