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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי( )תיקון מס' 2(, 

התשפ"א-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8 , 23, 24, 25 ו–27 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   .1
התקנות   - )להלן  התשפ"א-22021  עסקי(,  או  ציבורי  מקום  של  פעילות  )הגבלת 

העיקריות(, בתקנה 1 -

)1( לפני ההגדרה "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית" יבוא:

""אדם מנוע חיסון" - אדם שרופא או שקופת חולים קבעו כי קיימת לגביו מניעה 
רפואית מלהתחסן נגד nCoV, בהתאם להוראות המנהל;";

)2( בהגדרה "אישור "תו ירוק"", בסופה יבוא:

")4( אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שנרשמה 
לפי תקנה 2 או 2א לתקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות(, התשל"ז-31977, 
תוצאה  קיבל  בתשלום   PCR בשיטת  שבוצעה  קורונה  בדיקת  שביצע  אדם  כי 

שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל–72 שעות ממועד ביצוע הבדיקה;";

)3( אחרי ההגדרה "בדיקת קורונה מיידית" יבוא:

""בית מלון" - מקום אירוח שבו 11 יחידות אירוח לפחות, המיועד לספק לציבור 
נלווים,  ושירותים  לינה  שירותי  בתמורה,  ומתחלף,  מסוים  בלתי  אורחים 

לפרקי זמן קצובים וקצרים, והכול למעט כל אחד מאלה:

משפחותיהם,  ובני  מטופלים  של  לשימוש  שמיועד  כאמור  אירוח  מקום   )1(
הסמוך למוסד רפואי;

מקום אירוח כאמור שמשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה;";  )2(

)4( אחרי ההגדרה "הוראות המנהל" יבוא:

"יחידת אירוח" - יחידה המשמשת לאירוח ולנופש שבה חדר שינה אחד לפחות;".

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -  .2
)1( בתקנת משנה )א( -

)א( ברישה, המילים "הפועל בתפוסה של מעל 100 אנשים" - יימחקו, ובמקום 
"לילד" יבוא "לתינוק עד גיל שנה";

)ב( במקום פסקה )6( יבוא:

")6( בית מלון;";  

)2( תקנת משנה )א1( - בטלה;

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378; התשפ"א, עמ' 298 ועמ' 302.  1

ק"ת התשפ"א, עמ' 3768 ועמ' 9528.  2
ק"ת התשל"ז, עמ' 2460.  3
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)3( בתקנת משנה )א2(, במקום "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה 
בשיטת PCR" יבוא "אישור "תו ירוק", ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון - גם אישור 

."PCR על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת

בתקנה 4 לתקנות העיקריות -  .3
שלא  2)א(  בתקנה  כאמור  מקום  "ולעניין  המילים  ברישה,  )ב(,  משנה  בתקנת   )1(

מתקיים בו האמור בתקנה 2)א1( - ילד" - יימחקו;

בתקנת משנה )ב1(, במקום "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה   )2(
בשיטת PCR" יבוא "אישור "תו ירוק", ולעניין ילד או אדם מנוע חיסון - גם אישור 

."PCR על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת

בתקנה 4א לתקנות העיקריות -  .4
)1( במקום "ופועל בתפוסה של מעל 100 אנשים" יבוא "ופועל בתפוסה של מעל 50 

אנשים";

)2( במקום "או לילד" יבוא "או לתינוק עד גיל שנה";

)3( במקום "הוראות תקנה 4" יבוא "הוראות תקנה 4; האמור בתקנה זו לא יחול לעניין 
הפעלת רחבת הכותל המערבי, מסגד אל–אקצה וכנסיית הקבר".

בתקנה 6 לתקנות העיקריות -  .5
)1( לפני פסקה )3( יבוא:

 PCR בשיטת  שבוצעה  קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  קיבל  ")2ב( הוא 
בבית  הוא  ואם  למקום,  לכניסתו  שקדמו  השעות   72 במהלך  שביצע  בתשלום 

מלון - במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;";

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

)3( בפסקה )5(, במקום "גם מי שקיבל" יבוא "גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל".

בתקנה 7)א( לתקנות העיקריות -  .6
)1( בפסקה )1(, ברישה, אחרי "תוצאה שלילית בבדיקת קורונה" יבוא "מיידית";

)2( בפסקה )5( -

)א( לפני פסקת משנה )ג( יבוא:

בשיטת  שבוצעה  קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  שקיבל  ")ב2( אדם 
PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא בבית 

מלון - במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;";

)ב( בפסקת משנה )ג(, המילים "ולעניין מקום כאמור בתקנה 2)א( שלא מתקיים 
בו האמור בתקנה 2)א1( או מקום כאמור בתקנה 4א - ילד" - יימחקו;

)ג( בפסקת משנה )ה(, במקום "גם מי שקיבל" יבוא "גם ילד או אדם מנוע חיסון 
שקיבל".

בתקנה 15 לתקנות העיקריות, במקום "יום כ"ט באב התשפ"א )7 באוגוסט 2021(" יבוא   .7
"יום כ"ז באלול התשפ"א )4 בספטמבר 2021(".

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 4א

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 7

תיקון תקנה 15
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אחרי תקנה 16 לתקנות העיקריות יבוא:  .8

"הוראת שעה - 
אישור על תוצאה 

שלילית בבדיקת 
קורונה בתשלום

17. על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שעד יום ג' באלול 
התשפ"א )11 באוגוסט 2021(, יראו לעניין תקנות 2, 4)ב()1(, 
קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  על  אישור  ו–7)א()1(,  4א 

שבוצעה בשיטת PCR בתשלום כאישור "תו ירוק".

הוראת שעה - 
פטור מהצגת 

אישור "תו ירוק" 
או תוצאה שלילית 

לילד

18.  על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שעד יום י"א באלול 
התשפ"א )19 באוגוסט 2021(, יראו כאילו -

)1( בתקנה 1, בהגדרה "אישור "תו ירוק"", בסופה בא:

")5( אישור שמנפיק משרד הבריאות לפי תקנה 3)א(, 
לילד או לאדם מנוע חיסון, המעיד על כך שהוא קיבל 
בשיטת  שבוצעה  קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה 
PCR ואשר תקף ל–72 שעות ממועד ביצוע הבדיקה";

)2( בתקנה 2 -

עד  "לתינוק  במקום  ברישה,  )א(,  משנה  )א( בתקנת 
גיל שנה" בא "לילד";

)ב( אחרי תקנת משנה )א( בא:

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

בבדיקת קורונה מיידית:

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

בהושבה בלבד וכולל הגשה של מזון;

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

וחלקם בשטח פתוח;

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

של מזון.";

)3( בתקנה 4)ב(, ברישה, בסופה בא "ולעניין מקום כאמור 
בתקנה 2)א( שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2)א1( - ילד";

)4( בתקנה 4א, במקום "או לתינוק עד גיל שנה" בא "או 
לילד";

הוספת תקנות 17 
ו– 18

06/08/2118:33



3911 קובץ התקנות 9546, כ"ח באב התשפ"א, 6.8.2021 

)5( בתקנה 6 -

)א( אחרי פסקה )1( בא:

שקיבל  חיסון,  מנוע  אדם  או  ילד  ")1א( הוא 
שבוצעה  קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה 
בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו 

לכניסתו למקום;";

כאמור  מקום  "ולעניין  בא  בסופה   ,)3( )ב( בפסקה 
בתקנה 2)א( שלא מתקיים בו האמור בתקנה 2)א1( או 

מקום כאמור בתקנה 4א - הוא ילד;";

)6( בתקנה 7)א()5( -

)א( אחרי פסקת משנה )א( בא:

")א1( ילד או אדם מנוע חיסון, שקיבל תוצאה 
 PCR שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת
לכניסתו  שקדמו  השעות   72 במהלך  שביצע 

למקום;";

מקום  "ולעניין  בא  בסופה  )ג(,  משנה  )ב( בפסקת 
כאמור בתקנה 2)א( שלא מתקיים בו האמור בתקנה 

2)א1( או מקום כאמור בתקנה 4א - הוא ילד."

תחילתן של תקנות אלה ביום ל' באב התשפ"א )8 באוגוסט 2021(.   .9
כ"ז באב התשפ"א )5 באוגוסט 2021(

)חמ 3-6092(

ט נ ב י  תל פ נ  
ראש הממשלה  

תחילה
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