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חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש - 
הגבלת פעילות(, התש"ף-2020*

ספר החוקים 2810, ל' בסיוון התש"ף, 22.6.2020
)נגיףהקורונההחדש-הגבלתפעילות(,התש"ף-12020,בנוסח1רקיוםתוקף תקנותשעתחירום

המפורטבתוספת,יעמדובתוקפןעדיוםט"זבאבהתש"ף) באוגוסט2020(ר

סמכותהממשלה
לתיקוןהתוספת

עלאףהאמורבסעיף1,הממשלה,באישורהוועדה,רשאיתבצו-2ר

לשנותאתמספרהשוהיםהמותרבאירועהמתקייםבאולםאירועיםאובמקום )1(
תרבותכאמורבתקנה5)ב()12()א()1(או)13(המובאותבתוספת;בסעיףזה"הוועדה"-

ועדהשהנושאנמצאבתחוםסמכויותיה,כפישתקבעועדתהכנסת;

לקבועכימקוםעסקאומקוםשהפעילותבואסורהלפיתקנה5)א(המובאת )2(
בתוספתניתןלהפעלהבכפוףלתנאיםהאמוריםבתקנה3א1המובאתבתוספתובהתאם
להוראותהמנהלכהגדרתובתקנותהמובאותבתוספת,אולםהממשלהרשאיתלקבוע

בדרךהאמורהברישההוראותשונותלענייןמספרהשוהיםבאותומקוםאועסק;

לקבועכיאיןלהפעילמקוםאועסקשהפעילותבומותרתלפיתקנה5)ב(למעט )3(
מקוםאועסקכאמורבפסקה)2(לתקנההאמורהר

תיקוןחוקלתיקון
ולקיוםתוקפןשל

תקנותשעתחירום
)נגיףהקורונה

החדש-אכיפה(

בחוקלתיקוןולקיוםתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-אכיפה(,3ר
התש"ף-22020,בתקנותשעתחירוםהמובאותבתוספת-

בתקנה7)ג(,במקום")להלן-תקנותהגבלתפעילות("יבוא"כפישקויםתוקפן )1(
ותוקןנוסחןבחוק)להלן-תקנותהגבלתפעילות(,ובמקום")8יא("יבוא")8יב(";

בתוספתלתקנות,אחריפרט)8יא(יבוא: )2(

5000"ר  תקנה )17(לתקנותהגבלתפעילות ")8יב(

תחילתושלחוקזהבשעה00: 0ביוםא'בתמוזהתש"ף)23ביוני2020(ר4רתחילה

תוספת
)סעיף1(

בתקנותשעתחירוםאלה-1רהגדרות

"אנשיםהגריםבאותומקום"-בניאותותאמשפחתיאויחידיםהשוהיםיחדבמקום
מגוריםאחד;

"הוראותהמנהל"-לפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,31940;

"המנהל"-כהגדרתובסעיף2לפקודתבריאותהעםומישהואהסמיכולענייןסעיף
20)1(לפקודההאמורה;

"מעסיק"-מישמעסיקיםעובדים;

"מקוםמגורים"-לרבותמקוםשהייהקבוע;

"מקוםעבודה"-חצריםשבהםמועסקיםעובדיםעלידימעסיק,כלמקוםשנעשיתבו
עבודהלצורכיעסקאומשלחידוכןמקוםשעובדמגיעאליובמסגרתעבודתו

לרבותבמרחבהציבורי;

התקבלבכנסתביוםל'בסיווןהתש"ף)22ביוני2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-1324,מיוםכ"גבסיווןהתש"ף)15ביוני2020(,עמ'274ר

ק"תהתש"ף,עמ'2,974,870,812 1200,1170,1102,10, 1304,1272,1250,123, 4,133 1410,13, 1458,143 1

ו–1488ר
ס"חהתש"ף,עמ'94ר 2

ע"ר1940,עמ'191ר 3
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"עובד"-לרבותעצמאי,מתנדב,חייל,שוטר,סוהר,ומישמועסקעלידימעסיקומי
שנותןשירותלמעסיק,ביןאםמתקיימיםעםהמעסיקיחסיעבודהוביןאםלאו;

"צובידודבית"-צובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות(
)הוראתשעה(,התש"ף-42020ר

איסורשהייה
במרחבהציבורי

ובמקומות
שפעילותםאסורה

לאישההאדםבמקומותהמפורטיםלהלן:2אר

מיתקןשעשועיםהמצויבשטחציבוריאומקוםאועסקהמקייםפעילותאסורה )2(
לפיתקנה5)א(ר

תנאיםלקיום
תפילהבמבנה

תפילהבמבנהתתקייםבהתאםלהוראותהמנהלר2בר

כלליהתנהגות
במרחבהציבורי

השוהיםבמרחבהציבוריינהגובהתאםלכלליםהאלה:3ר )א(

שמירהעלמרחקשל2מטריםלפחותביןאדםלאדם,ככלהאפשר,ולמעט )1(
ביןאנשיםהגריםבאותומקום;

בנסיעהברכבפרטייהיועד2נוסעיםבאותוהרכב,נוסףעלהנהג,למעט )2(
אנשיםהגריםבאותומקום,ואםישברכביותרמספסלאחוריאחד,ניתןלהסיע
נוסענוסף,ובלבדשישבבספסלנפרד;פסקהזולאתחולבמקרהשישצורךחיוני

בנסיעהשלמעל3אנשיםבאותוהרכבר

המחזיקבמיתקניכושרבשטחציבורי,יציבשלטבסמוךלמיתקניםאלהלעניין )ב(
החובהלשמורמרחקלפיתקנתמשנה)א()1(ר

מעסיקבמקוםעבודהאחראילכלאלה:3אראחריותמעסיק

בטרםכניסהלמקוםעבודה- )1(

המעסיקאומימטעמו,ישאלאתהנכנסיםאתהשאלותהאלה: )א(

האםאתהמשתעל? )1(

האםחוםגופךמעל38מעלותצלזיוסומעלהאוהאםהיהלךחום )2(
כאמורבשבועהאחרון?

האםהייתבמגעקרובעםחולהקורונהבשבועייםהאחרונים? )3(

לאתותרכניסהלמקוםלמישלאהשיבבשלילהעלכלאחתמהשאלות,למעט
אדםשהשיבשהואמשתעלבשלמצבכרוניכגוןאסתמהאואלרגיהאחרת;

המעסיקיסדירביצועשלמדידתחוםבאמצעישאינופולשנילנכנסים )ב(
למקום,ככלהאפשר;בוצעהמדידתחוםכאמור,לאתותרכניסתאדםעםחום

גוףשל38מעלותצלזיוסומעלה;

פסקאותמשנה)א(ו–)ב(לאיחולועלאדםהנכנסלמוסדרפואילקבלת )ג(
טיפולרפואי;

שמירתמרחקשלשנימטריםביןאדםלאדם,למעטאנשיםהגריםבאותומקום; )2(
במקוםעבודהשבולאניתןלשמורעלמרחקכאמור,ידאגהמעסיקלאמצעיםאחרים

למניעתהדבקה;

לכלעובדיוקצהציודאישיקבוע,ככלהאפשר,ובכללזהמקלדת,עכבר,טלפון )3(
קווי;ציודבשימוששליותרמאדםאחד,יעבורחיטויקפדנילפניכלהעברהמאדם

לאדם;

מתןהנחיהלעובדיםעלשמירהקפדניתשלכלליהיגיינהובכללזהשטיפתידיים; )4(

ק"תהתש"ף,עמ' 51ר 4
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מתןהנחיהלעובדיםכיבעתשימושבמעליתבמקוםהעבודה,לאיהיובמעלית )5(
יותרמשנינוסעים,ואולםבמקוםעבודההמצויבמבנהשללמעלהמחמשקומות,לא
יהיובמעליתנוסעיםבמספרהגדולממחציתממספרהנוסעיםהמרביהמותראלאאם
כןהנוסעיםהםאנשיםהגריםבאותומקום;המעסיקיציבשלטבכניסהלמעליתלעניין

מספרהנוסעיםהמותרבהתאםלפסקהזו;

לענייןעסקשבומועסקיםבדרךכללעובדיםבמשמרות-ישבץהמעסיק,ככל ) (
האפשר,אתאותהקבוצתעובדיםיחדבאותהמשמרתר

חובותמחזיקמקום
הפתוחלציבור

בלילגרועמהוראותתקנה3א,עלמחזיקשלמקוםהפתוחלציבורשפעילותולא3א1ר )א(
נאסרהלפיתקנה5)א(,יחולוההוראותהמנויותלהלן:

המחזיקשלהמקוםיגישלרשותהמקומית,לפניפתיחתהמקום,הצהרה )1(
חתומהבנוסחהקבועבתוספתהשנייה,ולפיההואעומדבתנאיםהמפורטים
בפסקאות)2(עד)10(;הצהרהכאמורתוגשבאמצעותטופסמקווןהמצויבאתר
משרדהכלכלהוהתעשייהאובאמצעותטופסשיהיהזמיןבמשרדיהרשות
ידי על תישלח ההצהרה ובאמהרית; ברוסית בערבית, בעברית, המקומית,
משרדהכלכלהוהתעשייהלרשותהמקומיתבאופןמקוון,להמשךטיפולהשל
הרשותהמקומיתאלמולמחזיקהמקוםכאמור,בהתאםלסמכויותיהשלהרשות

המקומיתעלפידין,ובכללזההיבטיהפיקוחאלמולהמחזיקשלהמקום;

המחזיקשלהמקוםימנהאדםשיהיהאחראיעלביצועהפעולותהמפורטות )2(
בתקנהזו;

בדלפקשירות,אםישנו,תימצאמחיצהלמניעתהעברתרססביןנותן )2א(
השירותלמקבלהשירות;במבנהשבוקיימתמערכתכיבויאוטומטי)ספרינקלרים(
אומערכתגילויאשועשן,המחיצהתותקןמכיווןהרצפהועדלגובהשל50ס"מ

מתחתלגובההתקרהלכלהיותר;

לאמור בהתאם יפעל מעסיק, אינו אם אף המקום, של המחזיק )3(
בתקנה3א)1()א(ו–)ב(ו–) (,בשינוייםהמחויבים;

המחזיקשלהמקוםיעמודבהוראותסעיף3ה)ג1(לצובידודבית,ובכללזה )4(
הוראותלענייןאחריותשלמחזיקמקוםשלאלהכניסלמקוםאדםשאינועוטה

מסכהולאלתתשירותלאדםכאמורר

המחזיקשלהמקוםיווסתאתכניסתהאנשיםלמקום,לרבותעובדי)5( )א(
המקום,כךשיתקייםאחדמאלה:

בכלעתלאישהובמקום,באזורהפתוחלקהל,למעטהחניון, )1(
"התקהלות בהגדרה הקבוע המספר על העולה במספר אנשים
3א)ב(לצובידוד שבסעיף פתוח" בשטח "התקהלות או במבנה"
בית,לפיהעניין,ובלבדששטחהמקוםמאפשרשמירתמרחקשל2

מטריםלפחותביןאדםלאדם;

בכלעתלאישהואנשיםבאזורהפתוחלקהל,למעטהחניון, )2(
ביחסשליותרמאדםאחדלכל7מטריםרבועיםר

השוהים מספר להגבלת מנגנון ויישם יקבע המקום של המחזיק )ב(
כאמורוכןיציבשלטלענייןמספרהשוהיםהמותרבמקום;
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המחזיקשלהמקוםיקפיד,ככלהאפשר,עלשמירתמרחקשל2מטרים ) (
לפחותביןאנשיםשאינםגריםבאותומקום,לרבותבתורים,וכןימנע,ככל
האפשר,הצטופפותשלאנשיםבמקוםאחד,לרבות,ככלהניתן,התקהלותבכניסה

למקום;

המחזיקשלהמקוםיסמןבמקומותהמיועדיםלתור,סימוןמקומותלעמידת )7(
הממתיניםבמרחקשנימטריםזהמזה;המחזיקאוהמפעילשלהמקוםיציב

במקוםבולטלעין,שלטלענייןשמירהעלמרחקכאמור;

אםמצויהמעליתבמקום,המחזיקשלהמקוםיקפיד,ככלהאפשר,שלאיהיו )8(
במעליתיותרמשנינוסעים,אובבנייןבעל5קומותומעלה,כימספרהנוסעים
לאיעלהעלמחציתמהמספרהמרביהמותראלאאםכןהנוסעיםהםאנשים
הגריםבאותומקום;לשםכךיתלההמחזיקאוהמפעילשלהמקוםשלטבכניסה

למעלית,לענייןמספרהנוסעיםהמותר;

המחזיקשלהמקוםיקפידעלשמירתכלליהיגיינהבמקוםוינחהאתעובדיו )9(
בענייןזה,לרבותהקפדהעלחיטוימשטחיםפנימייםבאופןתדיר,ולאפחות
מפעמייםביוםוכןלאחרסיוםיוםהפעילות;לענייןזה,"משטחיםפנימיים"-
כוללמשטחיםשהשוהיםבמקוםבאיםעמםבמגעבתדירותגבוהה,ובכללזה:

ידיות,דלתות,מעקים,דלפק,מתגים,לחצנימעליתוכיוצאבהם;

במתחםיוצבומיתקניםעםחומרלחיטויידייםבמקומותנגישיםוזמיניםר )10(

בתקנהזו- )ב(

"לקוח"-לרבותמקבלשירותאומבקרבמקוםהפתוחלציבור,לפיאופיהמקום;

"מחזיק"שלמקום-לרבותבעלים,מפעילומישחייבברישיוןלפידין;

"מקוםהפתוחלציבור"-מקוםתחוםהמנוהלעלידימחזיקוהפתוחלקהלהרחב
לרבותמקוםשהכניסהאליובתשלום,ביןשהואמצויבמבנהוביןבשטחפתוח,

ולמעטכלאלה:

מקוםכמפורטבתקנה5)ב(; )1(

מקוםשחלהלגביותקנה2)ג()1(או)י(,2באו2גלתקנותשעתחירום)הגבלת )2(
מספרהעובדיםבמקוםעבודהלשםצמצוםהתפשטותנגיףהקורונההחדש(,

התש"ף-52020,אושחלהלגביותקנה4)ב(לתקנותכאמור;

מקוםציבורישניתןבושירותרפואיר )3(

הגבלתתחבורה
ציבורית

לאיפעילאדםשירותתחבורהציבוריתאלאכמפורטלהלן:3בר )א(

אוטובוסים,רכבותנוסעיםושירותיהסעהלנוסעיםהמיועדיםלשירות )1(
לציבור-לפיהוראותשרהתחבורהבתוקףסמכותולפיכלדין;

)1(,שירותיהסעהלנוסעיםהמיועדיםלשירות נוסףעלהאמורבפסקה )2(
הציבורכמפורטלהלןובתנאיםאלה:

בהתאם ממנו, וחזרה עבודתם למקום לעובדים הסעה שירות )א(
להוראותהמנהללענייןמניעתהדבקה;

הפעלתמוניתעםשנינוסעיםבכלספסלאוהסעהשלאנשיםהגרים )ב(
באותומקום,ובתנאישהנוסעיםכאמורישבובמושביםהאחורייםוחלונות

המוניתיהיופתוחיםר

ק"תהתש"ף,עמ'820;ס"חהתש"ף,עמ'108ר 5
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לענייןתקנהזו,"שירותתחבורהציבורית"-אוטובוסים,רכבותנוסעיםושירותי )ב(
הסעהלנוסעיםהמיועדיםלשירותהציבורר

הפעלתמקווה
טהרה

לאיפעילאדםמקווהטהרהאלאבכפוףלתנאיםאלה:3הר

המקווהפועלבכפוףלכלדיןובכללזהבכפוףלהוראותתקנה3א1,למעטתקנת )1(
משנה)א()1(בה;

בכלעתשהמקווהפתוחלציבוריהיהנוכחבמקווהאחראימטעםהמפעיללצורך )2(
קיוםהוראותתקנהזו;

בלילגרועמהוראותכלדין,מקוואותיפעלובהתאםלהוראותהמנהל; )3(

3א1)א()5()א(,במקווהגברים,לאישהובכלעתבבור נוסףעלהאמורבתקנה )4(
הטבילהטובליםביחסשליותרמאדםאחדלכל מטריםרבועים;

לפניהגעהלמקווהנשים,תתאםאישהמראשאתמועדהגעתהר )5(

בכפוףלהוראותתקנה5,איןבהוראותתקנותאלהכדילאסורעלשירותמשלוחים;4רשירותמשלוחים
בשירותמשלוחיםלמקוםמגורים,המשלוחיונחבסמוךלפתחביתהמגורים,מחוצהלור

הגבלתפעילות
מסחר,בילויופנאי

לאיפעילאדםמקוםאועסק,לרבותבביתמגורים,כמפורטלהלן:5ר )א(

דיסקוטק,פארקמים,ביתמרחץ,פארקשעשועים,לונהפארק,מיתקני )2(
שעשועים,אומקוםאועסקהמקייםירידר

אדםיפעילמקוםאועסקכמפורטלהלןבתנאיםהאלה: )ב(

ביתאוכל,ובכללזהביתאוכלבביתמלון,בראופאב,בתנאישהמחזיקאו )1(
המפעילשלביתהעסקיפעלבכפוףלהוראותתקנה3א1,ואולםלענייןזהיקראו
אתתקנותהמשנהשלהשלהלןבשינוייםהמפורטיםלגביהן,והכולבהתאם

להוראותהמנהל:

בתקנתמשנה)א()1(,במקום"המחזיקשלהמקום"יבוא"המחזיקאו )א(
המפעילשלביתהעסק"ובמקום"לפניפתיחתהמקום"יבוא"לפניהפעלת

העסקבדרךשלישיבתלקוחותבביתהעסק";

בתקנתמשנה)א()5(,במקוםפסקתמשנה)א(יבוא: )ב(

המחזיקשלהמקוםיווסתאתכניסתהאנשיםלמקום,לרבות ")א(
עובדיהמקום,כךשבכלעתלאישהובמקוםיותראנשיםמהתפוסה
המותרתלפירישיוןהעסק,ובלבדשבעסקיםשלפירישיוןהעסק
יכוליםלהכיליותרמ־100לקוחות,מספרהלקוחותלאיעלהעל

85%מהמותרברישיוןהעסק;";

מקוםלמכירתמזון,ביתמרקחת,חנותאופטיקהאוחנותשעיקרעיסוקה )2(
מכירתמוצריהיגיינהוכןמעבדהלתיקוןמוצריתקשורתאומחשבים-בכפוף

לכלאלה:

המחזיקאוהמפעילשלהמקוםיקפיד,ככלהאפשר,עלשמירתמרחק )א(
של2מטריםלפחותביןאנשיםשאינםגריםבאותומקום,לרבותבתורים,
ולשםכךיסמןמקומותלעמידהבאזורהקופותהרושמותובאזורשבויש

תור;

המחזיקאוהמפעילשלהמקוםיפעלבהתאםלאמורבתקנה3א1)א()5(; )ב(
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תחול מעסיק, אינו אם אף מקום, של המפעיל או המחזיק על )ג(
תקנה3א)1()א(ו–)ב(,בשינוייםהמחויבים,למעטאםמקוםכאמורפועל

בתוךקניון;

חנותשאינהכאמורבתקנתמשנה)ב()2(-בכפוףלתנאיםכמפורט)2א( )א(
להלן:

המחזיקאוהמפעילשלהמקום,אףאםאינומעסיק,יפעל )1(
בהתאםלאמורבתקנה3א)1()א(ו–)ב(-למעטאםהחנותכאמור

בתוךקניוןובהתאםלאמורבתקנה3א) (,בשינוייםהמחויבים;

לפני כאמוריגישלרשותהמקומית, החנות העסקאו בעל )1א(
בתוספת הקבוע בנוסח חתומה הצהרה החנות, הפעלת תחילת
השנייה,ולפיההואעומדבתנאיםהמפורטיםבפסקאותמשנה)1(

) (;הצהרהיכולשתוגשבאמצעותטופסמקווןהמצוי ו–)2(עד
ברוסית בערבית, בעברית, והתעשייה הכלכלה משרד באתר
ובאמהרית;ההצהרהתישלחעלידימשרדהכלכלהוהתעשייה
לרשותהמקומיתבאופןמקוון,להמשךטיפולהשלהרשותהמקומית
של לסמכויותיה בהתאם כאמור, החנות או העסק בעל מול אל
הרשותהמקומיתעלפידין,ובכללזההיבטיהפיקוחאלמולבעל

העסקאוהחנות;

המחזיקאוהמפעילשלהמקוםימנהאדםשיהיהאחראיעל )2(
זו)בפסקתמשנהזו- ביצועהפעולותהמפורטותבפסקתמשנה

ממונהעלענייניקורונה(;

המחזיקאוהמפעילשלהחנותיקפידעלשמירתכלליהיגיינה )3(
במקוםהעסקעלידיעובדיו,לרבותהקפדהעלחיטוימשטחים
פנימייםבחנות,ובכללזההמחיצהכאמורבפסקתמשנה)4(,באופן

תדיר;

בדלפקהעסקתימצאמחיצהלמניעתהעברתרססביןהמוכר )4(
ללקוח;במבנהשבוקיימתמערכתכיבויאוטומטי)ספרינקלרים(או
מערכתגילויאשועשן,המחיצהתותקןמכיווןהרצפהועדלגובה

של50ס"ממתחתלגובההתקרהלכלהיותר;

המחזיקאוהמפעילשלהחנותיקפיד,ככלהאפשר,עלשמירת )5(
מרחקשל2מטריםלפחותביןאנשיםשאינםגריםבאותומקום,
לרבותבתורים,וכןימנע,ככלהאפשר,הצטופפותשלאנשיםבמקום

אחד,לרבות,ככלהניתן,התקהלותבכניסהלמקום;

המחזיקאוהמפעילשלהחנותיסמןבמקוםהמיועדלתור )5א(
לקופותהרושמות,סימוןמקומותלעמידתהלקוחותבמרחקשני
מטריםזהמזה;בעלהחנותיציבבמקוםבולטלעין,שלטלעניין

שמירהעלמרחקכאמור;

לאמור בהתאם יפעל החנות של המפעיל או המחזיק ) (
בתקנה3א1)א()5(;

מספרהאועסקלטיפוללא־רפואיבגוףהאדם,לרבותטיפולירפואה )א1(
אלטרנטיבית-בכפוףלתנאיםכמפורטלהלן:
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בעלהעסקיגישלרשותהמקומית,לפניתחילתהפעלתהעסק, )1(
הצהרהחתומהבנוסחהקבועבתוספתהשנייה,ולפיההואעומד
כאמור הצהרה ;) ( עד )2( משנה בפסקאות המפורטים בתנאים
יכולשתוגשבאמצעותטופסמקווןהמצויבאתרמשרדהכלכלה
והתעשייהבעברית,בערבית,ברוסיתובאמהרית;ההצהרהתישלח
עלידימשרדהכלכלהוהתעשייהלרשותהמקומיתבאופןמקוון,
להמשךטיפולהשלהרשותהמקומיתאלמולבעלהעסקכאמור,
בהתאםלסמכויותיהשלהרשותהמקומיתעלפידין,ובכללזה

היבטיהפיקוחאלמולבעלהעסק;

יפעל מעסיק, אינו אם אף העסק, של המפעיל או המחזיק )2(
בהתאםלאמורבתקנה3א)1()א(ו–)ב(-למעטאםהחנותכאמור

בתוךקניוןובהתאםלאמורבתקנה3א) (,בשינוייםהמחויבים;

המחזיקאוהמפעילשלהעסקיקפידעלשמירתכלליהיגיינה )3(
במקוםהעסק,לרבותהקפדהעלחיטוימשטחיםפנימייםוציוד
בעסק;בלילגרועמהאמור,יבצעחיטוישלהכלים,הציודוהכיסא
אומיטתהטיפולאשרהיובשימושוכןכביסהשלמגבותוחלוקים,

ביןלקוחללקוח;

המחזיקאוהמפעילשלהמקוםיוודאכיבעתהטיפולבלקוח )4(
יעטההמטפלמסכהכהגדרתהבצובידודביתומגןפנים,וכןישטוף
ויחטאאתידיו,ביןלקוחללקוח,אולםכלעודחובשהלקוחמסכה,

רשאיהמטפללהסיראתמגןהפנים;

המחזיקאוהמפעילשלהעסקיקפיד,ככלהאפשר,עלשמירת )5(
מרחקשל2מטריםלפחותביןהלקוחות,למעטאנשיםהגריםבאותו
מקום,ולרבותבאזורההמתנה;בעלהעסקיציב,במקוםבולטלעין,

שלטלענייןשמירהעלמרחקכאמור;

לאמור בהתאם יפעל העסק של המפעיל או המחזיק ) (
בתקנה3א1)א()5(;

קניון-בכפוףלתנאיםהמפורטיםלהלן: )3(

המחזיקאוהמפעילשלהקניוןיגישלרשותהמקומית,לפניפתיחת )א(
הוא ולפיה השנייה, בתוספת הקבוע בנוסח חתומה הצהרה הקניון,
)יב(;הצהרהכאמור )ב(עד עומדבתנאיםהמפורטיםבפסקאותמשנה
תוגשבאמצעותטופסמקווןהמצויבאתרמשרדהכלכלהוהתעשייה,
בעברית,בערבית,ברוסיתובאמהרית;ההצהרהתישלחעלידימשרד
הכלכלהוהתעשייהלרשותהמקומיתבאופןמקוון,להמשךטיפולהשל
הרשותהמקומיתאלמולהמחזיקאוהמפעילשלהקניוןכאמור,בהתאם
לסמכויותיהשלהרשותהמקומיתעלפידין,ובכללזההיבטיהפיקוחאל

מולהמחזיקאוהמפעילשלהקניון;

שיהיה עובד עובדיו, מבין ימנה הקניון של המפעיל או המחזיק )ב(
אחראיעלביצועהפעולותהמפורטותבפסקהזו;

המחזיקאוהמפעילשלהקניון,יפעלבהתאםלאמורבתקנה3א)1()א( )ג(
ו–)ב(ו–) (,בשינוייםהמחויבים;
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המחזיקאוהמפעילשלהקניון,יעמודבהוראותסעיף3ה)ג1(לצו )ד(
בידודבית;

המחזיקאוהמפעילשלהקניוןיפעלבהתאםלאמורבתקנה3א1)א()5(, )ה(
ואולםלענייןזהיקראואתהתקנההאמורהכךשבכלמקום,במקום"באזור
הפתוחלקהל,לרבותשטחי הפתוחלקהללמעטהחניון"יבוא"באזור

המכירהשבחנויותולמעטשטחהחניון";

המחזיקאוהמפעילשלהקניוןיקפיד,ככלהאפשר,עלשמירתמרחק )ו(
של2מטריםלפחותביןאנשיםשאינםגריםבאותומקום,לרבותבתורים,
וכןימנע,ככלהאפשר,הצטופפותשלאנשיםבמקוםאחד,לרבות,ככל

האפשר,התקהלותבכניסהלמקום;

לתור, המיועדים במקומות יסמן הקניון של המפעיל או המחזיק )ז(
סימוןמקומותלעמידתהממתיניםבמרחקשנימטריםזהמזה;המחזיקאו
המפעילשלהקניוןיציבבמקוםבולטלעין,שלטלענייןשמירהעלמרחק

כאמור;

אםמצויהמעליתבקניון,המחזיקאוהמפעילשלהקניוןיקפיד,ככל )ח(
האפשר,שלאיהיובמעליתיותרמשנינוסעים,אלאאםכןהנוסעיםהם
אנשיםהגריםבאותומקום;לשםכךיתלההמחזיקאוהמפעילשלהמקום

שלטבכניסהלמעלית,לענייןמספרהנוסעיםהמותר;

המחזיקאוהמפעילשלהקניוןיקפידעלשמירתכלליהיגיינהבקניון )ט(
וינחהאתעובדיובענייןזה,לרבותהקפדהעלחיטוימשטחיםפנימיים
באופןתדיר,ולאפחותמפעמייםביוםולאחרסיוםיוםהפעילות;לעניין
זה,"משטחיםפנימיים"-כוללמשטחיםשהשוהיםבמקוםבאיםעימם
במגעבתדירותגבוהה,ובכללזה:ידיות,דלתות,מעקים,דלפק,מתגים,

לחצנימעליתוכיוצאבהם;

במקומות ידיים לחיטוי חומר עם מיתקנים יוצבו הקניון בשטחי )י(
נגישיםוזמינים;

המחזיקאוהמפעילשלהקניוןלאיאפשרישיבהלצורךאכילהשל )יא(
מבקריםבשטחהקניון,למעטביתאוכלכאמורבתקנה5)ב()1(,לאיציב
שולחנותוכיסאותלאכילהבשטחהקניון,וימנעגישהלשולחנותאכילה
המפעילשלהקניוןיתלה המחזיקאו קיימים; אם לרצפה, המקובעים

שלטיםבמקומותבולטיםלעיןלענייןאיסוראכילהבקניון;

המחזיקאוהמפעילשלהקניוןינהלרישוםבכניסותלקניון,ככל )יב(
האפשר,באופןממוחשב,שלמספרהאנשיםהשוהיםבקניוןבכלעת;

שוקקמעונאי-בכפוףלתנאיםהמפורטיםלהלן: )4(

ראשהרשותהמקומיתפרסםהודעהלציבורבאתרהאינטרנטשל )א(
הרשותהמקומיתלפניפתיחתהשוק,ולפיההשוקערוךלקיוםהתנאים
נערכה המקומית הרשות וכי )ט( עד )ב( משנה בפסקאות המפורטים

להבטחתהתנאיםכאמור;

הרשותהמקומיתתפעלבהתאםלאמורבתקנה3א)1()א(ו–)ב(ו–) ( )ב(
בשינוייםהמחויבים;
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הרשות את יראו בית, בידוד לצו 3ה)ג1( סעיף הוראות לעניין )ג(
המקומיתכמחזיקאוכמפעילשלמקוםכאמורבאותוסעיףלגביהשוק;

הרשותהמקומיתתפעלבהתאםלאמורבתקנה3א1)א()5(; )ד(

הרשותהמקומיתתקפיד,ככלהאפשר,עלשמירתמרחקשל2מטרים )ה(
לפחותביןאנשיםשאינםגריםבאותומקום,לרבותבתורים,וכןתמנע,ככל
האפשר,הצטופפותשלאנשיםבמקוםאחד,לרבות,ככלהאפשר,התקהלות

בכניסהלמקום;

הרשותהמקומיתתסמןבמקומותהמיועדיםלתור,מקומותלעמידת )ו(
הממתיניםבמרחקשנימטריםזהמזהותציבבמקוםבולטלעין,שלטלעניין

שמירהעלמרחקכאמור;

הרשותהמקומיתתקפידעלשמירתכלליהיגיינהבשוקותנחהאת )ז(
בעליהעסקיםבמקוםואתעובדיהםבענייןזה,לרבותהקפדהעלחיטוי
משטחיםפנימייםבאופןתדיר,ולאפחותמפעמייםביוםולאחרסיוםיום

הפעילות;

במקומות ידיים לחיטוי חומר עם מיתקנים יוצבו השוק בשטחי )ח(
נגישיםוזמינים;

מבקרים תאפשרישיבהלצורךאכילהשל לא המקומית הרשות )ט(
בשטחהשוקלמעטבביתאוכלכאמורבתקנה5)ב()1(;הרשותהמקומית

תתלהשלטיםבמקומותבולטיםלעיןלענייןאיסוראכילהבשוק;

הרשותהמקומיתתנהלרישוםבכניסותלשוק,ככלהאפשר,באופן )י(
ממוחשב,שלמספרהאנשיםהשוהיםבשוקבכלעת;

)י(,אםגורםאחרמפעיל עלאףהאמורבפסקאותמשנה)א(עד )יא(
אתהשוק,יחולוההוראותהאמורותבהןעלאותוגורםולאעלהרשות

המקומית;

ספרייה-בכפוףלהוראותתקנה3א1ובתנאישהחזרתספריםלספרייה )5(
מהשאלה,תיעשהלתוךמכלאיסוףשבוישהוהספריםבלאמגעלמשךיממה

מיוםהחזרתם;

גןחיות,ספארי,פינתחי-בכפוףלהוראותתקנה3א1ולהוראותהמנהל; ) (

מכוןכושרומקוםבמבנהשמתקיימתבופעילותספורטאומחולואינומכון )7(
כושר)בפסקהזו-סטודיו(-בכפוףלהוראותתקנה3א1,והכולבהתאםלהוראות

המנהל;

מוזאוןוחלליתצוגהאחריםבכפוףלהוראותתקנה3א1,למעטמיתקניםאו )8(
מוצגיםשניתןלגעתבהםוהםמיועדיםלילדים;

בריכתשחייה,למעטהפעלתבריכתפעוטות,בתנאישהמחזיקאוהמפעיל )9(
שלהעסקיפעלבכפוףלהוראותתקנה3א1,ואולםלענייןזהיקראואתתקנת
משנה)א()5(לתקנההאמורהכךשאחריפסקתמשנה)א(בהיבואהמפורטלהלן,

והכולבהתאםלהוראותהמנהל:

נוסףעלהאמורבפסקתמשנה)א(,במיהבריכה,לאישהואנשים ")א1(
ביחסשליותרמאדםאחדלכל מ"ר;";

אטרקציהתיירותית,בכפוףלהוראותתקנה3א1,ובהתאםלהוראותהמנהל; )10(



137 ספרהחוקים2810,ל'בסיווןהתש"ף,2020ר ר22

תקנת את יקראו זה לעניין ואולם 3א1, תקנה להוראות בכפוף רכבל, )11(
משנה)א(לתקנההאמורהכךשבמקוםפסקתמשנה)5(בהיבוא:

המחזיקשלהמקוםיווסתאתכניסתהאנשיםלרכבל,כךשמספר )5("
הנוסעיםלאיעלהעלמחציתמהמספרהמרביהמותר,אלאאםכןהם

אנשיםהגריםבאותומקום,ואולםמספרהנוסעיםלאיעלהעל20;";

להוראות בכפוף אירועים, אולם או ולאירועים לשמחות גן או אולם )12(
תקנה3א1,למעטתקנתמשנה)א()5(,בהתאםלהוראותהמנהל,ובלבדשיתקיימו

התנאיםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין:

לגביחתונהאואירועלציוןטקסדתי,ובכללזהאירועלציוןהולדת )א(
בןאובת,אירועלציוןבתאוברמצווהאואירועדומהבדתותאחרות,

שייערךבאולםאובגןלשמחותולאירועים,יתקיימוכלהתנאיםהאלה:

בכלעתלאישהובאירועמספראנשים,ביחסשליותרמאדם )1(
ואולם בשטחשבומתקייםהאירוע, רבועים 2מטרים אחדלכל
לאישהובאירועמספראנשיםהעולהעל250למעטעובדיאולם

האירועים;

המחזיקאוהמפעילשלהמקוםיקבעויישםמנגנוןלהגבלת )2(
מספרהשוהיםכאמורבפסקתמשנה)1(וכןיציבשלטלענייןכמות

השוהיםהמותרתבמקום;

האירוע ממזמין ידרוש המקום של המפעיל או המחזיק )3(
להעמידלרשותואתהרשימההטלפוניתויידעאתהמוזמניםלפני
קיוםהאירוע,בעצמואובאמצעותמזמיןהאירוע,עלכךשמספרי
הטלפוןשלהםצריכיםלהיותמועבריםלידיולפיהוראותתקנות
אלה,לצורךהמפורטבפסקתמשנה)3(;יידועכאמורייעשה,ככל

הניתן,לפניהעברתמספריהטלפוןלמחזיקאולמפעיל;

או העובדים אחד כי מחוזי, רופא או השירות ראש קבע )4(
המשתתפיםששהובאירוענדבקבנגיףהקורונה)להלן-חולה(,
רשאיהואלדרושמהמחזיקאוהמפעילשלהמקוםאתהרשימה
הטלפונית,וזאתלסיועבביצועחקירהאפידמיולוגיתולשםשימוש
ברשימההטלפוניתלמסירתהודעהלאנשיםשלפיממצאיהחקירה
כאמור,באובמגעהדוקעםהחולה-עלהממצאכאמור,ועלהחובה
החלהעליהםלפידיןבשלכך,ולמטרהזובלבד;ההודעהלאנשים

לאתכלולפרטיםמזהיםלגביהחולה;

המחזיקאוהמפעילשלהמקוםשקיבלאתהרשימההטלפונית )5(
ממזמיןהאירוע,ישמוראותהבסוד,לאיגלהאתהאמורבהלאחר

ולאיעשהבהכלשימושפרטלתכליתהאמורהבפסקתמשנהזו;

המחזיקאוהמפעילשלהמקוםימחקאתהרשימההטלפונית ) (
ביחסלאירועמסוים,בחלוף20ימיםמאותואירוע;

לענייןפסקתמשנהזו-

"אולםאוגןלשמחותולאירועים"-כמשמעותובצורישויעסקים)עסקים
טעונירישוי(,התשע"ג-2013 ;

"ראשהשירות"ו"רופאמחוזי"-כהגדרתםבצובידודבית;

ק"תהתשע"ג,עמ'821ר  
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"רשימהטלפונית"-מספריהטלפון,ככלשישנם,שלהמשתתפיםבאירוע
לרבותנותנישירות,ללאשם,מספרזהותאופרטיםמזהיםנוספים;

לגביאירועשאינוכאמורבפסקתמשנה)א(שייערךבאולםאירועים )ב(
-יתקיימוכלהתנאיםהאלה:

האירועיתקייםבשטחפתוחולאבמבנה; )1(

בכלעתלאישהובמקוםאנשיםבאזורהפתוחלקהלבמספר )2(
פתוח" בשטח "התקהלות בהגדרה הקבוע המספר על העולה

שבסעיף3א)ב(לצובידודבית;

לענייןפסקתמשנהזו,"אולםאירועים"-אולםשמחות,גןאירועיםאו
עסקאחרשמקייםאירועים;

3א1ובהתאםלהוראותהמנהל, מקוםתרבות-בכפוףלהוראותתקנה )13(
ובתנאיםהאלה:

מספרהצופיםבפעילותהתרבותיהיהמספרהאנשיםהמותר; )א(

הצפייהבפעילותהתרבותבמקוםהתרבותתהיהבהושבתהצופים )ב(
במקומותמסומנים;

למניעת מנגנון ויישם יקבע המקום של המפעיל או המחזיק )ג(
התקהלויותוהתקבצויותשלהשוהיםבמקום,ובכללזהלהתקבצויות

לצורךריקוד;

מכירתהכרטיסיםלאירועתיעשהמראשבאופןמקווןאוטלפוני )ד(
בלבד;

מקוםהתרבותידרושמרוכשהכרטיסלמסורלואתמספרהטלפון )ה(
על האירוע קיום לפני הכרטיסים רוכשי את ויידע להשיגו, ניתן שבו
כךשמספריהטלפוןשלהםצריכיםלהיותמועבריםלידיולפיהוראות
תקנותאלה,לצורךהמפורטבפסקה12)א()4(ויחולוהוראותאותהפסקה,
בשינוייםהמחויבים;יידועכאמורייעשה,ככלהניתן,לפניהעברתמספרי

הטלפוןלמקוםהתרבות;

מקוםהתרבותישמוראתמספריהטלפוןשקיבלמרוכשיהכרטיסים )ו(
לפיפסקתמשנה)ה(אומאחריםלפיפסקתמשנה)ז(בסוד,לאיגלהאותם
לאחרולאיעשהבהםכלשימושפרטלתכליתהאמורהבפסקתמשנהזו;

רוכשי של הטלפון מספרי את בחזקתו ישמור התרבות מקום )ז(
הכרטיסיםוכןמספריטלפוןשלמשתתף,עובד,נותןשירותיםוכלאדם
אחרששההבמקוםבעתפעילותתרבותמסוימתוימחקאתמספריהטלפון

כאמור,בחלוף20ימיםמאותואירוע;

לענייןפסקתמשנהזו-

"מספרהאנשיםהמותר"-לאיותרמ־75%מהתפוסההמרביתשלהמקוםובלבד
שלאיעלהעל250אנשים,ואולםלגבימקוםתרבותמסויםבאישורמיוחד
שלהמנהלהכללישלמשרדהתרבותוהספורט,לפיאמותמידהשהחליט
עליהן,בהתייעצותעםהמנהל,ופורסמובאתרהאינטרנטשלמשרדהתרבות
והספורט,ולאחרשהוכחלהנחתדעתוכיאיןבמתןהאישורלאותומקוםכדי
לפגועבבריאותהציבור-שלאיעלהעל500אנשים,והכוללמעטעובדי

המקוםוכלמישנמצאבמקוםלצורךקיוםפעילותהתרבות;
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"מקוםתרבות"-ביתקולנוע,תיאטרון,מוסדתרבותאחראומקוםלעריכת
מופעים,המקיימיםפעילותתרבות;

"פעילותתרבות"-הקרנותסרטים,הצגותתיאטרון,הופעותמחול,קונצרטים
והופעותמוסיקהואירועיספרותי,ובלבדשאינואירועהכוללריקודשל

הצופיםבור

העושהאחתמאלה,דינו-קנסלפיסעיף1 )א()1(לחוקהעונשין,התשל"ז-71977: רעונשין

5)א(; המפעילמקוםאועסק,בעצמואובאמצעותאחר,בניגודלתקנה )1(
המפורטים מהמקומות עסק או מקום שמפעיל מי - "מפעיל" זה, לעניין
בתקנה5)א(,ואםהואעסקטעוןרישוילפיסעיף1לחוקרישויעסקים,התשכ"ח-

8 819,שנדרשלגביורישיוןאוהיתרכמשמעותםבסעיף4לאותוחוק-בעל
הרישיוןאובעלההיתר;

השוההבמקוםהמפורטבתקנה2א,בניגודלתקנההאמורה; )3(

המפעילשירותתחבורהציבוריתבניגודלתקנה3ב; )5(

המפעילביתאוכל,בראופאב,בדרךשלישיבתלקוחותבביתהעסק, ) (
מנגנון יישם או שקבע בלי 3א1)א()1(, בתקנה כאמור הצהרה שהגיש מבלי
להגבלתמספרהנכנסיםלמקוםכאמורבתקנה3א1)א()5()ב(אובלישבעסקסומנו
מקומותלעמידהאוהוצבשלטלענייןשמירתמרחקכאמורבתקנה3א1)א()7(,
והכולבניגודלתקנה5)ב()1(;לענייןזה,"מפעיל"-מישחייבברישיוןאובהיתר

כמשמעותםבסעיף4לחוקרישויעסקים,התשכ"ח-8 19;

כאמור הצהרה שמסר בלא אחר, באמצעות או בעצמו חנות, המפעיל )7(
בתקנה5)ב()2א()א()1א(,בלישבחנותישנהמחיצהכאמורבתקנה5)ב()2א()א()4(,
בלישבחנותסומנומקומותלעמידהאוהוצבשילוטלענייןשמירתמרחקכאמור
בתקנה5)ב()2א()א()5א(אושלאקבעאויישםמנגנוןלהגבלתמספרהנכנסים
למקוםכאמורבתקנה5)ב()2א()א() (,והכולבניגודלתקנה5)ב()2א()א(;לענייןזה,
"מפעיל"-מישמפעילחנותכאמורבתקנה5)ב()2א()א(,ואםהואעסקטעוןרישוי
לפיסעיף1לחוקרישויעסקים,התשכ"ח-8 19,שנדרשלגביורישיוןאוהיתר

כמשמעותםבסעיף4לאותוחוק-בעלהרישיוןאובעלההיתר;

המפעילמספרהאועסקלטיפוליופיוקוסמטיקה,פדיקורומניקורובכלל )8(
זההסרתשיערבלייזר,בעצמואובאמצעותאחר,בלאשמסרהצהרהכאמור
בתקנה5)ב()2א()א1()1(,בלישווידאכיהמטפלעוטהמסכהבעתטיפולבלקוח,
5)ב()2א()א1()4(,אושלאקבעאויישםמנגנוןלהגבלתמספר כאמורבתקנה
הנכנסיםלמקוםכאמורבתקנה5)ב()2א()א1() (;לענייןזה,"מפעיל"-מישחייב

ברישיוןאובהיתרכמשמעותםבסעיף4לחוקרישויעסקים,התשכ"ח-8 19;

כאמור הצהרה שמסר בלא אחר, באמצעות או בעצמו קניון, המפעיל )9(
בתקנה5)ב()3()א(,בלישקבעויישםמנגנוןלוויסותמספרהלקוחותוהציבשלט
5)ב()3()ה(,בלישבקניוןבאזור לענייןמספרהלקוחותהמותר,כאמורבתקנה
עמידהבתורים,סומנומקומותלעמידהאומבלישהוצבשלטלענייןשמירת
מרחקכאמורבתקנה5)ב()3()ז(,מבלישהציבשלטבכניסהלמעליותלענייןמספר
השוהיםהמותרכאמורבתקנה5)ב()3()ח(,אושהציבשולחנותוכיסאותלאכילה

ס"חהתשל"ז,עמ' 22ר 7

ס"חהתשכ"ח,עמ'204ר 8
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בשטחהקניון,אומבלישמנעגישהלשולחנותאולכיסאותכאמור,ומבלישתלה
שלטיםלענייןאיסוראכילה,כאמורבתקנה5)ב()3()יא(;לענייןזה,"מפעיל"-
מישמפעילקניוןכאמורבתקנה5)ב()3(,ואםהואעסקטעוןרישוילפיסעיף1
לחוקרישויעסקים,התשכ"ח-8 19,שנדרשלגביורישיוןאוהיתרכמשמעותם

בסעיף4לאותוחוק-בעלהרישיוןאובעלההיתר;

המפעילמכוןכושר,בעצמואובאמצעותאחר,מבלישהגישהצהרהכאמור )13(
בתקנה3א1)א()1(,בלישקבעאויישםמנגנוןלהגבלתמספרהנכנסיםלמקום
כאמורבתקנה3א1)א()5()ב(,בלישקבעאויישםמנגנוןלהגבלתמספרהנכנסים
למקוםכאמורבתקנה3א1)א()5()ב(אומבלישבעסקסומנומקומותלעמידהאו
הוצבשלטלענייןשמירתמרחקכאמורבתקנה3א1)א()7(,והכולבניגודלתקנה
5)ב()7(;לענייןזה,"מפעיל"-מישמפעילמכוןכושרכאמורבתקנה5)ב()7(,ואם
הואעסקטעוןרישוילפיסעיף1לחוקרישויעסקים,התשכ"ח-8 19,שנדרשלגביו
רישיוןאוהיתרכמשמעותםבסעיף4לאותוחוק-בעלהרישיוןאובעלההיתר;

המפעילבריכתשחייה,בעצמואובאמצעותאחר,מבלישהגישהצהרה )14(
כאמורבתקנה3א1)א()1(,בלישקבעאויישםמנגנוןלהגבלתמספרהנכנסים
3א1)א()5()ב(אומבלישבעסקסומנומקומותלעמידה למקוםכאמורבתקנה
בניגוד והכול 3א1)א()7(, בתקנה כאמור מרחק שלטלענייןשמירת אוהוצב
כאמור שחייה בריכת שמפעיל מי - "מפעיל" זה, לעניין 5)ב()9(; לתקנה
עסקים, רישוי לחוק 1 סעיף לפי רישוי טעון עסק הוא ואם 5)ב()9(, בתקנה
התשכ"ח-8 19,שנדרשלגביורישיוןאוהיתרכמשמעותםבסעיף4לאותוחוק

-בעלהרישיוןאובעלההיתר;

שהגיש מבלי אחר, באמצעות תיירותית,בעצמואו המפעילאטרקציה )15(
3א1)א()1(,בלישקבעאויישםמנגנוןלהגבלתמספר הצהרהכאמורבתקנה
הנכנסיםלמקוםכאמורבתקנה3א1)א()5()ב(אומבלישבעסקסומנומקומות
לעמידהאוהוצבשלטלענייןשמירתמרחקכאמורבתקנה3א1)א()7(,והכול
בניגודלתקנה5)ב()10(;לענייןזה,"מפעיל"-מישמפעילאטרקציהתיירותית
כאמורבתקנה5)ב()10(,ואםהואעסקטעוןרישוילפיסעיף1לחוקרישויעסקים,
התשכ"ח-8 19,שנדרשלגביורישיוןאוהיתרכמשמעותםבסעיף4לאותוחוק

-בעלהרישיוןאובעלההיתר;

המפעילאולםאוגןלשמחותולאירועים,בעצמואובאמצעותאחר,בלי )1 (
שקבעאויישםמנגנוןלהגבלתמספרהנכנסיםלמקוםבניגודלתקנה5)ב()12()א()2(
אומפעילאולםאירועיםבקיוםאירועבמבנהאובקיוםאירועשמשתתפיםבו
אנשיםבמספרהעולהעלהמספרהקבועבהגדרה"התקהלותבשטחפתוח"
שבסעיף3א)ב(לצובידודבית,בניגודלתקנה5)ב()12()ב(;לענייןזה,"מפעיל"-מי
שחייבברישיוןאובהיתרכמשמעותםבסעיף4לחוקרישויעסקים,התשכ"ח-8 19;

המפעילמקוםתרבות,בעצמואובאמצעותאחר,המקייםפעילותתרבות )17(
שבהמספרהאנשיםעולהעלמספרהאנשיםהמותראושהצפייהבהאינה
בהושבתהצופיםבמקומותמסומנים,אוהמקייםפעילותתרבותבלישקבע

ויישםמנגנוןלמניעתהתקהלויותשלהשוהיםבמקום,בניגודלתקנה5)ב()13(ר

לשםאכיפתההוראותלפיתקנותשעתחירוםאלהרשאישוטר- ארסמכויותשוטר )א(

להורותלכלאדםלפעולבהתאםלהוראותשבתקנותוכןלהורותעלהפסקת )1(
פעילותהמנוגדתלאמורבתקנות;
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למנועכניסתאדםלמקוםאםישבכניסתושלהאדםכדילהפראתהאמור )2(
בתקנה5)ב(ר

איןבאמורבתקנהזוכדילגרועמסמכויותשוטרלפיכלדיןר )ב(

תקנותאלהלאיחולועלמשכןהכנסת,בתיהמשפט,בתידיןלעבודה,בתיהדיןהדתיים7רסייגלתחולה
ומוסדותחינוךהמפורטיםבסעיף2לצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()הגבלת
פעילותמוסדותחינוך()הוראתשעה(,התש"ף-92020;תקנה3לאתחולעלחבריהכנסתר

איןבהוראותאלהכדילגרועמהוראותצובידודבית,צובריאותהעם)נגיףהקורונה8רשמירתדינים
החדש2019()הוראותלמעסיקשלעובדבבידודבית()הוראתשעה(,התש"ף-102020,צו
בריאותהעם)נגיףהקורונההחדש2019()בידודבביתחולים()הוראתשעה(,התש"ף-

112020,וצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש2019()הגבלתפעילותמוסדותחינוך(
)הוראתשעה(,התש"ף-2020;ואולםבתקופתתוקפןשלתקנותשעתחירוםאלהלא

יחולסעיף3גלצובידודביתר

 תוספת שנייה לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 
- הגבלת פעילות( 

)תקנה3א1)א()1(,5)ב()2א()א(ו–)א1(ו־5)ב()3()א((

התחייבותבדבריישוםהפעולותהנדרשותבתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-
הגבלתפעילות(,התש"ף-2020,שנערכהונחתמהב_______ביום______בחודש___________
ת"ז_____________המכהןכבעלהעסק/מחזיקבעסק ___________ בשנת________עלידי

ב_____________)שםוכתובתהעסק(

3א1)א()1(/ אנימצהירכיהמקוםאוהעסקעומדבתנאיםהמפורטיםבתקנה 1ר
5)ב()2א()א(/בתקנה5)ב()2א()א1(/בתקנה5)ב()3()א(לתקנותשעתחירום)נגיףהקורונה

החדש-הגבלתפעילות(,התש"ף-2020)להלן-הפעולות(ר

אנימודעלחובתילקיוםהתנאיםהאמוריםבמקוםאובעסקלטובתשמירהעל 2ר
בריאותהציבור

ולראיהבאתיעלהחתום: 3ר

חתימה______________
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