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חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  
 2020-תש"ףה )הוראת שעה(, 

 (266, עמ'  "ף)ספר החוקים התש
 

 :תיקונים  – שעניינם בפעילות הנוגעת לבחירות סעיפים

 מראה מקום מס'
 ; 38ס"ח התשפ"א, עמ'  2
 ; 58ס"ח התשפ"א, עמ'  3
הבחירות לכנסת העשרים וארבע )תיקון עקיף בחוק    194ס"ח התשפ"א, עמ'   4

 (. 2020- )הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה(, התשפ"א
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חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  
 2020-תש"ףה )הוראת שעה(, 

 שעניינם בפעילות הנוגעת לבחירות  סעיפים
 

סמכות 
להתקין  

תקנות 
בתקופה 

תוקפה של  
הכרזה על  

מצב חירום  
נגיף  בשל 

 הקורונה
 

נגיף   )א( 4 בשל  חירום  מצב  על  הכרזה  של  תוקפה  בתקופת 
קטן   בסעיף  כאמור  באישור  הממשלה,  רשאית  הקורונה 

, אם שוכנעה 12עד    6)ד(, להתקין תקנות כאמור בסעיפים  
כי הדבר דרוש לשם מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בקרב 

התחלואה או  הציבור וצמצום התפשטותו, צמצום היקף  
הגנה על אוכלוסיות בסיכון, והכול רק לתקופה ובמידה  
לאחר  האמורות,  המטרות  השגת  לצורך  הדרושות 
שנשקלו חלופות להשגתן, הפגיעה בזכויות וההשפעות על 
במדינה  שיחול  יכול  זה  קטן  סעיף  לפי  תקנות  המשק; 

 .כולה או בשטח מסוים ממנה 

הגבלת  
פעילות 
במרחב  
 הציבורי

 2תיקון 

סעיף   )א( .7 לפי  סמכותה  מכוח  רשאית,  להתקין  4הממשלה   ,
בעניינים   הציבורי  המרחב  הפעילות  להגבלת  תקנות 
בהן,  המפורטים  ובתנאים  שלהלן  בפסקאות  כמפורט 
חלק  המהווה  ציבורי  מרחב  של  למאפיינים  לב  ובשים 

 מרכוש משותף: 

שהייה   (1)    על  או  המגורים  ממקום  יציאה  על  הגבלה 
המרחק  במרחב   לעניין  הגבלה  לרבות  הציבורי, 

ממקום המגורים של אדם; להגבלה כאמור ייקבעו  
 :סייגים שיבטיחו את קיום הפעולות האלה

    ... 
וע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים  סי )כ(    4תיקון 

 ; סיוע

הגבלות 
לעניין  
יציאה  

למרחב  
הציבורי 

 באזור מוגבל

השרים   )א( .16 סעיף ועדת  לפי  סמכותה  מכוח  לקבוע,  רשאית 
ממקום 13 יצא  לא  מוגבל  באזור  המתגורר  אדם  כי  )ג(, 

מגוריו באזור המוגבל למקום אחר באזור המוגבל, ובלבד 
המפורטות   למטרות  או  לפעולות  היציאה  תוגבל  שלא 

 :להלן

    ... 
לרשות   (18)   4תיקון  בבחירות  או  לכנסת  בבחירות  הצבעה 

 מקומית. 

העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש   )ו(    
המגורים   במקום  ואין  חיוני  לצורך  לצאת 
 אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו; 

 טיפול חיוני בבעל חיים; )ז(    

שפעילותו   )ח(     עבודה  למקום  עובד  של  יציאה 
 מותרת בחוק זה או בתקנות  
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סייגים  
 לתחולה 

 4תיקון 

44.  ... 

נשיא המדינה  )ב(  יחול על משכן הכנסת, לשכת  זה לא  חוק 
הדין  בתי  המשפט,  בתי  ועל  המדינה,  מבקר  ומשרד 

זה   )בסעיף  הדתיים  הדין  ובתי  ערכאות    – לעבודה 
משרדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת שיפוטיות( וכן על  

בבחירות  קלפי  מקום  על  האזוריות,  הבחירות  וועדות 
לכנסת ועל מקום אחר בעת שוועדות הבחירות מקיימות 

   – בו פעילות הקשורה בבחירות; ואולם

המנהל הכללי של כל גוף כאמור ובוועדת הבחירות   (1)   
הבחירות   וועדות  לכנסת    – האזוריות  המרכזית 

לגבי   הנחיות  ייתן  המרכזית  הוועדה  ראש  יושב 
את   לצמצם  או  למנוע  שמטרתן  גוף  אותו  עובדי 
התחלואה   היקף  ואת  הקורונה  נגיף  התפשטות 

סעיף   לפי  בתקנות  שייקבעו  להוראות  ,  4בהתאם 
 ;*בשינויים המתחייבים מאופיו של הגוף ומפעילותו 

   ... 
  7או    6הגבלות שנקבעו בתקנות כאמור בסעיפים   (1) )ד(  4-ו 3תיקון 

סעיפים   לפי  על    16או    15ד,  12ג,  12או  יחולו  לא 
חברי הכנסת, על שרים או סגני שרים, על שופטים  
על   לעבודה,  הדין  ובבתי  המשפט  בבתי  ורשמים 
הדין   בבתי  מד'הב  וקאדים  קאדים,  דיינים, 
מבקר   משרד  ועובדי  המדינה  מבקר  על  הדתיים, 

ונציב תלונות הציבור, על יושב ראש ועדת  המדינה  
בחירות   ועדת  של  ראש  יושב  המרכזית,  הבחירות 
ועובדיה,   המרכזית  הבחירות  ועדת  חברי  אזורית, 
שמבצע   מי  וכן  האזורית,  הבחירות  ועדת  חברי 
בעבור ועדת הבחירות המרכזית תפקיד או נותן לה  
שירות, בעת ביצוע התפקיד או מתן השירות, ובלבד  

ראש  שהוא   יושב  שקבע  רשימה  לפי  חיוני  עובד 
מקומיות   רשויות  ראשי  ועל  המרכזית  הוועדה 
בקשר למילוי תפקידיהם, ועל חברי מועצת רשות  

 ;מקומית לעניין השתתפות בישיבות המועצה

   ... 
בסעיף   )ה(  4תיקון  כאמור  בתקנות  שנקבעו  לפי  1)א()7הגבלות  או   )

ביום  16סעיף   יחולו,  לא  וב )א(,  לכנסת   21-הבחירות 
בעת שהוא ממלא   על אדם  יום הבחירות,  שלפני  הימים 
עבור מפלגה תפקיד שיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית 
לכנסת, בהתייעצות עם סגניו ועם המנהל הכללי של משרד  
הדרושים  התפקידים  מסוג  הוא  כי  קבע  הבריאות, 
של   וקיומן  לכנסת  לבחירות  היערכותה  לשם  למפלגה 

 .ת האמורותהבחירו

 
 טרם הותקנו תקנות מכוח סעיף זה במועד פרסום ספר זה.   *


