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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' 35(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12ה, 23, 24, 25 ו–27 לחוק סמכויות 
 - )להלן  התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות 

החוק(, ובהתקיים דחיפות כאמור בסעיף 4)ד()3(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 1 -

)1( אחרי ההגדרה "אנשים הגרים באותו מקום" יבוא:

""בדיקת קורונה מיידית" - בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מיד, במקום 
ביצוע הבדיקה, המתבצעת על ידי גוף בודק באמצעות ציוד רפואי הרשום 

בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות;";

)2( אחרי ההגדרה "בעל תפילה" יבוא:

קורונה  בדיקות  ביצוע  לצורך  הבריאות,  במשרד  שנרשם  גוף   - בודק"  ""גוף 
מיידיות בכניסה למקום לפי תקנות אלה וקיבל אישור על כך, ואשר מופיע 

ברשימה שמפורסמת באתר משרד הבריאות לעניין זה;"; 

)3( בהגדרה "ספורטאי תחרותי" - 

)א( בפסקה )1(, פסקת משנה )ד( - תימחק;

)ב( בפסקה )2(, הקטע החל במילים "והשתתף בשני אירועי נהיגה" עד סופה 
- יימחק.

בתקנה 5 לתקנות העיקריות -   .2
)1( במקום תקנת משנה )א1( יבוא:

")א1( לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג 
אישור "תו ירוק" לפי תקנה 7)ב( או 10)ג(, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

)1( הוא מחלים;

)2( הוא תינוק עד גיל שנה;

בכניסה  שביצע  מיידית  קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  קיבל  )3( הוא 
אדם   - )להלן  7)ג2(  תקנה  לפי  בלבד,  מקום  לאותו  כניסה  לצורך  למקום 

שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית(;

)4( הוא מפעיל המקום או מי מטעמו.";

)2( בתקנת משנה )א2(, אחרי פסקה )1א( יבוא:

")1ב( הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית;";

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 5

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

ק"ת התש"ף, עמ' 2770; התשפ"א, עמ' 46, עמ' 50, עמ' 82, עמ' 116, עמ' 160, עמ' 204, עמ' 262, עמ' 310   2

)עמ' 318 ו–320(, עמ' 370, עמ' 476, עמ' 486, עמ' 496, עמ' 516, עמ' 638, עמ' 750, עמ' 790, עמ' 818, עמ' 
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)3( בתקנת משנה )א3(, בסופה יבוא:

")4( הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית."

בתקנה 7 לתקנות העיקריות -  .3
)1( בתקנת משנה )א( -

של  בדרך  עסקי  או  ציבורי  מקום  אדם  יפעיל  "לא  יבוא  הרישה  )א( במקום 
מקום  למעט  פנאי,  או  תיירות  תרבות,  בילוי,  מקום  זה  ובכלל  לציבור,  פתיחתו 

ציבורי או עסקי כמפורט להלן, וגם אם הוא מצוי בקניון או בשוק קמעונאי:";

)ב( בפסקה )3ג(, בסופה יבוא "או יריד המתקיים בשטח פתוח";

)ג( בפסקה )4(, הקטע החל במילים "המפורט בתוספת השנייה" עד "או ברשות 
מקומית" - יימחק;

חדר  זה  ובכלל  משותפים  מיתקנים  יפעלו  "ושלא  במקום  )7()א(,  )ד( בפסקה 
אוכל, בריכת שחייה ומכון כושר" יבוא "ושלא יפעלו מיתקנים משותפים, למעט 

מיתקנים משותפים שהפעלתם מותרת לפי תקנת משנה זו";

)ה( במקום פסקה )24( יבוא:

")24( אטרקצייה תיירותית בשטח פתוח;";

)ו( אחרי פסקה )24( יבוא:

")25( בריכת שחייה המצויה בשטח פתוח.";

)2( בתקנת משנה )ב( -

)א( ברישה, במקום "וכן לתינוק עד גיל שנה" יבוא "לתינוק עד גיל שנה או 
לאדם שהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע לפי 

תקנת משנה )ג2(";

)ב( אחרי פסקה )1( יבוא:

")1א( מקום המשמש לאימון ספורט שאינו מכון כושר או סטודיו;";

)ג( במקום פסקה )2( יבוא:

")2( מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת, ובכלל זה פעילות 
תרבות או אירוע ספורט בנוכחות קהל, טקס, כנס או הרצאה, המתקיימים 
בישיבה ובלא מכירה או הגשה של מזון )להלן - מקום שמתקיים בו אירוע 

בישיבה בלא מזון(;";

)ד( פסקה )3( - תימחק;

)ה( בפסקה )4(, בסופה יבוא "או מקום לעריכת יריד במבנה";

)ו( בפסקה )6(, אחרי "בריכת שחייה" יבוא "המצויה במבנה";

)ז( פסקה )7( - תימחק;

)ח( במקום פסקה )8( יבוא:

כמשמעותם  מאורגנת  פעילות  או  אירוע  בו  שמתקיימים  ")8( מקום 
בפסקה )2(, שאינם מתקיימים בישיבה או שכוללים הגשה או מכירה של 

תיקון תקנה 7
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מזון, ובכלל זה מופע מוסיקה, שמחות, מסיבה, חוג לבגירים המתקיים שלא 
בישיבה או כנס הכולל הגשת מזון )להלן - מקום שמתקיים בו אירוע בלא 

הגבלה לישיבה או הגבלה על מזון(;";

)ט( בפסקה )9(, במקום "ואינו מקום המשמש לשמחות ולאירועים כמשמעותו 
מאורגנת  פעילות  או  אירוע  בו  שמתקיימים  מקום  "ואינו  יבוא   ")11( בפסקה 

כאמור בפסקה )8(";

)י( פסקאות )10( ו–)11( - יימחקו;

)יא( בפסקה )12(, הקטע החל במילים "או בשטח פתוח" עד סופה - יימחק;

יבוא  ולאירועים"  לשמחות  המשמש  מקום  "לעניין  במקום  )ג1(,  משנה  )3( בתקנת 
"לעניין מקום כאמור בתקנת משנה )ב()8( שהוא אולם או גן לשמחות ולאירועים או 
מקום אחר המשמש לשמחות או לאירועים, לצורך קיום השמחה או האירוע )להלן - 

מקום המשמש לשמחות ולאירועים(";

)4( אחרי תקנת משנה )ג1( יבוא:

להציב  רשאי  )ב(,  משנה  בתקנת  המפורטים  מהמקומות  מקום  ")ג2( מפעיל 
למקום  בכניסה  בדיקות  לביצוע  מיידית  קורונה  בדיקת  עמדת  למקום  בכניסה 
המתבצעת  מיידית  קורונה  בדיקת  ולעניין  בלבד,  מקום  לאותו  כניסה  ולצורך 
בדיקת  עמדת  בלבד;  שעות  ל–24  תקפה  תהיה  הבדיקה   - מלון  לבית  בכניסה 

קורונה מיידית תופעל על ידי גוף בודק שהמפעיל התקשר עימו לעניין זה."

בתקנה 8א לתקנות העיקריות -   .4
)1( פסקה )1( - תימחק;

יבוא  כושר"  ומכון  שחייה  בריכת  אוכל,  חדר  זה  "ובכלל  במקום  )9()ב(,  )2( בפסקה 
"למעט מיתקנים משותפים שהפעלתם מותרת לפי תקנה 7)א(";

)3( בפסקה )11( - 

מקום  של  מפעיל  או  מחזיק  "ולעניין  יבוא  בסופה  )א(,  משנה  )א( בפסקת 
המחזיק  מטעם  מיידית  קורונה  בדיקת  לביצוע  עמדה  מוצבת  אליו  שבכניסה 
האפשרות  לעניין  הוראה  גם  השלט  יכלול   - 7)ג2(  בתקנה  כאמור  המפעיל  או 

להיכנס למקום בכפוף להצגת אישור על תוצאה שלילית בבדיקה כאמור";

)ב( במקום פסקת משנה )ב( יבוא:

שהציג  מי  את  רק  למקום  יכניס  המקום  של  המפעיל  או  ")ב( המחזיק 
כתנאי לכניסתו אחד מאלה:

)1( אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, ואם הציג מסמך 
כאמור בתקנה 8ב)ג()1( - לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 8ב)ד(, 
ולעניין בית מלון - גם קטין מתחת לגיל 16, איש צוות אוויר או אזרח 
7)ג(,  בתקנה  כאמור  שלילית  בדיקה  תוצאת  על  אישור  שהציג  זר, 
ולעניין מקום המשמש לשמחות ולאירועים - גם אדם שהציג אישור 
בפסקת  האמור  7)ג1(;  בתקנה  כאמור  שלילית  בדיקה  תוצאת  על 

משנה זו לא יחול לעניין כניסתם של עובדי המקום;

שבוצעה  מיידית  קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  על  )2( אישור 
בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד;";

תיקון תקנה 8א
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)4( בפסקה )12( -

)א( בפסקת משנה )ה(, בסופה יבוא "ומאכילה בשטח הקניון";

)ב( במקום פסקת משנה )ז( יבוא:

")ז( המחזיק או המפעיל של הקניון יאפשר הצבת דוכנים בשטח הקניון 
בכפוף להוראות אלה:

)1( הדוכנים ימוקמו רחוק ככל האפשר זה מזה, ובמרחק שלא יפחת 
מחיצה  מצויה  אם  זולת  בשורה,  המוצבים  דוכנים  בין  מטרים  מ–4 
ביניהם, ולא יפחת מ–6 מטרים בין דוכנים המוצבים במקביל זה לזה;

)2( מחיצה כאמור בפסקה )1( תהיה לרוחב צידו של הדוכן הקרוב 
לדוכן השני בתוספת 50 סנטימטרים נוספים לפחות, ובגובה של 1.8 

מטרים לפחות מגובה הרצפה;

היציאה  או  הכניסה  לפתחי  בסמוך  ימוקמו  לא  )3( הדוכנים 
מחנויות, וכן לא ימוקמו באזורי מעבר צרים;

)4( בדוכני מזון יימכרו מוצרי מזון ארוזים בלבד;"; 

)5( בפסקה )14()ג(, המילים "לא תופעל סאונה במקום" - יימחקו; 

)6( בפסקה )15( - 

"מקום  יבוא  תרבות"  פעילות  בו  שמתקיימת  "מקום  במקום  )א( ברישה, 
שמתקיים בו אירוע בישיבה בלא מזון";

)ב( בפסקת משנה )א1(, אחרי "ובלא אכילה במקום שבו מתקיים האירוע" יבוא 
"לרבות באזור קבלת הפנים";

)ג( פסקאות משנה )ג( ו–)ה( - יימחקו;

)ד( בפסקת משנה )ז(, במקום "לא יפחת מארבעה מטרים" יבוא "יהיה ארבעה 
מטרים, ככל האפשר, ולא יפחת משני מטרים";

קיימת  אם  למתחמים,  החלוקה  על  "ושמירה  המילים  )ח(,  משנה  )ה( בפסקת 
חלוקה" - יימחקו;

)ו( בפסקת משנה )יא(, בסופה יבוא "הוראות פסקת משנה זו לא יחולו לעניין 
אירוע שמספר המשתתפים בו הוא עד 500 אנשים";

יבוא  ובסופה  יימחקו,   - תרבות"  "בפעילות  המילים  )יב(,  משנה  )ז( בפסקת 
"ככל האפשר";

)7( פסקה )16( - תימחק; 

)8( במקום פסקה )18א( יבוא: 

")18א( חדר אוכל בבית מלון כאמור בתקנה 7)ב()5א( - 

)א( בהתאם להוראות פסקה )13א(;

לאורחים,  מזון  שהגשת  ובלבד  )"בופה"(,  מזנון  הפעלת  )ב( תתאפשר 
שאינו מזון ארוז מראש, תיעשה על ידי איש צוות;";

)9( בפסקה )19( -

7)א()6(,  בתקנות  "כאמור  יבוא  7)ב()6("  בתקנה  "כאמור  במקום   )א( ברישה, 
7)א()25( או 7)ב()6(";
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)ב( בפסקת משנה )ג(, המילים "לא תופעל סאונה במקום" - יימחקו; 

)10( פסקה )20( - תימחק;

)11( במקום פסקה )21( יבוא:

")21( מקום שמתקיים בו אירוע בלא הגבלה לישיבה או הגבלה על מזון כאמור 
בתקנה 7)ב()8( -

)א( המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים 
הוראות  על  השמירה  לחובת  בנוגע  ליבם,  תשומת  את  ויסבו  באירוע, 
תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית; מספר 

הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 משתתפים;

)ב( באירוע המתקיים בישיבה סביב שולחנות, המחזיק או המפעיל של 
המקום יציב את השולחנות במרחק של לא יפחת מ־2 מטרים בין שולחן 

לשולחן;

המקום  של  המפעיל  או  המחזיק  בתשלום,  אליו  שהכניסה  )ג( במקום 
יוודא כי מכירת כרטיסים או הרשמה למקום תיעשה מראש באופן מקוון 

או טלפוני;

ינקוט  המקום  של  המפעיל  או  המחזיק  מזנון,  מופעל  שבו  )ד( במקום 
באמצעים למניעת הצטופפות בסמוך למזנון, כגון סימון מקומות עמידה 
בתור, הצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים, או מתן אפשרות 
לאיסוף עצמי לאחר הזמנה מראש; הגשת המזון תיעשה על ידי איש צוות 

ובלא הגשה עצמית; 

)ה( באירוע הכולל הגשה או מכירה של מזון, המחזיק או המפעיל יוודא 
כי תישמר הפרדה בין אזור האכילה והשתייה לשאר האזורים במקום; לא 
תתאפשר אכילה או שתייה באזור שאינו מיועד לכך, והמחזיק או המפעיל 

של המקום יתלה שלטים לעניין זה;

)ו( במקום המשמש לקיום אירוע בהושבה, בהושבה של אנשים שאינם 
גרים באותו מקום ולעניין מקום שהכניסה אליו בתשלום - בהושבה של 
שני  של  מרחק  יישמר  משותפת,  בהזמנה  כרטיסים  רכשו  שלא  אנשים 

מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

ולאירועים,  לשמחות  המשמש  במקום  7)ג1(,  בתקנה  האמור  אף  )ז( על 
בכניסה  שהציגו  אנשים  יכניס  לא  המקום  של  המפעיל  או  המחזיק 
ממספר   5% על  העולה  במספר  קורונה,  בבדיקת  שלילית  תוצאה  למקום 
המשתתפים באירוע; המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון 
לוויסות כניסת האנשים למקום, כך שתימנע כניסתם של אנשים שהציגו 
אין  זו;  משנה  בפסקת  האמור  על  העולה  במספר  כאמור  שלילית  תוצאה 
באמור בפסקת משנה זו כדי למנוע את כניסתו של אדם שקיבל תוצאה 
שלילית בבדיקת קורונה מיידית והציגה בכניסה למקום, והוא לא ייספר 

לעניין 5 האחוזים האמורים בפסקת משנה זו;

)ח( בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין שמירה על היגיינה, ניקוי 
וחיטוי;";

)12( פסקאות )22( ו–)23( - יימחקו;
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)13( במקום פסקה )24( יבוא: 

בכפוף  7)ב()12(,  או  7)א()24(  בתקנה  כאמור  תיירותית  ")24( באטרקצייה 
להוראות אלה:

)א( המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים 
במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות 
מספר  בית;  בידוד  לצו  3ה  סעיף  לפי  מסכה  עטיית  חובת  לרבות  אלה, 

הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 אנשים במקום;

)ב( המחזיק או המפעיל של המקום ינקוט אמצעים לשמירת מרחק בין 
עמידה,  מקומות  סימון  כגון  הצטופפות,  ולמניעת  בתורים  לאדם  אדם 
בסמוך  סדרנים  הצבת  אנשים,  בין  רווח  לשמירת  פיזיים  אמצעים  הצבת 

לתורים או חציצה בין מיתקנים;

עטיית  חובת  לעניין  שלטים  יציב  המקום  של  המפעיל  או  )ג( המחזיק 
במיתקנים,  והשימוש  באטרקצייה  הפעילות  בעת  לרבות  עת,  בכל  מסכה 
באותו  הגרים  אנשים  או  היותר  לכל  אחד  אדם  של  שהייה  בעת  ולמעט 

מקום, ביחידה נפרדת של מיתקן;

הפנים  עם  במגע  הבאים  באבזרים  שימוש  הכוללת  )ד( באטרקצייה 
האפשר,  ככל  ישתמש,  המקום  של  המפעיל  או  המחזיק  המשתמש,  של 
באבזרים לשימוש חד–פעמי שיושלכו לאחר כל שימוש; בשימוש באבזרים 
בין  יסודי  חיטוי  על  יקפיד  המקום  של  המפעיל  או  המחזיק  רב–פעמיים, 

משתמש למשתמש;

)ה( בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי וחיטוי." 

בתקנה 9)א( לתקנות העיקריות -   .5
)1( במקום פסקה )6( יבוא: 

")6( באטרקצייה תיירותית כאמור בתקנה 7)א()24( - כמפורט להלן:

)א( באטרקצייה תיירותית שלא מופעלים בה מיתקנים - מספר אנשים 
שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין 
זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט 

שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה; 

אנשים  מספר   - מיתקנים  בה  שמופעלים  תיירותית  )ב( באטרקצייה 
על  יעלה  לא  הכולל  האנשים  שמספר  ובלבד  )א(,  משנה  בפסקת  כאמור 
1,500 אנשים במקום שהתפוסה המותרת בו היא עד 10,000 איש, ולא יעלה 

על 2,500 אנשים במקום שהתפוסה המותרת בו היא עד מעל 10,000 איש;

)ג( נוסף על האמור בפסקאות משנה )א( ו–)ב( - 

)1( לעניין רכבל, אם מופעל במקום, או כדור פורח - מספר אנשים 
הגרים  אנשים  למעט  המותרת,  מהתפוסה  מחצית  על  יעלה  שלא 

באותו מקום;

מיתקן  בכל  מיתקנים,  בה  שמופעלים  תיירותית  )2( באטרקצייה 
לכל  אחד  אדם  ישהה  שלו,  נפרדת  יחידה  בכל  האטרקצייה,  בשטח 

היותר או אנשים הגרים באותו מקום;";

תיקון תקנה 9
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)2( אחרי פסקה )6( יבוא:

")6א( בבריכת שחייה כאמור בתקנה 7)א()25( - מספר אנשים כאמור בפסקה )1(, 
רבועים"  מטרים   7" שבמקום  כך  האמורה,  הפסקה  את  יקראו  זה  לעניין  ואולם 
יבוא "15 מטרים רבועים", ונוסף על כך, במי הבריכה לא ישהו אנשים ביחס של 

יותר מאדם אחד ל–6 מטרים רבועים;";

)3( במקום פסקה )7( יבוא: 

")7( במקום שמתקיים בו אירוע בישיבה בלא מזון, כאמור בתקנה 7)ב()2( - לפי 
אחד מהמפורטים להלן, ובלבד שבאזור ההתכנסות או קבלת הפנים בעמידה - 

מספר אנשים שלא יעלה על האמור בפסקה )1(:

המקובעים,  המושבים  מספר  לפי  בו,  שהתפוסה  במקום   - )א( במבנה 
מהתפוסה   30% על  יעלה  שלא  אנשים  מספר   - אנשים   5,000 על  עולה 
המותרת ולא יותר מ־3,000 אנשים; במקום שהתפוסה בו נמוכה מהאמור 
- מספר אנשים שלא יעלה על 75% מהתפוסה המותרת ולא יותר מ–1,000 

אנשים;

)ב( בשטח פתוח - במקום שהתפוסה בו לפי מספר המושבים המקובעים 
מהתפוסה   30% על  יעלה  שלא  אנשים  מספר   - אנשים   10,000 על  עולה 
המותרת ולא יותר מ־5,000 אנשים; במקום שהתפוסה בו נמוכה מהאמור 
- מספר אנשים שלא יעלה על 75% מהתפוסה המותרת ולא יותר מ–3,000 

אנשים;";

)4( פסקה )8( - תימחק;

)5( בפסקה )9(, אחרי "במקום שמוצגת בו תערוכה" יבוא "או במקום שנערך בו יריד 
במבנה";

)6( בפסקה )10(, אחרי "בריכת שחייה" יבוא "המצויה במבנה";

)7( פסקה )10א( - תימחק;

)8( במקום פסקה )10ב( יבוא:

מזון  על  הגבלה  או  לישיבה  הגבלה  בלא  אירוע  בו  שמתקיים  ")10ב( במקום 
כאמור בתקנה 7)ב()8( - מספר אנשים שלא יעלה על 50% מהתפוסה המרבית 
בשטח  אנשים   500 ועל  במבנה  אנשים   300 על  יעלה  שלא  ובלבד  המקום,  של 
פתוח, ואם המקום כולל גם מבנה וגם שטח פתוח, מספר אנשים שלא יעלה על 

;";500

)9( פסקאות )10ד( ו–)10ה( - יימחקו;

)10( במקום פסקה )11( יבוא:

")11( בבית תפילה כאמור בתקנה 10)ג( - לפי אחד מהמפורטים להלן, ואם אין 
מושבים מקובעים במקום - בתפוסה שלא תעלה על יחס של אדם אחד לכל 7 
מטרים רבועים, ובלבד שמספר האנשים לא יעלה על 3,000 אנשים במבנה או 

5,000 אנשים בשטח פתוח:

המושבים  מספר  לפי  בו  המותרת  שהתפוסה  במקום   - )א( במבנה 
 30% על  יעלה  שלא  אנשים  מספר   - אנשים   5,000 על  עולה  המקובעים 
בו  שהתפוסה  ובמקום  אנשים,  מ–3,000  יותר  ולא  המותרת  מהתפוסה 
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נמוכה מהאמור - מספר אנשים שלא יעלה על 50% מהתפוסה המותרת 
ולא יותר מ–1,000 אנשים;

)ב( בשטח פתוח - במקום שהתפוסה בו לפי מספר המושבים המקובעים 
מהתפוסה   30% על  יעלה  שלא  אנשים  מספר   - אנשים   10,000 על  עולה 
המותרת ולא יעלה על 5,000 אנשים, ובמקום שהתפוסה בו נמוכה מהאמור 
- מספר אנשים שלא יעלה על 50% מהתפוסה המותרת ולא יותר מ–3,000 

אנשים."

בתקנה 10)ג( לתקנות העיקריות, ברישה, אחרי "למי שהציג אישור "תו ירוק"" יבוא   .6
"או למי שהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע בכניסה 

למקום כאמור, לפי תקנה 7)ג2(". 

בתקנה 11א לתקנות העיקריות -   .7
)1( תקנת משנה )א( - בטלה;

)2( בתקנת משנה )ב(, אחרי "בטיול מאורגן" יבוא "בכנס, באירוע ספורט או בפסטיבל", 
במקום "למעט מופע, טקס או מסיבה כאמור במקום שהפעלתו הותרה לפי תקנה 

7)ב()2(, )10( או )11(" יבוא "למעט במקום שהפעלתו הותרה לפי תקנה 7)ב("; 

)3( במקום תקנת משנה )ג( יבוא:

למעט  עסקי,  או  ציבורי  מקום  מפעיל  )ב(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  ")ג( על 
מקום שהפעלתו הותרה לפי תקנה 7)ב(, לא יקיים במקום ציבורי או עסקי אירוע 

מוגבל, למעט טיול מאורגן.";

)4( בתקנת משנה )ד(, המילים "אירוע אסור ולא יקיים בו" - יימחקו;

)5( בתקנת משנה )ה(, המילים "לא ייתן שירות לאירוע אסור" - יימחקו.

בתקנה 13)א( לתקנות העיקריות -   .8
)1( בפסקה )2(, ברישה, אחרי "למי שלא הציג אישור תו ירוק" יבוא "או אישור על 

תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע בכניסה למקום";

)2( בפסקה )3א(, בכל מקום, אחרי "תינוק עד גיל שנה" יבוא "ולא הציג אישור על 
תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה בכניסה למקום"; 

)3( פסקאות )10ט(, )10י( ו–)10יא( - יימחקו;

כאמור  ולאירועים  לשמחות  המשמש  מקום  "מפעיל  במקום  )10יב(,  )4( בפסקה 
המשמש  מקום  שהוא  7)ב()8(  בתקנה  כאמור  מקום  "מפעיל  יבוא  7)ב()11("  בתקנה 
יבוא  8א)23()ד("  בתקנה  האמור  על  העולה  "במספר  ובמקום  ולאירועים"  לשמחות 

"במספר העולה על האמור בתקנה 8א)21()ז("; 

)5( בפסקה )12ב(, ברישה, המילים "שקיים בו אירוע אסור או" - יימחקו;

)6( בפסקה )12ג( -

)א( ברישה, המילים "שקיים בו אירוע אסור או" - יימחקו;

)ב( בפסקת משנה )א(, המילים "אירוע אסור בשטח פתוח או" - יימחקו;

)ג( בפסקת משנה )ב(, המילים "אירוע אסור במבנה או" - יימחקו;

)7( בפסקה )12ד(, המילים "שנכח באירוע אסור ונתן לו שירות" - יימחקו.

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 11א

תיקון תקנה 13
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בתקנה 21 לתקנות העיקריות, במקום "ז' בניסן התשפ"א )20 במרס 2021(" יבוא "י"ט   .9
בניסן התשפ"א )1 באפריל 2021(". 

אחרי תקנה 31 לתקנות העיקריות יבוא:  .10

"הוראת שעה - 
 הצגת תוצאות
 בדיקת קורונה

בפסח

בניסן  י"ב  שמיום  בתקופה  אלה,  בתקנות  האמור  אף  על   .32
 1( התשפ"א  בניסן  י"ט  יום  עד   )2021 במרס   25( התשפ"א 

באפריל 2021(, יראו כאילו בתקנה 7 -

 72" בא  השעות"   48" במקום  )ג()1(,  משנה  )1( בתקנת 
השעות";

)2( בתקנת משנה )ג1(, במקום "48 השעות" בא "72 השעות".

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות, פרטים )10ט(, )10י(, )10יא( - יימחקו.  .11

תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בניסן התשפ"א )19 במרס 2021(, בשעה 17:00.  .12

ה' בניסן התשפ"א )18 במרס 2021(
)חמ 3-6092(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
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