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תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש  -הגבלת פעילות) (תיקון מס' ,)5
התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק–יסוד :הממשלה ,1מתקינה הממשלה תקנות שעת
חירום אלה:
תיקון תקנה 2

.1

החלפת תקנה 2ב

.2

תיקון תקנה 3א

.3

בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש  -הגבלת פעילות) ,התש"ף( 22020-להלן
 התקנות העיקריות) ,בתקנה - 2()1

במקום פסקה ( )2יבוא:
"( )2רכישת מוצר או קבלת שירות במקום שפעילותו לא נאסרה לפי תקנות
אלה או לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראת שונות)
(הוראת שעה) ,התש"ף;";32020-

()2

אחרי פסקה ( )8יבוא:
"(8א) פעילות ספורט של יחיד ,של יחיד עם אדם קבוע אחד בלבד ,או של
אנשים הגרים באותו מקום ,ולמרחק של עד  500מטרים ממקום המגורים;";

()3

בפסקה ( ,)10אחרי "באותו מקום" יבוא "ולמרחב הציבורי";

( )4בפסקה ( ,)11במקום "או לברית" יבוא " ,לברית ,לחתונה או למקווה גברים ,ובלבד
שבכל עת לא ישהו במתחם המקווה מעל  3אנשים והמקווה פועל בכפוף לכל דין;";
()5

במקום פסקה (11א) יבוא:
"(11א) יציאה לתפילה לפי תקנה 2ב(א) ולמרחק של עד  500מטרים ממקום
המגורים או ממקום העבודה;";

()6

במקום פסקה ( )13יבוא:
"( )13יציאה לפעילות מותרת או לפעילות שניתן לה אישור ,לפי צו בריאות
העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה),
התש"ף ,42020-צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות
שונות) (הוראת שעה) ,התש"ף ,2020-או תקנות אלה ,לפי העניין;".

במקום תקנה 2ב לתקנות העיקריות יבוא:
"איסור חתונה
או תפילה

2ב( .א) לא יתפלל אדם יחד עם אדם נוסף או יותר במקום שאינו
מקום מגוריו ,למעט תפילה בשטח פתוח במרחק של עד 500
מטרים ממקום מגוריו או ממקום עבודתו ,בהשתתפות של עד
 19אנשים ובשמירת מרחק של  2מטרים לפחות בין אדם לאדם.
(ב) לא ישתתף אדם בחתונה במרחב הציבורי ,למעט חתונה
בשטח פתוח בהשתתפות של עד  19אנשים ובשמירת מרחק
של  2מטרים לפחות בין אדם לאדם".

בתקנה 3א לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא:
"( )6לעניין עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות  -ישבץ המעסיק ,ככל
האפשר ,את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת".

1
2
3
4

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ק"ת התש"ף ,עמ'  812ועמ' .1102
ק"ת התש"ף ,עמ' .516
ק"ת התש"ף ,עמ' .738

1170
19/04/20

 תונקתה ץבוקץבוקכ  8499,תונקתה ץבוקנקתה ץבוק
11:00

.4

אחרי תקנה 3ב לתקנות העיקריות יבוא:
"הגבלת פעילות
טיפולי אסתטיקה

.5

3ג.

לא יפעיל רופא מרפאה או חדר ניתוח לשם מתן טיפול המיועד
לצורך אסתטי ,אלא אם כן הטיפול נדרש לצורך בריאותי חיוני,
והכול בכפוף לתנאי הרישוי של המרפאה או של חדר הניתוח".

בתקנה  5לתקנות העיקריות -
()1

הוספת תקנה 3ג

תיקון תקנה 5

בתקנת משנה (א) -
(א) בפסקה ( ,)2במקום הסיפה החל במילים "לעניין זה" יבוא "ואולם רשאי
אדם להפעיל גן חיות ,ספארי או גן לאומי לשם קיום פעילות במקום פתוח
המיועדת לאדם עם מוגבלות ,ובלבד שפעילות כאמור מאורגנת על ידי משרד
הרווחה והשירותים החברתיים ,מחלקה לשירותים חברתיים ברשות מקומית
או ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומתבצעת בהתאם
להוראות המנהל לפי סעיף  20לפקודת בריאות העם ;51940 ,לעניין זה -
"אדם עם מוגבלות"  -כהגדרתו בסעיף  5לחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,התשמ"ח;61998-
"המנהל"  -כהגדרתו בתקנה 3ב(א)(()2א);";
(ב) בפסקה ( ,)3אחרי "תקנת משנה (ב)( ")2יבוא "או (2א)";

()2

בתקנת משנה (א ,)1אחרי "תקנת משנה (ב)( ")2יבוא "או (2א)";

()3

בתקנת משנה (ב) -
(א)

בפסקה ( ,)1במקום "בפסקה ( ")2יבוא "בפסקאות ( )2או (2א)";

(ב)

אחרי פסקה ( )2יבוא:
"(2א) (א) חנות או עסק שעיקר עיסוקם מכירה של מוצר מהמוצרים
המפורטים בתוספת הראשונה או מתן שירות לגבי מוצר כאמור,
למעט חנות או עסק כאמור המצויים בקניון  -בכפוף לתנאים כמפורט
להלן ,ובלבד שבעל העסק או החנות כאמור הגיש לרשות המקומית
לפני תחילת הפעלת החנות או העסק הצהרה חתומה בנוסח הקבוע
בתוספת השנייה ,ולפיה הוא עומד בתנאים כאמור:
( )1המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם לאמור
בתקנה 3א(()1א) ו–(ב) ו– ,6בשינויים המחויבים;
( )2המחזיק או המפעיל של המקום ימנה מבין עובדיו ,עובד
שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בפסקת משנה זו
(בפסקת משנה זו  -ממונה על ענייני קורונה);
( )3המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי
היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו ,לרבות הקפדה על חיטוי
משטחים פנימיים בעסק ,באופן תדיר;
( )4בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין
המוכר ללקוח;

5
6

ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ' .191
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( )5המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד ,ככל האפשר ,על
שמירת מרחק של  2מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים
באותו מקום ,לרבות בתורים ,ולשם כך יסמן מקומות לעמידה
באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור ,ויציב במקום
בולט לעין ,שילוט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
( )6המחזיק או המפעיל של המקום ימנע ,ככל האפשר,
צפיפות של אנשים במקום אחד ,ולצורך כך יווסת את כניסת
המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס
של יותר מ– 2לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; בחנות שגודלה
מעל  100מ"ר  -לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר
מ– 4לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.
(ב) הגורם המוסמך כהגדרתו בתקנה (7א)  3או  4לתקנות שעת
חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית
והוראות שונות) (הוראת שעה)) ,התש"ף ,72020-יקיים פיקוח על
עמידת החנות או העסק בתנאים לפי פסקת משנה (א) בתוך שבועיים
ממועד קבלת ההצהרה כאמור באותה פסקת משנה ,לשם בדיקת
התקיימות התנאים האמורים בה; לשם פיקוח כאמור רשאי הגורם
המוסמך לעשות שימוש בסמכויות הנתונות לו מכוח תקנה  8לתקנות
האמורות".
תיקון תקנה 6

.6

תיקון תקנה 10

.7

בתקנה  10לתקנות העיקריות ,במקום "עד יום כ"ה בניסן התש"ף ( 19באפריל ")2020
יבוא "עד יום ט' באייר התש"ף ( 3במאי .")2020

הוספת תוספת
ראשונה ותוספת
שנייה

.8

אחרי תקנה  10לתקנות העיקריות יבוא:

בתקנה  6לתקנות העיקריות -
( )1בפסקה ( ,)1במקום הרישה עד המילים "לתקנה (5א ")1יבוא "המפעיל מקום
או עסק ,בעצמו או באמצעות אחר ,בניגוד לתקנה (5א) ,המפעיל חנות או מעבדת
תיקונים בדרך של פתיחתה לציבור ,בעצמו או באמצעות אחר ,בניגוד לתקנה (5א)1
או המפעיל מרפאה או חדר ניתוח המיועד לצורך אסתטי בניגוד לתקנה 3ג;";
()2

במקום פסקה ( )4יבוא:
"( )4המתפלל יחד עם אדם נוסף או יותר מחוץ למקום מגוריו או המשתתף
בחתונה מחוץ למקום מגורים ,בניגוד לתקנה 2ב".

"תוספת ראשונה
(תקנה (5ב)(2א)(א))
 .1ציוד מידע ותקשורת;
.2

ציוד אודיו ווידאו;

.3

מחשבים ,ציוד היקפי ,תוכנה וציוד תקשורת;

 .4טקסטיל לבית;
.5
7

ק"ת התש"ף ,עמ' .756
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.6

שטיחים ,מרבדים וחיפויי קיר ורצפה;

 .7רהיטים;
.8

מוצרי חשמל וגז ביתיים;

.9

כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית ,למעט צעצועים ומשחקים;

.10

חפצי תרבות ופנאי;

.11

ספרים ,עיתונים ,ציוד משרדי וצורכי כתיבה;

.12

ציוד ספורט ואופניים;

 .13כלי נגינה;
 .14מוזיקה וסרטים על גבי מדיה;
 .15אבזרים רפואיים;
 .16מכבסה;
.17

מתפרה;

.18

סנדלרייה.

תוספת שנייה
(תקנה (5ב)(2א)(א))
התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה
החדש  -הגבלת פעילות) ,התש"ף2020-
שנערכה ונחתמה ב ......................ביום  .................בחודש  .......................בשנת .............................
על ידי ............................................
ת"ז ..................................................
המכהן כבעל העסק/מחזיק בעסק ב ( ............................שם וכתובת העסק)
 .1אני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות
בתקנה (5ב)(2א)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש  -הגבלת פעילות),
התש"ף (להלן  -הפעולות).
 .2אני מודע לחובתי לקיום ואכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת שמירה על
בריאות הציבור.
.3

ולראיה באתי על החתום:
".................................................
חתימה

כ"ה בניסן התש"ף ( 19באפריל )2020
(חמ )3-5994

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
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תיקון טעות
בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)
(תיקון מס'  ,)14התש"ף ,2020-שפורסם בקובץ התקנות  ,8498התש"ף ,עמ'  ,1166בסעיף ,2
בפסקה ( )12המובאת בו ,במקום "עשרה אנשים" צריך להיות "תשעה עשר אנשים".
(חמ )3-6029
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