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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' 26(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12ה, 23, 24, 25 ו–27 לחוק סמכויות 
 - )להלן  התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות 
החוק(, ובהתקיים דחיפות כאמור בסעיף 4)ד()3( לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:                                                                

שעה( )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות   .1
העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התש"ף-22020  נוספות(,  והוראות  פעילות   )הגבלת 

תקנה 2 - בטלה. 

בתקנה 4 לתקנות העיקריות -   .2
בתקנת משנה )א(, במקום "עד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה, ואם   )1(
מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח - עד 20 אנשים" יבוא "עד 10 אנשים 
בשטח פתוח ועד 5 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח 

פתוח - עד 10 אנשים";

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:   )2(

והלוויה,  ברית  חתונה,  לעניין  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  ")א1( על 
"התקהלות מותרת" - עד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה, ואם 

מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח - עד 20 אנשים."

אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:   .3

שיעור נהיגה מעשי יתקיים בהתאם לאמור בתקנה 6.""שיעור נהיגה מעשי 6א. 

בתקנה 7 לתקנות העיקריות -    .4
בפסקה )7( -    )1(

ברישה, לפני המילים "בית מלון" יבוא "בלי לגרוע מהאמור בפסקה )7ב(";  )א( 

יבוא  משותפים"  מיתקנים  יפעלו  שלא  "ובלבד  במקום  )א(,  משנה  בפסקת  )ב( 
מיתקנים  יפעלו  ושלא  בילוי  או  נופש  אינה  במקום  השהייה  שמטרת  "ובלבד 

משותפים";

אחרי פסקה )7( יבוא:   )2(

")7ב( מתחם אירוח שמופעלות בו 6 יחידות אירוח לכל היותר; בפסקה זו - 

"יחידת אירוח" - יחידה נפרדת במתחם אירוח המשמשת לאירוח ולנופש    
וכוללת חדר אחד לפחות, ובו מיטה, חדר רחצה ושירותים;  

בלא  יותר,  או  אחת  אירוח  יחידת  הכולל  אירוח  מקום   - אירוח"  "מתחם    
כניסה משותפת או חללים משותפים ליחידות;";  

אחרי פסקה )16( יבוא:   )3(

זה  ובכלל  האוכל,  לבית  מחוץ  לצריכה  מכירה  של  בדרך   - אוכל  ")17( בית 
;)Take Away( איסוף עצמי

ביטול תקנה 2

תיקון תקנה 4

הוספת תקנה 6א

תיקון תקנה 7

ס"ח התש"ף, עמ' 266; התשפ"א, עמ' 302.  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  2
)318 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, עמ' 1584, עמ' 1834 ועמ' 1842.  
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ומקום  מספרה  זה  ובכלל  האדם,  בגוף  רפואי,  שאינו  טיפול  למתן  )18( מקום 
למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה;

טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  בחוק  כהגדרתם  לאומי  וגן  טבע  )19( שמורת 
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-31998, או שטח פתוח באתר עתיקות 
הכללי  ובלבד שהמנהל  מורשת,  פתוח באתר  שטח  או  בחוק האמור,  כהגדרתו 
משרד  בידי  הנתמך  מורשת  אתר  הוא  כי  אישר  והספורט  התרבות  משרד  של 
התרבות והספורט, וכן פארק או שטח פתוח בעל אופי דומה למקומות האמורים 
המשמש לתיירות, ובלבד שלא תופעל אטרקציה תיירותית במקומות המפורטים 

בפסקה זו;

)20( ספרייה בדרך של השאלת ספרים בלבד;

)21( מקום להשכרת ציוד צלילה וספורט ימי בדרך של השכרת ציוד בלבד."

בתקנה 8א לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:   .5
")9( מתחם אירוח כאמור בתקנה 7)7ב( - 

ביחידת אירוח מתארחים אנשים הגרים באותו מקום; )א( 

לא יופעלו מיתקנים משותפים, ובכלל זה חדר אוכל, בריכת שחייה ומכון  )ב( 
כושר; 

למתן  ומקום  מספרה  זה  ובכלל  האדם,  בגוף  רפואי  שאינו  טיפול  למתן  )10( מקום 
טיפולי יופי וקוסמטיקה כאמור בתקנה 7)18( - 

המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש; )א( 

בטיפול רפואה משלימה המתבצע תוך מגע בגוף המטופל - )ב( 

המפעיל של המקום יחטא את הכלים, את הציוד ואת הכיסא או את   )1(
לקוח  בין  וחלוקים,  מגבות  יחליף  וכן  בשימוש,  היו  אשר  הטיפול  מיטת 

ללקוח;

המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח יעטה המטפל מסכה   )2(
ומגן פנים."

בתקנה 10 לתקנות העיקריות -   .6
בתקנת משנה )א(, במקום "העולה על 10" יבוא "העולה על 5";  )1(

בתקנת משנה )ב( -   )2(

יבוא  אלה:"  להוראות  בהתאם  בלבד  תפילות  קיום  "לשם  במקום  ברישה,  )א( 
"לשם קיום תפילות או טקס ברית, בר מצווה או בת מצווה בלבד, בלא הגשת 

מזון ובהתאם להוראות אלה:";

בפסקה )2(, במקום "לא יעלה על 20 בשטח פתוח ו–10 במבנה" יבוא "לא  )ב( 
יעלה על המספר האמור בתקנה 4)א( או )א1(, לפי העניין".

בתקנה 11א לתקנות העיקריות -  .7
בתקנת משנה )א(, המילים "בטיול מאורגן" - יימחקו;  )1(

תיקון תקנה 8א

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 11א

__________
ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  3
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מאורגן"  "בטיול  יבוא  ישתתף"  ולא  אדם  יארגן  "לא  אחרי  )ב(,  משנה  בתקנת   )2(
ובמקום "בתקנה 4)א(" יבוא "בתקנה 4)א( או )א1(, לפי העניין".

בתקנה 13)א( לתקנות העיקריות -    .8
פסקה )1( - תימחק;  )1(

לפני פסקה )11( יבוא:  )2(

בניגוד  משותפים  מיתקנים  בו  שפועלים  אירוח  מתחם   ")10ה( המפעיל 
לתקנה 8א)9()ב(;".

)1(, במקום "לפי תקנה 13)א()1( ו–)12ג(" יבוא  בתקנה 18 לתקנות העיקריות, בפסקה   .9
"לפי תקנה 13)א()12ג(".   

בתקנה 21 לתקנות העיקריות, במקום "כ"ה בשבט התשפ"א )7 בפברואר 2021( בשעה   .10
07:00" יבוא "ב' באדר התשפ"א )14 בפברואר 2021(". 

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות -   .11
פרט )1( - יימחק;  )1(

לפני פרט )11( יבוא:  )2(

טור א'
העבירות המינהליות

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

5,000"  ")10ה( 13)א()10ה(

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בשבט התשפ"א )7 בפברואר 2021( בשעה 07:01.  .12
כ"ד בשבט התשפ"א )6 בפברואר 2021(

)חמ 3-6092(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון תקנה 13

תיקון תקנה 18

תיקון תקנה 21
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