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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' 13(, 

התשפ"א-2020

מיוחדות  סמכויות  לחוק  ו–27   25  ,24  ,23  ,12  ,8  ,4 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
החוק(,   - )להלן  התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות 

ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

שעה( )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות   .1
העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התש"ף-22020  נוספות(,  והוראות  פעילות  )הגבלת 

בתקנה 9 - 

בתקנת משנה )א( -  )1(

ברישה, המילים "למעט חנות רחוב" - יימחקו; )א( 

בסופה יבוא: )ב( 

 7 לכל  אדם  של  יחס  על  יעלה  שלא  אנשים  מספר   - רחוב  ")3( בחנות 
מביניהם,  הנמוך  לפי  אנשים,   10 על  או  המקום  משטח  רבועים  מטרים 
ובכל מקרה לא פחות מארבעה אנשים; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי 
האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי 

תפעול וכיוצא בזה.";

תקנת משנה )א1( - תימחק.   )2(

בתקנה 13)א( לתקנות העיקריות, בפסקה )11(, הקטע החל במילים "או מפעיל חנות   .2
רחוב" עד סופה - יימחק.

ב' בכסלו התשפ"א )18 בנובמבר 2020(
)חמ 3-6092(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 13 

1 ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378; התשפ"א, עמ' 38 ועמ' 58. 

 2 ק"ת התש"ף, עמ' 2770; התשפ"א, עמ' 46, עמ' 50, עמ' 82, עמ' 116, עמ' 160, עמ' 204, עמ' 238, עמ' 262,

   עמ' 310 )318 ו–320(, עמ' 370, עמ' 476, עמ' 486 ועמ' 496.
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