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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"ב-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(, ובהתקיים דחיפות 

כאמור בסעיף 4)ד()3( לחוק, 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 4ג)ד(, בסופה יבוא:

")7( אזור הישיבה בשטח פתוח של בית אוכל." 

אחרי תקנה 4ג לתקנות העיקריות יבוא:   .2

"הוראות להפעלת 
אזור הישיבה 

בשטח פתוח של 
בית אוכל

או  המחזיק  אוכל,  בית  של  פתוח  בשטח  הישיבה  באזור  4ד. 
שלא  במרחק  השולחנות  את  יציב  המקום  של  המפעיל 
יפחת מ–1.5 מטרים בין שולחן לשולחן ויוודא שמירה על 

המרחק האמור בשעות הפעילות במקום." 

תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בחשוון התשפ"ב )11 באוקטובר 2021(.   .3
ד' בחשוון התשפ"ב )10 באוקטובר 2021(

)חמ 3-6092(

ט נ ב י  תל פ נ  
ראש הממשלה  

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378; התשפ"א, עמ' 298 ועמ' 302.  1
ק"ת התשפ"א, עמ' 3768; התשפ"ב, עמ' 66, עמ' 112, עמ' 144 ועמ' 158.  2

תיקון טעות

בתקנות  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )תו 
ירוק לעובדים( )תיקון(, התשפ"ב-2021, שפורסמו בקובץ התקנות 9665, התשפ"ב, עמ' 164, 

בתקנה 1, במקום "בתקנה 2" צריך להיות "בתקנה 2)א(".  

תיקון תקנה 4ג 

הוספת תקנה 4ד 
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