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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' 22(, 

התשפ"א-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7, 8,  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:

בתקנה 2 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת   .1
שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות(, התש"ף-22020 )להלן - התקנות העיקריות( - 

או  חיוני  סוציאלי  "טיפול  יבוא  חיוני"  סוציאלי  טיפול  "או  במקום   ,)3( בפסקה   )1(
טיפול רפואה משלימה או השתתפות בפעילות או בתכנית להפגת בדידות לאזרחים 

ותיקים של המשרד לשוויון חברתי, רשות מקומית או מי מטעמם";

בפסקה )13(, במקום "או בברית" יבוא "בטקס דתי לציון בר מצווה או בת מצווה,   )2(
בברית או בטקס דתי דומה לאלה בדתות אחרות".

בתקנה 7 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )5( יבוא:  .2
")5א(  מקום למתן טיפול רפואה משלימה;

 )5ב(  מקום שמתקיימת בו פעילות או תכנית להפגת בדידות לאזרחים ותיקים של 
המשרד לשוויון חברתי, רשות מקומית או מי מטעמם." 

בתקנה 8א לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )1( יבוא:   .3
")1א( מקום למתן טיפול רפואה משלימה כאמור בתקנה 7)5א( - 

המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש; )א( 

בטיפול רפואה משלימה המתבצע תוך מגע בגוף המטופל - )ב( 

המפעיל של המקום יחטא את הכלים, את הציוד ואת הכיסא או את   )1(
לקוח  בין  וחלוקים,  מגבות  יחליף  וכן  בשימוש,  היו  אשר  הטיפול  מיטת 

ללקוח;

המטפל  יעטה  בלקוח,  הטיפול  בעת  כי  יוודא  המקום  של  המפעיל   )2(
מסכה ומגן פנים."

בתקנה 30 לתקנות העיקריות -  .4
האמור בה יסומן ")א(", ובה -  )1(

ברישה, אחרי "עד יום י' בטבת התשפ"א )25 בדצמבר 2020( בשעה 20:00"  )א( 
יבוא "ובתקופה שמיום כ"ב בטבת התשפ"א )6 בינואר 2021(  בשעה 17:00 עד יום 

כ"ג בטבת התשפ"א )7 בינואר 2021( בשעה 20:00";

בפסקה )1(, ברישה, במקום "תפילה כאמור תתקיים" יבוא "תפילה או טקס  )ב( 
דתי כאמור יתקיימו";

בפסקה )2(, ברישה, במקום "תפילה כאמור תתקיים" יבוא "תפילה או טקס  )ג( 
דתי כאמור יתקיימו";

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378; התשפ"א, עמ' 38 ועמ' 58.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 2770; התשפ"א, עמ' 1062.  2
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אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )2(

")ב( בתקופה כאמור בתקנת משנה )א(, יראו כאילו בתקנה 2, בסופה נאמר:

")20( יציאה לתפילה או לטקס דתי הנוגע לחג נוצרי כאמור בתקנה 30."

י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(
)חמ 3-6092(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
   ראש הממשלה
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