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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( )תיקון 

מס' 5(, התשפ"א-2021

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

ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

שעה( )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות   .1
)הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות(, התשפ"א-22021 )להלן 

- התקנות העיקריות(, בתקנה 1 -

בהגדרה "אישור "תו ירוק"", בפסקה )6(, במקום "ואשר תקף ל–72 שעות ממועד   )1(
ביצוע הבדיקה" יבוא "ואשר תקף ל–7 ימים ממועד ביצוע הבדיקה";

אחרי ההגדרה "תעודת מחלים או מחוסן" יבוא:  )2(

""תעודת נכה" - תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי."  

בתקנה 2)א( לתקנות העיקריות, ברישה, בסופה יבוא "או לילד שהציג תעודת נכה".  .2
בתקנה 4)ב( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:  .3

או   )2( או   )1( בפסקה  כאמור  אישור   - מוגבלות  עם  אדם  שהוא  ילד  ")5( לעניין 
תעודת נכה."

בתקנה 4א לתקנות העיקריות, אחרי "או לפעוט עד גיל שלוש" יבוא "או לילד שהציג   .4
תעודת נכה".

בתקנה 4ג)ד( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:  .5
")6( מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות ופועל בתפוסה של עד 50 אנשים."

בתקנה 6 לתקנות העיקריות -  .6
)1( במקום פסקה )2ג( יבוא:

")2ג( הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת 
תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא 

בבית מלון - במהלך 7 הימים שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;";

)2( לפני פסקה )4( יבוא:

")3ב( הוא ילד בעל תעודת נכה;".

בתקנה 7)א( לתקנות העיקריות -  .7
)1( בפסקה )1(, אחרי "ולמעט פעוט עד גיל שלוש" יבוא "או ילד שהציג תעודת נכה";

)2( בפסקה )5( -

)א( במקום פסקת משנה )ב3( יבוא:

בשיטת  שבוצעה  קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  שקיבל  ")ב3( אדם 
PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו 

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 4א

תיקון תקנה 4ג

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 7

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

ק"ת התשפ"א, עמ' 3758, עמ' 3842, עמ' 3908, עמ' 3986 ועמ' 4042 )4048(.  2
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לכניסתו למקום, ואם הוא בבית מלון - במהלך 7 הימים שקדמו לקבלתו 
לראשונה בבית המלון;".

)ב( לפני פסקת משנה )ד( יבוא:

")ג2( ילד בעל תעודת נכה;".

בתקנה 15 לתקנות העיקריות, במקום "יום כ"ח באלול התשפ"א )5 בספטמבר 2021("   .8
יבוא "יום ט' בתשרי התשפ"ב )15 בספטמבר 2021(".

תקנה 19 לתקנות העיקריות - בטלה.   .9
אחרי תקנה 19 לתקנות העיקריות יבוא:   .10

"הוראת שעה - 
מתווה לסליחות 

ברחבת הכותל 
המערבי

20. על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שממועד פרסומן של 
הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  תקנות 
החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או 
עסקי והוראות נוספות( )תיקון מס' 5(, התשפ"א-32021, עד 
יום ט' בתשרי התשפ"ב )15 בספטמבר 2021(, יראו כאילו - 

)1( בתקנה 4ג - 

הכותל  "רחבת  המילים  )ד()3(,  משנה  )א( בתקנת 
המערבי" - נמחקו;

)ב( אחרי תקנת משנה )ד( בא:

")ה( על אף האמור בתקנת משנה )א( ובתקנה 
יקבע  המפעיל  המערבי,  הכותל  ברחבת  1א, 
ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, 
ישהו  לא  עת  שבכל  כך  המקום,  עובדי  למעט 
ל–15  שיחולקו  אנשים   8,000 מעל  במקום 
קבוצות נפרדות לפחות; לעניין זה, "המפעיל" - 

הקרן למורשת הכותל המערבי.";

)2( אחרי תקנה 5 בא:

"מינוי 
סדרנים 

לשם שמירה 
על חובת 

עטיית מסכה 
ברחבת 
הכותל 

המערבי

ברחבת   ,5 בתקנה  מהאמור  לגרוע  בלי  5א.  
כהגדרתו  המפעיל,  המערבי  הכותל 
שתפקידם  סדרנים  ימנה  4ג)ה(,  בתקנה 
חובתם  על  במקום  השוהים  את  ליידע 
לעטות מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד 

בית."

הוראת שעה - הצגת 
 PCR תוצאת בדיקת

בראש השנה

א'  שמיום  בתקופה  אלה,  בתקנות  האמור  אף  21. )א( על 
בתשרי  ג'  יום  עד   )2021 בספטמבר   7( התשפ"ב  בתשרי 
בכל  בתקנות,  כאילו  יראו   ,)2021 בספטמבר   9( התשפ"ב 

מקום, במקום "72" בא "96".

תיקון תקנה 15

ביטול תקנה 19

הוספת תקנות 20 
ו–21

ק"ת התשפ"א, עמ'  3
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בספטמבר   6( התשפ"א  באלול  כ"ט  שמיום  )ב( בתקופה 
2021( עד יום ב' בתשרי התשפ"ב )8 בספטמבר 2021(, יראו 

כאילו -

שלילית  תוצאה  על  "אישור  אחרי  4א,  )1( בתקנה 
אדם  או  ילד  "ולעניין  בא  מיידית"  קורונה  בבדיקת 
מנוע חיסון - גם אם הציג אישור על תוצאה שלילית 
ואחרי   "PCR בשיטת  שבוצעה  קורונה  בבדיקת 
"ויחולו לעניין הפעלתו הוראות תקנה 4" בא "בשינוי 
גם  למקום  להכניס  רשאי  יהיה  המקום  מפעיל  זה: 
תוצאה  על  אישור  שהציג  חיסון,  מנוע  אדם  או  ילד 

;"PCR שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת

)2( בתקנה 6, אחרי פסקה )4( בא:

בו  שמתקיימות  לציבור  הפתוח  ")4א( במקום 
תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 4א - גם 
ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית 
בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע 

במהלך 96 השעות שקדמו לכניסתו למקום;";

)3( בתקנה 7)א( -

)א( בפסקה )1(, ברישה, אחרי "בבדיקת קורונה 
שבוצעה בשיטת PCR" בא "ולעניין כניסת ילד 
לציבור  הפתוח  למקום  חיסון  מנוע  אדם  או 
שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי 
למקום  כניסתו  בעת  הציג  לא  גם   - 4א  תקנה 
קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  על  אישור 

;"PCR שבוצעה בשיטת

)ב( בפסקה )5(, אחרי פסקת משנה )ד( בא:

")ד1( במקום הפתוח לציבור שמתקיימות 
בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" לפי תקנה 
4א - גם ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל 
תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה 
השעות   96 במהלך  שביצע   PCR בשיטת 

שקדמו לכניסתו למקום.""

כ"ה באלול התשפ"א )2 בספטמבר 2021(
 )חמ 3-6092(

ט נ ב י  תל פ נ  
ראש הממשלה  
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