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תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות( )תיקון מס' 13(, 
התש"ף-2020

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

פעילות(,  הגבלת   - החדש  הקורונה  )נגיף  חירום  שעת  לתקנות  5)א(  בתקנה   .1
התש"ף-22020, במקום פסקה )2א( יבוא:

")2א( על אף האמור בפסקה )2(, תותר -

)א( הפעלת בריכת שחייה לצורך אימון של ספורטאי תחרותי בהתאם להוראות 
המנהל, והפעלת בריכה טיפולית כהגדרתה להלן לצורך טיפול במים כאמור בה; 
בתקנת משנה זו, "בריכה טיפולית" - כהגדרתה בתקנה 21.1.1.1 לתקנות התכנון 

והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל-31970;

)ב( הפעלת אולם אירועים ובלבד שהאירוע יתקיים בשטח פתוח ולא במבנה, 
והמחזיק או המפעיל של אולם האירועים יפעל לפי האמור בתקנה 3א1, ואולם 

לעניין זה יקראו את תקנת משנה )א()5()א( לתקנה האמורה כך:

עובדי  לרבות  למקום,  האנשים  כניסת  את  יווסת  המקום  של  ")א( המחזיק 
המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים באזור הפתוח לקהל ביחס של 
יותר מאדם אחד לכל 15 מטרים רבועים ובלבד שמספרם יהיה פחות מהמספר 
העם."  בריאות  לצו  3א)ב(  שבסעיף  פתוח"  בשטח  "התקהלות  בהגדרה  הקבוע 
לעניין פסקת משנה זו - "אולם אירועים" - אולם שמחות, גן אירועים או עסק 

אחר שמקיים אירועים."
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ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 812 )852(, עמ' 870, עמ' 974, עמ' 1062, עמ' 1102, עמ' 1170, עמ' 1200, עמ' 1236  2
)1248 ועמ' 1252(, עמ' 1250, עמ' 1272, עמ' 1304, עמ' 1336 ועמ' 1364.   
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