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תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש  -הגבלת פעילות) (תיקון מס' ,)17
התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק–יסוד :הממשלה ,1מתקינה הממשלה תקנות שעת
חירום אלה:
תיקון תקנה 5

.1

בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש  -הגבלת פעילות) ,התש"ף( 22020-להלן -
התקנות העיקריות) ,בתקנה (5ב) ,בפסקה ( )12יבוא:
"( )12אולם או גן לשמחות או לאירועים ,בכפוף להוראות תקנה 3א ,1למעט תקנת
משנה (א)( ,)5בהתאם להוראות המנהל ,ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים להלן,
לפי העניין:
(א) לגבי חתונה או אירוע לציון טקס דתי ,ובכלל זה אירוע לציון הולדת בן או
בת ,אירוע לציון בת או בר מצווה או אירוע דומה בדתות אחרות ,יתקיימו כל
התנאים האלה:
( )1בכל עת לא ישהו באירוע מספר אנשים ,ביחס של יותר מאדם אחד
לכל  2מטרים רבועים בשטח שבו מתקיים האירוע ,ואולם לא ישהו באירוע
מספר אנשים העולה על  250למעט עובדי אולם האירועים;
( )2המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר
השוהים כאמור בפסקת משנה ( )1וכן יציב שלט לעניין כמות השוהים
המותרת במקום;
( )3המחזיק או המפעיל של המקום ידרוש ממזמין האירוע להעמיד
לרשותו את הרשימה הטלפונית ויידע את המוזמנים לפני קיום האירוע,
בעצמו או באמצעות מזמין האירוע ,על כך שמספרי הטלפון שלהם צריכים
להיות מועברים לידיו לפי הוראות תקנות אלה ,לצורך המפורט בפסקת
משנה ( ;)3יידוע כאמור ייעשה ,ככל הניתן ,לפני העברת מספרי הטלפון
למחזיק או למפעיל;
( )4קבע ראש השירות או רופא מחוזי ,כי אחד העובדים או המשתתפים
ששהו באירוע נדבק בנגיף הקורונה (להלן  -חולה) ,רשאי הוא לדרוש
מהמחזיק או המפעיל של המקום את הרשימה הטלפונית וזאת לסיוע
בביצוע חקירה אפידמיולוגית ולשם שימוש ברשימה הטלפונית למסירת
הודעה לאנשים שלפי ממצאי החקירה כאמור ,באו במגע הדוק עם החולה
 על הממצא כאמור ,ועל החובה החלה עליהם לפי דין בשל כך ,ולמטרהזו בלבד; ההודעה לאנשים לא תכלול פרטים מזהים לגבי החולה;
( )5המחזיק או המפעיל של המקום שקיבל את הרשימה הטלפונית
ממזמין האירוע ,ישמור אותה בסוד ,לא יגלה את האמור בה לאחר ולא
יעשה בה כל שימוש פרט לתכלית האמורה בפסקת משנה זו;
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( )6המחזיק או המפעיל של המקום ימחק את הרשימה הטלפונית ביחס
לאירוע מסוים ,בחלוף  20ימים מאותו אירוע;
לעניין פסקת משנה זו -
"אולם או גן לשמחות ולאירועים"  -כמשמעותו בצו רישוי עסקים (עסקים
טעוני רישוי) ,התשע"ג;32013-
"ראש השירות" ו"רופא מחוזי"  -כהגדרתם בצו בריאות העם (נגיף הקורונה
החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) ,התש"ף;42020-
"רשימה טלפונית"  -מספרי הטלפון ,ככל שישנם ,של המשתתפים באירוע
לרבות נותני שירות ,בלא שם ,מספר זהות או פרטים מזהים נוספים;
(ב) לגבי אירוע שאינו כאמור בפסקת משנה (א)  -יתקיימו כל התנאים האלה:
( )1האירוע יתקיים בשטח פתוח ולא במבנה;
( )2בכל עת לא ישהו במקום אנשים באזור הפתוח לקהל במספר העולה		
על המספר הקבוע בהגדרה "התקהלות בשטח פתוח" שבסעיף 3א(ב) לצו 		
בריאות העם;
לעניין פסקת משנה זו" ,אולם אירועים"  -אולם שמחות ,גן אירועים או עסק
אחר שמקיים אירועים;".

.2

בתקנה  6לתקנות העיקריות ,במקום פסקה ( )16יבוא:

תיקון תקנה 6

"( )16המפעיל אולם או גן לשמחות או לאירועים ,בעצמו או באמצעות אחר ,מבלי
שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום בניגוד לתקנה (5ב)(()12א)( )2או
מפעיל אולם אירועים בקיום אירוע במבנה או בקיום אירוע שמשתתפים בו אנשים
במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה "התקהלות בשטח פתוח" שבסעיף 3א(ב)
לצו בריאות העם ,בניגוד לתקנה (5ב)(()12ב); לעניין זה" ,מפעיל"  -מי שחייב ברישיון
או בהיתר כמשמעותם בסעיף  4לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח.".51968-

.3

בתקנה  10לתקנות העיקריות ,במקום "עד יום כ"ג בסיוון התש"ף ( 15ביוני  ")2020יבוא תיקון תקנה 10

"עד יום כ"ט בסיוון התש"ף ( 21ביוני .")2020

.4

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ב בסיוון התש"ף ( 14ביוני .)2020

תחילה

כ' בסיוון התש"ף ( 12ביוני )2020
(חמ )3-5994

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
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