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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' 18(, התשפ"ב-2022
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(, ובאישור 

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

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

- התקנות העיקריות(, בתקנה 2)א(, פסקה )12( - תימחק.

בתקנה 4ג לתקנות העיקריות -    .2
בתקנת משנה )א(, אחרי "ואולם לעניין קניון" יבוא "או חנות ששטחה 100 מטרים   )1(
מרכול,  )פארם(,  היגיינה  מוצרי  למכירת  חנות  מרקחת,  בית  ושאינה  ומעלה  רבועים 

מכולת או סופרמרקט";

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )2(

")א1( בחנות ששטחה קטן מ–100 מטרים רבועים, בבית מרקחת, בחנות למכירת 
מוצרי היגיינה )פארם(, במרכול, במכולת או בסופרמרקט, המחזיק או המפעיל 
של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת הלקוחות למקום, למעט עובדי 
המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום לקוחות במספר העולה על יחס של אדם 

לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או 4 לקוחות, לפי המקל מביניהם.";

מהחנויות  חנות  "למעט  יבוא  רבועים"  "מטרים  אחרי  )ד()1(,  משנה  בתקנת   )3(
המפורטות בתקנת משנה )א1(".

בתקנה 4ה לתקנות העיקריות -   .3
אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )1(

רשאי  קניון  של  מפעיל  או  מחזיק  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  ")א1(  על 
על  אישור  או  ירוק"  "תו  אישור  שהציג  למי  רק  משותף,  מזון  מתחם  להפעיל 
לילד  או  שלוש  גיל  עד  לפעוט  או  מיידית,  קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה 
שהציג תעודת נכה )להלן - מתחם מזון משותף הפועל ב"תו ירוק"(; פסקאות )2( 
ו–)3( לתקנת משנה )א( לא יחולו לעניין מתחם מזון משותף הפועל ב"תו ירוק."";

בתקנת משנה )ג(, בסופה יבוא "האמור בתקנת משנה זו לא יחול לעניין קניון שבו   )2(
מתחם מזון משותף הפועל ב"תו ירוק"". 

בסופה יבוא:  )3(

ל–3  האפשר,  ככל  יפעל,  קניון  של  מפעיל  או  ")ד( מחזיק      
החלפות אוויר בשעה לכל הפחות;

מחזיק או מפעיל של קניון יקצה סדרנים מטעמו אשר  )ה( 
יידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע 
עטיית  וחובת  אלה  תקנות  הוראות  על  השמירה  לחובת 

מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית."

תיקון תקנה 2 

תיקון תקנה 4ג 

תיקון תקנה 4ה 

1    ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378; התשפ"א, עמ' 298 ועמ' 302; התשפ"ב, עמ' 462.

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

   עמ' 850, עמ' 866, עמ' 958, עמ' 1008, עמ' 1106, עמ' 1224, עמ' 1334, עמ' 1526 ועמ' 1556.
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בתקנה 7)א( לתקנות העיקריות -   .4
בפסקה )2ד(, במקום "והכול למעט בשטח בית אוכל המצוי בקניון" יבוא "והכול   )1(
המצויים  ירוק"  ב"תו  הפועל  משותף  מזון  מתחם  בשטח  או  אוכל  בית  בשטח  למעט 
מתחם  שהפעיל  אחר,  באמצעות  או  בעצמו  קניון,  מפעיל  "או  יבוא  ובסופה  בקניון" 
מזון משותף למי שלא הציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת 
קורונה מיידית ושאינו פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, בניגוד לאמור 

בתקנה 4ה)א1(";

בפסקה )2ה(, בסופה יבוא "לעניין פסקה זו, "קניון" - למעט קניון שבו מתחם מזון   )2(
משותף הפועל ב"תו ירוק"".

במקום תקנה 15 לתקנות העיקריות יבוא:  .5
 

)1 "תוקף התשפ"ב  בשבט  ל'  יום  עד  אלה  תקנות  של  תוקפן  )א(   .15
בפברואר 2022(.

על אף האמור בתקנת משנה )א(, תוקפה של תקנה 1א  )ב( 
עד יום כ"ב בשבט התשפ"ב )24 בינואר 2022(."

בתקנה 23)א( לתקנות העיקריות, במקום "ח' בשבט התשפ"ב )10 בינואר 2022(" יבוא   .6
"ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(".

תחילתן של תקנות אלה ביום ט' בשבט התשפ"ב )11 בינואר 2022(.  .7
ז' בשבט התשפ"ב )9 בינואר 2022(

)חמ 3-6092(

ט נ ב י  תל פ נ  
ראש הממשלה  

החלפת תקנה 15 

תיקון תקנה 23

תחילה  

תיקון תקנה 7 
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