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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות(

)תיקון מס' 12(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 6, 7, 8, 9, 12, 23, 24, 25 ו־27 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:

שעה( )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות   .1
התשפ"א-22021  נוספות(,  והוראות  עסקי  או  ציבורי  מקום  של  פעילות   )הגבלת 

)להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1 - 

)1( ההגדרה "אישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה" - תימחק;

)2( ההגדרה "מדריך" - תימחק; 

)3( ההגדרה "מתחם לינה" - תימחק; 

)4( ההגדרה "סוכן" - תימחק;

)5( ההגדרה "קבוצת תיירים" - תימחק.

2.  בתקנה 1א)א( לתקנות העיקריות, במקום "עד 100 אנשים" יבוא "עד 50 אנשים".
בתקנה 2 לתקנות העיקריות -   .3

בהתאמה,  ו־")ב("  ")א("  יסומנו  ו־)2(   )1( משנה  פסקאות  )א()7(,  משנה  )1( בתקנת 
ובפסקת משנה )ב(, במקום "עד 100 צופים" יבוא "עד 50 צופים";

)2( תקנת משנה )א5( - תימחק.

בתקנה 4א לתקנות העיקריות -   .4
)1( בתקנת משנה )א( -

)א( במקום "מעל 100 אנשים" יבוא "מעל 50 אנשים";

)ב( המילים "או לחבר בקבוצת תיירים אשר שמו ומספר הדרכון שלו מופיע 
הקבוצה  מדריך  שהציג  קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  על  קבוצתי  באישור 
בכניסה למקום" והמילים "ולעניין כניסה של קבוצת תיירים למקום - תישמר 

הפרדה בינם לבין הקהל השוהה במקום" - יימחקו;

)2( בתקנת משנה )ג(, בכל מקום, במקום "100 אנשים" יבוא "50 אנשים".

בתקנה 4ג)ד( לתקנות העיקריות -  .5
)1( בפסקה )6(, במקום "עד 100 אנשים" יבוא "עד 50 אנשים";

)2( בפסקה )8()ב(, במקום "עד 100 צופים" יבוא "עד 50 צופים".

6.  תקנה 5א לתקנות העיקריות - בטלה. 
בתקנה 6 לתקנות העיקריות, פסקה )8( - תימחק.   .7

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 1א

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 4א

ביטול תקנה 5א

תיקון תקנה 6

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378; התשפ"א, עמ' 298 ועמ' 302.  1

ק"ת התשפ"א, עמ' 3768; התשפ"ב, עמ' 66, עמ' 112, עמ' 144, עמ' 158, עמ' 168, עמ' 754, עמ' 800, עמ' 826,   2

עמ' 850, עמ' 866 ועמ' 958. 
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בתקנה 7)א( לתקנות העיקריות -   .8
מהמקומות  למקום  תיירים  בקבוצת  חבר  כניסת  "ולעניין  המילים   ,)1( )1( בפסקה 
למקום  הקבוצה  כניסת  בעת  הקבוצה  מדריך  הציג  לא  גם   - 2)א5(  בתקנה  המנויים 
אישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, ששמו ומספר הדרכון של אותו 

חבר מופיע בו" - יימחקו; 

)2( פסקה )4ב( - תימחק;

)3( פסקה )4ג( - תימחק;

)4( פסקה )4ד( - תימחק; 

)5( פסקה )4ה( - תימחק; 

)6( פסקה )4ו( - תימחק; 

)7( פסקה )4ז( - תימחק; 

)8( פסקה )4ח( - תימחק; 

)9( בפסקה )5(, פסקת משנה )ח( - תימחק.

בתוספת לתקנות העיקריות, פרטים )6א(, )6ב(, )6ג(, )6ד( ו־)6ה( - יימחקו.  .9
10.  על אף האמור בתקנות אלה, תקנות 1, 2)א5(, 4א, 5א, 6)8(, 7)א( והתוספת לתקנות 
העיקריות, כנוסחן ערב תחילתן של תקנות אלה, ימשיכו לחול לעניין קבוצת תיירים 
שנכנסה לישראל לפני יום כ"ד בכסלו התשפ"ב )28 בנובמבר 2021( למשך תקופת שהותה 
 של הקבוצה בישראל ולכל המאוחר עד יום ה' בטבת התשפ"ב )9 בדצמבר 2021(, או

עד לסיום תקופת תוקפו של חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 
 )הוראת שעה(, התש"ף-2020, לפי המוקדם מביניהם; ואולם הוראות תקנות 2, 3)1(, 4)1()א(

ו־)2( ו־5 לתקנות אלה יחולו גם לעניין קבוצת תיירים כאמור.

כ"ד בכסלו התשפ"ב )28 בנובמבר 2021(
))חמ 3-6092(

ט נ ב י  תל פ נ  
ראש הממשלה  
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