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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של
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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' 21(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 6, ב, 8, 8א, 9, 12, 23, 24, ץ2 ו–ב2 לחוק סמכויות מיוחדות 
החוק(,   - )להלן  התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות 

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

שעה( )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות  1ו 
)הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות(, התשפ"א-22021 )להלן - 
התקנות העיקריות(, בתקנה 1, ההגדרות "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה 

שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל", "בית מלון" ו"יחידת אירוח" - יימחקוו

תקנה 1א לתקנות העיקריות - בטלהו 2ו 
בתקנה 2 לתקנות העיקריות -  3ו 

בתקנת משנה )א( -  )1(

של  מכירה  או  הגשה  "הכוללים  יבוא  תערוכות"  "או  במקום   ,)3( בפסקה  )א( 
מזון";

פסקה )4( - תימחק; )ב( 

פסקה )ץ( - תימחק; )ג( 

פסקה )6( - תימחק; )ד( 

במקום פסקה )ב( יבוא:  )ה( 

מועדון  שאינו  קהל,  בנוכחות  תרבות,  פעילות  בו  שמתקיימת  מקום  ")ב( 
כהגדרתו בפסקה )2(, ולמעט מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות בנוכחות 
קהל בהושבה בלבד; לעניין זה, "פעילות תרבות" - ובכלל זה הקרנת סרט, 

הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;";

פסקה )8( - תימחק; )ו( 

פסקה )9( - תימחק;  )ז( 

פסקה )10( - תימחק; )ח( 

פסקה )11( - תימחק;  )ט( 

תקנת משנה )א2( - בטלה;  )2(

תקנת משנה )א3( - בטלה;   )3(

תקנת משנה )א4( - בטלהו  )4(

בתקנה 4 לתקנות העיקריות, תקנת משנה )ב1( - בטלהו 4ו 
תקנה 4א לתקנות העיקריות - בטלהו ץו 

תיקון תקנה 1

ביטול תקנה 1א

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 4

ביטול תקנה 4א

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 8ב3; התשפ"א, עמ' 298 ועמ' 302; התשפ"ב, עמ' 02בו  1
ק"ת התשפ"א, עמ' 68ב3; התשפ"ב, עמ' 66, עמ' 112, עמ' 144, עמ' 8ץ1, עמ' 168, עמ' 4ץב, עמ' 800, עמ' 826,   2 
04ב1, עמ'  6ץץ1,  עמ'  26ץ1,  עמ'   ,1334 עמ'   ,1224 עמ'   ,1106 עמ'   ,1008 עמ'  8ץ9,  עמ'   ,866 עמ'  0ץ8,  עמ'    

עמ' 1816 ועמ' 1860ו  
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תקנה 4ב לתקנות העיקריות - בטלהו 6ו 
בתקנה 4ג לתקנות העיקריות -  בו 

בתקנת משנה )א(, המילים "או 4א" - יימחקו;  )1(

בתקנת משנה )ד( -   )2(

בפסקה )6(, הסיפה החל במילים "המצוי במבנה" - תימחק; )א( 

ובסופו  יימחקו,   - של"  פתוח  בשטח  הישיבה  "אזור  המילים  )ב(,  בפסקה  )ב( 
יבוא "לרבות בר או פאב";

פסקה )8( - תימחק; )ג( 

בסופה יבוא: )ד( 

")9( מקום לעריכת כנסים שאינם כוללים הגשה או מכירה של מזון או 
תערוכות; 

)10( מכון כושר, סטודיו או מועדון שדה )קאנטרי קלאב(;

)11( בית מלון;

מקום  או  תרבות,  פעילות  או  ספורט  אירוע  בו  שמתקיימים  )12( מקום 
הקרנת  זה  ובכלל   - תרבות"  "פעילות  זה,  לעניין  פסטיבל;   בו  שמתקיים 

סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;

)13( מוזאון;

)14( ספרייה;

)ץ1( אטרקציה המצויה במבנה, ובכלל זה פארק שעשועים או משחקייה 
)ג'ימבורי( המצויים במבנהו"

תקנה 4ד לתקנות העיקריות - בטלהו 8ו 
תקנה 4ה לתקנות העיקריות - בטלהו 9ו 

בתקנה 6 לתקנות העיקריות - 10ו 
ברישה, המילים "או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ושפתיחתו   )1(

הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" לפי תקנה 4א" - יימחקו;

בפסקה )2ב(, המילים "ואם הוא בבית מלון - במהלך 2ב השעות שקדמו לקבלתו   )2(
לראשונה בבית המלון" - יימחקו;

בפסקה )2ג(, המילים "ואם הוא בבית מלון - במהלך ב הימים שקדמו לקבלתו   )3(
לראשונה בבית המלון" - יימחקו;

פסקה )ץ( - תימחק;  )4(

פסקה )6( - תימחק; )ץ( 

פסקה )ב( - תימחקו  )6(

ביטול תקנה 4ב

תיקון תקנה 4ג

ביטול תקנה 4ד

ביטול תקנה 4ה

תיקון תקנה 6



בתקנה ב)א( לתקנות העיקריות - 11ו 
תפילות  בו  שמתקיימות  לציבור  הפתוח  מקום  "או  המילים  ברישה,   ,1 בפסקה   )1(
והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א" - יימחקו, ובמקום הקטע החל במילים "ולעניין 
גיל  עד  פעוט  "למעט  יבוא  בלבד"  השאלה  "לצורך  המילים  עד  מלון"  לבית  כניסה 

שלוש או ילד שהציג תעודת נכה";

)2(, המילים "או מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל  בפסקה   )2(
ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א)א(" - יימחקו;

פסקה )2א( - תימחק;  )3(

פסקה )2א1( - תימחק;  )4(

פסקה )2ד( - תימחק; )ץ( 

פסקה )2ה( - תימחק;  )6(

בפסקה )ץ( - )ב( 

ברישה, המילים "או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות כאמור  )א( 
בתקנה 4א" - יימחקו;

השעות  2ב  במהלך   - מלון  בבית  הוא  "ואם  המילים  )ב2(,  משנה  בפסקת  )ב( 
שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון" - יימחקו;

בפסקת משנה )ב3(, המילים "ואם הוא בבית מלון - במהלך ב הימים שקדמו  )ג( 
לקבלתו לראשונה בבית המלון" - יימחקו;

פסקת משנה )ה( - תימחק; )ד( 

פסקת משנה )ו( - תימחק; )ה( 

פסקת משנה )ז( - תימחקו )ו( 

בתקנה 13 לתקנות העיקריות, פסקה )3( - תימחקו 12ו 
במקום תקנה ץ1 לתקנות העיקריות יבוא: 13ו 

 )א( תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ח באדר א' התשפ"ב )1ץ1ו"תוקף 
במרס 2022(ו

)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א(, תוקפה של תקנה 4ג 
עד יום ח' באדר א' התשפ"ב )9 בפברואר 2022(ו" 

בתוספת לתקנות העיקריות, פרטים )4א(, )4א1(, )4ה( ו–)4ו( - יימחקוו 14ו 
תחילתן של תקנות אלה ביום ו' באדר א' התשפ"ב )ב בפברואר 2022(ו ץ1ו 

ג' באדר א' התשפ"ב )4 בפברואר 2022(
)חמ 3-6092(
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תיקון תקנה ב

תיקון תקנה 13

החלפת תקנה ץ1

תיקון התוספת
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