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תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות( )תיקון מס' 3(, 
התש"ף-2020

בתוקף סמכותה  לפי סעיף 39 לחוק–יסוד: הממשלה1, מתקינה הממשלה תקנות שעת 
חירום אלה:

בתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות(, התש"ף- 22020 )להלן   .1
- התקנות העיקריות(, בתקנה 3, בפסקה )2(, אחרי "באותו הרכב" יבוא "למעט אנשים 

הגרים באותו מקום".

בתקנה 3א לתקנות העיקריות, במקום פסקה )1( יבוא:  .2
")1( בטרם כניסה למקום עבודה -

)א( המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים את השאלות האלה: 

)1( האם אתה משתעל?

)2( האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום 
כאמור בשבוע האחרון?

)3( האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט 
אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת;

)ב( המעסיק יסדיר ביצוע של  מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים 
למקום, ככל האפשר; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום 

גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;

לקבלת  רפואי  למוסד  הנכנס  אדם  על  יחולו  לא  ו–)ב(  )א(  משנה  פסקאות  )ג( 
טיפול רפואי;".

בתקנה 5)ב()2( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:  .3
")ג( על המחזיק או המפעיל של מקום תחול תקנה 3א)1()א( ו–)ב(, בשינויים המחויבים;".

במקום תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא:  .4

התש"ף "תוקף בניסן  כ"ג  יום  עד  אלה  חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן   .10 
)17 באפריל  2020(."

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 3א 

תיקון תקנה 5

החלפת תקנה 10

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 812, עמ'  870 ועמ' 974.  2
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בתקופה שמיום י"ג בניסן התש"ף )7 באפריל 2020(, בשעה 19:00 עד יום ט"ז בניסן  )א(   .5
התש"ף )10 באפריל 2020( בשעה 06:00, יראו כאילו בתקנות העיקריות -   

בתקנה 2 -   )1(

מגוריו;  מקום  נמצא  שבו  היישוב  "בתחומי  בא  בסופה   ,)2( בפסקה  )א( 
ואולם רשאי אדם לצאת מתחום היישוב שבו נמצא מקום מגוריו ליישוב 
סמוך לשם הצטיידות במזון, בתרופות או במוצרים חיוניים אחרים או לשם 
קבלת שירותים חיוניים, אם לא ניתן להצטייד באחד מאלה או לקבל את 
השירותים האמורים ביישוב שבו מקום מגוריו; בפסקה זו, "יישוב" - תחום 
בהתאם  שלהלן  העיר  לרובעי  החלוקה  לפי   - ירושלים  ולעניין  השיפוט, 
דרום;  רובע  )ג(  אלונים;  רובע  )ב(  אורנים;  רובע  )א(  שבתוספת:   למפה 
)ד( רובע מזרח; )ה( רובע מערב; )ו( רובע מרכז; )ז( רובע צפון; פסקה זו לא 

תחול על יישוב שמרבית תושביו אינם יהודים.";

בפסקה )10(, בסופה בא "ובמרחב הציבורי"; )ב( 

אחרי תקנה 6א בא:  )2(

רשאי שוטר לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות שעת "סמכויות שוטר 6ב. 
חירום אלה, נוסף על הסמכויות הנתונות לו בתקנה 

6א -

למנוע יציאה של אדם או רכב מהיישוב;  )1(

לדרוש מכל אדם להזדהות לפניו ולמסור לו כל   )2(
ידיעה או מסמך; לצורך כך רשאי שוטר לעכב אדם 

או כלי רכב;

במסגרת  לפעול  המקומית  לרשות  להורות   )3(
תפקידיה וסמכויותיה לעניין הסדרי תנועה ברשות 
המקומית, ובלבד שקיבל אישור קצין משטרה לעניין 

זה;

 )1( פסקה  לפי  שוטר  של  לדרישה  אדם  סירב   )4(
שוטר  רשאי   ,)2( פסקה  לפי  שוטר  של  להוראה  או 
לעשות שימוש בכוח סביר לשם מילוי ההוראות או 

הדרישה.";

הוראות שעה
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אחרי תקנה 10 בא:  )3(

"תוספת
)תקנה 2)2((

"                                                                                                                                                      
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התש"ף  בניסן  י"ד  שמיום  בתקופה  )א()1()א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  )ב( על    
)8 באפריל 2020( בשעה 15:00 עד יום ט"ו בניסן התש"ף )9 באפריל 2020( בשעה 07:00, 

יראו כאילו בתקנות העיקריות, בתקנה 2, במקום פסקה )2( בא:

חיוניים  שירותים  וקבלת  חיוניים  ובמוצרים  בתרופות  ")2( הצטיידות 
לצאת  אדם  רשאי  ואולם  מגוריו;  מקום  נמצא  שבו  היישוב  בתחומי 
הצטיידות  לשם  סמוך  ליישוב  מגוריו  מקום  נמצא  שבו  היישוב  מתחום 
חיוניים,  שירותים  קבלת  לשם  או  אחרים  חיוניים  במוצרים  או  בתרופות 
האמורים  השירותים  את  לקבל  או  מאלה  באחד  להצטייד  ניתן  לא  אם 
ולעניין  השיפוט,  תחום   - "יישוב"  זו,  בפסקה  מגוריו;  מקום  שבו  ביישוב 
שבתוספת:  למפה  בהתאם  שלהלן  העיר  לרובעי  החלוקה  לפי   -  ירושלים 
)א( רובע אורנים; )ב( רובע אלונים; )ג( רובע דרום; )ד( רובע מזרח; )ה( רובע מערב; 
)ו( רובע מרכז; )ז( רובע צפון; פסקה זו לא תחול על יישוב שמרבית תושביו אינם 

יהודים."

י"ח  יום  עד   20:00 בשעה   )2020 באפריל   7( התש"ף  בניסן  י"ג  שמיום  )ג( בתקופה   
בניסן התש"ף )12 באפריל 2020( בשעה 08:00 יראו כאילו במקום תקנה 3ב לתקנות 

העיקריות בא:

"הגבלת תחבורה 
ציבורית

3ב. )א( לא יפעיל אדם שירות תחבורה ציבורית ובכלל זה טיסות 
ושירותי  נוסעים  רכבות  אוטובוסים,  בין–לאומיות,  נוסעים 
שר  ואולם  הציבור;  לשירות  המיועדים  לנוסעים  הסעה 
התחבורה והבטיחות בדרכים ושר הפנים רשאים לאשר יחד, 

מראש, טיסת נוסעים בין–לאומית מסוימת.

של  הפעלה  מותרת  )א(  משנה  בתקנת  האמור  אף  )ב( על 
כמפורט  הציבור  לשירות  המיועדים  לנוסעים  הסעה  שירותי 

להלן ובתנאים אלה:

)1( שירות הסעה לעובדים למקום עבודתם וחזרה 
מניעת  לעניין  המנהל  להוראות  בהתאם  ממנו, 
 2 בסעיף  כהגדרתו   - "המנהל"  זה;  לעניין  הדבקה; 
הסמיכו  שהוא  ומי   ,31940 העם,  בריאות  לפקודת 

לעניין סעיף 20)1( לפקודה האמורה;

של  הסעה  או  אחד  נוסע  עם  מונית  הפעלת   )2(
 ,)8(2 בתקנה  כמפורט  לצורך  או  רפואי  לצורך  אדם 
שהנוסעים  ובתנאי  מלווה  עם  ו–)15(   )14(  ,)13(
כאמור ישבו במושב האחורי וחלונות המונית יהיו 

פתוחים."

י"ג בניסן התש"ף )7 באפריל 2020(
)חמ 3-5994(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  3
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