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תיקון טעויות

בתקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות 
נגיף הקורונה החדש(, התש"ף-2020, שפורסמו בקובץ התקנות 8405, התש"ף, עמ' 820 - 

בתקנה 1 -  )1(

להיות צריכות   )11( עד   )7( פסקאות  ביטחון",  תומך  "מפעל  בהגדרה   )א( 
מסומנות ")6(" עד ")10(", בהתאמה;

בהגדרה "עובד", אחרי פסקה )3( צריך להיות: )ב( 

מיועדת,  מבוקרת  מערכת  עובדי   - ישראל  בנק  כעובד  יראו  לא   )4("
העוסקים  עובדים  התשס"ח-12008,  תשלומים,  מערכות  בחוק  כהגדרתה 
באספקת מזומנים, ספירתם והנפקתם, וכן עובדי אבטחה, הסעדה, ניקיון 

או מחשוב;";

בתוספת -   )2(

בנושא "שונות", בפרט )2(, בתחום הפעילות שלצדו, אחרי "תקשורת" צריך  )א( 
להיות "הגנת הסייבר ואבטחת מידע" ובמקום "ופיתוח הכרחיים" צריך להיות 

"ופיתוח, והכול ובלבד";

בנושא "כללי - שירותי תמיכה", בפרט )2(, בתחום הפעילות שלצדו, ברישה,  )ב( 
המילים "של התאגידים המפורטים בתוספת השנייה" - צריכות להימחק.

כ"ו באדר התש"ף )22 במרס 2020(
)חמ 3-5993(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון טעויות

בתקנות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל 
 ,840 עמ'  התש"ף,   ,8406 התקנות  בקובץ  שפורסמו  התש"ף-2020,  החדש(,  הקורונה  נגיף 

בתקנה 2  -

בתקנת משנה )ב(, אחרי פסקה )4( צריך להיות:   )1(

עובד שיצא לתקופת לידה והורות לפי חוק עבודת נשים, התשי"ד-11954.";  )5("

"בתקנת  להיות  צריך   ")6( עד  )ג()1(  משנה  "בתקנת  במקום  )ה(,  משנה  בתקנת   )2(
משנה )ד(".

כ"ו באדר התש"ף )22 במרס 2020(
)חמ 3-5991(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

ס"ח התשי"ד, עמ' 154.  1

ס"ח התשס"ח, עמ' 184.  1

סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 81 אגורות 

22/03/2020:33




