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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' 7(, 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(, ולאחר שהתקיים 

האמור בסעיף 4)ד()2()א( 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 

בתקנה 4ב -

)1( בתקנת משנה )א( -

)א( ברישה, במקום "במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 
2)א()1(, )2(, )3( או )7(" יבוא "במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" כאמור 
בתקנה 2)א()1( המצוי במבנה או בשטח פתוח או במקום ציבורי או עסקי הפועל 
ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 2)א()2(, )3( או )7( המצוי במבנה" ואחרי "או במקום 
הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 4א" 

יבוא "המצוי במבנה";

)ב( במקום פסקה )2( יבוא:

")2( במקום כאמור בתקנה 2)א()2(, )3( או )7( או בתקנה 4א, המצוי במבנה 
- עד 1,000 אנשים.";

)2( בתקנת משנה )ב(, הקטע החל במילים "ואם המקום הוא בשטח פתוח ורק בחלקו 
יש מקומות ישיבה מסומנים" עד סופה - יימחק.

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג בחשוון התשפ"ב )29 באוקטובר 2021( בשעה 05:00.   .2
כ"א בחשוון התשפ"ב )27 באוקטובר 2021(

)חמ 3-6092(

ט נ ב י  תל פ נ  
ראש הממשלה  

תיקון תקנה 4ב

תחילה

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, עמ' 158, עמ' 168 ועמ' 754.  2
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