
רשומות

קובץ התקנות
17 בפברואר 2021  9189 ה' באדר התשפ"א 

עמוד

 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות 
והוראות נוספות( )תיקון מס' 30( התשפ"א-2021                                                                                        2092

קובץ התקנות 9189, ה' באדר התשפ"א, 17.2.2021

17/02/2120:50



קובץ התקנות 9189, ה' באדר התשפ"א, 17.2.2021  2092

 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' 30(, 

התשפ"א-2021
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 27 ו–28 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 4 -

במבנה,  אנשים   5 ועד  פתוח  בשטח  אנשים   10 "עד  במקום  )א(,  משנה  בתקנת   )1(
ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח  - עד 10 אנשים" יבוא "עד 20 
אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם 

שטח פתוח - עד 20 אנשים";

תקנת משנה )א1( - בטלה.  )2(

בתקנה 10 לתקנות העיקריות -  .2
בתקנת משנה )א(, במקום "העולה על 5" יבוא "העולה על 10";  )1(

בתקנת משנה )ב()2(, המילים "או )א1(" - יימחקו.  )2(

תחילתן של תקנות 1 ו–2 ביום ז' באדר התשפ"א )19 בפברואר 2021( בשעה 07:00.  .3
בתקופה שמיום ו' באדר התשפ"א )18 בפברואר 2021( בשעה 07:00 עד יום ט' באדר   .4
בשינויים  העיקריות  התקנות  את  יקראו   ,07:00 בשעה   )2021 בפברואר   21( התשפ"א 

המפורטים להלן:

אחרי תקנה 10א לתקנות העיקריות יבוא:  )1(

 "סגירת מתחם
קבר הרשב"י 

בר– שמעון  רבי  קבר  מתחם  את  אדם  יפתח  לא  )א(  10ב. 
יוחאי המסומן בקו אדום במפה שבתוספת השישית 

)להלן - מתחם הקבר( לכניסת קהל.

לא ייכנס אדם או רכב למתחם הקבר ולא ישהה  )ב( 
בו, למעט עובד קבוע שנוכחותו נדרשת לצורך שמירה 
תחזוקה  עבודת  לצורך  תחזוקה  עובד  או  המקום  על 

דחופה או אדם השוהה במתחם הקבר דרך קבע.";

אחרי תקנה 19 לתקנות העיקריות יבוא:  )2(

"סמכות מניעת 
כניסה 

בלי לגרוע מסמכות שוטר לפי תקנה 19, לשם אכיפת  19ב. 
למנוע  הסמכות  גם  לשוטר  נתונה  תהיה  10ב  תקנה 
אם הקבר  למתחם  תחבורה  כלי  או  אדם  של   כניסה 

תיקון תקנה 4 

תיקון תקנה 10 

תחילה  

הוראת שעה  

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378.  1
ק"ת התש"ף, עמ' 2770; התשפ"א, עמ' 46, עמ' 50, עמ' 82, עמ' 116, עמ' 160, עמ' 204, עמ' 262, עמ' 310  2 
 )318 ו–320(, עמ' 370, עמ' 476, עמ' 486, עמ' 496, עמ' 516, עמ' 638, עמ' 750, עמ' 790, עמ' 818, עמ' 880,

 עמ' 944, עמ' 1032, עמ' 1062, עמ' 1362, עמ' 1448, עמ'  1454, עמ' 1584, עמ' 1842, עמ' 1848, עמ' 1872, 
עמ' 1996 ועמ' 2064.
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שהייתו בו היא בניגוד לתקנה 10ב, ולהשתמש לשם 
כך בכוח סביר בנסיבות העניין, אם סירב אדם לאותה 

דרישה או הוראה.";  

אחרי התוספת החמישית לתקנות העיקריות יבוא:  )3(

"תוספת שישית
)תקנה 10ב(

ד' באדר התשפ"א )16 בפברואר 2021(
)חמ 3-6092(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

"
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