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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' 6(, 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-12020 )להלן - החוק(,  ולאחר 

שהתקיים האמור בסעיף 4)ד()2()א( לחוק, 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, אחרי ההגדרה "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת 

קורונה שבוצעה בשיטת PCR" יבוא: 

""אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל" - 
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל 

במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה;".

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -   .2
בתקנת משנה )א( -   )1(

"מירוץ  יבוא   ")2( בפסקה  כהגדרתו  מועדון  "שאינו  אחרי   ,)7( בפסקה  )א( 
ספורטיבי רב–משתתפים" ובמקום הסיפה יבוא: 

"לעניין זה - 

"מרוץ ספורטיבי רב–משתתפים" - מרוץ ספורטיבי רב–משתתפים הכולל 
הנערך  באלה,  כיוצא  או  אופניים  על  רכיבה  שחייה,  הליכה,  ריצה, 
חובבים  לספורטאים  גם  והמיועד  מראש  המשתתפים  של  בהרשמה 
ואשר חייב באישור ובתיאום מכוח תקנה 8 או 9 לתקנות הבטיחות 

במקומות ציבוריים )אסיפות(, התשמ"ט-31989;

"פעילות תרבות" - ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול 
או בידור;";

בסופה יבוא:  )ב( 

בחינה  בו  שמתקיימת  התעבורה4,  בפקודת  כהגדרתו  מנועי  ")11( רכב 
התעבורה,  לתקנות  ו–206ב  206א  בתקנות  כמשמעותה  בנהיגה  מעשית 
התשכ"א-51961 )להלן - תקנות התעבורה(, למעט בחינה מעשית בנהיגה 
לתקנות   179 עד   176 בתקנות  הקבועות  לדרגות  נהיגה  רישיון  לקבלת 

התעבורה.";

על  אישור  "או  יבוא  ירוק""  "תו  אישור  המלון  "בבית  אחרי  )א2(,  משנה  בתקנת   )2(
תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל". 

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 2 

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' 14, עמ' 158 ועמ' 168.  2

ק"ת התשמ"ט, עמ' 1284.  3
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  4

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.   5
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בתקנה 3)ד( לתקנות העיקריות, בפסקה )2(, בסופה יבוא "לא ייעשה כל שימוש במידע   .3
האמור בתקנת משנה )ב(, למעט לצורך אימות האישור". 

"או  יבוא  ירוק""  "תו  אישור  המלון  "בבית  אחרי  העיקריות,  לתקנות  4)ב1(  בתקנה   .4
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל".  

בתקנה 6 לתקנות העיקריות, במקום פסקה )5( יבוא:   .5
")5( בבית מלון - גם כל אחד מאלה:

אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ  )א( 
לישראל, שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון;

ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה  )ב( 
בבית  לראשונה  לקבלתו  שקדמו  השעות   72 במהלך  שביצע   PCR בשיטת 

המלון;".

בתקנה 7)א( לתקנות העיקריות -   .6
בפסקה )1(, אחרי "או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית" יבוא   )1(
"ולעניין כניסה לבית מלון - גם לא הציג בעת קבלתו לראשונה בבית המלון אישור 

על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל";

בפסקה )5(, במקום פסקת משנה )ה( יבוא:   )2(

")ה( בבית מלון - גם כל אחד מאלה:

 PCR אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת  )1(
מחוץ לישראל שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית 

המלון;

קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  שקיבל  חיסון  מנוע  אדם  או  ילד   )2(
לקבלתו  שקדמו  השעות   72 במהלך  שביצע   PCR בשיטת  שבוצעה 

לראשונה בבית המלון;".

 ")2021 באוקטובר   21( התשפ"ב  בחשוון  "ט"ו  במקום  העיקריות,  לתקנות   15 בתקנה   .7
יבוא "כ"ט בחשוון התשפ"ב )4 בנובמבר 2021(". 

תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ז בחשוון התשפ"ב )22 באוקטובר 2021(.   .8
י"ד בחשוון התשפ"ב )20 באוקטובר 2021(
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