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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 
)הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' 25(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8, 9, 12, 12ה, 23, 24, 25 ו–27 לחוק סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-12020 )להלן - החוק(, ולאחר 

שהתקיים האמור בסעיף 4)ד()2()א( לחוק מתקינה הממשלה תקנות אלה:

בתקנה 9)ב( לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת   .1
שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות(, התש"ף-22020  )להלן - התקנות העיקריות(, 
לקהל  הפתוח  האזור  לפי  יחושב  המקום  שטח  המקום;  שטח  "ולעניין  יבוא  בסופה 

מתוך שטח המקום, הן במבנה והן בשטח פתוח".

בתקנה 13)א( לתקנות העיקריות -  .2
)א( במקום פסקה )2( יבוא:

")2( המפעיל מקום ציבורי או עסקי ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות 
אחר, בדרך של פתיחתו לציבור בניגוד לתקנה 7:

שטח המקום לא עולה על 100 מ"ר; )א( 

שטח המקום עולה על 100 מ"ר ולא עולה על 500 מ"ר; )ב( 

שטח המקום עולה על 500 מ"ר."; )ג( 

)ב( במקום פסקה )12ב( יבוא:

")12ב( מפעיל מקום ציבורי או עסקי שקיים בו אירוע אסור או שקיים בו אירוע 
מוגבל, בניגוד לתקנה 11א)ג( והאירוע התקיים -

)א( בשטח פתוח;

)ב( במבנה;";

)ג( במקום פסקה )12ג( יבוא:

או  אסור,  אירוע  בו  שקיים  עסקי  או  ציבורי  מקום  שאינו  מקום  ")12ג( מחזיק 
שקיים בו אירוע מוגבל במספר משתתפים העולה על מספר המשתתפים האמור 

בתקנה 11א)ב(, בניגוד לתקנה 11א)ד(, כמפורט להלן:

)א( אירוע אסור בשטח פתוח או אירוע מוגבל בשטח פתוח שבו מספר 
המשתתפים עולה על המספר האמור בתקנה 11א)ב( לשטח פתוח;

מספר  שבו  במבנה  מוגבל  אירוע  או  במבנה  אסור  )ב( אירוע 
המשתתפים עולה על המספר האמור בתקנה 11א)ב( למבנה;".

61)א()1(  סעיף  לפי  קנס  "או  יבוא  העניין"  "לפי  אחרי  העיקריות,  לתקנות   16 בתקנה   .3
לחוק העונשין, לפי הנמוך מביניהם".

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 16

ס"ח התש"ף, עמ' 266; התשפ"א, עמ' 298.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 2770; התשפ"א, עמ' 46, עמ' 50, עמ' 82, עמ' 116, עמ' 160, עמ' 204, עמ' 262, עמ' 310, )318   2 
     ו–320(, עמ' 370, עמ' 476, עמ' 486, עמ' 496, עמ' 516, עמ' 638, עמ' 750, עמ' 790, עמ' 818, עמ' 880, עמ' 944,

   עמ' 1032, עמ' 1062, עמ' 1362, עמ' 1448, עמ'  1454 ועמ' 1584.
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בתוספת השלישית לתקנות העיקריות -  .4
)1( במקום פרט )2( יבוא:

טור א'

העבירות המינהליות

טור ב'

קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

135,000)א()2()א(")2(

137,500)א()2()ב()2א(

   10,000";13)א()2()ג()2ב(

)2( במקום פרטים )12ב( ו–)12ג( יבוא:

טור א'

העבירות המינהליות

טור ב'

קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

135,000)א()12ב()א(")12ב(

1310,000)א()12ב()ב(  )12ב1(

135,000)א()12ג()א()12ג(

  10,000"13)א()12ג()ב( )12ג1(

כ"ב בשבט התשפ"א )4 בפברואר 2021(
)חמ 3-6092(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון התוספת 
השלישית
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