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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 
)הוראת שעה( )הידוק הגבלות(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12ה, 23, 24, 25, 27 ו–44)ד()2( לחוק 
התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות 
)להלן - החוק(, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות 

אלה: 

פרק א': כללי

מטרתן של תקנות אלה להדק בתקופה הקובעת את ההגבלות שבתקנות לפי החוק   .1
והמפורטות בתקנות אלה לשם מניעת התפשטות נגיף הקורונה. 

בתקנות אלה -  .2
"התקופה הקובעת" - התקופה שמיום כ"ד בטבת התשפ"א )8 בינואר 2021( עד יום ח' 

בשבט התשפ"א )21 בינואר 2021(;

"תקנות הגבלת פעילות" - תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 
החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות(, התש"ף-22020; 

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

התש"ף-32020; 

"תקנות התחבורה" - תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 
)הוראת שעה( )הגבלת פעילות בתחום התחבורה(, התש"ף-42020; 

"תקנות מקומות עבודה" - תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 
החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה(, התש"ף-52020.

פרק ב': תקנות הגבלת פעילות

סימן א': הוראת שעה

בתקופה הקובעת יקראו את תקנות הגבלת פעילות בשינויים המפורטים בסימן זה.  .3

בסופה   ,)2( בפסקה  מקצועי",  "ספורטאי  בהגדרה  פעילות,  הגבלת  לתקנות   1 בתקנה   .4
יבוא "וכי הקבוצה נרשמה לתחרות או למפעל לפני יום כ"ד בטבת התשפ"א )8 בינואר 

.")2021

בתקנה 2 לתקנות הגבלת פעילות -  .5
)1( בפסקה )3(, הקטע החל במילים "או השתתפות בפעילות" ועד סופה - יימחק;

מטרה

הגדרות

תקנות הגבלת 
פעילות - הוראת 

שעה

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

1  ס"ח התש"ף, עמ' 266; התשפ"א, עמ' 58.

2  ק"ת התש"ף, עמ' 2770; התשפ"א, עמ' 46, עמ' 50, עמ' 82, עמ' 116, עמ' 160, עמ' 204, עמ' 262, עמ' 310 
)318( )320(, עמ'  370, עמ' 476, עמ' 486, עמ' 496, עמ' 516, עמ' 638, עמ' 750, עמ' 790, עמ' 818, עמ' 880, 

עמ' 944, עמ' 1032, עמ' 1062 ועמ' 1362.
3  ק"ת התש"ף , עמ' 2748; התשפ"א, עמ' 14, עמ' 100, עמ' 176, עמ' 208 )222(, עמ'  264 )281(, עמ' 304, עמ' 
364, עמ' 524, עמ' 568 )653(, עמ' 636 )692(, עמ' 768, עמ' 776, עמ' 886, עמ' 948, עמ' 1070 )1128(, עמ' 1204 

ועמ' 1348.
4  ק"ת התש"ף, עמ' 2790; התשפ"א, עמ' 2 )8(, עמ' 408, עמ' 594, עמ' 874, עמ' 930 ועמ' 1220.

5  ק"ת התש"ף, עמ' 1950; התשפ"א, עמ' 38, עמ' 164, עמ' 412, עמ' 816 ועמ' 1058.
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)2( במקום פסקה )17( יבוא: 

")17( )א( יציאת אדם לטיסה אל מחוץ לישראל משדה תעופה עד 8 שעות 
לפני מועד המראת הטיסה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה: 

)1( הטיסה היא למטרה מהמטרות המפורטות בפסקאות )2(, )3(, )7(, 
הקבוע  מגוריו  מקום  אל  אדם  של  חזרה  למטרת  או  ו–)14(   )13(  ,)10(

הנמצא מחוץ לישראל;

)2( הנוסע רכש כרטיס טיסה עד יום כ"ג בטבת התשפ"א )7 בינואר 
2021( ויש לו אישור בכתב על רכישת כרטיס הטיסה במועד כאמור.

)ב( על אף האמור בפסקת משנה )א(, המנהל הכללי של משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים רשאי לאשר לאדם לצאת ממקום המגורים לטיסה, גם 
)א(, אם  ו־)2( לפסקת משנה   )1( אם לא התקיים האמור בפסקאות משנה 
נמצא לדעתו כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת; החלטה 

לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת.

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

בתקנה 4 לתקנות הגבלת פעילות -   .6
)1( בתקנת משנה )א(, במקום "עד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה, 
ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח - עד 20 אנשים" יבוא "עד 10 
אנשים בשטח פתוח ועד 5 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם 

שטח פתוח - עד 10 אנשים";

)2( אחרי תקנת משנה )א( יבוא:

והלוויה,  ברית  חתונה,  לעניין  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  ")א1( על 
"התקהלות מותרת" - עד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה, ואם 

מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח - עד 20 אנשים."

בתקנה 7 לתקנות הגבלת פעילות -  .7
)1( פסקה )5ב( - תימחק;

)2( בפסקה )6(, במקום "בלבד" יבוא "כהגדרתו בפסקאות )1( עד )3( להגדרה "ספורטאי 
מקצועי" או בעבור אימון של ספורטאי מקצועי כהגדרתו בפסקה )4( לאותה הגדרה"; 

)3( בפסקה )7(, בפסקת משנה )א(, במקום "ובלבד שלא יפעלו מיתקנים משותפים" 
מיתקנים  יפעלו  ושלא  בילוי  או  נופש  אינה  במקום  השהייה  שמטרת  "ובלבד  יבוא 

משותפים".

בתקנה 10 לתקנות הגבלת פעילות -  .8
)1( בתקנת משנה )א(, במקום "העולה על 10" יבוא "העולה על 5";

)2( בתקנת משנה )ב()2(, במקום "לא יעלה על 20 בשטח פתוח ו־10 במבנה" יבוא "לא 
יעלה על המספר האמור בתקנה 4)א(, לפי העניין". 

בתקנה 11א לתקנות הגבלת פעילות, בתקנת משנה )ב(, במקום "בתקנה 4)א(" יבוא   .9
"בתקנה 4)א( או )א1(, לפי העניין".

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 7

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 11א
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אחרי תקנה 19 לתקנות הגבלת פעילות יבוא:  .10

 "סייגים לעניין
 עובדי חברי

הכנסת, עובדי 
 הערכאות

השיפוטיות ועובדי 
 לשכת נשיא

המדינה

חברי  עובדי  של  בעבודתם  לפגוע  כדי  אלה  בתקנות  אין  19א. 
הכנסת, של עובדי הערכאות השיפוטיות ושל עובדי לשכת 
של  תפקידם  מילוי  לשם  נדרשת  היא  אם  המדינה  נשיא 

נושאי המשרה האמורים, לפי העניין."

סימן ב': תיקון

 ")2021 בינואר   9( התשפ"א  בטבת  "כ"ה  במקום  פעילות,  הגבלת  לתקנות   21 בתקנה   .11
יבוא "ח' בשבט התשפ"א )21 בינואר 2021(".

פרק ג': תיקון תקנות החינוך

סימן א': הוראת שעה

בתקופה הקובעת יקראו את תקנות החינוך בשינויים המפורטים בסימן זה.   .12

בתקנה 1 לתקנות החינוך -   .13
)1( במקום ההגדרה "בחינות" יבוא:

""בחינות" - בחינות בתחום הרפואה והבריאות;";

)2( ההגדרה "בחינות הסמכה" - תימחק;

)3( במקום ההגדה "פנימייה" יבוא:

לספק  והמיועדת  המספקת  תלמידים,  מתגוררים  שבה  מסגרת   - ""פנימייה" 
כל  במשך  טיפולית  או  חברתית  חינוכית,  ומעטפת  מגורים  לתלמידים 
כאמור,  פעילות  המקיים  תורני  מוסד  לרבות  לינה,  כולל  היממה  שעות 
והכול ובלבד שהתלמידים שוהים בה לתקופה של 30 ימים רצופים לפחות, 

ופנימייה כאמור בסעיף 10)ג()5( לחוק, ולמעט מסגרת חוץ–ביתית;";

)4( במקום ההגדרה "תקנות הגבלת השהייה במרחב הציבורי" יבוא:

נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  תקנות   - פעילות"  הגבלת  ""תקנות 
הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות(, התש"ף- 

.";62020

בתקנה 2 לתקנות החינוך -  .14
)1( בתקנת משנה )א(, אחרי "לתלמידים הלומדים בו" יבוא "ולעובדים בו";

)2( בתקנת משנה )ב(, פסקאות )2א( עד )2ג( - יימחקו;

)3( במקום תקנת משנה )ג( יבוא:

")ג( אין באמור בתקנת משנה )א( כדי למנוע את פתיחת המוסד לכניסת עובדי 
הוראה  ולקיים  מרחוק  ללמד  היכולת  קיום  לצורך  הכרחית  שהגעתם  המוסד 
מקוונת או לשם קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית, לשם לקיחת 
שמירה  לשם  בדחיפות  הנדרשים  ליקוי  תיקון  או  המוסד  תחזוקת  לשם  ציוד, 
על שלמות המוסד, לשם שמירה על המוסד, לשם חלוקת תשלומי שכר לעובדי 
להוראות  בכפוף  והכול  המוסד,  של  התפקודית  הפעילות  להמשך  או  המוסד, 

תקנות אלה."

הוספת תקנה 19א

הוספת תקנה 21

תקנות החינוך - 
הוראת שעה

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

ק"ת התש"ף, עמ' 2770.  6
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בתקנה 3 לתקנות החינוך, המילים "המקיים פעילות כמפורט בתקנה 2)ב()1( עד )2ג("   .15
- יימחקו.

בתקנה 4 לתקנות החינוך, המילים "המקיים פעילות כמפורט בתקנה 2)ב()1( עד )2ג("   .16
- יימחקו.

יבוא  )2ג("  עד  2)ב()1(  בתקנה  "כמפורט  במקום  ברישה,  החינוך,  לתקנות   5 בתקנה   .17
"כמפורט בתקנה 2)ב()1( ו–)2(".

בתקנה 6 לתקנות החינוך, במקום "בתקנה 2)ב()2א( עד )2ג( ובסעיף" יבוא "בסעיף".  .18
בתקנה 7 לתקנות החינוך -  .19

)1( בתקנת משנה )א(, במקום "בתקנה )2()ב()2א( עד )2ג(" יבוא "בתקנה 2)ב()2(";

)2( תקנת משנה )ו( - בטלה.

בתקנה 8 לתקנות החינוך, המילים "המקיים פעילות כאמור בתקנה 2)ב()1( עד )2ג(" -   .20
יימחקו.

בתקנה 9 לתקנות החינוך, במקום תקנת משנה )א1( יבוא:   .21
")א1( על אף האמור בסעיף 3ה)ב()1( לצו בידוד בית, בפעילות כאמור בסעיף 10)ג()1( 
לחוק, תלמידים בכיתות א' ומעלה ואנשי הצוות יעטו מסכה בכל עת, לרבות בהסעה 

לפעילות כאמור וממנה, למעט בעת אכילה או בפעילות גופנית."

בתקנה 10 לתקנות החינוך, בתקנת משנה )א(, במקום "כאמור בתקנה 2)ב()1( עד )2ג("   .22
יבוא "כאמור בתקנה 2)ב()1( ו–)2(".

בתקנה 11 לתקנות החינוך, המילים "המקיים פעילות כאמור בתקנה 2)ב()1( עד )2ג("   .23
- יימחקו.

בתקנה 12)א( לתקנות החינוך, במקום "כאמור בתקנה 2)ב()1( עד )2ג(" יבוא "כאמור   .24
בתקנה 2)ב()1( ו–)2(".

בתקנה 13 לתקנות החינוך -  .25
)1( בתקנת משנה )א(, במקום "כאמור בתקנה 2)ב()1( עד )2ג(" יבוא "כאמור בתקנה 

2)ב()1( ו–)2(";

)2( בתקנת משנה )ג(, במקום "כאמור בתקנה 2)ב()1( עד )2ג(" יבוא "כאמור בתקנה 
2)ב()1( ו–)2(".

בתקנה 14 לתקנות החינוך, בתקנת משנה )א(, במקום "כאמור בתקנה 2)ב()1( עד )2ג(   .26
לחוק" יבוא "כאמור בתקנה 2)ב()1( ו–)2(".

"כאמור  יבוא  )2ג("  עד  2)ב()1(  בתקנה  "כאמור  במקום  החינוך,  לתקנות   15 בתקנה   .27
בתקנה 2)ב()1( ו–)2(" ובמקום "לפי הוראות תקנה 24, 28א ו–28ב" יבוא "לפי הוראות 

תקנה 24".

יבוא  )2ג("  עד  2)ב()1(  בתקנה  "כאמור  במקום  ברישה,  החינוך,  לתקנות   16 בתקנה   .28
"כאמור בתקנה 2)ב()1( ו–)2(".

בתקנה 17 לתקנות החינוך, תקנת משנה )ג( - בטלה.  .29
"כאמור  יבוא  )2ג("  עד  2)ב()1(  בתקנה  "כאמור  במקום  החינוך,  לתקנות   18 בתקנה   .30

בתקנה 2)ב()1( ו–)2(".

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 7

תיקון תקנה 8

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 11

תיקון תקנה 12

תיקון תקנה 13

תיקון תקנה 14

תיקון תקנה 15

תיקון תקנה 16

תיקון תקנה 17

תיקון תקנה 18
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בסעיף  או  )2ג(  עד  2)ב()2א(  בתקנה  "כמפורט  במקום  החינוך,  לתקנות  21)א(  בתקנה   .31
10)ג( לחוק או בפנימייה" יבוא "כמפורט בתקנה 2)ב()1( ו–)2(".

"כאמור  יבוא  )2ג("  עד  2)ב()1(  בתקנה  "כאמור  במקום  החינוך,  לתקנות  22א  בתקנה   .32
בתקנה 2)ב()1( ו–)2(".

בתקנה 24 לתקנות החינוך -  .33
)1( ברישה, המילים "בתקנה 2)ב()2א( עד )2א4( ו–)2א7( עד )2ג( וכאמור" - יימחקו;

)2( פסקה )1א( - תימחק;

)3( בפסקה )3(, פסקאות משנה )א(, )ג( ו–)ד( - יימחקו.

תקנה 24א לתקנות החינוך - בטלה.  .34
בתקנה 28 לתקנות החינוך -  .35

)1( בכותרת השוליים, במקום "חינוך בלתי פורמלי" יבוא "מתנדבים";

)2( במקום "חינוך בלתי פורמלי" יבוא "מתנדבים".

תקנות 28ב עד 28ז לתקנות החינוך - בטלות.  .36

בתקנה 29 לתקנות החינוך -  .37
)1( בפסקה )2(, המילים "והמסלול שנקבע בידי בעל המוסד" - יימחקו;

)2( בפסקת משנה )3( - 

)א( בפסקת משנה )ב(, פסקת משנה )1( - תימחק;

)ב( בפסקת משנה )ב()2(, המילים "מסלול סגור-" - יימחקו;

)ג( אחרי פסקת משנה )ג( יבוא:

")ד( על אף האמור בפסקאות משנה )ב()2( ו־)ג(, בעת שעומדות בתוקפן 
הגבלות על יציאה ממקום המגורים לפי תקנה 2 לתקנות הגבלת פעילות, 
יוכל  לא  הוא  אחר,  מגורים  מקום  אל  הפנימייה  משטח  תלמיד  יצא  אם 

לחזור לשטחה."

התוספת החמישית לתקנות החינוך - בטלה.  .38

סימן ב': תיקון

"ח'  יבוא   ")2021 בינואר   15( התשפ"א  בשבט  "ב'  במקום  החינוך,  לתקנות   37 בתקנה   .39
בשבט התשפ"א )21 בינואר 2021(".

פרק ד': תקנות מקומות עבודה - הוראת שעה

בתקופה הקובעת יקראו את תקנות מקומות עבודה בשינויים המפורטים בפרק זה.   .40

בתקנה 1 לתקנות מקומות עבודה -  .41
)1( אחרי ההגדרה "מועצה דתית" יבוא:

""הממונה" - כל אחד מאלה, לפי העניין:

)1( לעניין משרד ממשלתי - נציב שירות המדינה; 

תיקון תקנה 21

תיקון תקנה 22א

תיקון תקנה 24

ביטול תקנה 24א

תיקון תקנה 28

ביטול תקנות 28ב 
עד 28ז

תיקון תקנה 29

ביטול התוספת 
החמישית

תיקון תקנה 37

תקנות מקומות 
עבודה - הוראת 

שעה

תיקון תקנה 1
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)2( לעניין רשות מקומית - המנהל הכללי של משרד הפנים;

)3( לעניין מועצה דתית - סגן המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת;

)4( לעניין מוסד להשכלה גבוהה - יושב ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב;";

)2( בהגדרה "מעסיק", בסופה יבוא "ולעניין תקנה 3)א( כל מעסיק";

)3( אחרי ההגדרה "מעסיק" יבוא:

המספק  ביטחונית,  תעשייה  שאינו  עבודה  מקום   - ביטחון"  תומך  ""מפעל 
כל  של  התקינה  פעילותם  המשך  לצורך  הדרושים  מוצרים  או  שירותים 

אחד מאלה:

)1( משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון;

)2( הוועדה לאנרגיה אטומית;

)3( המטה לביטחון לאומי;

)4( צבא הגנה לישראל;

)5( המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

)6( שירות הביטחון הכללי;

)7( משטרת ישראל;

)8( שירות בתי הסוהר;

)9( הרשות הארצית לכבאות ולהצלה;

)10( הרשות להגנת עדים;";

)4( אחרי ההגדרה "משרד ממשלתי" יבוא:

ושל  ציבוריים  שטחים  של  ותחזוקה  בינוי  פיתוח,  לרבות   - בינוי"  ""עבודות 
תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים;

תחבורה,  תשתיות  של  ובינוי  תחזוקה  פיתוח,  פעילות   - תשתית"  "עבודות 
אנרגיה, תקשורת, מים וביוב;";

)5( אחרי ההגדרה "צו בידוד בית" יבוא:

""רשות מקומית" - לרבות חברה עירונית וועדה מרחבית לתכנון ולבנייה;";

)6( אחרי ההגדרה "תאגיד" יבוא:

""תעשייה ביטחונית" - כל אחד מאלה:

)1( אלתא מערכות בע"מ;

)2( התעשייה האווירית לישראל בע"מ;

)3( רפא"ל - מערכות לחימה מתקדמות בע"מ;

)4( התקני מצב מוצק )המ"מ( בע"מ;

)5( אלביט מערכות בע"מ;

)6( תומר חברה ממשלתית בע"מ;

חברה  של  התשכ"ח-71968,  ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתה  בת  )7( חברה 
המנויה בפסקאות )1( עד )6( וחברה קשורה כהגדרתה באותו חוק לחברה 

המנויה בפסקאות האמורות."

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.  7
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במקום תקנה 3 לתקנות מקומות עבודה יבוא:  .42

"שהיית עובדים 
במקום העבודה

)א( מעסיק לא יאפשר הגעה של עובד למקום עבודה, אלא   .3
אם  לצדו,  הקבוע  השיעור  לפי  מאלה,  אחד  מתקיים  כן  אם 

קבוע, ובהתקיים התנאים הקבועים בתקנת משנה )ב(:

בתוספת  מפורט  פעילותו  שתחום  עבודה  )1( מקום 
אספקת  לשם  הכרחיים  שהעובדים  ובלבד  השנייה, 

המוצר או השירות;

בחוק  כהגדרתו  קיומיים  שירותים  למתן  )2( מפעל 
שירות עבודה בשעת־חירום, התשכ"ז-81967;

בשעות  עובד  להעסקת  מיוחד  היתר  בעל  )3( מפעל 
ומנוחה,  עבודה  שעות  לחוק   12 סעיף  לפי  המנוחה 
בתהליך  לפגוע  שלא  כדי  שניתן  התשי"א-91951, 
 30 או  בהיתר  שהותרו  העובדים  מספר   - העבודה 

אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם;

או  בינוי  בעבודות  בו  שעוסקים  עבודה  )4( מקום 
במבנה  התקהלות  כוללות  שאינן  תשתית,  בעבודות 
סגור - 100 אחוזים ממצבת העובדים; לעניין זה, "מבנה 
סגור" - מבנה שהותקנו בו 70 אחוזים ממספר החלונות 

והדלתות;

דתית,  מועצה  מקומית,  רשות  ממשלתי,  )5( משרד 
מוסד להשכלה גבוהה שתחומי פעולתם אינם מפורטים 
בתוספת השנייה, במתכונת חירום כפי שיורה הממונה, 
בהיקף כוח האדם המזערי הדרוש, ובלבד שלא תיפגע 

אספקת שירותים חיוניים;

 60  - ביטחון  תומך  ומפעל  ביטחונית  )6( תעשייה 
אחוזים;

פעילותו  שהותרה  עבודה  מקום  של  עובד  )7( כל 
לפי תקנות הגבלת פעילות, ותקנות סמכויות מיוחדות 
שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות 
)הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך(, 

התש״ף-102020;

ו–)2(   )1( שבפסקאות  בתנאים  שעומדת  )8( חברה 
להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" שבסעיף 51כד לחוק 
תחזוקה  לשם  התשי"ט-111959,  הון,  השקעות  לעידוד 

ותפעול של מערכות החברה;

החלפת תקנה 3

ס"ח התשכ"ז, עמ' 86.  8

ס"ח התשי"א, עמ' 204.  9

ק"ת התש"ף, עמ' 2748.  10

ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשע"א, עמ' 165.  11
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)9( כל מעסיק, אם כניסת עובד נדרשת לשם תחזוקת 
לשם  בדחיפות  הנדרשים  ליקוי  תיקון  לשם  או  המקום 
שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, 
אחר  עובד  כל  או  שכר  תשלומי  משלוחים,  ביצוע 
של  התפקודית  הפעילות  להמשך  הכרחית  שהגעתו 
מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת 
אצל  חיוני  שירות  מתן  לצורך  עבודות  ביצוע  או  ציוד 
לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד 

מהבית;

)10( בלי לגרוע מהאמור בפסקה )9(, הגעה של עובד 
לשמירה או לטיפול בילדים בביתם או לטיפול בילדים 

ממשפחה גרעינית אחת בביתו.

)ב( מעסיק שלו מעל עשרה עובדים רשאי לאפשר שהייה 
)א(,  משנה  בתקנת  כאמור  העבודה  במקום  עובדים  של 

בהתקיים כל אלה:

שיהיה  קורונה  ענייני  על  ממונה  מינה  )1( המעסיק 
אחראי על שמירת הכללים המנויים בתקנות 4 ו–5;

)2( המעסיק יידע את העובדים במקום לגבי הכללים 
שבתקנות 4 ו–5 באמצעות הצבת שלט לעניין זה במקום 

העבודה, במקום בולט לעין;

על  והממונה  העבודה  מקום  של  הכללי  )3( המנהל 
ענייני קורונה חתמו על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת 

הראשונה."

בתקנה 4)5( לתקנות מקומות עבודה, במקום פסקת משנה )ג( יבוא:  .43
")ג( מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות בהשתתפות של לא יותר מ–10 

אנשים, ובכלל זה מי שאינם עובדיו;".

בתקנה 10 לתקנות מקומות עבודה -   .44
)1( בפסקה )1(, במקום "3)1(" יבוא "3)ב()1(";

)2( בפסקה )2(, במקום "3)2(" נאמר "3)ב()2(";

)3( בפסקה )3(, במקום "3)3(" נאמר "3)ב()3(";

)4( בסופה יבוא: 

")4( מעסיק שאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של עובדים 
במקום העבודה בניגוד לתקנה 3."

פרק ה': תקנות התחבורה - הוראת שעה

בתקופה הקובעת יקראו את תקנות התחבורה בשינויים המפורטים בפרק זה.   .45

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 10

תקנות התחבורה - 
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בתקנה 7)א( לתקנות התחבורה -   .46
)1( בפסקה )1( -

)א( בפסקת משנה )א(, במקום "49" יבוא "32";

)ב( בפסקת משנה )ב(, במקום "45" יבוא "30";

)ג( בפסקת משנה )ג(, במקום "75" יבוא "50";

)ד( בפסקת משנה )ד(, במקום "75%" יבוא "50%";

)ה( בפסקת משנה )ה(, במקום "75%" יבוא "50%";

)ו( בפסקת משנה )ו(, במקום "75%" יבוא "50%";

)ז( בפסקת משנה )ז(, במקום "45" יבוא "30";

)ח( בפסקת משנה )ח(, במקום "75%" יבוא "50%";

)2( בפסקה )1א(, במקום "על 75%" יבוא "על 50%".

כ"ב בטבת התשפ"א )6 בינואר 2021(
)חמ 3-6092(
)חמ 3-6104(
)חמ 3-6100(
)חמ 3-6116(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  
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