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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות( )תיקון מס' 2(, 

התשפ"א-2020

מיוחדות  סמכויות  לחוק  ו–27   25  ,24  ,23  ,8  ,7  ,6  ,4 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
החוק(,   - )להלן  התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות 

מתקינה הממשלה תקנות אלה:

שעה( )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות   .1
)הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות(, התש"ף-22020 )להלן - התקנות 

העיקריות(, בתקנה 2 -

)1( האמור בה יסומן ")א(", ובה -

)א( במקום פסקה )1( יבוא: 

")1( יציאה של עובד למקום עבודה שפעילותו מותרת לפי כל דין, לרבות 
יציאה של עיתונאי או עובד מקצועות התקשורת;";

)ב( בפסקה )2(, הקטע החל במילים "וכן תיקונים" עד סופה - יימחק;

)ג( במקום פסקה )3( יבוא:

")3( קבלת טיפול רפואי או קבלת טיפול סוציאלי חיוני;";

משפחה  "בן  זה,  לעניין  קרוב;  משפחה  בן  "של  יבוא  בסופה   ,)7( )ד( בפסקה 
קרוב" - הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, נכד, אח או אחות וילדיהם, 

דוד או דודה";

)ה( במקום פסקה )16( יבוא:

מועד לפני  שעות   8 עד  תעופה  משדה  לטיסה  אדם   ")16( )א( יציאת 
    המראת הטיסה ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

)1( הטיסה  היא למטרה שפורטה בתקנה זו;

 25( ז' בתשרי התשפ"א  )2( הנוסע רכש כרטיס טיסה עד יום 
בספטמבר  2020( ויש לו אישור בכתב על רכישת כרטיס הטיסה 

במועד כאמור;

)ב( על אף האמור בפסקת משנה )א()2(, המנהל הכללי של משרד 
התחבורה רשאי לאשר לאדם לצאת ממקום המגורים לטיסה גם אם 
כרטיס הטיסה נרכש אחרי המועד כאמור באותה פסקה, אם נמצא 
לדעתו כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת; החלטה 

לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת; 

שלא  לטיסה  לצאת  מאדם  למנוע  כדי  זו  פסקה  בהוראות  )ג( אין 
משדה תעופה למטרה שפורטה בתקנה זו;";

)ו( בפסקה )20(, המילים "שלא באמצעות כלי רכב ממונע" - יימחקו.

תיקון תקנה 2

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 2770 ועמ' 2786; התשפ"א, עמ' 46.  2
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)2( בסופה יבוא: 

")ב( יציאה של אדם לפעולה או למטרה המנויה בתקנת משנה )א(, תהיה רק 
בתחום היישוב שבו נמצא מקום מגוריו של אותו אדם, זולת אם מקום ביצועה 
של הפעולה או המטרה הוא מחוץ ליישוב שבו נמצא מקום מגוריו, או שלא ניתן 

לקיימה ביישוב כאמור."

בתקנה 7 לתקנות העיקריות -   .2
)1( פסקה )2( - תימחק;

)2( בפסקה )6(, במקום הקטע החל במילים "בעבור אימון של ספורטאי תחרותי" עד 
סופה יבוא "בעבור אימון של ספורטאי בין–לאומי בלבד".

ז' בתשרי התשפ"א )25 בספטמבר 2020(
)חמ 3-6092(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון תקנה 7

25/09/2017:14



סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקלים חדשים 
25/09/2017:14


