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 2020-(, התש"ף11הגבלת פעילות()תיקון מס'  - )נגיף הקורונה החדש תקנות שעת חירום

 החלטהל הצעה

  :ם י ט י ל ח מ

יסוד: הממשלה, להתקין תקנות שעת חירום -לחוק 39מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  .א

 התקנות( –)להלן  2020-(, התש"ף11הגבלת פעילות( )תיקון מס'  –)נגיף הקורונה החדש 

 .שלהלן בנוסח

של ועדת החוץ והביטחון האמור, להניח את התקנות על שולחן  39בהתאם להוראות סעיף  .ב

 שר לאחר התקנתן.הכנסת סמוך ככל האפ

 התקנות תיכנסנה לתוקפן עם פרסומן ברשומות. .ג

 להלן נוסח התקנות:

 (,11הגבלת פעילות()תיקון מס'  -תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 

 2020-התש"ף

 

יסוד: הממשלה, מתקינה -לחוק  39בתוקף סמכותה  לפי סעיף 

 הממשלה תקנות שעת חירום אלה:  

 החלפת

 ב2 תקנה

 –הקורונה החדש  נגיף) חירום שעת בתקנות  .1

 התקנות - להלן) 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף

 ב יבוא: 2תקנה  מקום(, בהעיקריות

"איסור   

 תפילה

 במבנה

 אדם עם יחד אדם יתפלל לא ב.2

 למעט, במבנה יותר או נוסף

 ."מקום באותו הגרים אנשים

  תיקון

 3 תקנה

 -העיקריות  לתקנות 3 בתקנה  .2

 תימחק; –( 3) פסקה (1)  

 ( יבוא: 4) פסקה במקום (2)  

 תיערך במבנה מילה ברית (4")   

 .";אנשים 19 עד של בהשתתפות

 תיקון

 ד3 תקנה 

(, 3פסקה ) אחריד לתקנות העיקריות, 3 בתקנה  .3

 יבוא:
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( טיפול 3) –( ו 2ל אף האמור בפסקאות )ע (4")  

 כאמורמסיכה  עטייתלא בבקטין יכול שיתקיים 

(, 3( ושמירת מרחק כאמור בפסקה )2בפסקה )

ובלבד שמדובר בטיפול שמעצם טיבו נדרש 

להתקיים תוך קרבה גדולה יותר בין המטפל 

 למטופל."

 תיקון 

 5תקנה 

 -)ב( לתקנות העיקריות  5בתקנה     .4

 –(, המילים "מכון כושר" 6בפסקה ) (1)  

 יימחקו;

 ( יבוא:6אחרי פסקה ) (2)  

מכון כושר ומקום במבנה שמתקיימת  (7")   

בו פעילות ספורט או מחול ואינו מכון כושר 

בכפוף להוראות  –סטודיו(  –)בפסקה זו 

ואולם לעניין זה  יקראו את   1א3תקנה 

( לתקנה האמורה כך 2()א()5תקנת משנה )א()

מטרים רבועים" יבוא לעניין  15שבמקום "

ן מטרים רבועים", ולעניי 10" -מכון כושר 

מטרים רבועים", והכל בהתאם  7" –סטודיו 

 להוראות המנהל."

  תיקון

 6 תקנה

( 4) פסקהלתקנות העיקריות, במקום  6 בתקנה  .5

 יבוא: 

, במבנה יותר או נוסף אדם עם יחדמתפלל  (4")  

 ב;".2 לתקנה בניגוד

הוראות 

 שעה

 

 7"ף )התש באייר גבתקופה שמיום י" (א)  .6

 במאי 13"ף )התשי"ט באייר  יום עד( 2020 במאי

  -העיקריות  בתקנות כאילו יראו( 2020

ב, אחרי תקנת משנה )א( 3בתקנה  (1)   

 בא:
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( 1( על אף הוראות תקנת משנה )א()1)א    

 תחבורה שירות אדם(, לא יפעיל 2)-ו

 התחום בקו ירוק שטחה אל ציבורית

שטח  –הרביעית )להלן  שבתוספתבמפה 

ממנו, למעט  אומירון והסביבה( 

לפי  המופעליםאוטובוסים ציבוריים 

 שני אלה: 

 שנתןישיון להסעה מיוחדת ר (1)     

 35סעיף  לפיהמפקח על התעבורה 

לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

ת מיוחד ה)הסעת סיור, הסע

 ;1985-והשכרת רכב(, התשמ"ה

שנתן  בכתבמיוחד  היתר (2)     

המפקח על התעבורה לצורך הסעת 

לאזור של קבר הרשב"י  נוסעים

המצוין במפה שבתוספת הרביעית 

וממנו  אזור קבר הרשב"י( -)להלן 

או השתתפות הדלקת מדורה לשם 

 -א ו5בהדלקה בכפוף לתקנות 

 ";ב.5

 בא: 5אחרי תקנה  (2)   

"הגבלות   

לעניין 

שהייה או 

השכרת 

יחידת 

אירוח או 

 בשטחצימר 

 מירון

 והסביבה

 שטחלא ישהה אדם ב (א) א.5

  -למעט  והסביבה מירון

אדם שמקום מגוריו  (1)       

או מקום שהייתו הקבוע 

 האמור; שטחמצוי ב
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אדם הנדרש להגיע  (2)       

האמור במסגרת  לשטח

 עבודתו;

אדם שקיבל היתר  (3)       

 בהתאםג ו5 תקנה לפי

 ;ההיתר לתנאי

אדם ששוטר התיר  (4)       

האמור  לשטחלו כניסה 

לצורך שהייה בו בשל צורך 

חיוני ובכלל זה לשם מתן 

סיוע רפואי או או קבלה של 

סיוע לאדם עם קושי או 

 מצוקה. 

לא ישכיר אדם יחידת  (ב)      

 מירון שטחאירוח או צימר ב

מגוריו  שמקוםלאדם  והסביבה

או מקום שהייתו הקבוע אינו 

 .האמורבשטח  מצוי

 
אף האמור בתקנה על  (ג)     

( אדם הרשאי לשהות 1ב)א3

בשטח מירון והסביבה לפי 

(, 3( עד )1תקנת משנה )א()

רשאי לעשות שימוש במונית 

לצורך הגעה לשטח האמור , 

 להתניידות בו או ליציאה ממנו.

איסור   

הדלקת 

מדורות 

  פתוח בשטח

לא ידליק אדם מדורה  (א) ב.5

ולא ישהה אדם לצד מדורה, 

 אדם, למעט פתוח בשטח

ג; 5 תקנהשקיבל היתר לפי 

 –"שטח פתוח"  זה, לעניין

 למעט חצרות של בתי מגורים.
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אין בהוראות תקנת  (ב)      

 מהוראות לגרוע כדימשנה )א( 

כל דין הנוגעות להדלקת 

מדורות שהדלקתן אינה אסורה 

או  לפי תקנת משנה )א(

 אומסמכות נציב כבאות והצלה 

לכך לאסור על  הסמיך שהוא מי

 בהתאםהדלקת מדורות 

 הארצית הרשות לתקנות

 התנהגות)כללי  והצלה לכבאות

 (,מדורות בקיום אש ובטיחות

  2015-תשע"הה

 –בתקנה זו, "מדורה"  (ג)      

ליקה יזומה מבוקרת, למעט ד

דליקה כאמור בתוך מיתקן 

ייעודי להכנת אוכל או 

או בתוך מיתקן  לשריפתו,

ייעודי לחימום, ולמעט דליקה 

 .כאמור שהותרה על פי כל דין

היתר   

להדליק 

מדורה או 

להשתתף 

בהדלקתה 

באזור קבר 

 הרשב"י

 רשאיהשר לשירותי דת  (א) ג.5

לאדם  בכתב היתר לתת

 כהגדרתהלהדליק מדורה 

להשתתף  אוב)ג( 5 בתקנה

  "י.הרשב קבר באזורבהדלקתה 
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השר לשירותי דת  היתר (ב)      

( יינתן א) משנה בתקנתכאמור 

 השתתפות או הדלקהעבור ב

הדלקה באחת משלוש ב

הדלקות, אשר יתקיימו 

, ובלבד שמספר שונים במועדים

המשתתפים בכל הדלקה לא 

; במתן היתרים לפי 40יעלה על 

משנה זו ייתן השר  תקנת

לשירותי דת ייצוג שוויוני, 

בנסיבות העניין, לקהילות 

, אשר להם מסורת ותשונ

 "יהרשב קבר באזורהדלקה 

ובכלל זה ייצוג  בל"ג בעומר

 .הולם לנשים

עובד שהשר לשירותי דת  (ג)      

מינה לשם כך מתוך עובדי 

משרדו יעביר מבעוד מועד 

למשטרת ישראל את שמות 

האנשים אשר קיבלו היתר לפי 

 .(תקנת משנה )א

מי שקיבל היתר לפי  (ד)      

ינהג בהתאם תקנת משנה )א( 

להוראות המנהל בכל הנוגע 

 להדלקה ולהשתתפות בה.";

 , בסופה בא:6בתקנה  (3)   

  והסביבה מירון שטחהשוהה ב (10")    

 א)א(;5בניגוד לתקנה 

( המשכיר יחידת אירוח או צימר 11)    

 שמקוםלאדם  והסביבה מירון שטחב

מגוריו או מקום שהייתו הקבוע אינו 

בניגוד לתקנה , האמורמצוי בשטח 

   א)ב(;5

המדליק מדורה או השוהה לצד  ( 12)    

 ב)א(.";5מדורה, בניגוד לתקנה 
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( 1א, אחרי תקנת משנה )א6בתקנה  (4)   

 בא:

 לשם( בלי לגרוע מתקנת משנה )א(, 2")א    

 שוטר רשאי(, ב)-א)א( ו 5 תקנה אכיפת

ואף להשתמש  להלן כמפורט לפעול

  בכוח סביר לשם כך :

למנוע כניסה של אדם או  (1)     

אם  הסביבהו מירון שטחרכב ל

בניגוד  שהייתו בשטח האמור היא

 )א( או )ב(;א5לתקנה 

 מירון שטחלהוציא מ (2)     

אדם, רכב או חפץ  והסביבה

המשמש לשהייה באותו שטח, 

א)א( או 5הנמצא בו בניגוד לתקנה 

 )ב(."

 14"ף )התש באייר' כבתקופה שמיום  (ב)  

במאי  17) "ףהתשכ"ג באייר  יום עד( 2020 במאי

, יראו כאילו בתקנות 06:00( בשעה 2020

   -העיקריות 

 בא:   6לפני תקנה  (1)   

"הגבלות   

לעניין 

שהייה או 

השכרת 

יחידת 

אירוח או 

 באזורצימר 

 מירון

 באזורלא ישהה אדם  (א) ד.5

שבשטח מירון והסביבה,  מירון

 שבתוספת במפהאדום  הצבוע

 אזור מירון(, –)להלן  הרביעית

  -למעט 

אדם שמקום מגוריו  (1)       

או מקום שהייתו הקבוע 

 ;מירון באזורמצוי 

אדם הנדרש להגיע  (2)       

במסגרת  מירון לאזור

 עבודתו;
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אדם ששוטר התיר  (3)       

 מירון לאזורלו כניסה 

האמור לצורך שהייה בו 

בשל צורך חיוני ובכלל זה 

לשם מתן או קבלה של 

סיוע רפואי או סיוע לאדם 

 עם קושי או מצוקה. 

לא ישכיר אדם יחידת  (ב)      

 מירון באזוראירוח או צימר 

שמקום מגוריו או מקום  לאדם

שהייתו הקבוע אינו מצוי 

 .";האמור באזור

 , בסופה בא:6בתקנה  (2)   

בניגוד  ,מירוןהשוהה באזור  (10")    

 ד)א(; 5לתקנה 

המשכיר יחידת אירוח או צימר  (11)    

מגוריו או  שמקום מירון באזורלאדם 

 באזורמקום שהייתו הקבוע אינו מצוי 

   ד)ב(.";5 לתקנה, בניגוד אמור

 א, לפני תקנת משנה )ב( בא:6בתקנה  (3)   

 לשם( בלי לגרוע מתקנת משנה )א(, 3")א    

 שוטר רשאי(, ב)-)א( ו ד5 תקנה אכיפת

ואף להשתמש  להלן כמפורטלפעול 

 בכוח סביר לשם כך:

למנוע כניסה של אדם, רכב  (1)     

אם שהייתו בשטח  מירון לאזור

ד)א( או 5בניגוד לתקנה  האמור היא

 )ב(;

, אדם מירון מאזור להוציא (2)     

לשהייה  המשמש חפץ או רכב

באותו שטח, הנמצא בו בניגוד 

 ד)א( או )ב(."5לתקנה 
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 7"ף )התש באייר גבתקופה שמיום י" (ג)  

 במאי 17) "ףהתש באייר"ג כ יום עד( 2020 במאי

יראו כאילו בתקנות  06:00 בשעה( 2020

 העיקריות, אחרי התוספת השלישית בא:

 "תוספת רביעית    

 ד)א((.5-ו )א(ג5(, 1ב)א3ות )תקנ   

תקנות שעת 

חירום )נגיף 

הקורונה 

 –החדש 

  - אכיפה(

הוראות 

 שעה 

 7"ף )התש באייר ג"י שמיום בתקופה (א)  .7

 במאי 13"ף )התשי"ט באייר  יום עד( 2020 במאי

  –בתקנות האכיפה  כאילו יראו( 2020

ה(, 8(" בא ")7)ב(, אחרי ")7בתקנה  (1)   

 ו(";8)

 ד( בא:8בתוספת, אחרי פרט ) (2)   

    
 טור א'

 העבירות המינהליות

 

 טור ב'

קנס מינהלי קצוב 

 בשקלים חדשים

( 10)6ה( תקנה 8")

לתקנות הגבלת 

 פעילות

1,000 

( 11)6ו( תקנה 8)

לתקנות הגבלת 

 פעילות

2,000 

( 12)6ז( תקנה 8)

לתקנות הגבלת 

 פעילות

500" 

 

 14"ף )התש באייר' כ שמיוםבתקופה  (ב)  

במאי  17) "ףהתשכ"ג באייר  יום עד( 2020 במאי

, יראו כאילו בתקנות 06:00( בשעה 2020

  –האכיפה 
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ה(, 8(" בא ")7אחרי "))ב(, 7בתקנה  (1)   

 ו(";8)

 ד( בא:8בתוספת, אחרי פרט ) (2)   

    
 טור א'

 העבירות המינהליות

 

 טור ב'

קנס מינהלי קצוב 

 בשקלים חדשים

( 10)6ה( תקנה 8")

לתקנות הגבלת 

 פעילות

1,000 

( 11)6ו( תקנה 8)

לתקנות הגבלת 

 פעילות

2,000" 

 

שמירת 

 סמכויות

אין בתקנות שעת חירום אלה כדי לגרוע מסמכות   .8

משטרת ישראל לקבוע תנאים נוספים הקשורים 

 לסדר הציבורי ולתנועה. 

 7ביום י"ג באייר התש"ף ) 4תחילתה של תקנה   .9 תחילה 

, ביום 5–ו 2, 1של תקנות  תחילתן( ו2020במאי 

 .(2020במאי  10"ף )התש"ז באייר ט

 
 

      ___ באייר התש"ף_____
 בנימין נתניהו      (2020)___ במאי 

 ראש הממשלה        
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 דברי הסבר

העולם, וישראל כחלק ממנו, נמצא כעת בעיצומה של פנדמיה כתוצאה מהתפרצות והתפשטות 

כון להיום, אין נ )להלן: "המחלה" או "הנגיף"(. COVID-19הגורם למחלה  SARS-CoV-2הנגיף 

 ה, אין חיסון באמצעותו ניתן לצמצם את התפשטותהמחלה נגדבאוכלוסיית ישראל חסינות 

קיימת אפשרות של העברת הנגיף מאדם עם תסמינים יצוין כי . יעיל למחלהואין טיפול 

 . לאנשים רבים, מבלי ידיעתו מזעריים או ללא תסמינים כלשהם

אלף. בישראל  243 –מיליון בני אדם ונפטרו למעלה מ  3.5נדבקו בעולם מעל ל  5.5.20נכון ליום 

 . 237אנשים ונפטרו  16,268נדבקו 

ברמה משמש  לנוכח מאפייני המחלה הידועים, ריחוק חברתי, לרבות מניעת התקהלויות,

בימים כתיקונים ל"ג בעומר הוא חג הכולל התקהלויות  הלאומית ככלי להקטנת ההתפרצות.

ות משותפות וכיוצא בזה. רבות בכל רחבי הארץ, הכוללות צפיפות, מגע בין אנשים, ארוח

הדלקות רבות נערכות גם בימים הסמוכים לליל ל"ג בעומר עצמו. שיאן של אירועים אלה, הוא 

אירוע ההילולה ההמוני המתקיים כל שנה בקבר רשב"י בהר מירון. הביקורים הרבים באזור 

 מר. הר מירון בתקופה זו, נערכים אף הם במהלך מספר ימים, בתקופה הסמוכה לל"ג בעו

לנוכח החשש מההשלכות שעשויות להיות לאירועים אלה, מבחינת התחלואה בישראל, ועל 

מנת למנוע התקהלויות אלה מוצעים ההסדרים שבתקנות אלה. במידת הצורך סוג המגבלות 

 שיוטלו על התנועה בישראל ביום ל"ג בעומר, ייבחנו בפרק הזמן שעד למועד זה. 

 

 מוצע לקבוע כלהלן: 

במאי, תיאסר השהייה בשטח הר מירון )המסומן  13ועד ליום   7בתקופה שמיום כי  .א

במפה( , למעט כניסתו של מי שגר במקום, מי שנדרש להגיע למקום במסגרת עבודתו, 

או מי שקיבל היתר להשתתף בהדלקות כמפורט להלן. כמו כן, תיאסר השכרה של 

 גורר במקום.צימרים ויחידות אירוח בתקופה זו, של מי שאינו מת

כי בתקופה זו, לא יפעיל אדם שירות תחבורה ציבורית אל שטח הר מירון, למעט  .ב

אוטובוסים ציבוריים הפועלים ברישיון, ובהתאם להיתר מיוחד לנסיעה לשטח 

 האמור, שניתן על ידי המפקח על התעבורה, לשם השתתפות בהדלקות כמפורט להלן.

 וך למדורות, בכל רחבי הארץ. כי בתקופה זו, תיאסר הדלקה ושהייה בסמ .ג

כי על אף האמור, השר לשירותי דת רשאי לתת היתר לאדם להדליק מדורה, או  .ד

להשתתף בהדלקתה באזור קבר רשב"י, ההיתר יינתן עבור השתתפות באחת משלוש 

הדלקות, שיתקיימו במועדים שונים, ובלבד שמספר המשתתפים בכל הדלקה לא יעלה 

ור, השר לשירותי דת ייתן ייצוג שוויוני, לקהילות שונות ; במתן היתרים כאמ50על 

 . , לרבות ייצוג הולם לנשיםשלהן מסורות הדלקה בשטח מירון בל"ג בעומר

כי קבלת היתר להשתתף במדורה, כפופה לעמידה בהוראות המנהל, כמשמעותו בסעיף  .ה

 לפקודת בריאות העם. 20
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תיאסר גם כניסה ושהייה באזור  06:00במאי בשעה  17עד ליום   14כי בתקופה שמיום  .ו

המצומצם של קבר הרשב"י והיישוב מירון, וכן השכרת צימרים וחדרי אירוח באזור 

 זה, לאנשים שאינם מתגוררים במקום. 

בנוסף מוצע לקבוע כי הפרה של את מהחובות האמורות )שהייה בשטח האסור, למעט  .ז

למי שאינו מתגורר במקום, מי שהותר לו, השכרת צימר או חדרי אירוח בתקופה זו 

הפעלת תחבורה ציבורית לאזור הר מירון בתקופה האמורה, והדלקה או השתתפות 

 תהווה עבירה.  –במדורה ברחבי הארץ בתקופה האסורה( 

אכיפה(,  –כהשלמה לאמור ליל, נקבע תיקון עקיף לתקנות שעת חירום )הגבלת פעילות  .ח

קנסות מנהליים על עבירות אלה, כאמור , במסגרתו נקבע כי ניתן להטיל 2020-התש"ף

 בתוספת.

כן נקבעו סמכויות לשוטרים על מנת לאכוף הוראות אלה, לרבות, מניעת כניסה של  .ט

אדם או רכב לאזור האסור, הוצאת אדם או רכב הנמצא במקום, וכן סמכות להשתמש 

 בכוח סביר, במקרה של סירוב לקיים את ההוראות האמורות.

אנשים, החל  50טה להתיר התקהלויות במקום פתוח של עד בנוסף, ובהתאם להחל .י

נמחקו ההוראות הנוגעות לקיום חתונה, לוויה או תפילה במקום  –במאי  10מיום 

איש. לגבי ברית נקבע, כי במקום סגור ניתן לקיים  20או  19פתוח  בהשתתפות עד 

ה נקבע איש )על אף איסור ההתקהלות החל במבנה(. להוראות אל 19אותה עם עד 

 במאי.  10 –מועד תחילה החל מיום ראשון, ה 

ד לתקנות, הנוגע למתן טיפול נפשי. במסגרתו נקבע כי על אף 3נקבע תיקון לתקנה   .יא

האמור באותה תקנה, טיפול נפשי בקטין, יכול שיתקיים ללא מסיכה ושמירת מרחק 

קרבה  כנדרש בתקנה זו, ובלבד שמדובר בטיפול שמעצם טיבו נדרש להתקיים תוך

 גדולה יותר בין המטפל למטופל. 

עוד נקבע, כי בנוסף למכון כושר ניתן יהיה להפעיל סטודיו לפעילות ספורט או מחול,  .יב

לעניין מחזיק מקום הפתוח לציבור, בשינויים  1א3בכפוף להוראות לפי תקנה 

מ"ר  10לפיהם כמות השוהים המותרת תהיה ביחס של אדם לכל  –המפורטים 

 מ"ר. 7ביחס של  אדם לכל  –לעניין חדר כושר, ולעניין סטודיו ( 15)במקום 

 תקציב

 לא רלוונטי

 השפעת ההצעה על מצבת כח האדם 

 לא רלוונטי

  עמדת שרים אחרים שההצעה נוגעת לתחום סמכותם

 מאשר –השר לביטחון הפנים 

 מאשר –השר לשירותי דת 

 מאשר -שר הפנים 
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 החלטות קודמות של הממשלה בנושא

 

 היועץ המשפטי של המשרד יוזם ההצעה עמדת

 מצורפת חוות דעת משפטית.
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