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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 
 )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך( 

)תיקון מס' 15(, התשפ"א-2020

נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  לחוק  ו–10   4 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
החינוך  ועדת  ובאישור  החוק(,   - )להלן  התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה 

התרבות והספורט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות   .1
 - )להלן  התש"ף-22020  חינוך(,  פעילות  המקיימים  מוסדות  של  פעילות  )הגבלת 

התקנות העיקריות(, בתקנה 2)ב(, פסקאות )2א5(, )2א8( ו–)2ב1( - יימחקו.

כאמור  פעילות  "המקיים  המילים  )א(,  משנה  בתקנת  העיקריות,  לתקנות   9 בתקנה   .2
בתקנה 2)ב()1( ו–)2(" - יימחקו.

בתקנה 13 לתקנות העיקריות -  .3
במקום תקנת משנה )א( יבוא:  )1(

")א( מנהל המוסד המקיים פעילות כאמור בתקנה 2)ב()1( עד )2ג( יבטיח, ככל 
וכי  האפשר,  ככל  פתוח  בשטח  ארוחותיהם  את  יאכלו  התלמידים  כי  האפשר, 
תלמידים האוכלים בשטח סגור במקום הפעילות יאכלו את ארוחותיהם כשהם 

ישובים בכיתת הלימוד הקבועה שלהם, בשולחנות נפרדים זה מזה.";

תקנת משנה  )א1( - בטלה.  )2(

בסעיף  כאמור  "לפעילות  המילים   ,)8( בפסקה  העיקריות,  לתקנות  18)א(  בתקנה   .4 
2)ב()2א2( עד )2א4( ו–)2א7( עד )2א9( וממנה - " - יימחקו.

במקום תקנה 22א לתקנות העיקריות, יבוא:   .5

22א. במוסד המקיים פעילות כאמור בתקנה 2)ב()1( עד )2ג( לא "טיול
יתקיימו טיולים.".

בתקנה 24 לתקנות העיקריות -  .6
ברישה, המילים "עד )2א5(" יבוא "עד )2א4(";  )1(

בפסקה )3( פסקת משנה )ה( - תימחק.  )2(

בתקנה 27 לתקנות העיקריות, המילים "ופעילות כאמור בתקנה 2)ב()2א8(" - יימחקו.   .7
תקנות 28ה ו–28ה1 - בטלות.  .8

בתקנה 34 לתקנות העיקריות, במקום "פעילות פנימיות" יבוא "בחינות".  .9
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב בטבת התשפ"א )27 בדצמבר 2020( בשעה 17:00.  .10

י' בטבת התשפ"א )25 בדצמבר 2020(
)חמ 3-6104(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 13

תיקון תקנה 18

החלפת תקנה 22א

תיקון תקנה 24

תיקון תקנה 27

ביטול תקנות 28ה 
ו–28ה1

תיקון תקנה 34

תחילה

ס"ח התש"ף, עמ' 266.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 2748; התשפ"א, עמ' 948.  2
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