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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך(

)תיקון מס' 25(, התשפ"א-2021

נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  לחוק  ו–10   4 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
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
 - )להלן  התש"ף-22020  חינוך(,  פעילות  המקיימים  מוסדות  של  פעילות  )הגבלת 

התקנות העיקריות(, בתוספת החמישית -

)1( פרטים )10(, )16(, )47(, )67(, )70(, )76(, )91(, )112(, )118(, )139(, )155(, )171( - יימחקו;

)2( במקום פרט )21( יבוא:

")21( אשדוד";  

)3( במקום פרט )28( יבוא:

")28( בני ברק";  

)4( במקום פרט )77( יבוא:

")77( ירושלים - האזורים המפורטים להלן, בהתאם לתיאור במפות מס' 3 ו–4 
המצורפות למטה:

בוכרים, גאולה, מקור ברוך ומאה שערים

בית הכרם ורמת מוצא

בקעה, תלפיות, ארנונה, מקור חיים וגבעת חנניה

גבעת שאול, גבעת מרדכי וקריית משה

גוננים

גילה

גינות העיר

העיר העתיקה

לב העיר, קריית הלאום, מוסררה והרובע היהודי

נווה יעקב

פסגת זאב

קריית היובל, רמת שרת, רמת דניה, הולילנד, מלחה

רוממה

רמת שלמה

תלפיות מזרח";

תיקון התוספת 
החמישית

ס"ח התש"ף, עמ' 266.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 2748; התשפ"א, עמ' 2104.  2
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)5( במקום פרט )144( יבוא:

")144( פתח תקווה";  

)6( במקום פרט )156( יבוא:

")156( ראשון לציון";  

)7( אחרי פרט )173( יבוא:

")174( אבו סנאן

)175( בית דגן

)176( ביתר עילית

)177( בענה

)178( דייר אל־אסד

)179( זרזיר

)180( חדרה

)181( חורפיש

)182( טירה

)183( טמרה

)184( יהוד

)185( כפר יונה

)186( מבשרת ציון

)187( מעלה אדומים

)188( מצפה רמון

)189( עכו

)190( עפולה

)191( פוריידיס

)192( צפת

)193( קדימה-צורן

)194( קלנסווה

)195( קריית אתא

)196( קריית יערים

)197( רחובות

)198( רכסים

)199( שדות דן."
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בתוספת השישית לתקנות העיקריות -  .2
)1( פרטים )14(, )85(, )302(, )334( ו–)402( - יימחקו;

)2( אחרי פרט )872( יבוא:

")873( אלומה - שפיר  

)874( אלוני הבשן - גולן

)875( בית אלעזרי - ברנר

)876( בית זית - מטה יהודה

)877( בית עריף - חבל מודיעין

)878( בית שקמה - חוף אשקלון

)879( ברקת - חבל מודיעין

)880( גן נר - הגלבוע

)881( דריג'את - אל־קסום

)882( זכריה - מטה יהודה

)883( חגי - הר חברון

)884( יד בנימין - נחל שורק

)885( כפר חב"ד - שדות דן

)886( מבוא ביתר - מטה יהודה

)887( מירון - מרום הגליל

)888( מצליח - גזר

)889( מרחביה )מושב( - עמק יזרעאל

)890( נהורא - לכיש

)891( נווה מיכאל - מטה יהודה

)892( ניצן - חוף אשקלון

)893( עלמה - מרום הגליל

)894( עתלית - חוף הכרמל

)895( פורת - לב השרון

)896( צור משה - לב השרון

)897( צלפון - מטה יהודה

)898( שובה - שדות נגב

)899( תימורים - באר טוביה

)900( תלמים - לכיש

)901( תפרח - מרחבים."

תיקון התוספת 
השישית
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בתוספת השביעית לתקנות העיקריות -  .3
)1( פרטים )4(, )5(, )8(, )10(, )11(, )12(, )14(, )16(, )19(, )20(, )22( עד )39(, )41(, )42(, )44( 

ו–)45( - יימחקו;

)2( במקום פרט )21( יבוא:

")21( ירושלים - האזורים המפורטים להלן, בהתאם לתיאור במפות מס' 3 ו–4 
המצורפות למטה:

גבעה צרפתית, גבעת המבתר והר הצופים

הר נוף

קריית מנחם וגבעת משואה

רמות";

)3( אחרי פרט )45( יבוא:

")46( אור יהודה

)47( אור עקיבא

)48( אליכין

)49( אלעד

)50( באקה אל–גרבייה

)51( בת ים

)52( דימונה

)53( לוד

)54( נתיבות

)55( ערד

)56( קריית גת

)57( קריית עקרון

)58( ראש פינה

)59( ראמה

)60( רמלה

)61( חנתון - עמק יזרעאל

)62( באר אורה - חבל אילות."

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב באדר התשפ"א )24 בפברואר 2021(.  .4
י"א באדר התשפ"א )23 בפברואר 2021(

)חמ 3-6104(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון התוספת 
השביעית

תחילה
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תיקון טעות

שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות 
שפורסמו  התשפ"א-2021,   ,)12 מס'  )תיקון  וטיסות(  התעופה  שדות  הפעלת  על  )הגבלות 
צריך  "התש"ף-2020"  אחרי  ברישה,   ,1 בתקנה   ,2100 עמ'  התשפ"א,   ,9192 התקנות  בקובץ 

להיות ")להלן - התקנות העיקריות(".

)חמ 3-6096(
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