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תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש  -הגבלת פעילות) (תיקון מס' ,)6
התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק–יסוד :הממשלה ,1מתקינה הממשלה תקנות שעת
חירום אלה:
תיקון תקנה 2

.1

תיקון תקנה 2ב

.2
.3
.4

בתקנה  2לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש  -הגבלת פעילות) ,התש"ף-
( ,22020להלן התקנות העיקריות) -
( )1בפסקה ( ,)1אחרי "עובד" יבוא "או מועמד לעבודה";
( )2בפסקה ( ,)10המילים "ולמרחב הציבורי"  -יימחקו ,ובסופה יבוא "ולמרחב
הציבורי".

תיקון תקנה 6
הוראות שעה

בתקנה 2ב(ב) לתקנות העיקריות ,במקום " 10אנשים" יבוא " 19אנשים".
בתקנה  )1(6לתקנות העיקריות ,בסיפה ,אחרי "בתקנה (5א)" יבוא "או "(5א.")1
(א) בתקופה שמיום כ"ט בניסן התש"ף ( 23באפריל  )2020עד יום ט' באייר התש"ף
( 3במאי  )2020יראו כאילו -
( )1בתקנה  5לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה (ב) בא:
"(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) ,ביישוב שמרבית תושביו מוסלמים
וכן באזור בירושלים המסומן במפה שבתוספת השלישית ,לא יפעיל אדם
מקום ,עסק או חנות כמפורט בתקנת משנה (ב)( )1עד (2א) בדרך של פתיחתם
לציבור החל משעה  18:00ועד  3:00למחרת היום ,למעט בית מרקחת ובכפוף
לאמור בתקנת משנה (ב)( ;)2אדם רשאי להפעיל מקום ,עסק או חנות כאמור
בהזמנה מראש באמצעות טלפון או המרשתת (אינטרנט) ,בשירות משלוחים
בלבד ובלא איסוף מהמקום ,מהעסק או מהחנות כאמור;".
( )2בתקנה  )1(6לתקנות העיקריות -
(א) ברישה ,אחרי "בניגוד לתקנה (5א ")1בא "המפעיל מקום ,עסק או חנות
בדרך של פתיחתו לציבור ,בעצמו או באמצעות אחר ,בניגוד לתקנה (5ג)";
(ב) בסיפה ,במקום "בתקנה (5א) או (5א ")1בא "בתקנה (5א)(5 ,א )1או (5ג)";
( )3אחרי התוספת השנייה לתקנות העיקריות בא:

1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ק"ת התש"ף ,עמ'  ,)852( 812עמ'  ,870עמ'  ,974עמ'  ,1062עמ'  ,1092עמ'  ,1102עמ' .)1178( 1170
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"תוספת שלישית
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(ב) בתקופה שעד יום ג' באייר התש"ף ( 27באפריל  )2020בשעה  ,16:00יראו כאילו
בתקנה  2לתקנות העיקריות ,אחרי פסקה ( )15בא:
"( )16יציאה לביקור בבית קברות צבאי ,בחלקה צבאית או בקבר צבאי
המצויים בבית קברות אזרחי ,או בקבר של חלל מערכות ישראל אף אם אינו
קבר צבאי ,בקבר של חלל פעולות איבה ,באתר הנצחה לחללי מערכות ישראל
או לנפגעי פעולות איבה או בבית יד לבנים".
(ג) על אף האמור בתקנות העיקריות ,בתקופה שמיום ד' באייר התש"ף ( 28באפריל
 )2020בשעה  17:00עד יום ה' באייר התש"ף ( 29באפריל  )2020בשעה  ,20:00יראו
כאילו -
( )1בתקנה  2לתקנות העיקריות ,במקום פסקה ( )2בא:
"( )2הצטיידות בתרופות ובמוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים
בתחום היישוב שבו נמצא מקום מגוריו; ואולם רשאי אדם לצאת מתחום
היישוב שבו נמצא מקום מגוריו ליישוב סמוך לשם הצטיידות בתרופות
או במוצרים חיוניים אחרים או לשם קבלת שירותים חיוניים ,אם לא ניתן
להצטייד באחד מאלה או לקבל את השירותים האמורים ביישוב שבו
נמצא מקום מגוריו";
( )2אחרי תקנה 6א לתקנות העיקריות בא:
"סמכויות שוטר

6ב .רשאי שוטר ,לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות
שעת חירום אלה ,נוסף על הסמכויות הנתונות לו
בתקנה 6א -
( )1למנוע יציאה של אדם או רכב מהיישוב;
( )2לדרוש מכל אדם להזדהות לפניו ולמסור לו כל
ידיעה או מסמך; לצורך כך רשאי שוטר לעכב אדם או
כלי רכב;
( )3להורות לרשות מקומית לפעול במסגרת תפקידיה
וסמכויותיה לעניין הסדרי תנועה ברשות המקומית,
ובלבד שקיבל אישור קצין משטרה לעניין זה;
( )4סירב אדם לדרישה של שוטר לפי פסקה ()1
או ( ,)2רשאי שוטר לעשות שימוש בכוח סביר לשם
מילוי הדרישה כאמור;".

( )3במקום תקנה 3ב לתקנות העיקריות בא:
"הגבלת תחבורה
ציבורית

3ב( .א) לא יפעיל אדם שירות תחבורה ציבורית ובכלל
זה אוטובוסים ,רכבות נוסעים ושירותי הסעה
לנוסעים המיועדים לשירות הציבור.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותרת הפעלה
של שירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות
הציבור כמפורט להלן ובתנאים אלה:
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( )1שירות הסעה לעובדים למקום עבודתם
וחזרה ממנו ,בהתאם להוראות המנהל לעניין
מניעת הדבקה; לעניין זה "המנהל"  -כהגדרתו
בסעיף  2לפקודת בריאות העם , 31940 ,ומי שהוא
הסמיכו לעניין סעיף  )1(20לפקודה האמורה;
( )2הפעלת מונית עם נוסע אחד או הסעה של
אדם לצורך רפואי או לצורך כמפורט בתקנה ,)8(2
( )14( ,)13ו–( )15עם מלווה ובתנאי שהנוסעים
כאמור ישבו במושב האחורי וחלונות המונית
יהיו פתוחים".
כ"ח בניסן התש"ף ( 22באפריל )2020
(חמ )3-5994
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