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

)תיקון מס' 10(, 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(, במקום פסקה )2א7( יבוא: 

של  בשטחה  הנמצא  ספר  בבית  י"ב  עד  ו–י'  ו–ו',  ה'  כיתות  של  ")2א7( לימודים 
המחוז  מנהל  רשאי  האמור,  אף  על  החמישית;  בתוספת  המפורטים  אזור  או  רשות 
 לאשר לבעל מוסד בשטחה של רשות או אזור כאמור לקיים לימודים של כיתות ז', ח' 
או ט', במקום לימודים של כיתות י', י"א או י"ב, שכבה כנגד שכבה, שבאותו מוסד, או 

במוסד אחר בשטחה של רשות או אזור כאמור שנתן הסכמתו לכך."

בתקנה 13 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א1(, במקום ")2א4( ו–)2א5(" יבוא ")2א4(,   .2
)2א5( ו–)2א7(".

בתקנה 18)א( לתקנות העיקריות, בפסקה )8(, אחרי "כאמור בסעיף 2)ב()2א2( עד )2א4("   .3
יבוא "ו–)2א7(".

בתקנה 24 לתקנות העיקריות -  .4
)1( אחרי פסקה )1( יבוא:

")1א( על אף האמור בפסקה )1(, בפעילות כאמור בתקנה 2)ב()2א7( לתלמידי 
כיתות י' עד י"ב - כל תלמיד יוכל ללמוד בשתי קבוצות שונות לכל היותר;"

)2( בפסקה )3( - 

)א( ברישה, במקום "בתקנת משנה )ב(" יבוא "בפסקה )2(";

)ב( אחרי פסקת משנה )ג( יבוא:

")ד( על מורה לשל"ח ואיש צוות בחווה חקלאית לא תחול הוראת פסקה )2(, 
מסכה  עוטה  הוא  עת  שבכל  פתוח,  בשטח  מתקיימת  שהפעילות  ובלבד 

ושנשמר מרחק של שני מטרים לפחות בינו לבין התלמידים."

בתקנה 28ב לתקנות העיקריות -  .5
)1( בכותרת השוליים, במקום "כיתות א' עד ד'" יבוא "בכיתות א' עד י"ב";

)2( בפסקה )2(, במקום "בכיתות ג' עד ו'" יבוא "בכיתות ג' ומעלה".

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ג בכסלו התשפ"א )29 בנובמבר 2020(.  .6
י' בכסלו התשפ"א )26 בנובמבר 2020(
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