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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )תו ירוק לעובדים( )תיקון מס' 10(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8, 8א, 11, 23 עד 25 ו–27)א()1( לחוק סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-12020 )להלן - החוק(, באישור 

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

בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )תו   .1
ירוק לעובדים(, התשפ"ב-22021 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1 -

יבוא  פעילות"  הגבלת  בתקנות  "כהגדרתו  במקום  חיסון",  מנוע  "אדם  בהגדרה   )1(
"אדם שרופא או שקופת חולים קבעו כי קיימת לגביו מניעה רפואית מלהתחסן נגד

nCoV, בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם";

בהגדרה "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית", במקום האמור בה   )2(
יבוא "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 84 השעות 

שקדמו להצגתה, הכולל אמצעי לאימות האישור )קוד QR( ואת הפרטים האלה: 

שמו של האדם שלגביו ניתן האישור;  )1(

מספר הזהות של האדם שלגביו ניתן האישור, מספר דרכון שלו או מספר   )2(
מזהה אחר שנתנה לו רשות שלטונית;

מועד פקיעת תוקף האישור;  )3(

אמצעי לאימות האישור;";  )4(

ההגדרה "תקנות הגבלת פעילות" - תימחק.   )3(

בתקנה 7 לתקנות העיקריות, במקום "כ"ח באדר א' התשפ"ב )1 במרס 2022(" יבוא "ז'   .2
באדר ב' התשפ"ב )10 במרס 2022(".  

כ"ו באדר א' התשפ"ב )27 בפברואר 2022(
)חמ 3-6100(

ט נ ב י  תל פ נ  
  ראש הממשלה

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 7

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378; התשפ"ב, עמ' 462 ועמ' 702.  1

 ,1222 עמ'   ,1138 עמ'   ,1020 עמ'   ,906 עמ'   ,734 עמ'   ,168 עמ'   ,164 עמ'   ,128 עמ'   ,118 עמ'  התשפ"ב,  ק"ת   2 
עמ' 1564, עמ' 1596, עמ' 1718 ועמ' 1862.




