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תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש  -הגבלת פעילות) (תיקון מס' ,)14
התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק–יסוד :הממשלה ,1מתקינה הממשלה תקנות שעת
חירום אלה:
תיקון תקנה 2א

.1

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

החלפת תקנה 2ב

.2

במקום האמור בתקנה 2ב לתקנות העיקריות יבוא:

תיקון תקנה 3

.3
.4
.5

"תנאים לקיום
תפילה במבנה

ביטול תקנה 3ד
תיקון תקנה 5

2ב .תפילה במבנה תתקיים בהתאם להוראות המנהל".

בתקנה (3א) לתקנות העיקריות ,המילים "בלי לגרוע מהוראות תקנה  - "2יימחקו.
תקנה 3ד לתקנות העיקריות  -בטלה.
בתקנה  5לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (א)( ,)2המילה "מוזאון"  -תימחק;
( )2בתקנת משנה (ב) ,אחרי פסקה ( )7יבוא:
"( )8מוזאון וחללי תצוגה אחרים בכפוף להוראות תקנה 3א ,1למעט מיתקנים או
מוצגים שניתן לגעת בהם והם מיועדים לילדים".

תיקון תקנה 6
תיקון תקנה 10

.6
.7

תיקון התוספת
השנייה

.8

תחילה

.9

בתקנה  6לתקנות העיקריות ,פסקה ( - )4תימחק.
בתקנה  10לתקנות העיקריות ,במקום "עד יום כ"ה באייר התש"ף ( 19במאי ")2020
יבוא "עד יום י"א בסיוון התש"ף ( 3ביוני .")2020
בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -
( )1בכותרת ,במקום "(תקנה (5ב)(2א)(א)(1א) ו–(א "))1יבוא "(תקנה (5ב)(2א)(א) ו–(א)1
ו–(5ב)(()3א))";
( )2בטופס המובא בה ,בסעיף  ,1אחרי "/בתקנה (5ב)(2א)(א ")1יבוא "/בתקנה (5ב)(()3א)".
תחילתה של תקנה  1ביום כ"ו באייר התש"ף ( 20במאי .)2020
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