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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 
)הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך( )תיקון מס' 8(, 

התשפ"א-2020

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

בסעיף 4)ד()2()א( לחוק, 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(, אחרי פסקה )2א4( יבוא:

")2א5( הכשרה מעשית או לימודים מעשיים במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית   
בשל  מקוון,  באופן  לקיים  ניתן  לא  הלימוד  של  ולטיבו  לאופיו  שבהתאם  לבגירים, 
צורך בציוד או בתשתיות החיוניים ללימודים כאמור אשר מצויים במקום הפעילות, 

בקבוצה של עשרה משתתפים לכל היותר;"

מקצועית  הכשרה  או  להשכלה  במוסד  חיוני  לציוד  או  לתשתית  גישה  )2א6( מתן   
ל–10%  מקוון,  בלימוד  השתתפות  לצורך  לכך  הזקוקים  לתלמידים  לבגירים, 

מהתלמידים במוסד, לכל היותר;".

בתקנה 13 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א1(, במקום "בפעילות כאמור בתקנה   .2
2)ב()2א2(" יבוא "בפעילות כאמור בתקנה 2)ב()2א2(, )2א4( ו–)2א5(".

בתקנה 24 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א( -  .3
כאמור  "פעילות  יבוא  )2ג("  עד  2)ב()2א(  בתקנה  כאמור  "פעילות  במקום   )1( 

בתקנה 2)ב()2א( עד )2א5( ו–)2ב( עד )2ג(";

במקום "ילדים" יבוא "תלמידים".  )2(

בתקנה 28ג לתקנות העיקריות, במקום פסקה )1( יבוא:  .4
")1( כל קבוצה קבועה תיפגש עם איש צוות קבוע אחד בלבד בכל המפגשים; על 

אף האמור:

איש  שאינו  חינוכי  יועץ  עם  אחד  תלמיד  של  פרטנית  פגישה  לקיים  ניתן  )א( 
הצוות הקבוע הנפגש עם הקבוצה שאליה משתייך אותו תלמיד;

אין בפסקה זו כדי למנוע השתתפות סייע של תלמיד, נוסף על איש הצוות  )ב( 
המשתתפים  מניין  לעניין  כתלמיד  אותו  ויראו  הקבוצה,  עם  הנפגש  הקבוע 

בפעילות כאמור בתקנה זו."

בתקנה 28ד לתקנות העיקריות ברישה, במקום "בסעיף" יבוא "בתקנה".  .5
אחרי תקנה 28ד לתקנות העיקריות יבוא:  .6

"לימודים מעשיים 
לבגירים

28ה. פעילות כאמור בתקנה 2)ב()2א5( תתקיים כך שכל קבוצה 
קבועה תיפגש עם שלושה אנשי צוות קבועים שונים, לכל 

היותר, בכל המפגשים.

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 13

תיקון תקנה 24

תיקון תקנה 28ג

תיקון תקנה 28ד

הוספת תקנות 28ה 
ו–28ו

ס"ח התש"ף, עמ' 266.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 2748; התשפ"א, עמ' 364.  2
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גישה למוסד 
להשכלה או הכשרה 

מקצועית לבגירים 
לצורך קיום הוראה 

מקוונת

28ו. פעילות כאמור בתקנה 2)ב()2א6( תתקיים בתנאים אלה:

)1( לא יגיע תלמיד למוסד אלא אם כן קיבל אישור פרטני 
של מנהל המוסד או מי שהוא מינה מטעמו לעניין זה, כי 
לצורך  במוסד  חיוני  לציוד  או  לתשתית  גישה  לו  דרושה 

קיום לימוד מקוון;

ליותר  אישורים  יינתנו  לא  כי  יבטיח  מוסד  )2( מנהל 
מ–10% מהתלמידים במוסד;

מספר  לוויסות  מנגנון  ויפעיל  יקבע  המוסד  )3( מנהל 
השוהים בכיתות או בחדרים במוסד בכל זמן לפי תקנה זו, 

כך שיתקיימו בהתאם לכללים האלה:

בכיתה או בחדר של עד 60 מ"ר - לא ישהו יותר  )א( 
מ–15 תלמידים ואנשי צוות המוסד;

בכיתה או בחדר של מעל 60 מ"ר ועד 150 מ"ר -  )ב( 
לא ישהו יותר מ–25 תלמידים ואנשי צוות המוסד;

ישהו  לא   - מ"ר   150 מעל  של  בחדר  או  בכיתה  )ג( 
יותר מ–50 תלמידים ואנשי צוות המוסד."

ב' בכסלו התשפ"א )18 בנובמבר 2020(
)חמ 3-6104(

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