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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' 3(, התשפ"ב-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
התשפ"א-22021  נוספות(,  והוראות  עסקי  או  ציבורי  מקום  של  פעילות   )הגבלת 

)להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1 - 

)1( בהגדרה "אישור "תו ירוק"" -

באוקטובר   3( התשפ"ב  בתשרי  כ"ז  מיום  "שניתן  יבוא  בסופה   ,)1( בפסקה  )א( 
;")2021

פסקה )2( - תימחק; )ב( 

במקום ההגדרה "מחלים או מחוסן" יבוא:   )2(

""מחלים או  מחוסן" - מי שקיבל ממשרד הבריאות תעודת מחלים או מחוסן;";

בהגדרה "תעודת מחלים או מחוסן" -  )3(

אחרי "אישור החלמה תקף" יבוא "שניתן שלא על סמך מידע כוזב שמסר  )א( 
המטופל";

במקום "כמשמעותם בצו בידוד בית" יבוא "שטרם חלף מועד התוקף המצוין  )ב( 
בהם; אישור או תעודה כאמור יינתנו לפי הוראות המנהל שמפורסמות באתר 

משרד הבריאות";

אחרי "שטרם חלף מועד התוקף המצוין בהם" יבוא "ובלבד שהונפקו מיום  )ג( 
כ"ז בתשרי התשפ"ב )3 באוקטובר 2021(".

כאמור  מסמך  גבי  על  "המופיע  המילים  ברישה,  העיקריות,  לתקנות  3)ד(  בתקנה    .2
בתקנת משנה )ג()1(" - יימחקו.

בתקנה 4)ב( לתקנות העיקריות, בפסקה )1(, במקום "ואם הציג מסמך כאמור בתקנה    .3
האישור  סריקת  "ולאחר  יבוא  3)ד("  בתקנה  כמפורט  המסמך  סריקת  לאחר   - 3)ג()1( 

האמור כמפורט בתקנה 3)ד(".

בתקנה 4א)ב( לתקנות העיקריות, בפסקה )1(, במקום ""ואם הציג מסמך כאמור בתקנה   .4
3)ג()1( - לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנה 3)ד("" יבוא ""ולאחר סריקת האישור 

האמור כמפורט בתקנה 3)ד("".

בתקנה 15 לתקנות העיקריות, במקום "כ"ח בתשרי התשפ"ב )4 באוקטובר 2021(" יבוא    .5
"א' בחשוון התשפ"ב )7 באוקטובר 2021(".

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בתשרי התשפ"ב )5 באוקטובר 2021(.   .6
כ"ז בתשרי התשפ"ב )3 באוקטובר 2021(
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