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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8, 23, 24, ו2 ו–ץ2 לחוק סמכויות מיוחדות 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  1ב 
התקנות   - )להלן  התשפ"א-22021  עסקי(,  או  ציבורי  מקום  של  פעילות  )הגבלת 

העיקריות(, בתקנה 1 -

)1( לפני ההגדרה "אישור "תו ירוק"" יבוא:

תוצאה  על  אישור   - מיידית"  קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  על  ""אישור 
שקדמו  השעות   24 במהלך  שבוצעה  מיידית  קורונה  בבדיקת  שלילית 
להצגתה, הכולל אמצעי לאימות האישור )קוד QR( ואת הפרטים המנויים 

בתקנה 3)ב(;

"אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR" - אישור על 
תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 2ץ השעות 

שקדמו להצגתה;"

)2( אחרי ההגדרה "הוראות המנהל" יבוא:

""ילד" - מי שטרם מלאו לו 12 שנים ושלושה חודשים;";

ההגדרה "תוצאה שלילית בבדיקת קורונה" - תימחקב  )3(

בתקנה 2 לתקנות העיקריות - 2ב 
)1( במקום תקנת משנה )א( יבוא:

")א( לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן, הפועל בתפוסה 
"תו  אישור  שהציג  למי  אלא  לציבור,  פתיחתו  של  בדרך  אנשים,   100 מעל  של 

ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לילד:

אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או   )1(
שמחה;

מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, "מועדון" - מקום שמתקיים בו אירוע,   )2(
או  הגשה  ושכולל  בלבד  בהושבה  שאינו  ואומנות,  בידור  מופע  לרבות 

מכירה של מזון;

מקום לעריכת כנסים;  )3(

מכון כושר או סטודיו;  )4(

מקום  שאינו  פאב,  או  בר  לרבות  אוכל,  בבית  במבנה  הישיבה  אזור  )ו( 
כאמור בפסקה )1( ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה )2(;

בית מלון, לרבות אכסניה או פנסיון )להלן - בית מלון(;  )6(

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 8ץ3; התשפ"א, עמ' 298 ועמ' 302ב  1

ק"ת התשפ"א, עמ' 68ץ3ב  2
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מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל,  )ץ( 
שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה )2(; לעניין זה, "פעילות תרבות" - ובכלל 

זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידורב

)א1( על אף האמור לגבי ילד בתקנת משנה )א(, לעניין המקומות המפורטים 
של  בדרך  להפעילם  אדם  רשאי  יהיה  לא  לצידם,  המפורטים  בתנאים  להלן, 
פתיחתם לציבור, לילד, למעט תינוק עד גיל שנה, אלא אם כן הציג אישור "תו 

ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית:

אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או   )1(
שמחה - אם האירוע מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח, 

והוא אינו בהושבה בלבד וכולל הגשה של מזון;

מועדון כהגדרתו בתקנת משנה )א()2( או דיסקוטק - אם האירוע או   )2(
הפעילות שבו מתקיימים במבנה או חלקם במבנה וחלקם בשטח פתוח;

במבנה  חלקו  או  במבנה  מתקיים  הכנס  אם   - כנסים  לעריכת  מקום   )3(
וחלקו בשטח פתוח והוא כולל הגשה או מכירה של מזוןב

)א2( על אף האמור בתקנת משנה )א(, לעניין בית מלון, רשאי אדם להפעילו 
בדרך של פתיחתו לציבור גם למי שהציג בעת קבלתו לראשונה )צ'ק אין( בבית 

המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCRב";

)2( תקנת משנה )ב( - בטלהב

בתקנה 4 לתקנות העיקריות - 3ב 
)1( בתקנת משנה )ב( -

)א( ברישה, במקום "אחד מאלה" יבוא "אחד מהאישורים המפורטים להלן, וכן 
תינוק עד גיל שנה, ולעניין מקום כאמור בתקנה 2)א( שלא מתקיים בו האמור 

בתקנה 2)א1( - ילד";

)ב( במקום פסקה )2( יבוא:

הצגת  בצירוף  מיידית,  קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  על  ")2( אישור 
המסמך  סריקת  ולאחר   ,16 לגיל  מתחת  קטין  לעניין  למעט  מזהה,  תעודה 

בהתאם להוראות תקנה 3)ד(, בשינויים המחויביםב";

)2( אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:

")ב1( על אף האמור בתקנת משנה )ב(, לעניין בית מלון, המפעיל או המחזיק 
אין(  )צ'ק  לראשונה  קבלתו  בעת  שהציג  מי  את  גם  אליו  יכניס  המלון  בית  של 
בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCRב"

אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא: 4ב 

"הפעלת מקום 
הפתוח לציבור 
שמתקיימות בו 

תפילות בדרך של 
פתיחתו לציבור 

ב"תו ירוק"

ופועל  תפילות  בו  שמתקיימות  לציבור  הפתוח  מקום  4אב  
בתפוסה של מעל 100 אנשים, לא יפעל בדרך של פתיחתו 
על  אישור  או  ירוק"  "תו  אישור  שהציג  למי  אלא  לציבור, 
תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לילד, ויחולו 

לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4ב"

תיקון תקנה 4

הוספת תקנה 4א
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בתקנה 6 לתקנות העיקריות - וב 
)1( ברישה, אחרי "שהציג אישור "תו ירוק" לפי תקנה 2" יבוא  "או במקום הפתוח 
לציבור שמתקיימות בו תפילות ושפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק" 

לפי תקנה 4א";

לכניסתו  שקדמו  השעות   24 במהלך  שביצע  "מיידית  יבוא  בסופה   ,)2( )2( בפסקה 
למקום";

בו  מתקיים  שלא  2)א(  בתקנה  כאמור  מקום  "ולעניין  יבוא  בסופה   ,)3( )3( בפסקה 
האמור בתקנה 2)א1( או מקום כאמור בתקנה 4א - הוא ילד";

)4( בסופה יבוא:

שבוצעה  קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  שקיבל  מי  גם   - מלון  ")ו( בבית 
בשיטת PCR שביצע במהלך 2ץ השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלוןב"

בתקנה ץ)א()ו( לתקנות העיקריות - 6ב 
ברישה, אחרי "כאמור בתקנה 2" יבוא "או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו   )1(

תפילות כאמור בתקנה 4א";

שקדמו  השעות   24 במהלך  שביצע  "מיידית  יבוא  בסופה  )ב(,  משנה  בפסקת   )2(
לכניסתו למקום";

בפסקת משנה )ג(, בסופה יבוא "ולעניין מקום כאמור בתקנה 2)א( שלא מתקיים   )3(
בו האמור בתקנה 2)א1( או מקום כאמור בתקנה 4א - ילד";

בסופה יבוא:  )4(

שבוצעה  קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  שקיבל  מי  גם   - מלון  ")ה( בבית 
בשיטת PCR שביצע במהלך 2ץ השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלוןב"

 ")2021 באוגוסט  )ץ1  התשפ"א  באלול  ט'  "יום  במקום  העיקריות,  לתקנות  ו1  בתקנה  ץב 
יבוא "יום י"ז באלול התשפ"א )ו2 באוגוסט 2021("ב

אחרי תקנה ו1 לתקנות העיקריות יבוא: 8ב 

"הוראת שעה - 
הצגת תוצאה 

שלילית בבדיקת 
קורונה שבוצעה 

PCR בשיטת

באב  כ"ט  יום  שעד  בתקופה  אלה,  בתקנות  האמור  אף  על  16ב  
התשפ"א )ץ באוגוסט 2021(, יראו כאילו -

)1( בתקנה 2 -

"בבדיקת  אחרי  ברישה,  )א(,  משנה  )א( בתקנת 
שלילית  תוצאה  על  אישור  "או  בא  מיידית"  קורונה 

;"PCR בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת

"בבדיקת  אחרי  ברישה,  )א1(,  משנה  )ב( בתקנת 
שלילית  תוצאה  על  אישור  "או  בא  מיידית"  קורונה 

;"PCR בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת

)2( בתקנה 4)ב(, אחרי פסקה )2( בא:

קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  על  ")3( אישור 
שבוצעה בשיטת PCR בצירוף הצגת תעודה מזהה, 

למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16;";

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה ץ

תיקון תקנה ו1

הוספת תקנה 16
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קורונה  בבדיקת  שלילית  "תוצאה  אחרי  4א,  )3( בתקנה 
מיידית" בא "או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה 

;"PCR שבוצעה בשיטת

)4( בתקנה 6, אחרי פסקה )2( בא:

קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  קיבל  ")2א( הוא 
השעות  2ץ  במהלך  שביצע   PCR בשיטת  שבוצעה 

שקדמו לכניסתו למקום;";

)ו( בתקנה ץ)א()ו(, אחרי פסקת משנה )ב( בא:

")ב1( אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה 
השעות  2ץ  במהלך  שביצע   PCR בשיטת  שבוצעה 

שקדמו לכניסתו למקום;"ב

י"ח באב התשפ"א )ץ2 ביולי 2021(
)חמ 3-6092(

נפתלי בנט  
ראש הממשלה  
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