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חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 
)תיקון מס' 2(, התשפ"א-2020*

החלפתכותרת
פרקב'

בחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-1ר
12020)להלן-החוקהעיקרי(,במקוםכותרתפרקב'יבוא:

 "פרק ב': הכרזה על מצב חירום או מצב חירום מיוחד בשל
נגיף הקורונה".

אחריסעיף3לחוקהעיקרייבוא:2רהוספתסעיף3א

"הכרזהעלמצב
חירוםמיוחדבשל

נגיףהקורונה

שוכנעההממשלה,בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצב3אר )א(
חירוםבשלנגיףהקורונה,כיישהתפשטותרחבהשלנגיף
הקורונההגורמתלפגיעהחמורהבבריאותהציבורועומדות
בתוקפןתקנותלפיחוקזההקובעותמגבלותמלאותבתקופת
מגבלות הכרזהכאמורוכיישהכרחבקביעת תוקפהשל
נוספותכאמורבסעיף7)ב(כדילהפחיתאתחומרתהפגיעה
בבריאותהציבור,רשאיתהיאלהכריזעלמצבחירוםמיוחד
בשלנגיףהקורונה)בסעיףזה-הכרזהעלמצבחירוםמיוחד

בשלנגיףהקורונה(ר

מגבלותמלאותכאמורבסעיףקטן)א(הןכלאלה: )ב(

המגבילות 7)א(, בסעיף )1( פסקה לפי תקנות )1(
יציאהממקוםהמגורים,והקובעותסייגיםהמבטיחים
אתקיוםהפעולותהמפורטותבפסקאותמשנה)א(עד
)יט(שלאותהפסקהרקבתחוםהיישובשבונמצא
מקוםמגוריושלאדם;עלאףהאמור,בתקנותכאמור
ניתןלקבועלגביהפעולותהאמורותאוחלקמהןכי
ניתןלקיימןמחוץליישובאםמקוםביצועןהואמחוץ

ליישובאושלאניתןלקיימןבתחוםאותויישוב;

המגבילות  7)א(, בסעיף )2( פסקה לפי תקנות )2(
שמירתמרחקבמרחבהציבורישלעד2מטרים,ככל
האפשר,והמגבילותהתקהלותבמרחבהציבורישללא
יותרמ־20אנשיםבשטחפתוח,ובמבנה-שללאיותר
רווחה בטיפולקבוצתיבמסגרת אנשים;אולם מ־10
ישתתפולאיותרמ־15אנשיםבמבנהולאיותרמ־20

אנשיםבשטחפתוח;

תקנותלפיסעיף8,האוסרותפתיחהאוהפעלה )3(
שלעסקיםאושלשהייתעובדיםבמקומותעבודה,
בפסקת חיוניים; עבודה מקומות או עסקים למעט
משנהזו,"עסקיםאומקומותעבודהחיוניים"-סוגי
העסקיםאומקומותהעבודההמפורטיםבתקנותלפי
סעיף8,כנוסחןביוםתחילתושלחוקסמכויותמיוחדות

התקבלבכנסתביוםי"בבתשריהתשפ"א)30בספטמבר2020(]בישיבהשהחלהביוםי"אבתשריהתשפ"א) 2 *
בספטמבר2020([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-רר13,מיוםו'בתשריהתשפ"א

)24בספטמבר2020(,עמ'18ר
ס"חהתש"ף,עמ'רר2ועמ'378ר 1
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להתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(
מקומות או ועסקים התשפ"א-2020, ,)2 מס' )תיקון
עבודהנוספיםשנקבעובתקנותכאמורלאחראותו
מועד,ובלבדשהעסקיםאומקומותהעבודההנוספים
כאמורמספקיםשירותיםאומוצריםחיונייםאושהם
בעלימאפייניםדומיםלמאפייניהעסקיםאומקומות

העבודהשנקבעובתקנותבמועדהאמור;

שמקיימים מוסדות הפעלת המגבילות תקנות )4(
מוסדות פתיחת נאסרת שלפיהן חינוך פעילות
מוסדות או גופים הפעלת למעט לתלמידים, כאמור
כמפורטבסעיף10)ג(ולמעטפנימיותובחינותכאמור
זו,"פנימייה"- )3(;לענייןפסקה 10)ד()1(עד בסעיף
מסגרתשמתגורריםבהתלמידים,המספקתלתלמידים
מגוריםומעטפתחינוכית,חברתיתאוטיפוליתבכל
פעילות המקיים תורני מוסד לרבות היממה, שעות
כאמורופנימייהכאמורבסעיף10)ג()5(,ולמעטמסגרת

חוץ־ביתית;

המאפשרות לפיהן שניתנו הוראות או תקנות )5(
המזערית במידה ציבורית תחבורה של הפעלה
הנדרשת,בלבד,לצורךנגישותלמקומותשפתיחתם

והפעלתםהתאפשרהכאמורבפסקאות)3(ו–)4(;

תקנותהמגבילותנסיעהברכבשאינותחבורה )ר(
יבשתיתבהתאםלהוראותסעיףרר

איןבהוראותסעיףקטן)ב(כדילגרועמסמכותהממשלה )ג(
מכוח קטן סעיף אותו הוראות על נוספות הגבלות לקבוע
חירום מצב על הכרזה של תוקפה בעת ,12 רעד סעיפים
בשלנגיףהקורונהאובעתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירום

מיוחדבשלנגיףהקורונהר

לאתכריזהממשלהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיף )ד(
הבריאות שר עמדת לפניה שהובאו לאחר אלא הקורונה
וחוותדעתמקצועיתמטעםמשרדהבריאותהמבססתאת
קיומושלהמצבהבריאותיהחמור;הוראותסעיף2)ב(ו־)ג(
יחולועלהכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונה,

בשינוייםהמחויביםר

הכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונהתעמוד )ה(
המצב בחומרת בהתחשב בה שתיקבע לתקופה בתוקפה
מתקופת לאיותר ימים,אך 7 הבריאותי,ושלאתעלהעל
הקורונה, נגיף בשל חירום מצב על ההכרזה של תוקפה

ורשאיתהממשלה-

להאריךאתתוקפהשלההכרזהלתקופותנוספות )1(
שלאיעלועל7ימיםכלאחת,ובלבדשתקופתההכרזה

הכוללתלאתעלהעל21ימים;

להתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(
מקומות או ועסקים התשפ"א-2020, ,)2 מס' )תיקון
עבודהנוספיםשנקבעובתקנותכאמורלאחראותו
מועד,ובלבדשהעסקיםאומקומותהעבודההנוספים
כאמורמספקיםשירותיםאומוצריםחיונייםאושהם
בעלימאפייניםדומיםלמאפייניהעסקיםאומקומות

העבודהשנקבעובתקנותבמועדהאמור;

שמקיימים מוסדות הפעלת המגבילות תקנות )4(
מוסדות פתיחת נאסרת שלפיהן חינוך פעילות
מוסדות או גופים הפעלת למעט לתלמידים, כאמור
כמפורטבסעיף10)ג(ולמעטפנימיותובחינותכאמור
זו,"פנימייה"- )3(;לענייןפסקה 10)ד()1(עד בסעיף
מסגרתשמתגורריםבהתלמידים,המספקתלתלמידים
מגוריםומעטפתחינוכית,חברתיתאוטיפוליתבכל
פעילות המקיים תורני מוסד לרבות היממה, שעות
כאמורופנימייהכאמורבסעיף10)ג()5(,ולמעטמסגרת

חוץ־ביתית;

המאפשרות לפיהן שניתנו הוראות או תקנות )5(
המזערית במידה ציבורית תחבורה של הפעלה
הנדרשת,בלבד,לצורךנגישותלמקומותשפתיחתם

והפעלתםהתאפשרהכאמורבפסקאות)3(ו–)4(;

תקנותהמגבילותנסיעהברכבשאינותחבורה )ר(
יבשתיתבהתאםלהוראותסעיףרר

איןבהוראותסעיףקטן)ב(כדילגרועמסמכותהממשלה )ג(
מכוח קטן סעיף אותו הוראות על נוספות הגבלות לקבוע
חירום מצב על הכרזה של תוקפה בעת ,12 רעד סעיפים
בשלנגיףהקורונהאובעתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירום

מיוחדבשלנגיףהקורונהר

לאתכריזהממשלהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיף )ד(
הבריאות שר עמדת לפניה שהובאו לאחר אלא הקורונה
וחוותדעתמקצועיתמטעםמשרדהבריאותהמבססתאת
קיומושלהמצבהבריאותיהחמור;הוראותסעיף2)ב(ו־)ג(
יחולועלהכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונה,

בשינוייםהמחויביםר

הכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונהתעמוד )ה(
המצב בחומרת בהתחשב בה שתיקבע לתקופה בתוקפה
מתקופת לאיותר ימים,אך 7 הבריאותי,ושלאתעלהעל
הקורונה, נגיף בשל חירום מצב על ההכרזה של תוקפה

ורשאיתהממשלה-

להאריךאתתוקפהשלההכרזהלתקופותנוספות )1(
שלאיעלועל7ימיםכלאחת,ובלבדשתקופתההכרזה

הכוללתלאתעלהעל21ימים;
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באישורועדתהחוקה-להאריךאתתוקפהשל )2(
ההכרזהלתקופותנוספותשלאיעלועל14ימיםכל
אחת;בקשהלהארכתההכרזהלפיפסקהזותובאלפני
ועדתהחוקהשלושהימיםלפחותלפניתוםתקופת
תום עד החלטה החוקה ועדת קיבלה לא ההכרזה;
תקופתההכרזה,יביאיושבראשהכנסתאתהבקשה
ולכל האפשרי, בהקדם בכנסת להצבעה האמורה
המאוחרעדתוםשלושהימיםמתוםתקופתההכרזה,
עד או האמורה התקופה תום עד תוארך וההכרזה

למועדההצבעהבכנסת,לפיהמוקדםר

הוראותסעיף3יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלביטול )ו(
הכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונהר

איןבהכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונה )ז(
לפיסעיףזהכדילגרועמתוקפהשלהכרזהעלמצבחירום

בשלנגיףהקורונהלפיסעיף2ר"

14ימים"יבוא3רתיקוןסעיף4 בסעיף4)ג(לחוקהעיקרי,במקום"בסעיפיםרו־7-שלאתעלהעל
"בסעיפיםרו־7)א(-שלאתעלהעל14ימיםותקנותלפיסעיף7)ב(-שלאתעלהעל
שבעהימים",במקום"28ימיםאו14ימים"יבוא"28ימים,14ימיםאו7ימים"ובסופו
יבוא"ולענייןתקנותלפיסעיף7)ב(-גםלאיאוחרמתוםתקופתתוקפהשלהכרזה

עלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונהלפיסעיף3א"ר

בסעיף7לחוקהעיקרי-4רתיקוןסעיף7

האמורבויסומן")א("ובו,בפסקה)1(,במקוםהסיפההחלבמילים"להגבלהכאמור )1(
ייקבעוסייגים"יבוא"להגבלהכאמורייקבעוסייגיםשיבטיחואתקיוםהפעולותהאלה:

הצטיידותבמוצריםחיונייםאוקבלתשירותיםחיוניים; )א(

סיועלאדםשישלוקושיאומצוקההדורשיםסיוע; )ב(

קבלתטיפולרפואיאוטיפולסוציאליחיוני; )ג(

טבילתאישהבמקווהטהרה; )ד(

העברהשלקטיןביןהוריוהחייםבנפרד; )ה(

העברהשלקטיןשההורההאחראיעליונדרשלצאתלצורךחיוניואין )ו(
במקוםהמגוריםאחראישניתןלהשאיראתהקטיןבהשגחתו;

טיפולחיוניבבעלחיים; )ז(

יציאהשלעובדלמקוםעבודהשפעילותומותרתבחוקזהאובתקנותלפיו, )ח(
לרבותשלעיתונאיאועובדמקצועותהתקשורת;

הגעהלמשכןהכנסת; )ט(

השתתפותבהפגנה; )י(

הגעהלהליךמשפטישהיוצאלמרחבהציבוריהואצדלו,בעלמעמדבו )יא(
אושנדרשלהשתתףבו;

תרומתדם; )יב(
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הגעהלפעילותבגופים,במוסדותאובמסגרותאולפעילויות,לשירותיםאו )יג(
לתכניותשהותרובחוקזהאובתקנותלפיו;

השתתפותבהלוויהאובבריתשלקרובמשפחה;לענייןזה,"קרובמשפחה" )יד(
-הורההורה,הורה,בןזוגאוהורהשלו,ילד,נכד,אחאואחותוילדיהם,דוד

אודודה;

יציאהממקוםשהייהקבועאחדלמשנהו; )טו(

יציאהלפעילותספורטשליחידאואנשיםהגריםבאותומקום,ממקום )טז(
המגורים,שלאבאמצעותכלירכבממונע;

יציאהממקוםהמגוריםלהתאווררותעדלמרחקשייקבעבתקנות; )יז(

יציאהלשדהתעופהלפיתנאיםשייקבעובתקנות; )יח(

ביקורשלאדםעםמוגבלותאצלקרובמשפחתואואפוטרופסולפיתנאים )יט(
שייקבעובתקנות;";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונהלפי ")ב(
סעיף3א,יקראואתסעיףקטן)א(כך:

בפסקה)1(,במקוםפסקתמשנה)י(יקראו: )1(

להגבלות בכפוף בה והשתתפות להפגנה אדם של יציאה ")י(
המותר ההפגנהמתקיימתבמרחק אם -)2( פסקה לפי שנקבעו

ליציאהממקוםמגוריםשנקבעלפיפסקהזו;";

בפסקה)2(,במקוםהסיפההחלבמילים"התקהלותבמרחבהציבורי" )2(
יקראו"התקהלותבמרחבהציבורי;בתקנותלפיפסקהזורשאיתהממשלה
לרבות דתי, בטקס או בתפילה בהפגנה, התקהלות על הגבלה לקבוע
הגבלהעלמספרהאנשיםהמשתתפיםבהתקהלותכאמורשלאתפחת
זו,ובלבדשהגבלהכאמור מהגבלהעלהתקהלותשנקבעהלפיפסקה
חיוניתלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה;לאיהיהבהגבלהלפיפסקהזו

כדילמנועלחלוטיןקיוםהפגנה,תפילהאוטקסדתי"ר"

בסעיף10לחוקהעיקרי,בסופויבוא:5רתיקוןסעיף10

בתקופתקיומהשלהכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונהלפיסעיף3א, ")ד(
לאיתקיימובחינותכאמורבסעיףקטן)ב()3(,למעטבחינותאלה:

בחינותשהממשלהקבעהבתקנותלפיסעיףזהשניתןלקיימןבתקופת )1(
ההכרזהלפיסעיף3א,ובלבדשמצאהשקיומןחיונילמרותהתפשטותרחבהשל

נגיףהקורונההגורמתלפגיעהחמורהבבריאותהציבור,כאמורבסעיף3א)א(;

בחינותשמתקיימותבאמצעיםדיגיטלייםללאצורךבנוכחותהנבחןבמוסד )2(
שעורךאתהבחינה;

בחינותבתחוםהרפואהוהבריאותר" )3(

בסעיףר4לחוקהעיקרי,במקום"לפיסעיף7)1("יבוא"לפיסעיף7)א()1(ו־7)ב(,"רררתיקוןסעיףר4

בסעיף47לחוקהעיקרי,בכלמקום,אחרי"בהכרזהלפיסעיף2"יבוא"או3א",ואחרי7רתיקוןסעיף47
"בביטולהכרזהלפיסעיף3"יבוא"או3א"ר

בסעיף51לחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:8רתיקוןסעיף51

הגעהלפעילותבגופים,במוסדותאובמסגרותאולפעילויות,לשירותיםאו )יג(
לתכניותשהותרובחוקזהאובתקנותלפיו;

השתתפותבהלוויהאובבריתשלקרובמשפחה;לענייןזה,"קרובמשפחה" )יד(
-הורההורה,הורה,בןזוגאוהורהשלו,ילד,נכד,אחאואחותוילדיהם,דוד

אודודה;

יציאהממקוםשהייהקבועאחדלמשנהו; )טו(

יציאהלפעילותספורטשליחידאואנשיםהגריםבאותומקום,ממקום )טז(
המגורים,שלאבאמצעותכלירכבממונע;

יציאהממקוםהמגוריםלהתאווררותעדלמרחקשייקבעבתקנות; )יז(

יציאהלשדהתעופהלפיתנאיםשייקבעובתקנות; )יח(

ביקורשלאדםעםמוגבלותאצלקרובמשפחתואואפוטרופסולפיתנאים )יט(
שייקבעובתקנות;";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונהלפי ")ב(
סעיף3א,יקראואתסעיףקטן)א(כך:

בפסקה)1(,במקוםפסקתמשנה)י(יקראו: )1(

להגבלות בכפוף בה והשתתפות להפגנה אדם של יציאה ")י(
המותר ההפגנהמתקיימתבמרחק אם -)2( פסקה לפי שנקבעו

ליציאהממקוםמגוריםשנקבעלפיפסקהזו;";

בפסקה)2(,במקוםהסיפההחלבמילים"התקהלותבמרחבהציבורי" )2(
יקראו"התקהלותבמרחבהציבורי;בתקנותלפיפסקהזורשאיתהממשלה
לרבות דתי, בטקס או בתפילה בהפגנה, התקהלות על הגבלה לקבוע
הגבלהעלמספרהאנשיםהמשתתפיםבהתקהלותכאמורשלאתפחת
זו,ובלבדשהגבלהכאמור מהגבלהעלהתקהלותשנקבעהלפיפסקה
חיוניתלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה;לאיהיהבהגבלהלפיפסקהזו

כדילמנועלחלוטיןקיוםהפגנה,תפילהאוטקסדתי"ר"

תיקוןסעיף10בסעיף10לחוקהעיקרי,בסופויבוא:5ר

בתקופתקיומהשלהכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונהלפיסעיף3א, ")ד(
לאיתקיימובחינותכאמורבסעיףקטן)ב()3(,למעטבחינותאלה:

בחינותשהממשלהקבעהבתקנותלפיסעיףזהשניתןלקיימןבתקופת )1(
ההכרזהלפיסעיף3א,ובלבדשמצאהשקיומןחיונילמרותהתפשטותרחבהשל

נגיףהקורונההגורמתלפגיעהחמורהבבריאותהציבור,כאמורבסעיף3א)א(;

בחינותשמתקיימותבאמצעיםדיגיטלייםללאצורךבנוכחותהנבחןבמוסד )2(
שעורךאתהבחינה;

בחינותבתחוםהרפואהוהבריאותר" )3(

תיקוןסעיףר4בסעיףר4לחוקהעיקרי,במקום"לפיסעיף7)1("יבוא"לפיסעיף7)א()1(ו־7)ב(,"ררר

בסעיף47לחוקהעיקרי,בכלמקום,אחרי"בהכרזהלפיסעיף2"יבוא"או3א",ואחרי7ר
"בביטולהכרזהלפיסעיף3"יבוא"או3א"ר

תיקוןסעיף47

תיקוןסעיף51בסעיף51לחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:8ר
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ביוםתחילתושלחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש ")ב(
)הוראתשעה()תיקוןמס'2(,התשפ"א-22020,יראוכאילוניתנההכרזהעלמצבחירום

מיוחדבשלנגיףהקורונהלפיסעיף3א,שתוקפה7ימיםר"

תחילתושלחוקזהביוםי"בבתשריהתשפ"א)30בספטמבר2020(ר רתחילה

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשפ"א,עמ'38ר 2
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