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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' 37(, 

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(, 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 1, בהגדרה "ספורטאי תחרותי" -

או  באיגוד  רשום   -  16 לגיל  מתחת  קטין  "ולעניין  יבוא  בסופה  )1()א(,  בפסקה   )1(
בהתאחדות כאמור";

במקום פסקה )2( יבוא:  )2(

כמשמעותו  ספורטיבית  לנהיגה  רישיון  בעל  שהוא  תחרותי  כלי  ")2( נהג 
בתקנות הנהיגה הספורטיבית )רישיון לנהיגה ספורטיבית(, התשע"א-32010;".

בתקנה 4 לתקנות העיקריות -  .2
אנשים   100 "עד  יבוא  פתוח"  בשטח  אנשים   50 "עד  במקום  )א(,  משנה  בתקנת   )1(
בשטח פתוח" ובמקום "ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח - עד 
50 אנשים" יבוא "ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח - עד 100 

אנשים";

תקנת משנה )ג( - תימחק.  )2(

בתקנה 7 לתקנות העיקריות -   .3
בתקנת משנה )ב(, בסופה יבוא:  )1(

")13(  מקום שמתקיים בו מרוץ ספורטיבי רב–משתתפים הכולל ריצה, הליכה, 
שחייה, רכיבה על אופניים או כיוצא באלה, הנערך בהרשמה של המשתתפים 
מראש והמיועד גם לספורטאים חובבים, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות 
והספורט אישר כי האירוע שמתקיים בו הוא מרוץ ספורטיבי כאמור )להלן - 
יפורסם  זו  פסקה  לפי  שאושר  מרוץ  רב–משתתפים(;  מרוץ  בו  שמתקיים  מקום 

לציבור באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט.";

בתקנת משנה )ד(, בסופה יבוא "ואולם רשאי מחזיק או מפעיל של בריכת שחייה   )2(
או  מקצועי  ספורטאי  בעבור  נפרדות  בשעות  להפעילה  )ב()6(  משנה  בתקנת  כאמור 
בעבור ספורטאי תחרותי כמשמעותו בפסקאות )1( או )2( לתקנת משנה )א()6()א(, לפי 

אותה תקנת משנה".

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 4 

תיקון תקנה 7 

1    ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 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

,818 עמ'   ,790 עמ'   ,750 עמ'   ,638 עמ'   ,516 עמ'   ,496 עמ'   ,486 עמ'   ,476 עמ'   ,370 עמ'  ו–320(,   318(     
     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(, עמ' 2256, עמ' 2372, עמ' 2434 )2494(, 
     עמ' 2740 ועמ' 2812.

3    ק"ת התשע"א, עמ' 12.
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בתקנה 8א לתקנות העיקריות -   .4
בפסקה )15( -   )1(

בפסקת משנה )א1(, אחרי "לרבות באזור קבלת הפנים" יבוא "למעט הגשה  )א( 
או מכירה של שתייה כאמור בפסקת משנה )ט(";

בפסקת משנה )ט(, אחרי "למעט בקבוקי שתייה אישיים" יבוא "הגשה של  )ב( 
שתייה אל מקום הישיבה או מכירה של שתייה במקום הישיבה";

בסופה יבוא:  )2(

")25( במקום שמתקיים בו מרוץ רב–משתתפים כאמור בתקנה 7)ב()13(, המחזיק 
במספר  אנשים  של  התקהלות  למניעת  אמצעים  ינקוט  המרוץ  של  המפעיל  או 
מקצים  לכמה  האירוע  את  יחלק  זה,  ובכלל  4)א(,  בתקנה  האמור  על  העולה 

בהתאם להגבלת ההתקהלות האמורה."

בתקנה 9 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א( -  .5
בפסקה )4(, המילים "או על 20 אנשים, לפי הנמוך מביניהם" - יימחקו, ובמקום   )1(

"300 מטרים רבועים" יבוא "3,000 מטרים רבועים";

בפסקה )7( -  )2(

ולא  המותרת  מהתפוסה   30% על  יעלה  "שלא  במקום  )א(,  משנה  בפסקת  )א( 
יותר מ–3,000 אנשים" יבוא "שלא יעלה על 40% מהתפוסה המותרת ולא יותר 

מ–4,000 אנשים";

יותר  "ולא  יבוא  אנשים"  מ–5,000  יותר  "ולא  במקום  )ב(,  משנה  בפסקת  )ב( 
מ–10,000 אנשים, ובלבד שבמקום כאמור, אשר מספר האנשים בו עולה על 5,000 

איש, הושבת אנשים תהיה בכל אחד מהיציעים במקום";

בפסקה )10ב(, במקום "ועל 500 אנשים בשטח פתוח, ואם המקום כולל גם מבנה   )3(
וגם שטח פתוח, מספר אנשים שלא יעלה על 500" יבוא "ועל 750 אנשים בשטח פתוח, 

ואם המקום כולל גם מבנה וגם שטח פתוח, מספר אנשים שלא יעלה על 750";

אחרי פסקה )10ו( יבוא:  )4(

 - 7)ב()13(  בתקנה  כאמור  רב–משתתפים  מרוץ  בו  שמתקיים  ")10ז( במקום 
מספר משתתפים במרוץ שלא יעלה על 1,000 אנשים;";

בפסקה )11( -   )5(

מהתפוסה   30% על  יעלה  שלא  אנשים  "מספר  במקום  )א(,  משנה  בפסקת  )א( 
 40% על  יעלה  שלא  אנשים  "מספר  יבוא  אנשים"  מ–3,000  יותר  ולא  המותרת 

מהתפוסה המותרת ולא יותר מ–4,000 אנשים";

בפסקת משנה )ב(, במקום "ולא יעלה על 5,000 אנשים" יבוא "ולא יעלה על  )ב( 
10,000 אנשים, ובלבד שבמקום כאמור אשר מספר האנשים בו עולה על 5,000 

איש, הושבת האנשים תהיה בכל אחד מהיציעים במקום".

יבוא  ")2021 באפריל   8( התשפ"א  בניסן  "כ''ו  במקום  העיקריות,  לתקנות   21 בתקנה   .6 
"י' באייר התשפ"א )22 באפריל 2021(". 

תיקון תקנה 8א 

תיקון תקנה 9 

תיקון תקנה 21 
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אחרי תקנה 32 לתקנות העיקריות יבוא:  .7

"הוראת שעה - 
טקסי יום הזיכרון 

לחללי מערכות 
ישראל 

על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שמיום א' באייר  )א(   .33
התשפ"א באייר  ב'  יום  עד   )2021 באפריל   13(  התשפ"א 

)14 באפריל 2021(, יראו כאילו -

בתקנה 5, אחרי תקנת משנה )א3( בא:  )1(

לא  )א1(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  ")א4( על 
ישהה אדם במקום שמתקיים בו אירוע בישיבה 
מערכות  לחללי  הזיכרון  יום  לציון  מזון,  בלא 
7)ב( תקנה  לפי  הותרה  שפתיחתו   ישראל, 

ו–)ג1א(, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

)1( הוא מחלים;

)2( הוא תינוק עד גיל שנה;

שלילית  תוצאה  שקיבל  אדם  )3( הוא 
בבדיקת קורונה מיידית;

)4( הוא קרוב משפחה של חלל מערכות 
ישראל כאמור בתקנה 7)ג1א(.";

תקנה אחרי  העיקריות,  לתקנות   7 בתקנה   )2( 
משנה )ג1( בא:

")ג1א( על אף האמור בתקנת משנה )ב(, לעניין 
שמתקיים  )ב()2(  משנה  בתקנת  כאמור  מקום 
מערכות  לחללי  הזיכרון  יום  לציון  אירוע  בו 
ישראל, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו 
לציבור גם בעבור אדם שהוא קרוב משפחה של 
חלל מערכות ישראל; לעניין זה, "קרוב משפחה" 
- הורה, הורה הורה, בן זוג, ילד, אח, אחות או 

נכד.";

בתקנה 8א, בפסקה )15(, בסופה בא:  )3(

יום  לציון  אירוע  בו  שמתקיים  ")טז( במקום 
של  בהושבה  ישראל,  מערכות  לחללי  הזיכרון 
חללי  של  משפחה  קרובי  של  הושבה  הקהל, 
תהיה  7)ג1א(  בתקנה  כאמור  ישראל  מערכות 
מספר  אשר  למתחמים  ובחלוקה  נפרד  באזור 
האנשים בכל אחד מהם לא יעלה על 20 אנשים 
המרחק  פתוח;  בשטח  אנשים   100 ועל  במבנה 
בין המתחמים לא יפחת משני מטרים, זולת אם 

יש מחיצה ביניהם;";

אחרי  העיקריות,  לתקנות  13)א()3א(  בתקנה   )4(
במקום  השוהה  "או  בא  7)ג1("  בתקנה  "כאמור 
יום  לציון  מזון  בלא  בישיבה  אירוע  בו  שמתקיים 
הזיכרון לחללי מערכות ישראל שאינו מחלים ואינו 
תוצאה  על  אישור  הציג  ולא  שנה  גיל  עד  תינוק 

הוספת תקנה 33 
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בכניסה  שבוצעה  מיידית  קורונה  בבדיקת  שלילית 
למקום ואינו קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל 
כאמור בתקנה 7)ג1א(" ובמקום "בניגוד לתקנה 5)א1(, 
)א3( )א2(,  5)א1(,  לתקנה  "בניגוד  בא  )א3("  או   )א2( 

או )א4(".

)ב( אין באמור בתקנה זו כדי למנוע כניסה של כל אדם 
לבית העלמין ולאזור הקברים."

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות, בפרט )11(, בטור ב', במקום "מפעיל של מקום   .8
שמתקיימת בו פעילות תרבות כאמור בתקנה 7)ב()2(, מפעיל של מקום שמתקיים בו 
אירוע ספורט כאמור בתקנה 7)ב()3(, או מפעיל של מקום המשמש לשמחות ולאירועים 
כאמור בתקנה 7)ב()11(" יבוא "מפעיל של מקום כאמור בתקנה 7)ב()2( או מקום כאמור 
בתקנה 7)ב()8(, שמתקיימים בו פעילות תרבות או אירוע ספורט, או מפעיל של מקום 

כאמור בתקנה 7)ב()8( שהוא מקום המשמש לשמחות ולאירועים".

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ז בניסן התשפ"א )9 באפריל 2021(.  .9
כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(

)חמ 3-6092(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון התוספת 
השלישית 

תחילה 
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