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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 
)הוראת שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה( )תיקון( )תיקון מס' 2(, 

התשפ"א-2020

בתוקף סמכותה  לפי סעיפים 4, 8 ו–23 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-12020, ובאישור ועדת חוקה של הכנסת, מתקינה 

הממשלה תקנות אלה:

שעה( )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות   .1
)הגבלת פעילות במקומות עבודה( )תיקון(, התשפ"א-22020, בתקנה 5 -

ברישה, במקום "עד יום כ"ו בתשרי התשפ"א )14 באוקטובר 2020(" נאמר "עד יום    )1(
א' בחשוון התשפ"א )18 באוקטובר 2020(";

בפסקה )1(, במקום פסקת משנה )א( נאמר:  )2(

")א(  אחרי ההגדרה "מועצה דתית" נאמר: 

""הממונה" - כל אחד מאלה, לפי העניין:

)1( לעניין משרד ממשלתי - נציב שירות המדינה;

)2( לעניין רשות מקומית - המנהל הכללי של משרד הפנים;

)3( לעניין מועצה דתית - המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת;

לתכנון  הוועדה  ראש  יושב   - גבוהה  להשכלה  מוסד  )4( לעניין 
ולתקצוב ויושב ראש המועצה להשכלה גבוהה;"";

בסופה יבוא -   )3(

")3( בתקנה 10 -

)א( בפסקה 1, במקום "3)1(" נאמר "3)ב()1(";  

)ב( בפסקה 2, במקום "3)2(" נאמר "3)ב()2(";

בפסקה 3, במקום "3)3(" נאמר "3)ב()3("; )ג( 

בסופה נאמר - )ד( 

")4( מעסיק שאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה או שהייה 
של עובדים במקום העבודה בניגוד לתקנה 3.""

כ"ו בתשרי התשפ"א )14 באוקטובר 2020(
)חמ 3-6100(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

ס"ח התש"ף, עמ' 266; התשפ"א, עמ' 38.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 1950; התשפ"א, עמ' 38 ועמ' 120.  2

תיקון תקנה 5 

סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 81 אגורות 
14/10/2012:51




