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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה( )תיקון מס' 9(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8 ו–23 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 
של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  באישור  התש"ף-12020,  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה 

הכנסת/ ובהתאם לסעיף 4)ד()2( 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 

בתקנה 1, אחרי ההגדרה "חברה ממשלתית" יבוא: 

לעובדיו,  מעסיק  שמקיים  מקצועית  השתלמות  או  מקצועי  כנס   - מקצועי"  ""כנס 
ושכוללים הרצאות פנים אל פנים, ולמעט כנס או השתלמות מעשיים הדורשים 

השתתפות פעילה של העובדים;".

בתקנה 4 לתקנות העיקריות -    .2
האמור בה יסומן ")א(", ובה -   )1(

פסקה )4( - תימחק; )א( 

פסקה )6( - תימחק; )ב( 

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )2(

לתנאים  בכפוף  להלן  המפורטות  הפעולות  את  לאפשר  רשאי  המעסיק  ")ב( 
הקבועים לצידן:

)1( ישיבה בשטח פתוח בחדר אוכל המיועד לשימוש העובדים, ובלבד 
שהשולחנות יוצבו במרחק שלא יפחת משני מטרים בין שולחן לשולחן;

)2( שהייה של עובד בכל אחד מאלה, ובלבד שהציג בכניסה אישור "תו 
ירוק" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הגבלת פעילות:

להגבלות  בכפוף  העבודה,  במקום  סטודיו  או  כושר  )א( מכון 
ובכפוף  פעילות,  הגבלת  לתקנות  9)א()1(  בתקנה  הקבועות  התפוסה 

לכל אלה: 

הגבלת  לתקנות  ו–)ד(  8א)14()א(  בתקנה  האמור  )1( מתקיים 
פעילות;

)2( לא יופעל ג'קוזי ולא תופעל סאונה במקום;

)3( כניסת עובדים תותר בתיאום מראש;

העובדים,  לשימוש  המיועד  אוכל  בחדר  סגור  בחלל  )ב( ישיבה 
בכפוף  העובדים,  לכלל  עצמי  איסוף  מאפשר  שהמעסיק  ובלבד 
הגבלת  לתקנות  9)א()10ג(  בתקנה  הקבועות  התפוסה  להגבלות 

פעילות, ובכפוף לתקנה 8א)13א()א( ו–)ג( לתקנות הגבלת  פעילות;

9)א(  ובתקנה  8א  בתקנה  עומד  שהוא  ובלבד  מקצועי,  )ג( כנס 
לתקנות הגבלת פעילות ובלבד שתותר השתתפות בכנס גם באמצעי 

מקוון שיאפשר השתתפות של עובדים מרחוק." 

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 4

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378.  1

,1458 עמ'   ,1446 עמ'   ,1058 עמ'   ,816 עמ'   ,412 עמ'   ,164 עמ'   ,38 עמ'  התשפ"א,   ;1950 עמ'  התש"ף,  ק"ת   2 
עמ' 1782 ועמ' 2238.  
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בתקנה 13 לתקנות העיקריות, במקום "ד' בניסן התשפ"א )17 במרס 2021(" יבוא "ב'   .3
באייר התשפ"א )14 באפריל 2021(".

תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בניסן התשפ"א )18 במרס 2021(.  .4
ב' בניסן התשפ"א )15 במרס 2021(

)חמ 3-6100(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון תקנה 13

תחילה
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