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הכרזה על אזורים כאזורים מוגבלים
לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 

החדש )הוראת שעה(, התש"ף-2020

מוגבל  אזור  להכרזת  השרים  ועדת  של  סמכותה  בתוקף    1
לפי  החדש   הקורונה  נגיף  עם  ההתמודדות  במסגרת 
נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  לחוק   13 סעיף 
)להלן  התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה 
הקורונה  נגיף  של  הנרחבת  ההתפשטות  בשל  החוק(,   -
בהם  התחלואה  שרמת  זו,  בהחלטה  המצוינים  באזורים 
ולאחר  בישראל,  הכללית  התחלואה  לרמת  ביחס  גבוהה 
חלופיות,  פעולה  דרכי  בחינת  לאחר  שוכנעה,  שהוועדה 
כי כדי למנוע את המשך התפשטות הנגיף באזורים אלה 
ומחוצה להם, יש הכרח להטיל את ההגבלות המפורטות 
י"ז  ליום  נכון  התחלואה  למצב  ובהתאם  זו,  בהחלטה 
האזורים  על  להכריז   ,)2020 בספטמבר   6( התש"ף  באלול 
)להלן  מוגבלים  כאזורים  זו  להכרזה   2 בסעיף  המפורטים 
- האזורים(, וזאת למשך 7 ימים, מיום י"ט באלול התש"ף 
)8 בספטמבר 2020( בשעה 00 19 בערב עד יום כ"ו באלול 
התש"ף )15 בספטמבר 2020( בשעה 00 19 בערב, כך שיחולו 
בהם ההגבלות המפורטות להלן, ההגבלות בפסקאות )א( 

ו–)ב( יחולו בין השעות 00 19 בערב ו–00 5 בבוקר בלבד:

סעיף 16 לחוק יחול בכפוף לכך שיראו כאילו בפסקה  )א( 
ממקום  מטרים   100 עד  של  "ולמרחק  במקום   ,)10(
המגורים" נאמר "ולמרחק של עד 500 מטרים ממקום 

המגורים", וכן בסופו ייאמר:

")18( השתתפות בפעילות של מוסד המקיים פעילות   
חינוך שהותרה פעילותו בתחומי האזור המוגבל ";

סעיף 17)א( לחוק יחול בכפוף לכך שלעניין קניון בפרט  )ב( 
)2( לתוספת לחוק - תיאסר הפעלתם של בית עסק או 
לחוק,  בתוספת   )3( ובפרט   )1( בפרט  המפורטים  חנות 
כהגדרתו  נדרש"  עסק  "בית  שהיא  חנות  למעט  וזאת 

בפרט )1( בתוספת;

האזורים  על  החינוך,  שר  עמדת  שמיעת  לאחר  )ג( 
לתקנות  בהתאם  נסגרה  לא  בהם  החינוך  שמערכת 
הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות 
מוסדות  של  פעילות  )הגבלת  שעה(  )הוראת  החדש 
על  נוסף  יחול,  התש"ף-22020,  חובה(,  ללימוד 
 18 סעיף  ו–)ב(,  )א(  בפסקאות  המפורטות  ההגבלות 
המקיים  מוסד  על  ההגבלות  בהם  שיחולו  כך  לחוק 
22א  תקנה  מכוח  אדום  באזור  המצוי  חינוך  פעילות 
נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  לתקנות 
של  פעילות  )הגבלת  שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה 

מוסדות ללימוד חובה(, התש"ף-2020;

התקהלות  מגבלת  חלה  לא  שבהם  אזורים  על  )ד( 
מיוחדות  סמכויות  תקנות  לפי  אדום  באזור  הנהוגה 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 
 19 סעיף  יחול  התש"ף-32020,  פעילות(,  )הגבלת 
ההתקהלויות  על  ההגבלות  בהם  שיחולו  כך  לחוק 
מיוחדות  סמכויות  תקנות  לפי  אדום  באזור  החלות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

)הגבלת פעילות(, התש"ף-2020 

ההגבלות כאמור יחולו על האזורים המפורטים להלן:   2

השטח המוניציפלי של אבו סנאן;  )1(

השטח המוניציפלי של אום אל–פחם;  )2(

שכונת שחמון שבאילת;  )3(

)4  השטח המוניציפלי של אלעד;

שכונות ג', ז' ו–ח' בעיר אשדוד;  )5(

שכונות מצפה ברנע, גני ברנע, נאות ברנע, גבעת ציון   )6(
וכרמי ציון שבעיר אשקלון;

השטח המוניציפלי של בוקעאתא;  )7(

שכונות רמת בית שמש א', רמת בית שמש ג' ושכונת   )8(
מנוחה ונחלה בעיר בית שמש;

השטח המוניציפלי של בני ברק;  )9(

בעיינה  של  המוניציפלי  שבשטח  נג'ידאת  היישוב   )10(
נג'ידאת; 

השטח המוניציפלי של בקעה אל–גרביה;  )11(

השטח המוניציפלי של ג'וליס;  )12(

השטח המוניציפלי של ג'לג'וליה;  )13(

השטח המוניציפלי של ג'ת;  )14(

השטח המוניציפלי של דאלית אל–כרמל;  )15(

)16  היישוב אבתאן במועצה המקומית זמר;

השטח המוניציפלי של טייבה;  )17(

השטח המוניציפלי של טירה;  )18(

השטח המוניציפלי של יפיע;  )19(

רמות,  שלמה,  רמת  חנינא,  בית  עקב,  כפר  השכונות   )20(
שועאפט  פליטים  מחנה  ענתא,  עיסאוויה,  א–טור, 

וסנהדריה רבתי שבעיר ירושלים;   

היישוב כסרא שבמועצה המקומית כסרא-סמיע;  )21(

השטח המוניציפלי של כפר ברא;  )22(

השטח המוניציפלי של כפר מנדא;  )23(

אזורי  למעט  קאסם,  כפר  של  המוניציפלי  השטח   )24(
התעשייה "לב הארץ" ו"נוף הארץ";

כפר קרע;   )25(
השטח המוניציפלי של המועצה המקומית לקיה;  )26(

המקומית  שבמועצה  וסאלם  מושירפה  היישובים   )27(
מעלה עירון;

השטח המוניציפלי של נצרת;  )28(
השטח המוניציפלי של נתיבות;  )29(

השטח המוניציפלי של עין מאהל;  )30(
השטח המוניציפלי של עספיא;  )31(
השטח המוניציפלי של ערערה;  )32(

השטח המוניציפלי של פוריידיס;  )33(
השטח המוניציפלי של קלנסווה;  )34(

השטח המוניציפלי של ריינה;  )35(
השטח המוניציפלי של רכסים;  )36(

שכונות נאות יצחק רבין ונאות הנביאים בעיר שדרות;  )37(
השטח המוניציפלי של שפרעם   )38(

י"ט באלול התש"ף )8 בספטמבר 2020(
)חמ 3-6109(                          בנימין נתניהו
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