
רשומות

קובץ התקנות
20 בינואר 2021  9111 ז' בשבט התשפ"א 

עמוד

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הידוק הגבלות( )תיקון(, 
התשפ"א-2021                                                                                                                                               1610

קובץ תקנות 9111, ז' בשבט התשפ"א, 20.1.2021

20/01/2119:48



קובץ תקנות 9111, ז' בשבט התשפ"א, 20.1.2021  1610

 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הידוק הגבלות( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12ה, 23, 24, 25, 27 ו–44)ד()2( לחוק 
התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות 
)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
בהגדרה   ,2 בתקנה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשפ"א-22021  הגבלות(,  )הידוק 
"התקופה הקובעת", במקום "ח' בשבט התשפ"א )21 בינואר 2021(" יבוא "י"ח בשבט 

התשפ"א )31 בינואר 2021(". 

בתקנה 11 לתקנות העיקריות -  .2
)1( בכותרת השוליים, במקום "הוספת" יבוא "תיקון";

)2( האמור בה יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

")ב( בתקנה 21 לתקנות הגבלת פעילות, במקום "ח' בשבט התשפ"א )21 בינואר 
2021(" יבוא "י"ח בשבט התשפ"א )31 בינואר 2021(".

"וכן  יבוא  "בחינות"  ההגדרה  של  בסופה   ,)1( בפסקה  העיקריות,  לתקנות   13 בתקנה   .3
בגרות  לבחינות  מתכונת  ובחינות  הקובעת  בתקופה  המתקיימות  בגרות  בחינות 

כאמור".

בתקנה 14 לתקנות העיקריות, במקום בפסקה )2( יבוא:  .4
")2(  בתקנת משנה )ב( -

פסקאות )2א( עד )2א5( - יימחקו; )א( 

)ב( במקום פסקה )2א6( יבוא:

")2א6( מתן גישה למוסד להשכלה גבוהה ל–5% מהתלמידים במוסד לכל 
היותר, העומדים בתנאים כאמור בתקנה 28ו ושקיבלו אישור לפי התקנה 

האמורה;";

)ג( פסקאות )2א7( עד )2ג( - יימחקו."

בתקנה 36 לתקנות העיקריות -  .5
בכותרת השוליים, במקום "עד 28ז" יבוא "עד 28ה";  )1(

במקום "עד 28ז" יבוא "עד 28ה".  )2(

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 11

תיקון תקנה 13

תיקון תקנה 36

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

ק"ת התשפ"א, עמ' 1454.  2

תיקון תקנה 14
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אחרי תקנה 36 לתקנות העיקריות יבוא:  .6

36א. בתקנה 28ו לתקנות החינוך -"תיקון תקנה 28ו

)1( במקום פסקה )1( יבוא:

")1( לא יגיע תלמיד למוסד אלא אם כן קיבל אישור 
פרטני של מנהל המוסד והמנהל הכללי של המועצה 
או  למחשבים  גישה  לו  דרושה  כי  גבוהה,  להשכלה 
לתשתיות החשמל או האינטרנט במוסד לצורך קיום 
לצורך  למוסד  גישה  לו  דרושה  כי  או  מקוון,  מבחן 
ביצוע מבחן שאינו מקוון בשל לקות למידה שממנה 

הוא סובל;";

)2(, במקום "מנהל מוסד יבטיח" יבוא "מנהל  )2( בפסקה 
גבוהה  להשכלה  המועצה  של  הכללי  והמנהל  המוסד 

יבטיחו" ובמקום "10%" יבוא "5%".

36ב. תקנה 28ז לתקנות החינוך - בטלה."ביטול תקנה 28ז

בתקנה 39 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  .7
")ב( בתקנה 37 לתקנות החינוך, במקום "ח' בשבט התשפ"א )21 בינואר 2021(" יבוא 

"י"ח בשבט התשפ"א )31 בינואר 2021(".

בפרק ה' לתקנות העיקריות, במקום שם הפרק יבוא:  .8
"פרק ה': תקנות התחבורה

סימן א': הוראת שעה"

אחרי תקנה 46 לתקנות העיקריות יבוא:  .9
"סימן ב': תיקון

47.  בתקנה 26 לתקנות התחבורה, במקום "ט"ו בשבט התשפ"א תיקון תקנה 26
בינואר   31( התשפ"א  בשבט  "י"ח  יבוא   ")2021 בינואר   28(

".)2021

ו' בשבט התשפ"א )19 בינואר 2021(
)חמ 3-6092(
)חמ 3-6104(
)חמ 3-6100(
)חמ 3-6116(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
  ראש הממשלה

הוספת תקנות 36א 
ו־36ב

תיקון תקנה 39

ה'  פרק  שם  החלפת 
והוספת סימן א'

הוספת סימן ב' 
בפרק ה'

20/01/2119:48



	

סודר	במח'	רשומות,	משרד	המשפטים,	והודפס	במדפיס	הממשלתי 	ISSN 0334-7014 המחיר	1.62	שקלים	חדשים	
20/01/2119:48




