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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' 19(, 

התשפ"א-2020

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

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 7)3(, אחרי "חנות או דוכן שאינם מקום כאמור בפסקה )1(" יבוא "ספרייה". 

בתקנה 8 לתקנות העיקריות, בפסקה )4(, בסופה יבוא:    .2
")ג( הוראות פסקאות משנה )א( ו–)ב( לא יחולו לגבי מקום ציבורי או עסקי המצוי 

בתוך קניון;". 

בתקנה 8א)8()ו( לתקנות העיקריות, במקום "בסמוך לכל מוצג פעיל" יבוא "בסמוך לכל     .3
כמה מוצגים פעילים" ובמקום "ויחטא את המוצג לאחר כל משתמש" יבוא "ויחטא 

את המוצגים בתדירות גבוהה". 

בתקנה 9)א4( לתקנות העיקריות, במקום ההגדרה "התפוסה המרבית המותרת" יבוא:   .4
המרבית  "התפוסה  להגדרת   )3( בפסקה  כאמור   - המותרת"  המרבית  ""התפוסה 

המותרת" שבתקנת משנה )א(".

בתקנה 21 לתקנות העיקריות, במקום" ח' בטבת התשפ"א )23 בדצמבר 2020( יבוא "ט"ו    .5
בטבת התשפ"א  )30 בדצמבר 2020(".

א' בטבת התשפ"א )16 בדצמבר 2020(
)חמ 3-6092(

ו   ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  
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1    ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378; התשפ"א, עמ' 38 ועמ' 58. 

 2  ק"ת התש"ף, עמ' 2770; התשפ"א, עמ' 46, עמ' 50, עמ' 82, עמ' 116, עמ' 160, עמ' 204, עמ' 262, עמ' 310

    )318 ו–320(, עמ' 370, עמ' 372, עמ' 476, עמ' 486, עמ' 496, עמ' 516, עמ' 638, עמ' 750, עמ' 790, עמ' 818    
    ועמ' 880.
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