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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת
שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס'  ,)8התשפ"א2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  25 ,24 ,23 ,12 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,4ו– 27לחוק סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ,התש"ף( 12020-להלן  -החוק) ,מתקינה
הממשלה תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

הוספת תקנה 6א

.2

תיקון תקנה 7

.3

בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
(הגבלת פעילות והוראות נוספות) ,התש"ף( 22020-להלן  -התקנות העיקריות),
בתקנה  ,1אחרי ההגדרה "ספורטאי מקצועי" יבוא:
""ספורטאי תחרותי"  -ספורטאי שהוא אחד מאלה:
( )1ספורטאי קטין ,ולעניין ספורטאי בענפי השחייה והמים  -גם ספורטאי
בגיר ,אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר ,על פי אישור
של איגוד או התאחדות כהגדרתם בחוק הספורט ,התשמ"ח( 31988-להלן  -חוק
הספורט) ,כי הוא עומד בתנאים אלה:
(א) היה רשום באיגוד או בהתאחדות כאמור ,ביום י"א בחשוון
התשפ"א ( 29באוקטובר ;)2020
(ב)

נמצא כשיר לפי סעיף  5לחוק הספורט;

(ג)

בוטח לפי סעיף  7לחוק הספורט;

(ד) התקיים בו אחד מאלה:
( )1לעניין ענף ספורט אישי  -הוא השתתף ב– 4תחרויות לפחות
בתקופה שמיום כ"א באלול התשע"ח ( 1בספטמבר  )2018עד יום ה'
באדר התש"ף ( 1במרס ;)2020
( )2לעניין ענף ספורט קבוצתי  -הוא היה רשום בטופס המשחק של
הקבוצה ב– 6תחרויות לפחות בתקופה שמיום כ"א באלול התשע"ח
( 1בספטמבר  )2018עד יום ה' באדר התש"ף ( 1במרס ;)2020
( )2נהג כלי תחרותי שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר,
על סמך אישור התאחדות נהיגה ספורטיבית כמשמעותה בחוק הנהיגה
הספורטיבית ,התשס"ו ,42005-כי הוא רשום בהתאחדות נהיגה ספורטיבית
והשתתף בשני אירועי נהיגה ספורטיבית לפחות בתקופה שמיום כ"א באלול
התשע"ח ( 1בספטמבר  )2018עד יום ה' באדר התש"ף ( 1במרס .";)2020
אחרי תקנה  6לתקנות העיקריות יבוא:
"שיעור נהיגה
מעשי

בתקנה  7לתקנות העיקריות -
()1

1
2
3
4

בפסקה ( ,)5המילים "למטרת מתן שירות סוציאלי חיוני"  -יימחקו;

ס"ח התש"ף ,עמ'  266ועמ'  ;378התשפ"א ,עמ' .38
ק"ת התש"ף ,עמ'  ;2770התשפ"א ,עמ'  ,46עמ'  ,50עמ'  ,82עמ'  ,116עמ'  ,160עמ'  ,204עמ'  ,238ועמ' .262
ס"ח התשמ"ח ,עמ' .122
ס"ח התשס"ו ,עמ' .110
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()2

במקום פסקה ( )6יבוא:
"( )6מקום המשמש לאימון ספורט ,לרבות בריכת שחייה ,אשר המנהל הכללי
של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש בעבור אימון או תחרות של
ספורטאי מקצועי או ספורטאי תחרותי בלבד;";

()3

אחרי פסקה ( )7יבוא:
"(7א) בלי לגרוע מהאמור בפסקה ( ,)7מתחם אירוח הכולל  4יחידות אירוח
לכל היותר; בפסקה זו -
"יחידת אירוח"  -יחידה נפרדת במתחם אירוח המשמשת לאירוח ולנופש
וכוללת חדר אחד לפחות ,ובו מיטה ,חדר רחצה ושירותים;
"מתחם אירוח"  -מקום אירוח הכולל יותר מיחידת אירוח אחת ,בלא כניסה
משותפת או חללים משותפים ליחידות;";

( )4בפסקה ( ,)9בסופה יבוא "או שטח פתוח באתר עתיקות כהגדרתו בחוק האמור,
או שטח פתוח באתר מורשת ,ובלבד שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט
אישר כי הוא אתר מורשת הנתמך בידי משרד התרבות והספורט;";
()5

אחרי פסקה ( )9יבוא:
"( )10בריכה טיפולית לצורך טיפול במים; לעניין זה" ,בריכה טיפולית" ו"טיפול
במים"  -כהגדרתה וכמשמעותו ,בהתאמה ,בפרט  1.1.1.21לתוספת השנייה
לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל;51970-
( )11מקום למתן טיפול שאינו רפואי ,בגוף האדם ,ובכלל זה מספרה ומקום
למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה;
()12

מקום למתן טיפול רפואה משלימה;

( )13מקום להקרנת סרט קולנוע שהצפייה בו נעשית מתוך רכב פרטי ("חנו
וצפו"  -דרייב אין)".

.4

אחרי תקנה  8לתקנות העיקריות יבוא:
"הוראות נוספות
להפעלת מקום
ציבורי או עסקי
מסוים הפתוח
לציבור

הוספת תקנה 8א

8א .מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי המפורט להלן,
לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור אלא בכפוף
להוראות תקנה  8ולהוראות המפורטות להלן ,לצדו:
( )1בריכת שחייה המשמשת בעבור אימון או תחרות של
ספורטאי מקצועי או תחרותי כאמור בתקנה  - )6(7בתפוסה
שלא תעלה על שחיין אחד בכל מסלול שחייה ובכפוף להוראות
המנהל ,ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי וחיטוי;
()2

מתחם אירוח כאמור בתקנה 7(7א) -
(א) ביחידת אירוח מתארחים אנשים הגרים באותו
מקום;
(ב) לא יופעלו מיתקנים משותפים ,ובכלל זה חדר אוכל,
בריכת שחייה ומכון כושר;

5

ס"ח התש"ל ,עמ' .1841
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( )3מקום למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם ,ובכלל זה
מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה כאמור בתקנה
- )11(7
(א) המפעיל של המקום יחטא את הכלים ,את הציוד
ואת הכיסא או את מיטת הטיפול אשר היו בשימוש ,וכן
יחליף מגבות וחלוקים ,בין לקוח ללקוח;
(ב) המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח,
יעטה המטפל מסכה ומגן פנים;
(ג)
()4

המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

מקום למתן טיפול רפואה משלימה כאמור בתקנה - )12(7
(א) בתנאים האמורים בפסקה ( )1לגבי טיפול כאמור
המתבצע באמצעות מגע בגוף המטופל;
(ב)

המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

( )5מקום להקרנת סרט קולנוע שהצפייה בו נעשית מתוך
רכב פרטי כאמור בתקנה - )13(7
(א)

בתפוסה שלא תעלה על  400כלי רכב פרטיים;

(ב)

בלא מכירת מזון;

(ג)

הצבת סדרנים לשמירת ההוראות;

(ד) בכפוף להוראות המנהל ,ובכלל זה לעניין שמירת
מרווחים ,אופן רכישת הכרטיסים וניקוי וחיטוי".
תיקון תקנה 10

.5

הוספת תקנה 11א
ו–11ב

.6

בתקנה  10לתקנות העיקריות -
()1

במקום כותרת השוליים יבוא "תנאים לבית תפילה";

()2

במקום תקנת משנה (א) יבוא:
"(א) לא יתפלל אדם במבנה יחד עם אנשים אחרים ,במספר מתפללים כולל
העולה על  ,10למעט אנשים הגרים באותו מקום;".

()3

בתקנת משנה (ב) -
(א) ברישה ,המילים "בשטח פתוח"  -יימחקו;
(ב)

בפסקה ( ,)2בסופה יבוא "בשטח פתוח ו– 10במבנה".

אחרי תקנה  11לתקנות העיקריות יבוא:
"הגבלת אירועים 11א( .א) לא יארגן אדם ולא ישתתף בכנס ,באירוע ספורט ,בפסטיבל,
במופע בידור או במופע אומנות (להלן  -אירוע אסור).
(ב) לא יארגן אדם ולא ישתתף בטקס ,לרבות חתונה או טקס
דתי ,במסיבה או בטיול מאורגן (להלן  -אירוע מוגבל) ,שמספר
המשתתפים בו עולה על המספר האמור בתקנה (4א).
(ג) מפעיל מקום ציבורי או עסקי לא יקיים במקום ציבורי או
עסקי אירוע אסור ,ועל אף האמור בתקנת משנה (ב) ,לא יקיים
בו אירוע מוגבל.

312
30/10/20

 תונקתה ץבוקץבוקב"י  8863,תונקתה ץבוקונקתה ץבוק
16:12

(ד) מחזיק מקום שאינו מקום ציבורי או עסקי לא יקיים
במקום שהוא מחזיק אירוע אסור ולא יקיים בו אירוע מוגבל
במספר משתתפים העולה על המספר האמור בתקנת משנה
(ב); לעניין תקנת משנה זו ,יראו מחזיק מקום כאמור שהוא
מוסד חינוך  -בעל מוסד כהגדרתו בתקנות סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת
פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) ,התש"ף;62020-
(ה) נותן שירות לאירוע לא ייתן שירות לאירוע אסור ,לא
ייתן שירות לאירוע מוגבל המתקיים במקום ציבורי או עסקי
ולא ייתן שירות לאירוע מוגבל המתקיים במקום אחר שמספר
המשתתפים בו עולה על מספר המשתתפים האמור בתקנת
משנה (ב); בתקנה זו ובתקנה (13א)" ,נותן שירות לאירוע" -
מי שנותן דרך עיסוק שירותי תאורה ,מוזיקה ,צילום ותשתיות
לאירוע או שירותי הסעדה לאירוע ,לרבות הגשת משקאות.
11ב( .א) מבקר במקום ציבורי או עסקי שהכניסה אליו נעשית
בתיאום או בהזמנה מראש ,או מותנית ברישום או בזיהוי
בעת הכניסה אליו או במועד מוקדם יותר ,ימסור למחזיק או
למפעיל של עסק כאמור או למי מטעמם ,את מספר הטלפון
שלו למטרת חקירה אפידמיולוגית ,אם תידרש.

רישום ושמירת
פרטים

(ב) מחזיק או מפעיל של מקום כאמור בתקנת משנה (א)
ישמור רשימה של מספרי הטלפון שנמסרו לו (להלן  -רשימה
טלפונית) לשם העברתם למשרד הבריאות לצורך ביצוע
חקירה אפידמיולוגית ,ונוסף על הרשימה הטלפונית ישמור
את הפרטים האלה:
( )1שם ושם משפחה של המבקרים ,אם בעת התיאום,
ההזמנה או הרישום נמסרים פרטים אלה על ידי
המבקרים;
( )2זמן הכניסה או היציאה מהמקום ,אם יש בידי
המחזיק או המפעיל פרטים אלה;
( )3במקום אירוע  -רשימה הכוללת את מספר המושב
של המבקרים ,אם יש בידי המחזיק או המפעיל פרטים
אלה.
(ג) לבקשת משרד הבריאות ,לשם ביצוע חקירה
אפידמיולוגית ,ולמטרה זו בלבד  -ימסור המחזיק או המפעיל
את הרשימה הטלפונית ואת הפרטים הנוספים לפי תקנת
משנה (ב) ,אם יש בידו.
(ד) המחזיק או המפעיל של המקום ישמור את הרשימה
הטלפונית בסוד ,לא יגלה את האמור בה לאחר ולא יעשה בה
כל שימוש פרט לתכלית האמורה בתקנה זו ,כאמור בסעיף
(48ב) לחוק.
6
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(ה) המחזיק או המפעיל של המקום ימחק את הרשימה
הטלפונית בחלוף  20ימים ממועד שמירת הפרטים ,כאמור
בסעיף (48ב) לחוק.
(ו) הוראות תקנה זו לא יחולו על עסק שמעצם טיבו הכניסה
אליו נעשית שלא בתיאום או בהזמנה מראש ואינה מותנית
ברישום או בזיהוי ,בין בעת הכניסה ובין במועד מוקדם יותר,
למעט אם מתקיימת פעילות מסוימת בעסק כאמור המתאפיינת
בריבוי משתתפים ובשהייה ממושכת משותפת של אנשים
ולעניין פעילות כאמור".
תיקון תקנה 13

.7

תיקון תקנה 18

.8

תיקון תקנה 21

.9

בתקנה (13א) לתקנות העיקריות -
()1

אחרי פסקה ( )10יבוא:
"(10א)
8א(;";)2

()2

במקום פסקה (12א) יבוא:
"(12א)

()3

המפעיל מתחם אירוח שפועלים בו מיתקנים משותפים בניגוד לתקנה

המתפלל יחד עם אנשים אחרים במבנה ,בניגוד לתקנה (10א);";

אחרי פסקה (12א) יבוא:
"(12ב) מפעיל מקום ציבורי או עסקי שקיים בו אירוע אסור או שקיים בו אירוע
מוגבל ,בניגוד לתקנה 11א(ג);
(12ג) מחזיק מקום שאינו מקום ציבורי או עסקי שקיים בו אירוע אסור ,או
שקיים בו אירוע מוגבל במספר משתתפים העולה על מספר המשתתפים האמור
בתקנה 11א(ב) ,בניגוד לתקנה 11א(ד);
(12ד) נותן שירות לאירוע שנכח באירוע אסור ונתן לו שירות ,שנכח באירוע
מוגבל המתקיים במקום ציבורי או עסקי ונתן לו שירות או שנכח באירוע מוגבל
המתקיים במקום אחר ,שמספר המשתתפים בו עולה על מספר המשתתפים
האמור בתקנה 11א(ב) ונתן לו שירות ,בניגוד לתקנה 11א(ה);".

בתקנה  18לתקנות העיקריות -
( )1בפסקה ( ,)1אחרי "לעניין עבירה לפי תקנה (13א)(12א)" יבוא "ו–(12ג) וכן עבירה
לפי תקנה (13א)(12ד) שנעברה במקום שאינו מקום ציבורי או עסקי";
( )2בפסקה ( ,)2במקום "(13א)( )2עד ( )12ו–( ")13יבוא "(13א)( )2עד (12( ,)12ב) ו–()13
וכן לעניין עבירה לפי תקנה (13א)(12ד) שנעברה במקום ציבורי או עסקי".
בתקנה  21לתקנות העיקריות במקום "י"ד בחשוון התשפ"א ( 1בנובמבר  ")2020יבוא
"כ"ז בחשוון התשפ"א ( 14בנובמבר .")2020
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בתוספת השלישית לתקנות העיקריות -
()1

אחרי פרט ( )10יבוא:
טור א'
העבירות המינהליות

"(10א)
()2

(13א)(10א)

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

;"5,000

אחרי פרט (12א) יבוא:
טור א'
העבירות המינהליות

"(12ב)

.11

תיקון התוספת
השלישית

(13א)(12ב)

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

5,000

(12ג) (13א)(12ג)

5,000

(12ד) (13א)(12ד)

"5,000

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בחשוון התשפ"א ( 1בנובמבר  ,)2020תחילה

(א)
בשעה .06.00
(ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א) -
( )1תחילתן של תקנות  )6(7ו–8א( )1לתקנות העיקריות ,כנוסחן בתקנות  )2(3ו–4
לתקנות אלה ,ביום י"ג בחשוון התשפ"א ( 31באוקטובר ;)2020
( )2תחילתן של תקנות 11א11 ,ב(13 ,א)(12ב) עד (12ד) 18 ,ופרטים (12ב) עד
(12ד) לתוספת השלישית לתקנות העיקריות ,כנוסחם בתקנות אלה ,ביום י"ד
בחשוון התשפ"א ( 1בנובמבר  ,)2020בשעה .14.00

י"ב בחשוון התשפ"א ( 30באוקטובר )2020
(חמ )3-6092

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
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