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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה( )תיקון מס' 3(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותה  לפי סעיפים 4, 8 ו–23 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-12020, 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  עבודה(,  במקומות  פעילות  )הגבלת 
 5( התשפ"א  בתשרי  י"ז  יום  "עד  יבוא  התחילה"  מיום  ימים   28" במקום   ,13 בתקנה 

באוקטובר 2020(".

במקום תקנה 14 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

אם "הוראת מעבר תחול  לא   )3(3 תקנה  לפי  הצהרה  על  חתימה  14. חובת 
)הגבלת  חירום  שעת  תקנות  מכוח  הצהרה  בעבר  נחתמה 
התפשטות  צמצום  לשם  עבודה  במקום  העובדים  מספר 
נגיף הקורונה החדש(, התש״ף-32020, או מכוח חוק לתיקון 
ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 
צמצום  לשם  עבודה  במקום  העובדים  מספר  הגבלת   -

התפשטות נגיף הקורונה החדש(, התש"ף-42020."

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בתחום הפעילות שלצד הנושא "חינוך", פרטים   .3
)8(, )9( ו–)12( - יימחקו.

י"ח באלול התש"ף )7 בספטמבר 2020(
)חמ 3-6100(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון טעות

שעה( )הוראת  החדש(  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות 
)הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה( )תיקון(, התש"ף-2020, שפורסמו בקובץ התקנות 
8729, התש"ף, עמ' 2174, בסופן של התקנות, לצד תאריך החתימה במקום "חזי לוי המנהל 

הכללי של משרד הבריאות" צריך להיות "בנימין נתניהו ראש הממשלה".

)חמ 3-6104(

תיקון תקנה 13

תיקון תקנה 14

תיקון התוספת 
השנייה

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 1950 ועמ' 2062.  2

ק"ת התש"ף, עמ' 820.  3

ס"ח התש"ף, עמ' 108.  4
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