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

.1

תיקון תקנה 2

.2

תיקון תקנה 2א

.3
.4

בתקנה  1לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש  -הגבלת פעילות) ,התש"ף2020-
(להלן  -התקנות העיקריות) ,אחרי ההגדרה "אנשים הגרים באותו מקום" יבוא:

2

""מעבדת תיקונים"  -מעבדה לתיקון מכשירים שהתקלקלו או להחלפתם למעט
מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;".
בתקנה  2לתקנות העיקריות -
( )1בפסקה ( ,)1המילים "ובכלל זה"  -יימחקו ,ובסופה יבוא "וכן הסעה של עובד
למקום עבודה כאמור";
( )2בפסקה (- )11
(א) המילה "לחתונה"  -תימחק;
(ב) המילים "יציאה לתפילה בסמוך למקום מגורים"  -יימחקו;
( )3אחרי פסקה ( )11יבוא:
"(11א)

יציאה לתפילה של אדם שקיבל אישור לכך לפי תקנה 2ב(ב);"

( )4בפסקה ( ,)13במקום "צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש  ")2019יבוא "צו
בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)".
החלפת תקנה 2ב

בתקנה 2א( )2לתקנות העיקריות ,במקום "תקנה (5א)" יבוא "תקנה (5א) או (א.")1
במקום תקנה 2ב לתקנות העיקריות יבוא:
"איסור חתונה או
תפילה במרחב
הציבורי

2ב.

(א)

(ב)

לא יעשה אדם במרחב הציבורי אחד מאלה:
()1

יתפלל יחד עם אדם נוסף או יותר;

()2

ישתתף בחתונה ,לרבות כאורח".

על אף האמור בתקנת משנה (א)(- )1
( )1רב הכותל והמקומות הקדושים רשאי לאשר
תפילה בשטח פתוח בכותל המערבי לעשרה אנשים
קבועים ,ככל האפשר ,הגרים בקרבת מקום ,במועדים
ובתנאים שאישר בהסכמת שר הבריאות; רב הכותל
והמקומות הקדושים יעביר מבעוד מועד למשטרת
ישראל את שמות האנשים שאישר להם להתפלל
כאמור ואת המועדים והתנאים לכך כפי שאישר להם;
( )2השר לשירותי דת רשאי לאשר לאדם להתפלל
בשטח פתוח ,במניין קבוע של עשרה אנשים קבועים,
ככל האפשר ,לצורך צילום התפילה ושידורה לציבור

1
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הרחב ,ובלבד שאישור כאמור יינתן לחמישה
מניינים לכל היותר; אישור מקום התפילה והתנאים
להשתתפות בתפילה יינתנו בהסכמת שר הבריאות;
עובד המשרד לשירותי דת שהשר לשירותי דת מינה
לכך יעביר מבעוד מועד למשטרת ישראל את שמות
האנשים שאושר להם להשתתף בתפילה כאמור
וכן את התנאים ,את המקום ואת מועדי התפילה
שאושרו לכל אחד מהם".

.5

.6

בתקנה  3לתקנות העיקריות ,במקום פסקה ( )3יבוא:
"()3

הלוויה תיערך במקום פתוח בלבד ובהשתתפות של עד עשרים אנשים;

()4

ברית מילה תיערך בהשתתפות של עד עשרה אנשים;".

במקום תקנה 3א לתקנות העיקריות יבוא:
3א.

"אחריות מעסיק

תיקון תקנה 3

החלפת תקנה 3א

מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה:
( )1טרם הגעת עובד למקום העבודה ,העובד ימדוד חום
וימלא הצהרה על מדידת חום והיעדר התסמינים :חום גוף
מעל  38מעלות צלזיוס ,שיעול ,קושי בנשימה; העובד יגיע
למקום העבודה עם טופס הצהרה מלא לאותו יום; המעביד
יאסוף וישמור את הטפסים כאמור; ולעניין עובד שאינו
מועסק במסגרת עסק או משלח יד של המעסיק  -הצהרה
כאמור יכול שתיעשה בעל פה; המנהל ,כהגדרתו בפקודת
בריאות העם ,31940 ,יפרסם טופס הצהרה המשקף את
הפרטים האמורים באתר האינטרנט של משרד הבריאות;
( )2שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם; במקום
עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור ,ידאג המעסיק
לאמצעים אחרים למניעת הדבקה;
( )3לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע ,ככל האפשר,
ובכלל זה מקלדת ,עכבר ,טלפון קווי; ציוד בשימוש של
יותר מאדם אחד ,יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה
מאדם לאדם;
( )4מתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי
היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים;
( )5מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום
העבודה ,לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים".

.7

במקום תקנה  4לתקנות העיקריות יבוא:
"שירות משלוחים

3

.4

החלפת תקנה 4

בכפוף להוראות תקנה  ,5אין בהוראות תקנות אלה כדי לאסור
על שירות משלוחים; בשירות משלוחים למקום מגורים,
המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים ,מחוצה לו".
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תיקון תקנה 5

.8

תיקון תקנה 6

.9

החלפת תקנה 10

.10

תחילה

.11

בתקנה  5לתקנות העיקריות -
()1

בתקנת משנה (א) -
(א)

פסקה (1א)  -תימחק;

(ב) בפסקה ( ,)3בסופה יבוא "ולמעט חנות כמפורט בתקנת משנה (ב)(,)2
המצויה במבנה סגור בשוק ,בכפוף לתנאים בתקנת משנה (ב)";
()2

אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(א )1לא יפעיל אדם חנות שאינה כאמור בתקנת משנה (ב)( )2או מעבדת
תיקונים ,בדרך של פתיחתה לציבור; אדם רשאי להפעיל חנות או מעבדת
תיקונים בהזמנה מראש באמצעות טלפון או המרשתת (אינטרנט) ,בשירות
משלוחים בלבד ובלא איסוף מהחנות או מהמעבדה;".

()3

בתקנת משנה (ב) -
(א)

במקום פסקה ( )1יבוא:
"( )1חנות שאינה כאמור בפסקה ( ,)2בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית
מלון  -בהזמנה מראש באמצעות טלפון או המרשתת (אינטרנט) ,בשירות
משלוחים בלבד ובלא איסוף מהחנות או מבית האוכל;";

(ב) בפסקה ( ,)2במקום "מכון אופטיקה" יבוא "חנות אופטיקה" ואחרי "מוצרי
היגיינה" יבוא "וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים";
(ג) פסקה ( - )3תימחק.
בתקנה  6לתקנות העיקריות -
( )1בפסקה ( ,)1אחרי "בניגוד לתקנה (5א)" יבוא "או המפעיל חנות או מעבדת תיקונים
בדרך של פתיחתה לציבור ,בעצמו או באמצעות אחר ,בניגוד לתקנה (5א;")1
()2

בפסקה ( ,)2הקטע החל במילים "דינו  -מאסר" עד סופה  -יימחק.

()3

במקום פסקה ( )4יבוא:
"( )4המתפלל יחד עם אדם נוסף או יותר במרחב הציבורי או המשתתף בחתונה
במרחב הציבורי ,בניגוד לתקנה 2ב".

במקום תקנה  10לתקנות העיקריות יבוא:
 .10תקנות שעת חירום אלה יעמדו בתוקפן  7ימים מיום פרסומן
של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש  -הגבלת
פעילות) (תיקון מס'  ,)2התש"ף".42020-

"תוקף

תחילתן של תקנות שעת חירום אלה ביום ו' בניסן התש"ף ( 31במרס  ,)2020בשעה
 ;17:00ואולם תחילתן של תקנות 2 ,)11(2ב)(א)( )2ו– )4(6לתקנות העיקריות ,כנוסחן
בתקנות שעת חירום אלה ,לעניין חתונה ,ביום ז' בניסן התש"ף ( 1באפריל ,)2020
בשעה .8:00

ו' בניסן התש"ף ( 31במרס )2020
(חמ )3-5994

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
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4
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