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צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש - 
הגבלת פעילות( )שינוי התוספת לחוק( )מס' 2(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיף 2)א()2( לחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום 
הממשלה  מצווה  החוק(,   - )להלן  התש"ף-12020  פעילות(,  הגבלת   - החדש  הקורונה  )נגיף 

לאמור: 

בתוספת לחוק, בתקנות שעת חירום המובאות בה -  .1

)1( בתקנה 5 -

יריד"  המקיים  עסק  או  מקום  "או  במקום   ,)2( בפסקה  )א(,  משנה  )א( בתקנת 
בית  וירידים,  מופעים  לעריכת  מקום  ולאירועים,  לשמחות  גן  או  "אולם  יבוא 
קולנוע, תיאטרון או מוסד תרבות אחר למעט מוזאון, בריכת שחייה למעט בריכת 
שחייה כהגדרתה בתקנת משנה )ב()9()ב(, מכון כושר למעט מכון כושר לצורך 
אימון של ספורטאי כאמור בתקנת משנה )ב()7(, או בר או פאב, ובכלל זה בר או 

פאב בבית מלון";

)ב( בתקנת משנה )ב( - 

)1( בפסקה )1( -

)א( ברישה, המילים "בר או פאב" - יימחקו;

במקום  בה,  המובאת  )א(  משנה  בפסקת  )ב(,  משנה  )ב( בפסקת 
יבוא  העסק"  רישיון  שלפי  שבעסקים  "ובלבד  במילים  החל  הסיפה 
"ואולם מספר הלקוחות לא יעלה על 20 בתוך שטח סגור ו–30 לקוחות 

בשטח פתוח";

)2( בפסקה )7(, במקום הקטע החל במילים "ומקום במבנה" עד המילים 
")בפסקה זו - סטודיו(" יבוא "לצורך אימון של ספורטאי שהוא ספורטאי 
התשמ"ח-21988   הספורט,  בחוק  כהגדרתם  בהתאחדות  או  באיגוד  החבר 

)להלן - חוק הספורט(";

בפסקה )9( -   )3(

בריכת  הפעלת  "למעט  במקום  ובה,  ")א(",  יסומן  בה  )א( האמור 
פעוטות" יבוא "כהגדרתה בפסקת משנה )ב(";

)ב( אחרי פסקת משנה )א( יבוא:

")ב( בפסקה זו -

"בריכה טיפולית" ו"טיפול במים" - כהגדרתה וכמשמעותו,   
התכנון  לתקנות  השנייה  לתוספת   21.1.1.1 בפרט  בהתאמה,    

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

"בריכת שחייה" - כל אחת מאלה:  

  )1( בריכת שחייה בבית מלון;

שינוי התוספת 
לחוק

ס"ח התש"ף, עמ' 128; ק"ת התש"ף, עמ' 1750.  1

ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.  2
ק"ת התש"ל, עמ' 1841.  3
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שהוא  ספורטאי  של  אימון  לצורך  שחייה     )2( בריכת 
בחוק  כהגדרתם  בהתאחדות  או  באיגוד  החבר     ספורטאי 

  הספורט;

  )3( בריכה טיפולית לצורך טיפול במים;";

)4( פסקאות )12( ו–)13( - יימחקו;

בתקנה 6 -  )2(

בפסקה )6(, המילים "בר או פאב" - יימחקו; )א( 

ספורטאי  אימון  "לצורך  יבוא  כושר"  מכון  "המפעיל  אחרי   ,)13( בפסקה  )ב( 
כאמור בתקנה 5)ב()7(";

בפסקה )14(, אחרי "המפעיל בריכת שחייה" יבוא "כהגדרתה בתקנה 5)ב()9()ב("  )ג( 
ובמקום "בריכת שחייה כאמור בתקנה 5)ב()9(" יבוא "בריכת שחייה כהגדרתה 

בתקנה 5)ב()9()ב(";

פסקאות )16( ו–)17( - יימחקו. )ד( 

תחילתו של צו זה ביום ט"ו בתמוז התש"ף )7 ביולי 2020(, בשעה 14:00. )א(   .2
על אף האמור בסעיף קטן )א(, תחילתם של סעיפים 1)1()א(, 1)1()ב()4( ו–1)2()ד(,  )ב( 
התש"ף  בתמוז  ט"ז  ביום  ולאירועים,  לשמחות  גן  או  אולם  פעילות  הגבלת   לעניין 

)8 ביולי 2020(, בשעה 08:00.

ט"ו בתמוז התש"ף )7 ביולי 2020(
)חמ 3-6069(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תחילה
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