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תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום 
התפשטות נגיף הקורונה החדש( )תיקון מס' 2(, התש"ף-2020

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

בתקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות   .1
נגיף הקורונה החדש(, התש"ף-22020 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1, בהגדרה 
"עובד", בפסקה )2(, במקום "שמונה לפי חוק" יבוא "פסיכולוג חינוכי, עובד לקידום 

נוער ברשות מקומית".

אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:   .2

"החמרת ההגבלה 
לתקופה מסוימת

בתקופה שמיום י"ד בניסן התש"ף )8 באפריל 2020( בשעה  2א. 
15:00 עד יום ט"ז בניסן התש"ף )10 באפריל 2020( בשעה 

06:00 יקראו את תקנות משנה )א( ו–)ג()2( של תקנה 2 כך: 
 )1( כפסקה  יסומן  בה  האמור  )א(  משנה  )1( בתקנת   

ואחריה יבוא:
על אף הוראות פסקה )1(, במקום עבודה ביישוב   )2("
שמרבית תושביו הם יהודים לא ישהו עובדים כלל, 
עובדים  של  שהייה  לאפשר  מעסיק  רשאי  ואולם 
לשם  הכרחית  כאמור  שהייה  אם  העבודה  במקום 
ביצוע  או  תחזוקתו  העבודה,  מקום  על  שמירה 
ככל  שצמצם,  ובלבד  בו,  דחופה  או  חיונית  פעילות 
האפשר, את מספר העובדים למספר הדרוש למטרות 
מספר  על  יעלה  לא  העובדים  ושמספר  האמורות 
לפי  בו–זמנית  לשהייה  המותר  המרבי  העובדים 

פסקה )1(.";

בתקנת משנה )ג(, בפסקה )2(, האמור בה יסומן כפסקת   )2(
משנה )א( ואחריה יבוא:

יישוב  לגבי  )א(  משנה  פסקת  הוראות  אף  על  ")ב( 
שמרבית תושביו הם יהודים לא תחול הסיפה החל 
במילים "או 15 אחוזים ממצבת העובדים" שבפסקת 

המשנה האמורה."

י"ג בניסן התש"ף )7 באפריל 2020(

)חמ 3-5993(

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

תיקון תקנה 1

1  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

2  ק"ת התש"ף, עמ' 820 ועמ' 966.

הוספת תקנה 2א 
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