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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הידוק הגבלות( )תיקון מס' 5(, התשפ"א-2021

ו־44)ד()2(   27  ,25  ,24  ,23 12ה,   ,12  ,11  ,10  ,9  ,8  ,7  ,6  ,4 סעיפים  לפי  סמכותה   בתוקף 
לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-12020 
)להלן - החוק(, ובהתקיים דחיפות כאמור בסעיף 4)ד()3( לחוק, מתקינה הממשלה תקנות 

אלה:

שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות   .1
בהגדרה   ,2 בתקנה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשפ"א-22021  הגבלות(,  )הידוק 
 "07.00 בשעה   )2021 בפברואר   5( התשפ"א  בשבט  "כ"ג  במקום  הקובעת",  "התקופה 

יבוא "כ"ה בשבט התשפ"א )7 בפברואר 2021( בשעה 07.00".

בתקנה 5 לתקנות העיקריות, בפסקה )2(, בפסקה )17( המובאת בה, בסופה יבוא:  .2
")ד( יציאת אדם למעבר גבול יבשתי למי שהותר לו לפי כל דין לצאת מישראל, או 

יציאת אדם למעבר גבול ימי."

בתקנה 11 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:    .3
")ד( בתקנה 21 לתקנות הגבלת פעילות, במקום "כ"ג בשבט התשפ"א )5 בפברואר 

2021( בשעה 07.00" יבוא "כ"ה בשבט התשפ"א )7 בפברואר 2021( בשעה 07.00."

בתקנה 39 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:     .4
 )2021 בפברואר   5( התשפ"א  בשבט  "כ"ג  במקום  החינוך,  לתקנות   37 ")ד( בתקנה 

בשעה 07.00" יבוא "כ"ה בשבט התשפ"א )7 בפברואר 2021( בשעה 07.00."

בתקנה 47 לתקנות העיקריות, במקום "כ"ג בשבט התשפ"א )5 בפברואר 2021( בשעה   .5 
07.00" יבוא "כ"ה בשבט התשפ"א )7 בפברואר 2021( בשעה 07.00".

כ"ג בשבט התשפ"א )5 בפברואר 2021(

)חמ 3-6092(

)חמ 3-6104( 

)חמ 3-6116( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
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תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 11

תיקון תקנה 39
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1  ס"ח התש"ף, עמ' 266; התשפ"א, עמ' 58 ועמ' 302.

2  ק"ת התשפ"א, עמ' 1454, עמ' 1610, עמ' 1622, עמ' 1660 ועמ' 1772.
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