
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הגבלות 
במערכת בתי המשפט( )הוראת שעה(, התשפ"א-2020 1

נגיף  בתוקף סמכותי לפי סעיף 44)ב()2( לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 
הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-2020 )להלן - החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
]תיקונים: התשפ"א 

)מס' 6(, )מס' 10([

בתקנות אלה -  .1
והשטחים  הדיונים  אולמות  זה  ובכלל  לעבודה,  הדין  בתי  המשפט,  בתי   - משפט"  "בתי 
נוספים  ומקומות  המשפט  בתי  מזכירויות  כגון  המשפט,  בתי  בהיכלות  הציבוריים 

המשמשים בבתי המשפט לקבלת קהל;

"בעל זיקה להליך" - )נמחקה(;

"חוק בתי המשפט" - )נמחקה(;

"ממונה קורונה" - )נמחקה(;

"אנשי משמר בתי המשפט" - )נמחקה(;

"אנשים הגרים באותו מקום" - )נמחקה(;

"עטיית מסכה" - כהגדרתה בצו בידוד בית;

"צו בידוד בית" - צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת 
שעה(, התש"ף-2020;

"קהל" או "מבקר" - אדם המבקש להיכנס בשערי בית המשפט, לרבות בעלי דין ועורכי דין 
ולמעט עובדי בתי המשפט;

"תסמינים" - )נמחקה(.
_________________

ק"ת 8778, התשפ"א )23.9.2020(, עמ' 18.  .1
ק"ת 8842, התשפ"א )21.10.2020(, עמ' 242; תיקונים: 

ק"ת 8913, התשפ"א )19.11.2020(, עמ' 508 ]התשפ"א )מס' 2([;
ק"ת 8995, התשפ"א )17.12.2020(, עמ' 936 ]התשפ"א )מס' 3([;
ק"ת 9097, התשפ"א )14.1.2021(, עמ' 1556 ]התשפ"א )מס' 4([;
ק"ת 9166, התשפ"א )9.2.2021(, עמ' 1900 ]התשפ"א )מס' 5([;

ק"ת 9265, התשפ"א )11.3.2021(, עמ' 2594 ]התשפ"א )מס' 6([;
ק"ת 9307, התשפ"א )7.4.2021(, עמ' 2888 ]התשפ"א )מס' 7([;
ק"ת 9357, התשפ"א )6.5.2021(, עמ' 3110 ]התשפ"א )מס' 8([;

ק"ת 9387, התשפ"א )19.5.2021(, עמ' 3196 ]התשפ"א )מס' 9([;
ק"ת 9410, התשפ"א )31.5.2021(, עמ' 3254 ]התשפ"א )מס' 10([.
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המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות

בתוקף לא



תשאול מבקר 
ומדידת חום

]תיקון התשפ"א 
)מס' 6([

)בוטלה(.  .2

חובת עטיית מסכה
]תיקונים: התשפ"א 

)מס' 8(, )מס' 10([

לא ישהה מבקר בבית המשפט בלי שהוא עוטה מסכה אם הוא מחויב בעטיית  )א(   .3
מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית.

על אף האמור, בית המשפט רשאי להורות על הסרת המסכה באולם הדיונים  )ב( 
במקרים המתאימים, לרבות אם יש בעטיית המסכה כדי להקשות על גביית עדות.

)בוטלו(.  .9 - 4

תוקף
]תיקונים: התשפ"א, 

התשפ"א )מס' 2(, 
)מס' 3(, )מס' 4(, 
)מס' 5(, )מס' 6(, 
)מס' 7(, )מס' 8(, 

)מס' 9([

תוקפן של תקנות אלה עד יום ה' בתמוז התשפ"א )15 ביוני 2021(.  .10

ה' בתשרי התשפ"א )23 בספטמבר 2020(

ל ז ר מ ל  א יג
מנהל בתי המשפט
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המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות

לא בתוקף




