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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 
)הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשפ"א-2020

תיקוןכותרת
פרקב'

בחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-1ע
12020)להלן-החוקהעיקרי(,במקוםכותרתפרקב'יבוא:

מדינותהעולם,ובכללזהישראל,מתמודדות  כללי
מאזחודשדצמברו201עםפנדמיה-מגפהכלל– 

המחלה ומהתפשטותשל עולמיתכתוצאהמהתפרצות
)NovelCoronavirusnCov-201הנגרמתמנגיףהקורונה)ו
)להלן-הנגיףאונגיףהקורונה(עמדוברבנגיףאשרעובר
מאדםלאדםעלידיהפרשותמדרכיהנשימה)כגון:עיטוש
אושיעול(ואשרעלוללגרוםלתחלואהולתמותההמונית
משמעותית,גםבקרבאנשיםבריאים,אךבייחודבקבוצות
סיכוןעמאחרשמדוברבנגיףחדש,איןבאוכלוסייהחסינות
נגדו,איןחיסוןשבאמצעותואפשרלמנועאתהתפשטות
המחלההנגרמתממנו)להלן-המחלהאומחלתהקורונה(,

ונכוןלהיוםאיןטיפולידועבהע

ביוםט"ובאדרהתש"ף)11במרס2020(הכריזארגון
הבריאותהעולמיעלהמחלהכעלמגפהעולמית,צעד

חריגבעלמשמעויותמרחיקותלכתע

2020(הכריזשר )27בינואר ביוםא'בשבטהתש"ף
הבריאות,בהתאםלסמכותולפיסעיף20לפקודתבריאות
העם,40ו1,כיהמחלההנגרמתעלידינגיףהקורונההיא
מחלהמידבקתמסוכנתוכיקיימתבעטייהסכנהחמורה

לבריאותהציבורע

בעולם, הנגיףמדינותרבות התמודדותעם לצורך
לכת מרחיקי צעדים נוקטות ועודן נקטו ישראל, ובהן

במטרהלצמצםאתההדבקהואתהתפשטותהמחלהע

חוק פורסם )2020 ביולי )צ2 התש"ף באב ב' ביום
סמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש
)הוראתשעה(,התש"ף-2020)להלן-החוק(עהחוקעיגן
אמצעים לנקוט הממשלה סמכות את ראשית בחקיקה
מסמיך החוק הקורונהע נגיף עם להתמודדות מיוחדים
אתהממשלהלהכריזעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה,
ומשהוכרזמצבחירוםכאמור,הוסמכההממשלהלהתקין
תקנות,ביןהשאר,לענייןהגבלתפעילותבמרחבהפרטי

במקומות עסק, בבתי פעילות הגבלת ולעניין והציבורי
הפתוחיםלציבור,במוסדותחינוךורווחהוכןבתחבורה

הציבוריתע

ביוםכ"זבאבהתש"ף)17באוגוסט2020(אושרבכנסת
בידוד בעניין הוראות השאר, בין שהוסיף, לחוק, תיקון
במקוםלבידודמטעםהמדינהובענייןהסמכותלאכוףחלק

מהוראותהחוקבאמצעותצוויסגירהמינהלייםע

תחלואה גל עם כיום מתמודדת ישראל מדינת
שני,אשרממדיוהולכיםוגדליםעמדינותנוספותבעולם
התחלואה בשיעור חוזרת עלייה עם הן גם מתמודדות

בנגיףע

נכוןליוםד'בתשריהתשפ"א)22בספטמבר2020(על
פיהנתוניםהנאספים,ביןהשאר,עלידיארגוןהבריאות
העולמידווחובעולםכ־8ע0,2צ1,5צמקריתחלואהבקורונה,

וכןלמעלהמ–70,000ומקרימוותע

האמור לתאריך נכון הבריאות משרד נתוני פי על
0,000ו1חולים,ודווחעללמעלה אובחנובישראלמעל
במחלה הקשים החולים מספר נפטריםע 1,270 מ־
המאושפזיםבבתיהחוליםבכלנקודתזמןעבראתה־50ע
חוליםוממשיךלהיותבמגמתעלייהעבימיםהאחרונים,
מדייוםביומו,נפטריםמהמחלהבממוצעמעלל־15חוליםע

נוכחהעלייההחדהבהיקףהתחלואהבמדינהכולה,
הבריאות, מערכת על המוטל לעומס הנוגעים הנתונים
ובשלהצורךלצמצםאתההתפשטותהנרחבתשלהנגיף
הבריאות מערכת ביכולת משמעותית פגיעה ולמנוע
לתתמענהלמספרהחולים,מוצעלתקןאתהחוקבאופן
מגבלות קביעת נדרש, הדבר שבהן בנסיבות שיאפשר,

נוספותמעברלאלהשמאפשרהחוקכיוםע

מוצעלתקןאתכותרתושלפרקב'לחוק,כך  סעיף 1
שיתייחסגםלהכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשל 

נגיףהקורונהע

ס"חהתש"ף,עמ'עע2ועמ'78צע 1

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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"פרק ב': הכרזה על מצב חירום או מצב חירום מיוחד בשל נגיף הקורונה".

אחריסעיףצלחוקהעיקרייבוא:2עהוספתסעיףצא

"הכרזהעלמצב
חירוםמיוחדבשל

נגיףהקורונה

עלצאע הכרזה של תוקפה בתקופת הממשלה, שוכנעה )א(
מצבחירוםבשלנגיףהקורונה,כיקיימתהתפשטותרחבה
שלנגיףהקורונההגורמתלפגיעהחמורהבבריאותהציבור
ועומדותבתוקפןתקנותלפיחוקזההקובעותאתהמגבלות
המרביותשניתןלקבועבתקופתתוקפהשלהכרזהכאמורוכי
קייםהכרחבקביעתמגבלותנוספותכאמורבסעיף7)ב(כדי
להפחיתאתחומרתהפגיעהבבריאותהציבור,רשאיתהיא
להכריזעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונה)בסעיףזה

-הכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונה(ע

הותקנותקנותלפיחוקזהכמפורטלהלן,איןבכךכדי )ב(
לגרועמסמכותהממשלהלפיסעיףקטן)א(להכריזעלמצב

חירוםמיוחדבשלנגיףהקורונה:

המגבילות 7)א(, בסעיף )1( פסקה לפי תקנות )1(
יציאהממקוםהמגוריםלמרחקשלעד1,000מטרים,
הפעולות קיום את המבטיחים סייגים והקובעות
המפורטותבפסקאותמשנה)א(עד)טז(שלאותהפסקה
רקבתחוםהיישובשבונמצאמקוםמגוריושלאדם
האמורות הפעולות את לקיים ניתן לא כן אם אלא

בתחוםאותויישוב;

"פרק ב': הכרזה על מצב חירום או מצב חירום מיוחד בשל נגיף הקורונה".

הוספתסעיףצאאחריסעיףצלחוקהעיקרייבוא:2ע

"הכרזהעלמצב
חירוםמיוחדבשל

נגיףהקורונה

עלצאע הכרזה של תוקפה בתקופת הממשלה, שוכנעה )א(
מצבחירוםבשלנגיףהקורונה,כיקיימתהתפשטותרחבה
שלנגיףהקורונההגורמתלפגיעהחמורהבבריאותהציבור
ועומדותבתוקפןתקנותלפיחוקזההקובעותאתהמגבלות
המרביותשניתןלקבועבתקופתתוקפהשלהכרזהכאמורוכי
קייםהכרחבקביעתמגבלותנוספותכאמורבסעיף7)ב(כדי
להפחיתאתחומרתהפגיעהבבריאותהציבור,רשאיתהיא
להכריזעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונה)בסעיףזה

-הכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונה(ע

הותקנותקנותלפיחוקזהכמפורטלהלן,איןבכךכדי )ב(
לגרועמסמכותהממשלהלפיסעיףקטן)א(להכריזעלמצב

חירוםמיוחדבשלנגיףהקורונה:

המגבילות 7)א(, בסעיף )1( פסקה לפי תקנות )1(
יציאהממקוםהמגוריםלמרחקשלעד1,000מטרים,
הפעולות קיום את המבטיחים סייגים והקובעות
המפורטותבפסקאותמשנה)א(עד)טז(שלאותהפסקה
רקבתחוםהיישובשבונמצאמקוםמגוריושלאדם
האמורות הפעולות את לקיים ניתן לא כן אם אלא

בתחוםאותויישוב;

מוצעלקבועכיבתקופתתוקפהשלהכרזהעל  סעיף 2
מצבחירוםבשלנגיףהקורונהלפיסעיף2לחוק, 
תהיהרשאיתהממשלהלהכריזעלמצבחירוםמיוחדבשל
נגיףהקורונה)להלן-מצבחירוםמיוחד(,אםשוכנעהכי
קיימתהתפשטותרחבהשלנגיףהקורונההגורמתלפגיעה
לפי תקנות בתוקפן ועומדות הציבור בבריאות חמורה
החוקאשרקובעותאתהמגבלותהמרביותשניתןלקבוע
בתקופתתוקפהשלהכרזהכאמורוהיאמצאהכיקיים
הכרחבקביעתמגבלותנוספותכמפורטבסעיף7)ב(לחוק,
כנוסחוהמוצעבסעיף4להצעתהחוק,כדילהפחיתאת

חומרתהפגיעהבבריאותהציבורע

לפני שהובאו לאחר רק תיעשה כאמור הכרזה
הממשלהעמדתשרהבריאותוחוותדעתמקצועיתמטעם
משרדהבריאותהמבססתאתקיומושלהמצבהבריאותי
החמור,והיאתעמודבתוקפהלתקופהשלאתעלהעל7
ימיםעתקופהזותהיהניתנתלהארכהלתקופותנוספות
של7ימים,כלאחת,לכלהיותרעההכרזהתונחעלשולחן
הכנסת של ומשפט חוק החוקה לוועדת ותוגש הכנסת
בבסיס שעמדה העובדתית והתשתית נימוקים בצירוף
ההחלטה,בסמוךככלהאפשרלאחרשהממשלההחליטה

21 של זמן לפרק מעבר ההכרזה תקופת הארכת עליהע
ימיםתהיהטעונהאישורשלועדתהחוקהחוקומשפט

שלהכנסתע

כאמורלעיל,תנאילהכרזהעלמצבחירוםמיוחד
הואשהממשלההתקינהתקנותלפיהחוקהקובעותאת
של תוקפה בתקופת לקבוע שניתן המרביות המגבלות
2עלענייןזהמוצעלהבהירכיהתקנת הכרזהלפיסעיף
תקנותבנושאיםהמפורטיםבסעיףצא)ב(המוצעלאיגרעו

מסמכותהממשלהלהכריזעלמצבחירוםמיוחדע

עודמוצעלקבועכיההוראותבנושאביטולהכרזה
2 עלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהשניתנהלפיסעיף
לחוק,המעוגנותבסעיףצלחוק,יחולוגםעלביטולהכרזה

עלמצבחירוםמיוחדע

חירום מצב על הכרזה כי להבהיר מוצע לבסוף
מיוחדאינהגורעתמתוקפהשלהכרזהעלמצבחירום
בשלנגיףהקורונהשניתנהלפיסעיף2ומכלהסמכויות
הנתונותבחוקבתקופתתוקפהשלהכרזהכאמורובכלל

זהמהתקנותשהותקנומכוחסמכויותאלהע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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תקנותלפיפסקה)2(בסעיף7)ב(המגבילותשמירת )2(
מרחקבמרחבהציבורישלעד2מטרים,ככלהאפשר,
והמגבילותהתקהלותבמרחבהציבוריבקבוצותשל

עד20אנשים;

תקנותלפיסעיף8המאפשרותפתיחהאוהפעלה )צ(
שלעסקיםחיוניים,במידההנדרשתלצורךהמשךמתן
השירותיםהחיונייםאואספקתהמוצריםהחיונייםעל
ידם,בלבד,והגעהשלעובדיםהחיונייםלצורךהפעלת

העסקיםכאמור;

תקנותהמאפשרותהפעלהשלגופים,מוסדותאו )4(
מסגרותאוקיוםפעילויות,שירותיםאותכניותכמפורט

בסעיפים10)ג(או11)ב(;

תקנותהמאפשרותהפעלהשלתחבורהציבורית )5(
נגישות לצורך בלבד, הנדרשת, המזערית במידה
כאמור התאפשרה והפעלתם שפתיחתם למקומות

בפסקאות)צ(ו–)4(ע

לאתכריזהממשלהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיף )ג(
הבריאות שר עמדת לפניה שהובאו לאחר אלא הקורונה
וחוותדעתמקצועיתמטעםמשרדהבריאותהמבססתאת
קיומושלהמצבהבריאותיהחמור;הוראותסעיף2)ב(ו–)ג(
יחולועלהכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונה,

בשינוייםהמחויביםע

הכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונהתעמוד )ד(
בתוקפהלתקופהשתיקבעבהבהתחשבבחומרתהמצב,ושלא
תעלהעל7ימים,אךלאיותרמתקופתתוקפהשלההכרזהעל

מצבחירוםבשלנגיףהקורונה,ורשאיתהממשלה-

להאריךאתתוקפהשלההכרזהלתקופותנוספות )1(
שלאיעלועל7ימיםכלאחת,ובלבדשתקופתההכרזה

הכוללתלאתעלהעל21ימים;
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תוקפה את להאריך - החוקה ועדת באישור )2(
לתקופותנוספותשלאיעלועל14ימיםכלאחת;בקשה
להארכתההכרזהלפיפסקהזותובאלפניועדתהחוקה
שלושהימיםלפחותלפניתוםתקופתההכרזה;לא
קיבלהועדתהחוקההחלטהעדתוםתקופתההכרזה,
יביאיושבראשהכנסתאתהבקשההאמורהלהצבעה
בכנסתבהקדםהאפשרי,ולכלהמאוחרעדתוםשלושה
ימיםמתוםתקופתההכרזה,וההכרזהתוארךעדתום
התקופההאמורהאועדלמועדההצבעהבכנסת,לפי

המוקדםע

הוראותסעיףציחולו,בשינוייםהמחויבים,עלביטול )ה(
הכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונהע

איןבהכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונה )ו(
לפיסעיףזהכדילגרועמתוקפהשלהכרזהעלמצבחירום

בשלנגיףהקורונהלפיסעיף2ע"

14ימים"יבואצעתיקוןסעיף4 בסעיף4)ג(לחוקהעיקרי,במקום"בסעיפיםעו־7-שלאתעלהעל
"בסעיפיםעו־7)א(-שלאתעלהעל14ימיםותקנותלפיסעיף7)ב(-שלאתעלהעל
שבעהימים",במקום"28ימיםאו14ימים"יבוא"28ימים,14ימיםאו7ימים"ובסופה
יבוא"ולענייןתקנותלפיסעיף7)ב(-גםלאיאוחרמתוםתקופתתוקפהשלהכרזה

עלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונהשניתנהלפיסעיףצא"ע

בסעיף7לחוקהעיקרי-4עתיקוןסעיף7

האמורבויסומן")א("ובו,בפסקה)1(,במקוםהסיפההחלבמילים"להגבלהכאמור )1(
ייקבעוסייגים"יבוא"להגבלהכאמורייקבעוסייגיםשיבטיחואתקיוםהפעולותהאלה:

הצטיידותבמוצריםחיונייםאוקבלתשירותיםחיוניים; )א(

סיועלאדםשישלוקושיאומצוקההדורשיםסיוע; )ב(

קבלתטיפולרפואיחיוניאוטיפולסוציאליחיוני; )ג(

תוקפה את להאריך - החוקה ועדת באישור )2(
לתקופותנוספותשלאיעלועל14ימיםכלאחת;בקשה
להארכתההכרזהלפיפסקהזותובאלפניועדתהחוקה
שלושהימיםלפחותלפניתוםתקופתההכרזה;לא
קיבלהועדתהחוקההחלטהעדתוםתקופתההכרזה,
יביאיושבראשהכנסתאתהבקשההאמורהלהצבעה
בכנסתבהקדםהאפשרי,ולכלהמאוחרעדתוםשלושה
ימיםמתוםתקופתההכרזה,וההכרזהתוארךעדתום
התקופההאמורהאועדלמועדההצבעהבכנסת,לפי

המוקדםע

הוראותסעיףציחולו,בשינוייםהמחויבים,עלביטול )ה(
הכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונהע

איןבהכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונה )ו(
לפיסעיףזהכדילגרועמתוקפהשלהכרזהעלמצבחירום

בשלנגיףהקורונהלפיסעיף2ע"

14ימים"יבואצע בסעיף4)ג(לחוקהעיקרי,במקום"בסעיפיםעו־7-שלאתעלהעל
"בסעיפיםעו־7)א(-שלאתעלהעל14ימיםותקנותלפיסעיף7)ב(-שלאתעלהעל
שבעהימים",במקום"28ימיםאו14ימים"יבוא"28ימים,14ימיםאו7ימים"ובסופה
יבוא"ולענייןתקנותלפיסעיף7)ב(-גםלאיאוחרמתוםתקופתתוקפהשלהכרזה

עלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונהשניתנהלפיסעיףצא"ע

תיקוןסעיף4

תיקוןסעיף7בסעיף7לחוקהעיקרי-4ע

האמורבויסומן")א("ובו,בפסקה)1(,במקוםהסיפההחלבמילים"להגבלהכאמור )1(
ייקבעוסייגים"יבוא"להגבלהכאמורייקבעוסייגיםשיבטיחואתקיוםהפעולותהאלה:

הצטיידותבמוצריםחיונייםאוקבלתשירותיםחיוניים; )א(

סיועלאדםשישלוקושיאומצוקההדורשיםסיוע; )ב(

קבלתטיפולרפואיחיוניאוטיפולסוציאליחיוני; )ג(

מוצעלתקןאתסעיף4)ג(לחוק,העוסקבתקופת  סעיף 3
שיתייחס כך החוק, מכוח תקנות של תוקפן 
גםלתקנותשיותקנובתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצב
חירוםמיוחד,מכוחסעיף7)ב(לחוק,כנוסחוהמוצעבסעיף
4להצעתהחוק,כךשתוקפןיוגבללפרקזמןשל7ימים
לכלהיותר,ולאמעברלתקופתתוקפהשלההכרזהעל

מצבחירוםמיוחדע

לקבוע הממשלה את מסמיך לחוק )1(7 סעיף  סעיף 4
בתקנותהגבלהעליציאהממקוםהמגוריםאו 
עלשהייהבמרחבהציבורי,לרבותהגבלהלענייןהמרחק
ממקוםהמגוריםשלאדם,בכפוףלסייגיםשנמנובועמוצע
לתקןאתהסעיףכךשייווספולסייגיםשנמנובוסייגים
נוספים,אשרלטובתםישלהבטיחאתאפשרותהיציאה
ממקוםהמגורים:תרומתדם,הגעהלפעילויותבתחומי
החינוךוהרווחהבמסגרותשהפעלתםהותרהלפיסעיפים
10)ג(או11)ב(לחוק,השתתפותבלוויהשלבןמשפחהקרוב,
יציאהממקוםשהייהקבועאחדלמשנהו,ויציאהלצורך

פעילותספורטבתנאיםהמפורטיםבסעיףהמוצעע

הסייגיםבסעיף7)1(לחוקכולליםגםיציאהשלאדם
של תוקפה בתקופת כי מוצע בהע והשתתפות להפגנה
הממשלה רשאית תהיה מיוחד חירום מצב על הכרזה
לקבועבתקנותכייציאהשלאדםלהפגנהוהשתתפות
בהתתאפשררקאםההפגנהמתקיימתבמרחקהמותר

ליציאהממקוםמגוריםע

תיקוןזהמוצעשכןבהתאםלסמכותהקיימתהיום
הקורונה נגיף בשל חירום מצב על הכרזה בעת בחוק,
לפיסעיף2,מחויבתהממשלה,במסגרתסמכותהלקבוע
הגבלותבענייןיציאהמהביתושהייהבמרחבהציבורי,
להבטיחאתהאפשרותשלאדםלהשתתףבהפגנהגםאם

היאמתקיימתמעברלמרחקהמותרליציאהכאמורע

עודמוצעלקבועכיבתקופתתוקפהשלהכרזהעל
מצבחירוםמיוחדכאמור,יהיהניתןלקבועהגבלותעל
התקהלותבהפגנה,בתפילהאובטקסדתי,ובלבדשהגבלה
זאת, הקורונהע נגיף התפשטות למניעת חיונית כאמור
מצב על הכרזה בעת בחוק הקיימת מההסמכה בשונה
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טבילתאישהבמקווהטהרה; )ד(

העברהשלקטיןביןהוריוהחייםבנפרד; )ה(

העברהשלקטיןשההורההאחראיעליונדרשלצאתלצורךחיוניואין )ו(
במקוםהמגוריםאחראישניתןלהשאיראתהקטיןבהשגחתו;

טיפולחיוניבבעלחיים; )ז(

מקצועות עובד או עיתונאי של לרבות חיוני, עבודה למקום יציאה )ח(
התקשורת;

הגעהלמשכןהכנסת; )ט(

השתתפותבהפגנה; )י(

הגעהלהליךמשפטישהיוצאלמרחבהציבוריהואצדלו,בעלמעמדבו )יא(
אושנדרשלהשתתףבו;

תרומתדם; )יב(

הגעהלפעילותבגופים,במוסדותאובמסגרותאולפעילויות,לשירותיםאו )יג(
לתכניותשהותרובתקנותלפיסעיפים10)ג(או11)ב(;

השתתפותבהלוויהשלבןמשפחהקרוב;לענייןזה,"בןמשפחהקרוב"-הורה )יד(
הורה,הורה,בןזוגאוהורהשלו,ילד,נכד,אחאואחותוילדיהם,דודאודודה;

יציאהממקוםשהייהקבועאחדלמשנהו; )טו(

אנשיםהגריםבאותומקום, יחידאו של ספורט פעילות יציאהלצורך )טז(
ממקוםהמגורים,שלאבאמצעותכלירכבממונע;";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםמיוחדלפיסעיףצא,יקראואת ")ב(
סעיףקטן)א(כך:

בפסקה)1(,במקוםפסקתמשנה)י(יקראו: )1(

יציאהשלאדםלהפגנהוהשתתפותבהאםההפגנהמתקיימת ")י(
במרחקהמותרליציאהממקוםמגוריםשנקבעלפיפסקהזו;";

בפסקה)2(,במקוםהסיפההחלבמילים"התקהלותבמרחבהציבורי" )2(
יקראו"התקהלותבמרחבהציבורי;בתקנותלפיפסקהזורשאיתהממשלה
ובלבד דתי, בטקס או בתפילה בהפגנה, התקהלות על הגבלה לקבוע

שהגבלהכאמורחיוניתלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה"ע"

בסעיף51לחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:5עתיקוןסעיף51

ביוםתחילתושלחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש ")ב(
)הוראתשעה()תיקוןמס'2(,התשפ"א-2020,יראוכאילוניתנההכרזהעלמצבחירום

מיוחדבשלנגיףהקורונהלפיסעיףצא,שתוקפה7ימיםע"

חירוםבשלנגיףהקורונהלפיסעיף2לחוק,שלפיהניתן
לקבועאךורקתנאיםלגביאופןקיומםשלהפגנות,תפילות

וטקסיםדתיים,ומשכךלאניתןלמנועאתקיומםע

מוצעלקבועכיביוםתחילתושלהתיקוןהמוצע  סעיף 5
יראוכאילוניתנההכרזהעלמצבחירוםמיוחד 

בשלנגיףהקורונהלתקופהשלשבעהימיםע
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