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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך( )תיקון מס' 9(, 

התשפ"א-2020 

נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  לחוק  ו–10   4 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-12020 )להלן - החוק(, 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 )2א6( יבוא:

אזור  או  רשות  של  בשטחה  הנמצא  ספר  בבית  ו–ו'  ה'  כיתות  של  לימודים  ")2א7( 
המפורטים בתוספת החמישית;

בחוק  כהגדרתה  מוכרת  טכנולוגית  במכללה  ו–י"ד  י"ג  בכיתות  לימודים  )2א8( 
חינוך  למוסד  בסמוך  שפועלת  התשע"ג-32012,  המוסמכים,  והטכנאים  ההנדסאים 

שהותרה פעילותו לפי סעיף 10)ג()4( לחוק ומספקת לימודי המשך למוסד כאמור;".

בתקנה 10 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )ב( יבוא:    .2
")ב( צוות המוסד ידאג לאוורר את מקום הפעילות בדרך של פתיחת חלונות הכיתה, 
זמן  כל  ובמשך  שיעור  בכל  לפחות  פעמיים  שונים,  אוויר  כיווני  בשני  האפשר  ככל 

ההפסקה."

אחרי תקנה 22 לתקנות העיקריות יבוא:  .3

במסגרת פעילויות כאמור בתקנות 2)ב()2(, למעט בפנימייה "טיול חד–יומי 22א. 
ו–2)ב( 29)3()ב()2(,  בתקנה  כאמור  הסגור  במסלול  הפועלת 

כאמור  פעילויות  וכן  ו–)2ג(,  )2א7(  )2א4(,  )2א2(,  עד  )2א( 
חד–יומי  טיול  לקיים  ניתן  לחוק,  ו–)6(   )4( 10)ג()3(,  בסעיף 

בתנאים אלה:

התלמידים  לומדים  שבהן  הקבועות  הקבוצות  באותן   )1(
בלא  קבועים,  צוות  אנשי  עם  הפעילות  במסגרת  בשגרה 

תחלופה של אנשי הצוות או של  תלמידים בין הקבוצות;

הפעילות תתקיים בלא לינה;  )2(

מטרים  ממאה  יפחת  לא  לקבוצה  קבוצה  בין  המרחק   )3(
לפחות בכל זמן;

לעניין הפעלת רכב הסעה שהוא אוטובוס לטיול חד–  )4(
יומי יחולו הוראות תקנה 18)א()2( עד )8( ו–)ב(, וכן הוראות 

אלה:

תיקון תקנה 2 

תיקון תקנה 10 

הוספת תקנה 22א 

1  ס"ח התש"ף, עמ' 266.

2  ק"ת התש"ף, עמ' 2748; התשפ"א, עמ' 524.

3   ס"ח התשע"ג, עמ' 18.

23/11/2021:34



569 קובץ התקנות 8928, ז' בכסלו התשפ"א, 23.11.2020 

לכל  קבועות  קבוצות  שתי  ייסעו  אוטובוס  בכל  )א( 
היותר לכל אורך יום הטיול;

כל קבוצה קבועה תשב בנפרד ותתבצע הפרדה  )ב( 
באמצעות השארת שתי שורות מושבים ריקות לפחות 

בין החלק הקדמי של ההסעה לבין חלקה האחורי;

וכן  טיולים  מדריך  להתלוות  רשאים  יהיו  לפעילות   )5(
מאבטח ומלווה רפואי ככל  הנדרש; מדריך טיולים, מאבטח 
ומלווה כאמור ישמרו, ככל האפשר, על מרחק של חמישה 
ויעטו  בפעילות  המשתתפים  שאר  מכל  לפחות  מטרים 

מסכה בכל עת;

האפשר  וככל  בלבד,  פתוח  בשטח  תתקיים  הפעילות   )6(
בלא ההגעה ליעדים המתאפיינים בריבוי מבקרים".".

במקום תקנה 24 לתקנות העיקריות יבוא:    .4

"פעילות בקבוצות 
קבועות 

ו–)2א7(  )2א5(  עד  2)ב()2א(  בתקנה  כאמור  פעילות   .24 
ו–)14(   )13(  ,)8(  )6(  ,)4(  ,)3( 10)ג()1(,  בסעיף  וכאמור  )2ג(  עד 

לחוק תתקיים בתנאים אלה: 

בלא  קבועים,  צוות  אנשי  עם  קבועות  )1( בקבוצות 
תחלופה של תלמידים בין הקבוצות;

)2( איש צוות קבוע יוכל לפגוש שלוש קבוצות קבועות 
שונות לכל היותר; 

)3( על אף האמור בתקנת משנה )ב( -

ו–)2א2(  2)ב()2א(  בתקנה  כאמור  פעילות  לעניין  )א( 
בכיתות ג' ו–ד', ופעילות כאמור בתקנה 2)2א7( - כל 
איש צוות קבוע יוכל לפגוש ארבע קבוצות קבועות 

שונות לכל היותר; 

ו–)6( 10)ג()4(  בסעיף  כאמור  פעילות  לעניין   )ב( 
לחוק - לא תחול הוראת פסקה )2(;

על מורה לחינוך גופני בבית ספר יסודי לא תחול  )ג( 
הוראת תקנת פסקה )2(, ובלבד שבכל עת הוא עוטה 
בינו  לפחות  מטרים  שני  של  מרחק  ושנשמר  מסכה 

לבין התלמידים."

בתקנה 24א לתקנות העיקריות -   .5
בתקנת משנה )א(, במקום "כיתה אורגנית" יבוא "קבוצה קבועה";  )1(

בתקנת משנה )ב( -  )2(

במקום "כיתות אורגניות" יבוא "קבוצות קבועות"; )א( 

לתלמידים  צהרון  על  יחולו  לא  זו  משנה  תקנת  "הוראות  יבוא  בסופה  )ב( 
בכיתות א' ו–ב".

חינוך  בו  שניתן  ספר  בית  "פעילות  אחרי  ברישה,  העיקריות,  לתקנות   27 בתקנה   .6
כאמור "ופעילות  יבוא  לחוק"  10)ג()4(  בסעיף  כאמור  ובסיכון  נושר  לנוער   על–יסודי 

בתקנה 2)ב()2א8(". 

החלפת תקנה 24 

תיקון תקנה 24א 

תיקון תקנה 27 
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בתקנה 28ב לתקנות העיקריות -  .7
ברישה, אחרי "כאמור בסעיף 2)ב()2א2(" יבוא "ו–)2א7(";  )1(

בפסקה )1(, הקטע החל במילים "בקבוצות קבועות ונפרדות של עד מחצית" עד   )2(
המילים "אינו עולה על 20" - יימחק;

בפסקה )2(, במקום "בכיתות ג' עד ד'" יבוא "בכיתות ג' עד ו'";  )3(

בפסקה )3(, במקום "בפסקאות )1( ו–)2(" יבוא "בפסקה )2(".  )4(

בתקנה 28ג לתקנות העיקריות, בפסקה )1(, במקום "איש צוות קבוע אחד בלבד" יבוא   .8
"ארבעה אנשי צוות קבועים לכל היותר".

בתקנה 37 לתקנות העיקריות, במקום "י"ג בכסלו התשפ"א )29 בנובמבר 2020(" יבוא   .9
"י"ט בכסלו התשפ"א )5 בדצמבר 2020(".

אחרי התוספת הרביעית לתקנות העיקריות יבוא:   .10

"תוספת חמישית
)תקנה 2)ב()2א7((

אבו גוש

אבו סנאן

אבן יהודה

אופקים

אור יהודה

אור עקיבא

אורנית

אזור

אילת

אל־בטוף

אל־קסום

אלונה

אליכין

אלעד

אעבלין

אשדוד

אשכול

אשקלון

באר טוביה

באר יעקב

באר שבע

בוסתן-אל־מרג'

בועיינה-נוג'ידאת

ביר אל־מכסור

בית ג'ן

בית דגן

בית שאן

בית שמש

ביתר עילית

בני ברק

בני עי"ש

בני שמעון

בנימינה-גבעת עדה

בסמ"ה

בסמת טבעון

בענה

ברנר

בת ים

ג'ולס

ג'סר א־זרקא

תיקון תקנה 28ב 

תיקון תקנה 28ג 

תיקון תקנה 37 

הוספת תוספת 
חמישית 
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ג'ת

ג'ש )גוש חלב(

גבעת שמואל

גבעתיים

גדרה

גדרות

גולן

גוש עציון

גזר

גן יבנה

גן רווה

גני תקווה

דבוריה

דייר אל־אסד

דייר חנא

דימונה

דרום השרון

הגלבוע

הגליל העליון

הגליל התחתון

הוד השרון

הערבה התיכונה

הרצליה

זבולון

זכרון יעקב

זמר

זרזיר

חבל אילות

חבל יבנה

חבל מודיעין

חדרה

חולון

חוף אשקלון

חוף הכרמל

חוף השרון

חיפה

חצור הגלילית

חריש

טבריה

טובא-זנגריה

טורעאן

טירה

טירת כרמל

טמרה

יבנאל

יבנה

יהוד

יואב

יסוד המעלה

יקנעם עילית

ירושלים

ירכא

ירוחם

כאבול

כוכב יאיר

כסרא-סמיע

כעביה-טבאש-חג'אג'רה

כפר ברא

כפר ורדים

כפר יונה

כפר כמא

כפר כנא
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כפר סבא

כפר קרע

כפר שמריהו

כפר תבור

כרמיאל

לב השרון

להבים

לוד

לכיש

לקיה

מבואות החרמון

מבשרת ציון

מגאר

מגדל

מגדל העמק

מגידו

מודיעין-מכבים-רעות

מזכרת בתיה

מזרעה

מטה אשר

מטה יהודה

מטולה

מיתר

מנשה

מסעדה

מעיליא

מעלה יוסף

מעלה עירון

מעלות-תרשיחא

מצפה רמון

מרום הגליל

מרחבים

משגב

משהד

נהריה

נווה מדבר

נוף הגליל

נחל שורק

נחף

נס ציונה

נשר

נתיבות

נתניה

סאג'ור

סביון

ע'ג'ר

עומר

עיילבון

עילוט

עכו

עמק הירדן

עמק המעיינות

עמק חפר

עמק יזרעאל

עפולה

ערד

ערערה

ערערה-בנגב
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פסוטה

פקיעין )בוקייעה(

פרדס־חנה-כרכור

פרדסייה

פתח תקווה

צפת

קדימה-צורן

קלנסווה

קצרין

קריית אונו

קריית אתא

קריית ביאליק

קריית גת

קריית טבעון

קריית ים

קריית יערים

קריית מוצקין

קריית מלאכי

קריית עקרון

קריית שמונה

ראמה

ראש העין

ראש פינה

ראשון לציון

רהט

רחובות

רכסים

רמת גן

רמת השרון

רמת ישי

רמת נגב

רעננה

שבלי-אום אל־גנם

שגב שלום

שדות דן

שדות נגב

שדרות

שוהם

שלומי

שעב

שער הנגב

שפיר

שפרעם

תל־אביב-יפו

תל מונד

תל שבע

תמר"

תחילתן של תקנות אלה ביום ח' בכסלו התשפ"א )24 בנובמבר 2020(.  .11
ז' בכסלו התשפ"א )23 בנובמבר 2020(

)חמ 3-6104(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

מועד תחילה 
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