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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' ,)4
התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  25 ,24 ,23 ,12 ,8 ,7 ,6 ,4ו– 27לחוק סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ,התש"ף( 12020-להלן  -החוק),
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,מתקינה הממשלה תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

תיקון תקנה 2

.2

בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
2
(הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) ,התשפ"א2021-
(להלן  -התקנות העיקריות) ,בתקנה - 1
( )1במקום ההגדרה "מחלים או מחוסן" יבוא:
""מחלים או מחוסן"  -מי שזכאי לתעודת מחלים או מחוסן ,ובלבד שהונפק לו
אישור על כך לפי פסקה ( )1להגדרה "אישור "תו ירוק"";";
( )2בהגדרה "תעודת מחלים או מחוסן" ,המילים "ובלבד שהונפקו מיום כ"ז בתשרי
התשפ"ב ( 3באוקטובר  - ")2021יימחקו.
בתקנה  2לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (א) -
(א) בפסקה ( ,)4המילים "בריכת שחייה המצויה במבנה ,למעט בריכה טיפולית
לצורך טיפול במים" והקטע החל במילים "ושאינה מצויה במבנה" עד סופה -
יימחקו;
(ב) בפסקה ( ,)5במקום "אזור הישיבה בבית אוכל" יבוא "אזור הישיבה במבנה
בבית אוכל";
(ג) בפסקה ( ,)6המילים "ושאינה מצויה במבנה"  -יימחקו;
(ד) במקום פסקה ( )10יבוא:
"( )10אטרקציה המצויה במבנה ,ובכלל זה פארק שעשועים או משחקייה
(ג'ימבורי) המצויים במבנה;";
( )2אחרי תקנת משנה (א )2יבוא:
"(א )3על אף האמור בתקנת משנה (א) ,לעניין מוזאון ,רשאי אדם להפעילו בדרך
של פתיחתו לציבור גם בלא הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית
בבדיקת קורונה מיידית ,לתלמידים בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך
יסודי או על־יסודי ולמלווים שלהם מצוות מוסד החינוך האמור שבו לומדים
התלמידים ,במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר ,ובלבד שמדובר בקבוצה
הקבועה שבה לומדים התלמידים בשגרה; בכניסה של קבוצת תלמידים כאמור
תישמר הפרדה ,ככל האפשר ,בין הקבוצה כאמור לבין הקהל השוהה במוזאון.
(א )4על אף האמור בתקנת משנה (א) ,לעניין ספרייה ,רשאי אדם להפעילה
בדרך של פתיחתה לציבור גם בלא הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה
שלילית בבדיקת קורונה מיידית ,למי שנכנס לספרייה לצורך השאלה בלבד".

1
2

ס"ח התש"ף ,עמ'  266ועמ'  ;378התשפ"א ,עמ'  298ועמ' .302
ק"ת התשפ"א ,עמ'  ;3768התשפ"ב ,עמ'  ,66עמ'  112ועמ' .144
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בתקנה  6לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא:

תיקון תקנה 6

"( )6במוזאון  -גם תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על–
יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור ,במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר;
()7

.4

בספרייה  -גם מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד".

בתקנה (7א) לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 7

( )1בפסקה ( ,)1ברישה ,אחרי "או ילד שהציג תעודת נכה" יבוא "ולעניין מוזאון -
למעט תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או על–יסודי ומלווה מצוות
מוסד החינוך האמור ,במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר ,ולעניין ספרייה  -למעט
מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד";
( )2בפסקה ( ,)5בסופה יבוא:
"(ו) במוזאון  -גם תלמיד בגן ילדים או בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או
על–יסודי ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור ,במסגרת הפעילות של הגן או
בית הספר;
(ז)

.5

בספרייה  -גם מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד".

בתקנה  15לתקנות העיקריות ,במקום "א' בחשוון התשפ"ב ( 7באוקטובר  ")2021יבוא תיקון תקנה 15

"ט"ו בחשוון התשפ"ב ( 21באוקטובר .")2021

.6

(א) תחילתן של תקנות אלה ביום ב' בחשוון התשפ"ב ( 8באוקטובר ( )2021להלן  -יום תחילה

התחילה).
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,תחילתן של פסקאות ( )5( ,)4ו–( )6לתקנה (2א)
לתקנות העיקריות ,כתיקונן בתקנה ()1(2א)( ,ב) ו–(ג) לתקנות אלה ,ביום ה' בחשוון
התשפ"ב ( 11באוקטובר .)2021

.7

על אף האמור בתקנות אלה ,בתקופה שמיום התחילה עד יום י"א בחשוון התשפ"ב הוראת שעה

( 17באוקטובר  ,)2021יראו כאילו בתקנות העיקריות -
( )1בתקנה  ,1אחרי ההגדרה "תעודת נכה" בא:
""תעודת קורונה"  -תעודה שמנפיק משרד הבריאות ,באמצעות אתר משרד
הבריאות או באמצעות פנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות או למענה
קולי אינטראקטיבי ( ,)IVRהכוללת את תאריכי קבלת החיסון נגד נגיף
הקורונה או את תאריך ההחלמה מנגיף הקורונה ,לפי העניין ,ושאינה
אישור לפי פסקה ( )1להגדרה "אישור "תו ירוק"";".
( )2בתקנה (2א) ,ברישה ,אחרי "לילד שהציג תעודת נכה" בא "או למי שהציג תעודת
קורונה";
( )3בתקנה (4ב) ,אחרי פסקה ( )1בא:
"(1א) תעודת קורונה ,בצירוף הצגת תעודה מזהה ,למעט לעניין קטין מתחת
לגיל ;";16
( )4בתקנה 4א(א) ,אחרי "לילד שהציג תעודת נכה" בא "או למי שהציג תעודת קורונה";
( )5בתקנה  ,6לפני פסקה ( )2בא:
"(1ב)

הוא קיבל תעודת קורונה;";
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( )6בתקנה (7א) -
(א) בפסקה ( ,)1ברישה ,אחרי "או ילד שהציג תעודת נכה" בא "או אדם שהציג
תעודת קורונה";
(ב) בפסקה ( ,)5לפני פסקת משנה (ב) בא:
"(א)2

אדם שקיבל תעודת קורונה;".

ל' בתשרי התשפ"ב ( 6באוקטובר )2021
(חמ )3-6092

נ פ תל י ב נ ט
ראש הממשלה
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