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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' 33(, 

התשפ"א-2021

מיוחדות  סמכויות  לחוק  ו–27   25  ,24  ,23  ,12  ,9  ,8  ,4 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
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:

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

בתקנה 5)א2(, אחרי פסקה )3( יבוא:

")3א( זר המבקר בישראל כמפורט בתקנה 7)ג()2(;".

בתקנה 7)ב( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:   .2
")7( מקום שמתקיים בו כנס בחירות."

בתקנה 8א לתקנות העיקריות -   .3
בפסקה )15( -    )1(

בפסקת משנה )ט(, במקום "במתחם האירוע" יבוא "במקום האירוע"; )א( 

בסופה יבוא: )ב( 

ובו  לעין  בולט  במקום  שלט  יציב  המקום  של  המפעיל  או  ")טו( המחזיק 
יצוין שמו של מפעיל המקום;";

בפסקה )16( -   )2(

בפסקת משנה )ט(, במקום "במתחם האירוע" יבוא "במקום האירוע"; )א( 

בסופה יבוא: )ב( 

ובו  לעין  בולט  במקום  שלט  יציב  המקום  של  המפעיל  או  ")טו( המחזיק 
יצוין שמו של מפעיל המקום;";

בסופה יבוא:  )3(

")20( מקום שמתקיים בו כנס בחירות כאמור בתקנה 7)ב()7( -

הכנס יתקיים כשהקהל בישיבה בלבד, בלא הגשת אוכל או מכירתו  )א( 
במקום הכנס, ובכלל זה באזור קבלת הפנים, למעט בקבוקי שתייה אישיים, 
ובלא אכילה במקום; הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; 
את  המפעיל  או  המחזיק  יפסיק  אלה,  להוראות  הקהל  סירוב  של  במקרה 

הכנס;

בשטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות ישיבה מקובעים - המחזיק  )ב( 
 20 עד  של  נפרדים  למתחמים  המקום  את  יחלק  המקום  של  המפעיל  או 
אנשים לכל היותר, ובין מתחם למתחם יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות; 

1  ס"ח התש"ף, עמ' 266 , עמ' 378; התשפ"א, עמ' 38 ועמ' 58.

 2  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 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, עמ' 1842, עמ' 1848,

עמ' 1872, עמ' 1996, עמ' 2064, עמ' 2092, עמ' 2144 )2188( ועמ' 2256.

תיקון תקנה 5 

תיקון תקנה 7 

תיקון תקנה 8א 
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המקום  של  המפעיל  או  המחזיק  )ב(,  משנה  בפסקת  כאמור  במקום  )ג( 
יפריד את המתחמים באמצעות סימון פיזי ביניהם;

המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שאינם  )ד( 
גרים באותו מקום, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות 

כיסא אחד ריק ביניהם;

המשתתפים  בין  המרחק  כי  יוודא  המקום  של  המפעיל  או  המחזיק  )ה( 
לבמה, לא יפחת מארבעה מטרים;

השוהים  את  שיידעו  סדרנים  יציב  המקום  של  המפעיל  או  המחזיק  )ו( 
בכנס, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות 
אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ושמירה על 
של  ביחס  יהיה  הסדרנים  מספר  חלוקה;  קיימת  אם  למתחמים,  החלוקה 

סדרן אחד לכל 50 משתתפים;

המחזיק או המפעיל של המקום יידע את השוהים בכנס כי לא ניתן  )ז( 
לאכול בעת הכנס, ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין זה;

המתחם יכלול כמה כניסות, ולא פחות משתי כניסות; )ח( 

המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת המשתתפים לכנס  )ט( 
ויציאתם ממנו, כך שהקהל ייכנס ויצא באופן הדרגתי;

המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט לעין ובו יצוין  )י( 
שמו של מפעיל המקום."

בתקנה 9)א( לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )10( יבוא:  .4
")10א( במקום שמתקיים בו כנס בחירות כאמור בתקנה 7)ב()7( - מספר אנשים שלא 
אנשים   300 על  יעלה  שלא  ובלבד  המקום,  של  המרבית  מהתפוסה   75% על  יעלה 

במבנה או על 500 אנשים בשטח פתוח, לפי העניין;".

בתקנה 10)ג( לתקנות העיקריות, בפסקה )4(, בסופה יבוא "ואולם לעניין זה יקראו את   .5
 פסקת משנה )ב( לפסקה האמורה, כך שהמילים "ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 8ב)ג()1( 

- לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 8ב)ד(" - יימחקו."

בתקנה 11א)א( לתקנות העיקריות, אחרי "ולא ישתתף בכנס" יבוא "למעט כנס בחירות   .6
כאמור בתקנה 7)ב()7(".

בתקנה 13)א( לתקנות העיקריות -     .7
בפסקה )3א(, אחרי "כאמור בתקנה 7)ג(" יבוא "ואינו זר המבקר בישראל כאמור   )1(

בתקנה 7)ג()2(";

במקום פסקה )10י( יבוא:  )2(

")10י( מפעיל מקום כאמור בתקנה 7)ב()2(, מפעיל מקום כאמור בתקנה 7)ב()3( 
או מפעיל מקום כאמור בתקנה 7)ב()7(, שלא מנע הגשת אוכל או מכירתו במקום 
כאמור  אישיים,  שתייה  בקבוקי  למעט  העניין,  לפי  הכנס,  במקום  או  האירוע 

בתקנה 8א)15()ט(, 8א)16()ט( או 8א)20()א(, לפי העניין;". 
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בפסקה )11(, במקום "כאמור בתקנה 9)א( או כאמור בתקנה 9א)ג(" יבוא "כאמור   )3(
בתקנה 9)א(, )א2( או )א3( או כאמור בתקנה 9א)ג(, לפי העניין".

י"ז באדר התשפ"א )1 במרס 2021(
)חמ 3-6092(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  
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