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

התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7, 8, 12, 23, 24, 25 ו־27 לחוק סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-2020 1, 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-2021 2 )להלן 

- התקנות העיקריות(, בתקנה 2)א( -

במקום פסקה )4( יבוא:  )1(

")4( מכון כושר, סטודיו, בריכת שחייה המצויה במבנה, למעט בריכה טיפולית 
שחייה  בריכת  למעט  קלאב(,  )קאנטרי  שדה  מועדון  או  במים,  טיפול  לצורך 
הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה; לעניין זה, "בריכה טיפולית" ו"טיפול במים" 
לתקנות  השנייה  לתוספת   21.1.1.1 בפרט  בהתאמה,  וכמשמעותו,  כהגדרתה   -

התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל-1970 3;";

)6(, בסופה יבוא "ובכלל זה בריכת שחייה הנמצאת בו ושאינה מצויה  בפסקה   )2(
במבנה".

בתקנה 4א לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")א(" ובסופה יבוא:  .2
")ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( לעניין החלת הוראות תקנה 4 על מקום כאמור 

באותה תקנת משנה, בשבת ובחג יקראו את תקנה 4)ב( בשינויים אלה:

בפסקה )1(, המילים "ואם הציג מסמך כאמור בתקנה 3)ג()1( - לאחר סריקת   )1(
המסמך כמפורט בתקנה 3)ד(" - לא ייקראו;

בפסקה )2(, המילים "ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות תקנה 3)ד(,   )2(
בשינויים המחויבים" - לא ייקראו.

עד  של  בתפוסה  הפועל  תפילות,  בו  שמתקיימות  לציבור  הפתוח  מקום  )ג( מפעיל 
50 אנשים בדרך של פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו ירוק", יציב שלט 
השוהים  מספר  כי  במקום  השוהים  את  המיידע  לעין,  בולט  במקום  אליו,  בכניסה 
המרבי הוא 50 אנשים, ובדבר העדר החובה להצגת אישור "תו ירוק" או אישור על 

תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בכניסה למקום."

בתקנה 7)א( לתקנות העיקריות -  .3
בפסקה )2(, במקום "לפי תקנה 4א" יבוא "לפי תקנה 4א)א(";  )1(

אחרי פסקה )2א( יבוא:  )2(

")2א1( מפעיל מקום ציבורי או עסקי שמתקיימות בו תפילות הפועל בדרך של 
פתיחתו לציבור בלא חובת הצגת אישור "תו ירוק" כאמור בתקנה 4א)ג(, בעצמו 

או באמצעות אחר, שלא הציג שלט כאמור בתקנה האמורה;".

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 4א

תיקון תקנה 7

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

ק"ת התשפ"א, עמ' 3768 ועמ' 4112.  2
ק"ת התש"ל, עמ' 1841.  3
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בתקנה 15 לתקנות העיקריות, במקום "ט' בתשרי התשפ"ב )15 בספטמבר 2021(" יבוא   .4
"ט"ז בתשרי התשפ"ב )22 בספטמבר 2021(". 

אחרי תקנה 21 לתקנות העיקריות יבוא:  .5

 "הוראת שעה - 
תוקף תוצאה 

שלילית בבדיקת 
קורונה מיידית 

ביום כיפור

על אף האמור בתקנות אלה, ביום י' בתשרי התשפ"ב )16 22.
בספטמבר 2021(, יראו כאילו -

שלילית  תוצאה  על  "אישור  בהגדרה   ,1 )1( בתקנה 
 24 במהלך  "שבוצעה  במקום  מיידית",  קורונה  בבדיקת 
ט'  יום  במהלך  "שבוצעה  בא  להצגתה"  שקדמו  השעות 
י'  יום  במהלך  או   )2021 בספטמבר   15( התשפ"ב  בתשרי 

בתשרי התשפ"ב )16 בספטמבר 2021(";

השעות   24 במהלך  "שביצע  במקום   ,)2(6 )2( בתקנה 
ט'  יום  במהלך  "שביצע  בא  למקום"  לכניסתו  שקדמו 
י'  יום  במהלך  או   )2021 בספטמבר   15( התשפ"ב  בתשרי 

בתשרי התשפ"ב )16 בספטמבר 2021(";

השעות  במהלך  "שביצע  במקום  7)א()5()ב(,  )3( בתקנה 
ט'  יום  במהלך  "שביצע  בא  למקום"  לכניסתו  שקדמו 
י'  יום  במהלך  או   )2021 בספטמבר   15( התשפ"ב  בתשרי 

בתשרי התשפ"ב )16 בספטמבר 2021(."

בתוספת לתקנות העיקריות, אחרי פרט )4א( יבוא:   .6

טור א'
העבירות המינהליות

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

1,000".7)א()2א1(")4א1(

תחילתן של תקנות אלה ביום י' בתשרי התשפ"ב )16 בספטמבר 2021(.  .7
ח' בתשרי התשפ"ב )14 בספטמבר 2021(

)חמ 3-6092(

ט נ ב י  תל פ נ  
ראש הממשלה  

תיקון תקנה 15

הוספת תקנה 22

תיקון התוספת

תחילה 
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