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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' 23(, התשפ"א-2021

מיוחדות  סמכויות  לחוק  ו–27   25  ,24  ,23  ,8  ,7  ,6  ,4 סעיפים  לפי  סמכותה   בתוקף 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-12020 )להלן - החוק( , ובאישור 

ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות   .1
העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התש"ף-22020  נוספות(,  והוראות  פעילות  )הגבלת 

בתקנה 1 - 

אחרי ההגדרה "אנשים הגרים באותו מקום" יבוא:   )1(

""בחירות מקדימות" - כהגדרתן בסעיף 17ב לחוק המפלגות;";  

אחרי ההגדרה "התקהלות" יבוא:  )2(

""חוק המפלגות" - חוק המפלגות, התשנ"ב-31992;".

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:  .2
")21( יציאה לצורך הצבעה בבחירות מקדימות; 

)22( יציאה של מועמד או יציאה של עובד או נותן שירות, מטעם מפלגה או מועמד, 
בהן;  ולהתמודדות  מקדימות,  לבחירות  זה  ובכלל  לכנסת,  לבחירות  היערכות  לצורך 
לעניין פסקה זו, "מועמד" - שר, סגן שר או חבר כנסת, או מי שהודיע ברבים, בעל פה 
או בכתב, במפורש או על דרך התנהגות, על כוונתו להתמודד בבחירות לכנסת הבאה 

או בבחירות מקדימות."

בתקנה 7 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:  .3
")16( מקום קלפי המשמש לעריכת בחירות מקדימות, שקבע הגוף המוסמך לעניין 

זה של מפלגה כהגדרתה בחוק המפלגות )להלן - הגוף המוסמך(."

בתקנה 8)4( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:   .4
פסקאות  יחולו  מקדימות  בחירות  לעריכת  קלפי  מקום  שהוא  מקום  ")ד( לעניין 

משנה )א( ו–)ב( בשינויים אלה:

המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים למקום   )1(
הקלפי את השאלות שבפסקת משנה )א()2( ו–)3( בלבד;

השיב אדם בחיוב על השאלה שבפסקת משנה )א()2( או שנמצא כי חום גופו   )2(
הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה במדידת חום כאמור בפסקת משנה )ב(, המחזיק 
הציג  אדם  אותו  אם  כניסתו  את  יתיר  מטעמו,  מי  או  המקום,  של  המפעיל  או 
אישור החלמה או ממצא שלילי ל–nCoV בבדיקת pcr שביצע ביום הבחירות, 
 nCoV–ל שלילי  ממצא  הציג  אם   - הבחירות  יום  לפני  החל  שהחום  ובמקרה 

בבדיקת pcr שביצע לפני יום הבחירות ולאחר הופעת החום;

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 2 

תיקון תקנה 7 

תיקון תקנה 8 

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378; התשפ"א, עמ' 38 ועמ' 58.   1
ק"ת התש"ף, עמ' 2770; התשפ"א, עמ' 46, עמ' 50, עמ' 82, עמ' 116, עמ' 160, עמ' 204, עמ' 262, עמ' 310   2 

)318 ו–320(, עמ' 370, עמ' 476, עמ' 486, עמ' 496, עמ' 516, עמ' 638, עמ' 750, עמ' 790, עמ' 818, עמ' 880,    
עמ' 944, עמ' 1032, עמ' 1062 ועמ' 1362.  

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  3
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קבע הגוף המוסמך קלפי המיועדת לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד, לא יחולו  )ה( 
עליה פסקאות משנה )א( עד )ד(."

כ"ב בטבת התשפ"א )6 בינואר 2021(
)חמ 3-6092(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  
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