
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות 
; תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 2021-(, התשפ"א26נוספות()תיקון מס' 
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 להחלטההצעה 

 

 מ ח ל י ט י ם, 

להתקין את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת  .1

ואת תקנות סמכויות מיוחדות  2021-(, התשפ"א26פעילות והוראות נוספות()תיקון מס' 

יקון מס' להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות()ת

 התקנות(. –)להלן   2021-(, התשפ"א27

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת חוק ( ל3)ד()4בהתאם לסעיף  .2

לתקנות ברשומות, נוכח  26לפרסם מידית את תיקון מספר  ("החוק")להלן:  2020 - "ףהתש, שעה(

 .  07:00( בשעה 7.2.21מועד פקיעתן ביום כ"ה בשבט התשפ"א )

להביא את התקנות האמורות לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת )להלן, "הוועדה"( בליווי  .3

דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה להתקין את התקנות, סמוך ככל האפשר 

לפרסומן, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, 

 החוק(. –להלן ) 2020 -התש"ף 

לתקנות לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת בליווי דברי הסבר  27להביא את תיקון מס'  .4

 והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה להתקין את התקנות, כאמור בחוק. 

 –שעות מהמועד שהוגש לה לעניין אישור התקנות  24ככל שלא תתקבל החלטה של הוועדה בתוך  .5

 לתקנות ברשומות. 27לפרסם את תיקון מס' 

 

 דברי הסבר

העולם, וישראל כחלק ממנו, נמצא כעת בעיצומה של פנדמיה כתוצאה מהתפרצות והתפשטות הנגיף  .1

SARS-CoV-2  הגורם למחלהCOVID-19 .)"להלן: "המחלה" או "הנגיף( 

כשלושה שבועות  בימים אלה מדינת ישראל מצויה בגל תחלואה שלישי והחמור ביותר עד כה. מזה .2

בממוצע ליום. יש לציין, כי לאחר  מקרים חדשים 7,000-ישראל נמצאת בעומס תחלואה של מעל ל 

מקרים  6,500 -מקרים מאומתים ביום בממוצע, לכ  8300כשבועיים של ירידה משיא תחלואה של  

בימים האחרונים אנו עדים להתהפכות המגמה והתחילה עליה איטית במספר החולים  -ביום בממוצע 

 , ובמגמת עליה.1י. בהתאמה, מקדם ההדבקה אף הוא שינה כיוון, וכעת נמצא על הערך היומ



לאחרונה החלה ירידה איטית במספר המאושפזים במצב קשה וקריטי.  –בנוגע למצב החולים הקשים  .3

לפני שבועיים. מספר החולים הקשים  2,198, לעומת שיא של 1,903מספר המאושפזים הינו כעת 

ריאה. חשוב -מחוברים למכשיר לב 34לפני שבועיים.  1,192, לעומת שיא של 1,146וקריטיים הינו 

 לציין, כי נתוני התחלואה הקשה משקפים לרוב את תמונת נתוני התחלואה ב'פיגור' של כשבועיים. 

מנהלי חצה את השיא שנקבע בגל השני. ומס התחלואה על מערכת הבריאות בשבועות האחרונים, ע .4

חים על עומס רב בבתי החולים ועל שחיקה מואצת וגדולה של הצוותים הרפואיים בתי החולים מדוו

קיימת הקלה מזערית אך לא משמעותית על  אשר נותנים מענה לחולי קורונה מזה חודשים ארוכים.

 מערכת האשפוז, וצפוי שהעומס ישוב ויעלה ככל שהתחלואה הכללית תחמיר.

. מיליון 5.1במאמצים כבירים מדינת הצליחה לתת  אל.בסוף חודש דצמבר החל מבצע חיסונים בישר .5

ומעלה, חוסנו  60בקרב בני  מאוכלוסיית ישראל. %35מעט מיליון אנשים, שהם כ 3.2-מנות חיסון ל

 מיליון 1.5-מיליון מנות שניות, ולמעלה מ 1.8מקבוצת אוכלוסייה זו. כבר ניתנו  84%מיליון, שהם כ 1.2

למבצע חיסון בקנה מידה כזו אין אח ורע בעולם, גם לא בקרב  .ישראלים זכאים לתעודת חיסון

במדינות המפותחות ביותר. חיסון רוב האוכלוסייה היא האסטרטגיה הנבחרת ליציאה מהמגפה. עם 

זאת, הישגים אלה עדיין אינם מאפשרים ויתור על ההגבלות המוטלות במסגרת התקנות. "חסינות 

ננה ברת השגה בשלב זה, בין היתר, מאחר ולא ניתן לחסן ילדים ישראל עדיין אי עדר" של אוכלוסיית

מהאוכלוסייה. לעמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאות יידרשו  30%-, המהווים כ16מתחת לגיל 

מנת להימנע מגל תחלואה חמור לאחר  גבוהים יותר בקרב "אוכלוסיות הסיכון", עלשיעורי כיסוי 

 שחרור המגבלות.

לתקנות, שכלל בין היתר סגירת המסחר ורוב פעילות המשק,  21לתוקפו תיקון  נכנס 27.12.20ביום  .6

נכנסו לתוקפן תקנות "הידוק הגבלות" שהחמירו עוד  7.1.21והגבלה על יציאה ממקום המגורים. ביום 

 יותר את ההגבלות, בין היתר את מספר המשתתפים בהתקהלות המותרת והגבלות נוספות.

, ובהתאם הוארכו תקנות 7:00בשעה  7.2.21הממשלה כי "הסגר" יסתיים ביום החליטה  4.2.21ביום  .7

 "הידוק הגבלות" עד למועד זה.

עם זאת, נוכח נתוני התחלואה כמפורט לעיל, עדיין נדרשות הגבלות משמעותיות על פעילות המשק  .8

דבקה הוא בעת הזאת, ולצד זאת, מוצע לאפשר התרתן של פעילויות בטוחות יותר, שהסיכון בהן לה

 נמוך יותר. 

 לתקנות כמפורט להלן:  26בהתאם לאמור מוצע לקבוע בתיקון מסד  .9

 תבוטל ההגבלה על יציאה ממקום המגורים ועל שהייה בבית של אדם אחר.  .א

יתאפשרו הפעילויות שלהלן, אשר מתקיימות במתכונת של "אחד על אחד" ללא התקהלות  .ב

)טיפולי יופי וקוסמטיקה ומספרות( ושיעורי משמעותית: טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 

נהיגה. בנוסף, יבוטל האיסור על קיום טיול מאורגן, ויתאפשר לקיימו בכפוף להגבלות 

 ההתקהלות. 



 תתאפשר הפעלת בית אוכל בדרך של איסוף עצמי )"טייק אווי"( .ג

ר יחידות אירוח, ללא מתקנים משותפים, ועבו 6תתאפשר הפעלת מתחם אירוח הכולל עד  .ד

 אנשים הגרים יחד. 

תתאפשר הפעלת שמורת טבע, גנים לאומיים ואתרי מורשת ועתיקות כהגדרתם בתקנות,  .ה

ובלבד שלא תופעל  –המצויים בשטח פתוח וכן פארק או שטח פתוח בדומה לאלה 

 במקומות אלה אטרקציה תיירותית. 

אדם, ועבירה בנוסף נקבעו בתקנות התנאים להפעלת מקום למתן טיפול לא רפואי בגוף ה .ו

 פלילית על הפעלת מתקנים משותפים במתחם אירוח. 

אנשים  5עד  –ההתקהלות המותרת, תישאר כפי שנקבעה בתקופת "הידוק ההגבלות"  .ז

 10אנשים בשטח פתוח, למעט בחתונה, לוויה וברית, בהם ההתקהלות היא  10במבנה ועד 

 בצמצום מגעים. בהתאמה. זאת נוכח נתוני התחלואה הגבוהים והצורך  20 –ו 

מוצע להבהיר לגבי בית תפילה, שבנוסף לקיום תפילה  במבנה, ניתן לקיים טקס דתי מסוג  .ח

בר או בת מצווה וברית )טקסים דתיים שהם אינם בהכרח "קיום תפילות", ועל כן נדרשת 

 הבהרה(. 

 . 14.2.21התקנות יוארכו בשבוע, עד ליום  .ט

תן הנוכחי של התקנות, נדרש לפרסם את התקנות מכיוון שמדובר בהקלות, ונוכח מועד פקיע

 באופן מיידי, בהתאם לסעיף "הדחיפות" בחוק. 

לתקנות, מוצע לקבוע כי במקום למכירת מוצרים חיוניים, שהפעלתו מותרת  27בנוגע לתיקון מס'   .10

ם )חנויות מזון, היגיינה, תרופות ואופטיקה(, לא תתאפשר מכירת מוצרים שאינם חיוניים, המפורטי

בתקנות, ובכלל זה: צעצועים, ציוד מחנאות, ספרים, אביזרי נוי ורהיטים לבית ועוד. תיקון זה נקבע 

. בפסק הדין, נקבע עידן מרכז דימונה ואחר' נגד ממשלת ישראל ואח' 6939/29 בהתאם לפסיקת בג"ץ

מכירת  שיש לקבל את העתירה שהוגשה כנגד התקנות המאפשרות לחנויות "חיוניות" שעיקר עיסקן

השוויון -מוצרים חיוניים, למכור לצידם גם מוצרים שאינם חיוניים. מטרת התיקון היא לצמצם את אי

בין חנויות "חיוניות" לחנויות שאינן חיוניות, תוך שמירה על התכלית של מניעת פגיעה באספקה של 

תות המזון והפארם מוצרים חיוניים עבור תושבי מדינת ישראל בתקופת הקורונה.  על מנת לאפשר לרש

)ובהתאם למועד  19:00, בשעה 9.2.21להיערך לתיקון זה, מוצע לקבוע כי תחילתו של התיקון ביום 

 בתוך שבעה ימים מפסק הדין(.  –שנקבע בבג"ץ לתיקון התקנות 

 להסדרים הקבועים בתקנות מצורפים דברי הסבר. .11

 .המצורףבנוסח התקנות את  להתקיןלכך, מוצע  בהתאם .12
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הגבלת פעילות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )

 2021-, התשפ"א(26)תיקון מס' (והוראות נוספות

לחוק סמכויות  27  -ו  25, 24, 23ה, 12 ,12 ,11, 9, 8, 7, 6, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים  

)להלן   20201 –מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

ה הממשלה תקנות ( לחוק, מתקינ3)ד( )4, ובהתקיים דחיפות כאמור בסעיף החוק(–

                                                                     :אלה

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת ב  .1 2תקנה  ביטול

התקנות -)להלן 20202-שעה()הגבלת פעילות והוראות נוספות(, התש"ף

 . בטלה –2(, תקנה העיקריות

  -לתקנות העיקריות  4בתקנה   .2 4תקנה  תיקון

אנשים  10אנשים בשטח פתוח ועד  20בתקנת משנה )א(, במקום "עד  (1)  

אנשים"  20עד  –במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח 

אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות  5אנשים בשטח פתוח ועד  10יבוא "עד 

 אנשים"; 10עד  –כולל גם מבנה וגם שטח פתוח 

 אחרי תקנה משנה )א( יבוא:  (2)  

( על אף האמור בתקנת משנה )א(, לעניין חתונה, ברית והלוויה, 1")א   

אנשים במבנה,  10אנשים בשטח פתוח ועד  20עד  –"התקהלות מותרת" 

 אנשים." 20עד  –ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח 

  :לתקנות העיקריות יבוא 6תקנה  אחרי  .3 א6 תקנה הוספת

שיעור נהיגה מעשי יתקיים בהתאם לאמור בתקנה  א.6 "שיעור נהיגה מעשי  

6". 

   - לתקנות העיקריות 7בתקנה   .4 7תיקון תקנה 

   - (7בפסקה )  (1)  

ברישה, לפני המילים "בית מלון" יבוא "בלי לגרוע מהאמור  (א)   

 ב("; 7בפסקה )

במקום "ובלבד שלא יפעלו מיתקנים בפסקת משנה )א(,  (ב)   

משותפים" יבוא "ובלבד שמטרת השהייה במקום אינה נופש או בילוי 

 ושלא יפעלו מיתקנים משותפים";

                                                        
 .302עמ' התשפ"א, ; 266ס"ח התש"ף, עמ'  1
 310,עמ'  262,עמ'  204,עמ'  160,עמ'  116,עמ'  82,עמ'  50,עמ'  46תשפ"א, עמ' ; ה2770ק"ת התש"ף עמ'  2
 ,880,עמ'  818,עמ'  790,עמ'  750,עמ'  638,עמ'  516,עמ'  496,עמ'  486,עמ'  476,עמ'  370,(עמ'  320–ו 318(

 (.25' מס...)תיקון  'ועמ 1834, עמ' 1584, עמ' 1454 עמ' , 1448,עמ'  1362,עמ'  1062,עמ'  1032,עמ'  944עמ' 



 ( יבוא: 7אחרי פסקה )  (2)  

יחידות אירוח לכל היותר; בפסקה  6ב( מתחם אירוח שמופעלות בו 7")   

  –זו 

יחידה נפרדת במתחם אירוח המשמשת לאירוח  –"יחידת אירוח" 

 ולנופש וכוללת חדר אחד לפחות, ובו מיטה, חדר רחצה ושירותים;

מקום אירוח הכולל יחידת אירוח אחת או יותר, בלא  –"מתחם אירוח" 

 כניסה משותפת או חללים משותפים ליחידות";

 ( יבוא: 16אחרי פסקה )  (3)  

בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל, ובכלל  –( בית אוכל 17")   

 (;Take Awayזה איסוף עצמי )

( מקום למתן טיפול שאינו רפואי, בגוף האדם, ובכלל זה מספרה 18)    

 ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה;

טבע וגן לאומי כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות (  שמורת 19)    

או שטח פתוח  3 1998-טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח

באתר עתיקות כהגדרתו בחוק האמור, או שטח פתוח באתר מורשת, 

ובלבד שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא אתר 

וכן פארק או שטח פתוח  מורשת הנתמך בידי משרד התרבות והספורט

בעל אופי דומה למקומות האמורים המשמש לתיירות, ובלבד שלא 

 ;תופעל אטרקציה תיירותית במקומות המפורטים בפסקה זו

 בדרך של השאלת ספרים בלבד; ( ספרייה20)   

 ציוד השכרת של בדרך  ימי וספורט צלילה ציוד( מקום להשכרת 21)   

 .בלבד

 א לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: 8בתקנה   .5 א8תיקון תקנה 

  -ב( 7)7( מתחם אירוח כאמור בתקנה 9")  

 ביחידת אירוח מתארחים אנשים הגרים באותו מקום; (א)   

תקנים משותפים, ובכלל זה חדר אוכל, בריכת ילא יופעלו מ (ב)

 שחייה ומכון כושר. 

( מקום למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום 10)   

  –( 18)7למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה כאמור בתקנה 

                                                        
 .202ס"ח התשנ"ח, עמ'  3



 המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש; (א)   

 –בטיפול רפואה משלימה המתבצע תוך מגע בגוף המטופל  (ב)   

ואת  המפעיל של המקום יחטא את הכלים, את הציוד (1)    

הכיסא או את מיטת הטיפול אשר היו בשימוש, וכן יחליף מגבות 

 וחלוקים, בין לקוח ללקוח;

המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח, יעטה  (2)    

 ."המטפל מסכה ומגן פנים

  -לתקנות העיקריות  10בתקנה   .6 10תיקון תקנה 

 ";5"העולה על " יבוא 10בתקנת משנה )א(, במקום "העולה על  (1)   

  -בתקנת משנה )ב( (2)   

ברישה, במקום "לשם קיום תפילות בלבד בהתאם  (א)    

או טקס ברית, בר לשם קיום תפילות " יבוא ":להוראות אלה

ובהתאם להוראות  בלא הגשת מזון בלבד, מצווה או בת מצווה

 ;"אלה:

 10 –בשטח פתוח ו  20(, במקום "לא יעלה על 2בפסקה ) (ב)    

(, 1)א( או )א4במבנה" יבוא "לא יעלה על המספר האמור בתקנה 

 לפי העניין".

 - א לתקנות העיקריות11בתקנה   .7 א11תיקון תקנה 

 יימחקו; - טיול מאורגן"בהמילים " ,בתקנת משנה )א(  (1)  

"בטיול  יבוא" ישתתף ולא אדם יארגן"לא  אחרי)ב(,  משנה בתקנת  (2)  

 לפי(, 1)א או)א( 4"בתקנה  יבוא)א(" 4"בתקנה  ובמקום", מאורגן

 ".העניין

   -)א( לתקנות העיקריות 13בתקנה   .8 13תיקון תקנה 

 תימחק; –( 1פסקה ) (1)   

 יבוא: (11לפני פסקה ) (2)   

ה( המפעיל מתחם אירוח שפועלים בו מיתקנים משותפים 10")    

 ()ב(".9א)8בניגוד לתקנה 



ג(" 12)-( ו1)א()13(, במקום "לפי תקנה 1לתקנות העיקריות, בפסקה ) 18בתקנה   .9 18תיקון תקנה 

 ג(".   12)א()13יבוא "לפי תקנה 

( 2021בפברואר  7לתקנות העיקריות במקום "כ"ה בשבט התשפ"א ) 21בתקנה   .10  21תיקון תקנה 

 (". (2021בפברואר  14"א )התשפ באדר' ב' " יבוא "07:00בשעה 

תיקון התוספת 

 השלישית

  -בתוספת השלישית לתקנות העיקריות   .11

 יימחק; –( 1פרט ) (1)   

 יבוא: (11לפני פרט ) (2)   

  
  

 טור א'
 העבירות המינהליות

 טור ב'
 קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

 "5,000 ה(10)א()13 ה(10)"

 
( בשעה 2021בפברואר  7תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בשבט התשפ"א )  .12 תחילה

07:01. 

 

 (2021 בפברואר___ בשבט  התשפ"א )___ 

 (6092-3)חמ  

  

 

 

               ______________________ 

 בנימין נתניהו

 ראש הממשלה

 

  



הגבלת פעילות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )

 2021-, התשפ"א(27)תיקון מס' (והוראות נוספות

לחוק סמכויות מיוחדות  27 -ו  25, 24, 23 ,12 ,8, 4מכותה לפי סעיפים בתוקף ס 

, החוק(–)להלן   20204 –להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

/ ולאחר שהתקיים הכנסת של ומשפט חוק,  החוקה ועדת ובאישור] החוק(–)להלן 

                                    :מתקינה הממשלה תקנות אלה ()א( לחוק[2)ד()4האמור בסעיף 

לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  7תקנה ב  .13 7תיקון תקנה 

(, 1, בפסקה )5 2020-ת שעה()הגבלת פעילות והוראות נוספות(, התש"ף)הורא

 "ובלבד שמקום כאמור לא יציע למכירה ולא ימכור מוצרים אלה: בסופה יבוא

 אופניים וציוד לאופניים; (א)  

בגדים, למעט מוצרי הלבשה תחתונה , ופריטי לבוש לחורף כגון: כובע,  (ב)

 כפפות וכיוצא בהם;  ,צעיף

 בשמים; (ג)

 

 ספרים; (ד)

 ציוד ומוצרים לשתילה ולגינון; (ה)

 ציוד מחנאות; (ו)

 צעצועים; (ז)

 ואביזרי נוי לבית;רהיטים  (ח)

 תכשיטים.". (ט)

( בשעה 2021בפברואר  8) תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ו בשבט התשפ"א  .14 תחילה

19:00. 

 

 (2021 בפברואר___ בשבט  התשפ"א )___ 

 (6092-3)חמ  

  

 

 

           ______________________ 

 בנימין נתניהו

 ראש הממשלה

                                                        
 .302; התשפ"א, עמ' 266ס"ח התש"ף, עמ'  4
 310,עמ'  262,עמ'  204,עמ'  160,עמ'  116,עמ'  82,עמ'  50,עמ'  46תשפ"א, עמ' ; ה2770עמ' ק"ת התש"ף  5
 ,880,עמ'  818,עמ'  790,עמ'  750,עמ'  638,עמ'  516,עמ'  496,עמ'  486,עמ'  476,עמ'  370,(עמ'  320–ו 318(

 (.26ותיקון מס'  25' מס...)תיקון  'ועמעמ'  1834, עמ' 4158, עמ' 1454 עמ' , 1448,עמ'  1362,עמ'  1062,עמ'  1032,עמ'  944עמ' 



 2021פברואר  05
 כ"ג שבט תשפ"א

 
 חוות דעת משפטית הנלווית להצעת החלטה לממשלה

 
 

 : ההחלטה הצעת נושא
 

נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(  תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 

תקנות סמכויות  ;2021-התשפ"א, (26)תיקון מס' (הגבלת פעילות והוראות נוספות)

)הוראת שעה( ) נגיף הקורונה החדש  הגבלת פעילות מיוחדות להתמודדות עם 

 .2021-התשפ"א, (27)תיקון מס' (והוראות נוספות

 

 :המשפטיים להיבטיה בהתייחס ההצעה תמצית
 

 את ההסדרים שעיקרם כלהלן: בתקנות שבנדון מוצע לקבוע 

ממקום המגורים, כולל איסור שהייה כי תבוטל ההגבלה על יציאה  .א

 בבית של אדם אחר. 

יתאפשרו טיפולים לא רפואיים בגוף האדם, שיעורי נהיגה, טיול  .ב

מאורגן בכפוף להגבלת התקהלות, טייק אווי מבית אוכל, הפעלת 

גנים לאומיים  יחידות אירוח, העפלת שמורת 6מתחם של עד  טבע, 

 ואתרי מורשת ועתיקות בשטח פתוח. 

ההתקהלות המותרת, תישאר כפי שנקבעה בתקופת "הידוק  .ג

אנשים בשטח פתוח, למעט  10אנשים במבנה ועד  5עד  –ההגבלות" 

בהתאמה.  20 –ו  10בחתונה, לוויה וברית, בהם ההתקהלות היא 

נוכח נתוני התחלואה הגבוהי  ם והצורך בצמצום מגעים. זאת 

מוצע להבהיר לגבי בית תפילה, שבנוסף לקיום תפילה  במבנה, ניתן  .ד

לקיים טקס דתי מסוג בר או בת מצווה וברית )טקסים דתיים שהם 

 .  אינם בהכרח "קיום תפילות", ועל כן נדרשת הבהרה(

 .14.2.21יוארכו בשבוע, עד ליום  התקנות .ה

ן  .ו כי במקום למכירת מוצרים לתקנות, מוצע לקבוע  27במסגרת תיקו

, היגיינה, תרופות  חיוניים, שהפעלתו מותרת )חנויות מזון

, לא תתאפש ניים, המפורטים ר מכירת מוצרים שאינם חיוואופטיקה(

נוי  בתקנות, ובכלל זה צעצועים, ציוד מחנאות, ספרים, אביזרי 

 ורהיטים לבית ועוד.

יתפרסמו ברשומות באופן מייידי בהתאם לסעיף  לתקנות  26תיקון מוצע לקבוע כי 

נגיף הקורונה החדש )הוראת ( לחוק 3)ד()4 סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 

, התש"ף נוכח מועד פקיעתן ביום  2020-שעה( , זאת  בשעה  7.2.21)להלן, "החוק"(

7:00.  

 

 :פתרונם ודרכי, שישנם ככל, משפטיים קשיים



 

ההגבלות המחמירות הקבועות בתקנות, אשר מוצע להאריכן בתיקון שבנדון, נקבעו 

ה בחוק. נוכח נתוני התחלואה המדאיגים והעומס הרב על  מערכת בהתאם להסמכ

האשפוז, ובמטרה לצמצם את התפשטות המגיפה, ההסדרים הקבועים בתקנות הם 

 מידתיים ולתכלית ראויה.

 

, 7:00בשעה  7.2.21בכ"ג בשבט התשפ"א, תקנות ל 26תיקון נוכח מועד פקיעתן של 

בנוסף, מרבית חוק. ( ל3)ד()4לפרסמן באופן מיידי, בהתאם לסעיף  דחוף קיים צורך

התיקונים כוללים הקלות, ועל כן יש הצדקה לעשות לגביהם שימוש בסעיף 

ולאפשר לכנסת  עם זאת, על מנת לצמצם את השימוש בסעיף הדחיפות  הדחיפות. 

ההסדר הנוגע לצמצום מכירת  –לדון בהסדרים שאינם דחופים קודם פרסומם 

, פוצל לתיקון נפרד של תקנות, אשר נכ נס לתוקף המוצרים שאינם חיוניים בחנויות 

 בהתאם למועדים הקבועים בחוק. 

 

 בג"ץתיקון זה נקבע בהתאם לפסיקת  -לתקנות  27בנוגע לתיקון הקבוע בתיקון 

ואח' 6939/29 בפסק הדין, נקבע . עידן מרכז דימונה ואחר' נגד ממשלת ישראל 

מאפשרות לחנויות "חיוניות" שיש לקבל את העתירה שהוגשה כנגד התקנות ה

שעיקר עיסקן מכירת מוצרים חיוניים, למכור לצידם גם מוצרים שאינם חיוניים. 

ן -מטרת התיקון היא לצמצם את אי השוויון בין חנויות "חיוניות" לחנויות שאינ

חיוניות, תוך שמירה על התכלית של מניעת פגיעה באספקה של מוצרים חיוניים 

ן  ראל בתקופת הקורונה. עבור תושבי מדינת יש על מנת לאפשר לרשתות המזו

, 8.2.21והפארם להיערך לתיקון זה, מוצע לקבוע כי תחילתו של התיקון ביום 

בתוך שבעה ימים  –)ובהתאם למועד שנקבע בבג"ץ לתיקון התקנות  19:00בשעה 

 .  מפסק הדין(

 

לאור החשיבות הרבה בקביעת הוראות אלה באופן דחוף, לשם הגנה על בריאות 

הציבור ומניעת התפשטות הנגיף, אין מניעה להתקנת תקנות אלה על ידי הממשלה 

 היוצאת.

 

 .  אין קשיים משפטיים בטיוטת התקנות שבנדון

 

 :להם נוגעת ההחלטה שהצעת אחרים משרדים של המשפטיים היועצים עמדת
 
 

 :ההצעה את מגיש בראשו העומד שהשר המשרד של המשפטי היועץ עמדת
 

 אין מניעה משפטית לקבל את ההחלטה המוצעת.
 

 חתימה                                  שם                                  תפקיד   

 



 אורי שוורץ                                 היועץ המשפטי                              
 

 

 

 


