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

חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן  ולקיום  לתיקון  לחוק   )1(2 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
)נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות(, התש"ף-12020 )להלן - החוק(, ובאישור הוועדה 
ולרעידות  למגפות  המדינה  היערכות  ולבחינת  החדש  הקורונה  נגיף  לעניין  המיוחדת 

אדמה, מצווה הממשלה לאמור: 

בתוספת לחוק, בתקנות שעת חירום המובאות בה, בתקנה 5)ב()12()א(, במקום פסקת   .1
משנה )1( יבוא: 

בכל עת לא ישהו באירוע מספר אנשים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 2 מטרים   )1("
רבועים בשטח שבו מתקיים האירוע, ואולם לא ישהו באירוע מספר אנשים העולה 

על המפורט להלן, לפי העניין, למעט עובדי אולם האירועים:

בחתונה ובאירוע לציון בר מצווה או בת מצווה, או באירוע דומה בדתות  )א( 
אחרות - 250 אנשים;

באירוע לציון טקס דתי שאינו אירוע כאמור בפסקת משנה )א(, ובכלל זה  )ב( 
אירוע לציון הולדת בן או בת, או אירוע דומה בדתות אחרות - 50 אנשים;".

בתקופה שמיום י"ח בתמוז התש"ף )10 ביולי 2020( עד יום י' באב התש"ף )31 ביולי   .2
2020(, יראו כאילו בתקנות שעת חירום המובאות בתוספת לחוק, בתקנה 5)ב()12()א()1(, 

במקום פסקת משנה )א( בא:

בדתות  דומה  באירוע  או  מצווה,  בת  או  מצווה  בר  לציון  ובאירוע  בחתונה  ")א( 
אחרות - לגבי אירוע בשטח פתוח - 250 אנשים, ולגבי אירוע במבנה - מספר אנשים 
 שלא יעלה על 50 אחוזים מהתפוסה המרבית של המקום ובלבד שלא יעלה על 100 

אנשים;".

ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(.

)חמ 3-6029(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

שינוי התוספת 
לחוק

הוראת שעה

1  ס"ח התש"ף, עמ' 128.
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