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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
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התשפ"א2021-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 12 ,12 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,4ה 25 ,24 ,23 ,ו– 27לחוק סמכויות
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ,התש"ף( 12020-להלן -
החוק) ,ובהתקיים דחיפות כאמור בסעיף (4ד)( )3לחוק ,מתקינה הממשלה תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

תיקון תקנה 4

.2

תיקון תקנה 5

.3

ביטול תקנות 6
ו–6א

.4

תקנות  6ו–6א לתקנות העיקריות  -בטלות.

תיקון תקנה 7

.5

בתקנה  7לתקנות העיקריות -

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

בשם ההגדרה ,במקום "אישור תו ירוק" יבוא "אישור "תו ירוק"";

()2

בסופה יבוא:
"( )3אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני
לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;".

בתקנה (4א) לתקנות העיקריות ,במקום ההגדרה "התקהלות מותרת" יבוא:
""התקהלות מותרת"  -עד  50אנשים בשטח פתוח ועד  20אנשים במבנה ,ואם מקום
ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח  -עד  50אנשים".
בתקנה  5לתקנות העיקריות -
()1

בתקנת משנה (א ,)1אחרי "שאינו מחלים" יבוא "או תינוק עד גיל שנה";

()2

בתקנת משנה (א ,)2אחרי פסקה ( )1יבוא:
"(1א)

הוא תינוק עד גיל שנה;";

( )3אחרי תקנת משנה (א )2יבוא:
"(א )3על אף האמור בתקנת משנה (א ,)1לא ישהה אדם במקום המשמש
לשמחות ולאירועים שפתיחתו הותרה לפי תקנה (7ב) ו–(ג ,)1אלא אם כן מתקיים
בו אחד מאלה:
( )1הוא מחלים;
( )2הוא תינוק עד גיל שנה;
( )3הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה (7ג.)1

()1

בתקנת משנה (א) -
(א) בפסקה ( ,)4אחרי "לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) ,התש"ף ",2020-יבוא

1
2

ס"ח התש"ף ,עמ'  266ועמ'  ;378התשפ"א ,עמ'  38ועמ' .58
ק"ת התש"ף ,עמ'  ;2770התשפ"א ,עמ' ,46עמ'  ,50עמ'  ,82עמ'  ,116עמ'  ,160עמ'  ,204עמ'  ,262עמ' 310
(עמ'  318ו– ,)320עמ'  ,370עמ'  ,476עמ'  ,486עמ'  ,496עמ'  ,516עמ'  ,638עמ'  ,750עמ'  ,790עמ' ,818
עמ'  ,880עמ'  ,944עמ'  ,1032עמ'  ,1062עמ'  ,1362עמ'  ,1448עמ'  ,1454עמ'  ,1584עמ'  ,1834עמ'  ,1842עמ' ,1848
עמ'  ,1872עמ'  ,1996עמ'  ,2064עמ'  ,2092עמ'  ,)2188( 2144עמ'  2256ועמ' .2372
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"במשרד ממשלתי ,לרבות יחידת סמך ,או ברשות מקומית" ובכל מקום ,המילה
"חיוני"  -תימחק;
(ב)

פסקה ( - )8תימחק;

(ג)

במקום פסקה ( )17יבוא:
"()17

(ד)

בית אוכל ,למעט אזור הישיבה במבנה בבית האוכל;";

במקום פסקה ( )24יבוא:
"()24

אטרקציה תיירותית שהיא אחת מאלה:
(א) אטרקצייה תיירותית בשטח פתוח ,בלא הפעלת מיתקנים
במקום האטרקצייה ,למעט הפעלת רכבל;
(ב) אטרקצייה תיירותית שמופעלים בה מיתקנים ,אשר המנהל
הכללי של משרד הבריאות אישר את הפעלתה גם למי שאינו בעל
אישור "תו ירוק" בשים לב לסיכון להדבקה בנגיף בהתאם למאפייני
המקום; אישור המנהל הכללי כאמור יפורסם באתר האינטרנט של
משרד הבריאות;".

()2

בתקנת משנה (ב) -
(א)

ברישה ,בסופה יבוא "וכן לתינוק עד גיל שנה";

(ב)

בפסקה (- )2

(ג)

()1

אחרי "בישיבה של הקהל" יבוא "ולמעט מקום כאמור בפסקה (;")10

()2

בסופה יבוא "ולרבות טקס הכולל מרכיבים דומים לאלה";

בפסקה ( ,)5המילים "למעט חדר האוכל שבו"  -יימחקו;

(ד) אחרי פסקה ( )5יבוא:
"(5א)

חדר אוכל בבית מלון המיועד לשימוש אורחי המלון בלבד;";

(ה) בפסקה ( ,)7במקום "בחירות" יבוא "שאינו כולל הגשה או מכירה של מזון";
(ו)

בסופה יבוא:
"()8

מקום שמתקיים בו כנס הכולל הגשה או מכירה של מזון;

( )9אזור הישיבה במבנה בבית אוכל שאינו חדר אוכל כאמור בפסקה (5א)
ואינו מקום המשמש לשמחות ולאירועים כמשמעותו בפסקה (;)11
( )10מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות כהגדרתה בפסקה ( ,)2בישיבה
סביב שולחנות ,הכולל מכירת מזון והגשתו לשולחנות;
( )11אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר המשמש לשמחות
או לאירועים לצורך קיום השמחה או האירוע (להלן  -מקום המשמש
לשמחות או לאירועים);
( )12אטרקצייה תיירותית במבנה או בשטח פתוח ,שמופעלים בה
מיתקנים ,למעט אטרקצייה תיירותית שמופעלים בה מיתקנים כאמור
בתקנה (7א)(()24ב);".
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( )3אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ג )1על אף האמור בתקנת משנה (ב) ,לעניין מקום המשמש לשמחות
ולאירועים ,רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם בעבור אדם
שהציג בכניסה למקום תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 48
השעות שקדמו להצגתה".
תיקון תקנה 8
תיקון תקנה 8א

.6
.7

בתקנה  8לתקנות העיקריות ,פסקה ( - )4תימחק.
בתקנה 8א לתקנות העיקריות -
( )1בפסקה ( ,)1במקום "בתפוסה שלא תעלה על שחיין אחד בכל מסלול שחייה
ובכפוף להוראות המנהל" יבוא "בכפוף להוראות המנהל";
( )2בפסקה (()11ב) ,אחרי "איש צוות אוויר או אזרח זר ,שהציג אישור על תוצאת
בדיקה שלילית כאמור בתקנה (7ג)" יבוא "ולעניין מקום המשמש לשמחות ולאירועים
 גם אדם שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנה (7ג;")1( )3בפסקה (()12ו) ,בסופה יבוא "האמור בפסקת משנה זו לא יחול על אזור הישיבה
במבנה בבית אוכל כאמור בתקנה (7ב)(;")9
()4

אחרי פסקה ( )13יבוא:
"(13א) בית אוכל כאמור בתקנה (7א)( )17או אזור הישיבה במבנה בבית אוכל
כאמור בתקנה (7ב)(- )9
(א) המחזיק או המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק שלא
יפחת מ– 2מטרים בין שולחן לשולחן ויציב סדרן שתפקידו לוודא שמירת
מרווחים כאמור בכל עת;
(ב) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שאינם
גרים באותו מקום בסמוך לדלפק ("בר") יישמר מרחק של שני מטרים ,ככל
האפשר ,ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;
(ג) בכפוף להוראות המנהל ,ובכלל זה לעניין תנאים תברואיים ושמירה
על היגיינה;";

()5

בפסקה ( ,)14במקום פסקת משנה (ג) יבוא:
"(ג) בג'קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד או אנשים הגרים באותו מקום;
לא תופעל סאונה במקום;";

()6

בפסקה (- )15
(א)

במקום פסקת משנה (א) יבוא:
"(א)

הצפייה באירוע תתקיים בישיבה או בעמידה בסמוך למושב;";

(ב) אחרי פסקת משנה (א) יבוא:
"(א )1הצפייה באירוע תתקיים בלא ריקודים ובלא אכילה במקום שבו
מתקיים האירוע; הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור;
במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה ,יפסיק המחזיק או המפעיל את
האירוע;";
(ג) בפסקת משנה (ו) ,במקום "שאינם גרים באותו מקום" יבוא "שלא רכשו
כרטיסים בהזמנה משותפת";
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(ד) בפסקת משנה (ז) ,בסופה יבוא "ואם מסומן מקום על הבמה שחוצץ בין
המופיע לקהל ,המרחק האמור יהיה בין הקהל לאותו מקום";
(ה)

בפסקת משנה (ח) ,במקום "לכל  50צופים" יבוא "לכל  75צופים";

()7

בפסקה (()16ח) ,במקום "לכל  50צופים" יבוא "לכל  75צופים";

()8

בפסקה (()17ד) ,במקום " 10אנשים" יבוא " 20אנשים";

( )9אחרי פסקה ( )18יבוא:
"(18א) חדר אוכל בבית מלון כאמור בתקנה (7ב)(5א)  -בהתאם להוראות
פסקה (13א);";
()10

בפסקה ( ,)19במקום פסקת משנה (ג) יבוא:
"(ג) בג'קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד או אנשים הגרים באותו מקום; לא
תופעל סאונה במקום;";

( )11בפסקה ( )20ברישה ,במקום "בחירות" יבוא "שאינו כולל הגשה או מכירה של
מזון";
( )12אחרי פסקה ( )20יבוא:
"( )21מקום שמתקיים בו כנס הכולל הגשה או מכירה של מזון  -יחולו הוראות
פסקאות משנה (א)  -לעניין קיום הכנס כשהקהל בישיבה בלבד( ,ב) עד (ו) ו–(ח)
עד (י) לפסקה (;)20
( )22מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות בישיבה סביב שולחנות ,הכולל
מכירת מזון והגשתו לשולחנות כאמור בתקנה (7ב)(- )10
(א) יחולו הוראות פסקה (13א) והוראות פסקאות משנה (א)( ,א - )1למעט
איסור אכילה במקום( ,ב)( ,ו) עד (ח) ו־(יא) עד (יד) לפסקה ( ;)15לעניין זה,
אפשר למנות את הסדרן לפי פסקת משנה (13א)(א) ,מבין הסדרנים שמונו
לפי פסקה (()15ח);

()23

(ב)

מכירת כרטיסים לאירוע תיעשה מראש ובאופן מקוון או טלפוני;

(ג)

בלא הגשה עצמית ("בופה") או הפעלת מזנון;

במקום המשמש לשמחות ולאירועים כאמור בתקנה (7ב)(- )11
(א) המחזיק או המפעיל יוודא כי תישמר הפרדה בין אזור האכילה
והשתייה לשאר האזורים במקום ,ובכלל זה אזור הטקס או אזור הריקודים;
לא תתאפשר אכילה או שתייה באזור שאינו מיועד לכך ,והמחזיק
והמפעיל של המקום יתלה שלטים לעניין זה;
(ב) באזור האכילה ,המחזיק או המפעיל של המקום יציב את השולחנות
במרחק שלא יפחת מ– 2מטרים בין שולחן לשולחן;
(ג) המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים
באירוע ,ויסבו את תשומת ליבם ,בנוגע לחובת השמירה על הוראות
תקנות אלה ,לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית
ויוודאו שמירת מרווחים בין שולחנות כאמור בפסקה ( ;)2מספר הסדרנים
יהיה ביחס של סדרן אחד לכל  75אנשים;
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(ד) על אף האמור בתקנה (7ג ,)1המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס
אנשים שהציגו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בכניסה למקום ,במספר
העולה על  5%ממספר המשתתפים באירוע; המחזיק או המפעיל של
המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום ,כך שתימנע
כניסתם של אנשים שהציגו תוצאה שלילית כאמור במספר העולה על
האמור בפסקת משנה זו;
( )24באטרקצייה תיירותית כאמור בתקנה (7א)(()24ב) או (7ב)( - )12בכפוף
להוראות המנהל ,ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי וחיטוי".
תיקון תקנה 9

.8

בתקנה (9א) לתקנות העיקריות -
( )1בפסקה ( ,)1לפני "מספר אנשים" יבוא "בכל מקום ,למעט המקומות המנויים
בפסקאות ( )3עד ( ")11ובמקום "או על  10אנשים במבנה ו– 20אנשים בשטח פתוח"
יבוא "או על המספר האמור בתקנה (4א) ,לפי העניין";
()2

פסקה ( - )2תימחק;

( )3בפסקה ( ,)3במקום "מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל  7מטרים
רבועים משטח המקום או על  10אנשים ,לפי הנמוך מביניהם ,ואולם במקום ששטחו
מעל  150מטרים רבועים  -מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל  15מטרים
רבועים משטח המקום" יבוא "מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל  7מטרים
רבועים משטח המקום או על  20אנשים ,לפי הנמוך מביניהם ,ואולם במקום כאמור
ששטחו מעל  300מטרים רבועים  -מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15
מטרים רבועים משטח המקום";
()4

אחרי פסקה ( )3יבוא:
"(3א) בבית אוכל כאמור בתקנה (7א)( - )17מספר אנשים שלא יעלה על 75%
מהתפוסה המרבית של המקום ,ובלבד שלא יעלה על  100אנשים;";

( )5בפסקה ( ,)4במקום "מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל  7מטרים
רבועים משטח המקום או על  10אנשים ,לפי הנמוך מביניהם ,ואולם במקום ששטחו
מעל  150מטרים רבועים  -מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל  15מטרים
רבועים משטח המקום" יבוא "מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל  7מטרים
רבועים משטח המקום או על  20אנשים ,לפי הנמוך מביניהם ,ואולם במקום כאמור
ששטחו מעל  300מטרים רבועים  -מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15
מטרים רבועים משטח המקום";
( )6בפסקה ( ,)6במקום "בתקנה (7א)( ")24יבוא "בתקנה (7א)(()24א) או (ב)" ובסופה
יבוא "נוסף על האמור ,באטרקצייה תיירותית כאמור בתקנה (7א)(()24ב) ,בכל מיתקן
בשטח האטרקצייה ,בכל יחידה נפרדת שלו ,ישהה אדם אחד לכל היותר או אנשים
הגרים באותו מקום";
()7

במקום פסקה ( )7יבוא:
"( )7במקום שמתקיימת בו פעילות תרבות כאמור בתקנה (7ב)( - )2לפי אחד
מאלה:
(א) במקום שהתפוסה בו ,לפי מספר המושבים המקובעים ,עולה על
 10,000אנשים  -מספר אנשים שלא יעלה על  1,000אנשים במבנה או על
 1,500אנשים בשטח פתוח ,לפי העניין;
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(ב) במקום שאינו כאמור בפסקת משנה (א)  -מספר אנשים שלא יעלה
על  75%מהתפוסה המרבית של המקום ,ובלבד שלא יעלה על  500אנשים
במבנה או על  750אנשים בשטח פתוח ,לפי העניין;";
()8

במקום פסקה ( )8יבוא:
"()8

במקום שנערך בו אירוע ספורט כאמור בתקנה (7ב)( - )3לפי אחד מאלה:
(א) במקום שהתפוסה בו ,לפי מספר המושבים המקובעים ,עולה על
 10,000אנשים  -מספר אנשים שלא יעלה על  1,000אנשים במבנה או על
 1,500אנשים בשטח פתוח ,לפי העניין;
(ב) במקום שאינו כאמור בפסקת משנה (א)  -מספר אנשים שלא יעלה
על  75%מהתפוסה המרבית של המקום ,ובלבד שלא יעלה על  500אנשים
במבנה או על  750אנשים בשטח פתוח ,לפי העניין;";

( )9אחרי פסקה ( )9יבוא:
"(9א) בחדר אוכל בבית מלון כאמור בתקנה (7ב)(5א)  -מספר אנשים שלא
יעלה על  50%מהתפוסה המרבית של המקום ,ובלבד שלא יעלה על  300אנשים;";
()10

במקום פסקה (10א) יבוא:
"(10א)
מאלה:

במקום שמתקיים בו כנס בלא הגשה או מכירה של מזון  -לפי אחד

(א) במקום שהתפוסה בו ,לפי מספר המושבים המקובעים ,עולה על
 10,000אנשים  -מספר אנשים שלא יעלה על  1,000אנשים במבנה או על
 1,500אנשים בשטח פתוח ,לפי העניין;
(ב) במקום שאינו כאמור בפסקה (א)  -מספר אנשים שלא יעלה על 75%
מהתפוסה המרבית של המקום ,ובלבד שלא יעלה על  500אנשים במבנה
או על  750אנשים בשטח פתוח ,לפי העניין;";
( )11אחרי פסקה (10א) יבוא:
"(10ב) במקום שמתקיים בו כנס הכולל הגשה או מכירה של מזון כאמור
בתקנה (7ב)( - )8מספר אנשים שלא יעלה על  50%מהתפוסה המרבית של
המקום ,ובלבד שלא יעלה על  300אנשים ,ובאזור התכנסות או קבלת פנים
בעמידה  -מספר אנשים שלא יעלה על האמור בפסקה (;)1
(10ג) באזור הישיבה במבנה בבית אוכל כאמור בתקנה (7ב)( - )9מספר אנשים
שלא יעלה על  75%מהתפוסה המרבית של המקום ,ובלבד שלא יעלה על 100
אנשים;
(10ד) במקום שמתקיימת בו פעילות תרבות בישיבה סביב שולחנות ,הכולל
מכירת מזון והגשתו לשולחנות כאמור בתקנה (7ב)( - )10מספר אנשים שלא
יעלה על  50%מהתפוסה המרבית של המקום ,ובלבד שלא יעלה על  300אנשים;
(10ה) במקום המשמש לשמחות ולאירועים כאמור בתקנה (7ב)( - )11מספר
אנשים שלא יעלה על  50%מהתפוסה המרבית של המקום ,ובלבד שלא יעלה
על  300אנשים;
(10ו) באטרקצייה תיירותית כאמור בתקנה (7ב)( - )12מספר אנשים כאמור
בפסקה ( ,)1ואולם בכל מיתקן בשטח האטרקצייה ,בכל יחידה נפרדת שלו,
ישהה אדם אחד לכל היותר או אנשים הגרים באותו מקום;";
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()12

במקום פסקה ( )11יבוא:
"()11

בבית תפילה כאמור בתקנה (10ג)  -לפי אחד מאלה:
(א) במקום שהתפוסה בו ,לפי מספר המושבים המקובעים ,עולה על
 - 10,000מספר אנשים שלא יעלה על  1,000אנשים במבנה או על 1,500
אנשים בשטח פתוח ,לפי העניין;
(ב) במקום שאינו כאמור בפסקת משנה (א)  -מספר אנשים שלא יעלה על
 50%מהתפוסה המרבית של המקום ,בהתאם למספר המושבים הקבועים,
ואם אין מושבים קבועים  -לא יעלה על יחס של אדם אחד לכל  7מטרים
רבועים ,והכול בלבד שמספר האנשים במקום לא יעלה על ".500

תיקון תקנה 9א

.9

תיקון תקנה 10

.10

תיקון תקנה 11א

.11

תיקון תקנה 13

.12

בתקנה 9א לתקנות העיקריות -
(א) בתקנת משנה (ב)(()1ב) ,במקום מ– 2.5מטרים יבוא מ– 2מטרים;
(ב) אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ג )1על אף האמור בתקנת משנה (ג) ,הותרה הפעלת מקום מהמקומות המנויים
בפסקאות ( )1עד ( )5לתקנת המשנה האמורה ,בדרך של פתיחתו לציבור לפי
תקנה (7א) ,התפוסה המרבית המותרת תהיה בהתאם להוראות תקנה (9א) או
בהתאם להוראות תקנת משנה (ג) ,לפי המקל מביניהם".
בתקנה  10לתקנות העיקריות -
(א)

תקנת משנה (א)  -בטלה;

(ב) בתקנת משנה (ג) ,אחרי "למי שהציג אישור "תו ירוק"" יבוא "וכן לתינוק עד גיל
שנה".
בתקנה 11א לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (א) ,המילים "למעט כנס בחירות כאמור בתקנה (7ב)( - ")7יימחקו,
ובמקום "למעט אירוע כאמור" יבוא "למעט אירוע ספורט או כנס";
()2

במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב) לא יארגן אדם ולא ישתתף בטיול מאורגן ,במופע בידור או במופע
אומנות ,בטקס ,לרבות חתונה או טקס דתי ,או במסיבה ,למעט מופע ,טקס או
מסיבה כאמור במקום שהפעלתו הותרה לפי תקנה (7ב)( )10( ,)2או (( )11להלן
 אירוע מוגבל) ,שמספר המשתתפים בו עולה על המספר האמור בתקנה (4א),לפי העניין;".

( )3בתקנת משנה (ג) ,אחרי "מפעיל מקום ציבורי או עסקי" יבוא "למעט מקום
שהפעלתו הותרה לפי תקנה (7ב)";
( )4בתקנת משנה (ה) ,אחרי "במקום ציבורי או עסקי" יבוא "למעט מקום שהפעלתו
הותרה לפי תקנה (7ב)".
בתקנה (13א) לתקנות העיקריות -
()1

במקום פסקה (3א) יבוא:
"(3א) השוהה במקום ציבורי או עסקי הפתוח בתו ירוק ,שאינו מחלים ואינו
תינוק עד גיל שנה ,או השוהה בבית מלון שפתיחתו הותרה לפי תקנה (7ב) ו–(ג),
שאינו מחלים ואינו תינוק עד גיל שנה ואינו קטין מתחת לגיל  16או איש צוות
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אוויר או אזרח זר ,שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה (7ג),
או השוהה במקום המשמש לשמחות ולאירועים שאינו מחלים או תינוק עד גיל
שנה ושאינו אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה (7ג,)1
בניגוד לתקנה (5א( ,)1א )2או (א ,)3והכול בלבד שבמקום הוצב שלט כאמור
בתקנה 8א(()11א);";
( )2אחרי פסקה (10יא) יבוא:
"(10יב) מפעיל מקום המשמש לשמחות ולאירועים כאמור בתקנה (7ב)( ,)11בלי
שקבע והפעיל מגנון לוויסות כניסת האנשים למקום למניעת כניסת אנשים עם
תוצאה שלילית בבדיקת קורונה במספר העולה על האמור בתקנה 8א(()23ד)
ובניגוד לאותה תקנה;".

.13

בתקנה  21לתקנות העיקריות ,במקום "כ"ב באדר התשפ"א ( 6במרס  ")2021יבוא "יום תיקון תקנה 21

ז' בניסן התשפ"א ( 20במרס .")2021

.14

תיקון התוספת
השלישית

בתוספת השלישית -
(א) אחרי פרט (10יא) יבוא:
טור ב'
טור א'
העבירות המינהליות

קנס מינהלי קצוב בשקלים
חדשים

"(10יב) (13א)(10יב)

;"2,500

(ב) בפרט ( ,)11בטור ב' ,במקום "ולעניין מפעיל של קניון" יבוא "ולעניין מפעיל של
קניון ,מפעיל של שוק ,מפעיל של מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות כאמור בתקנה
(7ב)( ,)2מפעיל של מקום שמתקיים בו אירוע ספורט כאמור בתקנה (7ב)( ,)3או מפעיל
של מקום המשמש לשמחות ולאירועים כאמור בתקנה (7ב)(.")11

.15
 .16על אף האמור בתקנה (5א )2לתקנות העיקריות ,רשאי אדם שאינו מחלים או תינוק
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג באדר התשפ"א ( 7במרס .)2021

תחילה
הוראת מעבר

עד גיל שנה ואינו קטין מתחת לגיל  ,16איש צוות אוויר או אזרח זר שקיבלו תוצאה
שלילית בבדיקת קורונה ,לשהות בבית מלון כהגדרתו בתקנה (7ב)( )5לתקנות העיקריות
באזור שהוכרז כאזור תיירות מיוחד בהכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף
הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור תיירות מיוחד  -עין בוקק וחמי זוהר) (מס' ,)2
התשפ"א ,32021-אם נכנס לאזור התיירות המיוחד טרם ביטולה של ההכרזה האמורה,
וזאת עד מועד תום הזמנתו כפי שהוצגה בעת קבלתו הראשונה בבית המלון.
כ"ב באדר התשפ"א ( 6במרס )2021
(חמ )3-6092

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
3

ק"ת התשפ"א ,עמ' .2160
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