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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך 

והוראות נוספות( )תיקון(, התשפ"א-2021

נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  לחוק  ו–10   4 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
האמור  שהתקיים  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה 

בסעיף 4)ד()2()א( לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

שעה( )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות   .1 
נוספות(,  והוראות  חינוך  פעילות  המקיימים  מוסדות  של  פעילות  )הגבלת 

התשפ"א-22021 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1 -

אחרי ההגדרה "בדיקה" יבוא:  )1(

""בדיקת קורונה מיידית" - כהגדרתה בתקנות הגבלת פעילות;

"בחינות הסמכה" - בחינות המתקיימות על ידי גורם המקיים בחינות לצורך 
אם  דין,  פי  על  הניתנים  אישור  או  הסמכה  היתר,  רישיון,  הטעון  עיסוק 

מתקיימות במסגרת פעילות המוסד;";

בהגדרה "בעל מוסד", בפסקה )4(, במקום "במשרד העבודה הרווחה והשירותים   )2(
החברתיים" יבוא "במשרד הכלכלה והתעשייה";

אחרי ההגדרה "בעל מוסד" יבוא:  )3(

""חוג" - המיועד לקטינים;

"חוק הפיקוח" - חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-31969;";

אחרי ההגדרה "מוסד" יבוא:  )4(

תרבותיים  חינוך  מוסדות  בחוק  כהגדרתו   - ייחודי"  תרבותי  חינוך  ""מוסד 
ייחודיים, התשס"ח-42008;

על–תיכוני  חינוך  מוסד   - לבגירים"  מקצועית  הכשרה  או  להשכלה  "מוסד 
המקיים פעילות לימודית, ובכלל זה מוסד שהוא אחד מאלה, והכול למעט 

פעילות חינוך בלתי פורמלי:

המקיים  "מוסד  להגדרה   )10( או   )9( בפסקאות  כאמור  )1( מוסד 
פעילות חינוך" בחוק;

זה  ובכלל  טכנית,  או  מקצועית  להשכלה  על–תיכוני  )2( מוסד 
והטכנאים  ההנדסאים  בחוק  כהגדרתה  מוכרת  טכנולוגית  מכללה 

המוסמכים, התשע"ג-52012;

)3( אולפן ללימוד השפה העברית לעולים;

)4( מוסד המקיים לימודים לצורך השלמת השכלה יסודית או על–
יסודית;

תיקון תקנה 1 

ס"ח התש"ף, עמ' 266.  1
ק"ת התשפ"א, עמ' 3944.  2

ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.  3
ס"ח התשס"ח, עמ' 742.  4

ס"ח התשע"ג, עמ' 18.  5
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)5( מוסד המקיים בחינות מיון לקראת לימודים במוסד חינוך על–
תיכוני או בחינות הסמכה;";

אחרי ההגדרה "המנהל" יבוא:  )5(

""מסגרת חוץ–ביתית" - כהגדרתה בסעיף 22א לחוק;".

במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"חובת פעילות 
בכפוף לתקנות 

וחובות  הוראות  של  לביצוען  אחראי  יהיה  מוסד  בעל   .2
שהוטלו עליו לפי תקנות אלה, ובכלל זה יספק או יבטיח כי 
יסופקו למנהל המוסד ולעובדים במוסד אמצעים הנדרשים 

לצורך ביצוע תפקידם."

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, הקטע החל במילים "לרבות בדרך של" עד סופה - יימחק.  .3
אחרי תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:  .4

"הפעלת מוסד 
להשכלה או 

הכשרה מקצועית 
לבגירים או מוסד 
תורני על–תיכוני 

בתקנה זו -  9א. )א( 

"אדם מנוע חיסון" - כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות, 
אשר הציג אישור על כך מטעם הרופא או קופת 

החולים למנהל המוסד או למי מטעמו;

"אישור "תו ירוק"" - כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות;

לימודים  או  מעשית  הכשרה   - מעשית"  "הכשרה 
מעשיים במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית 
של  ולטיבם  לאופיים  שבהתאם  לבגירים, 
ההכשרה או הלימודים לא ניתן לקיימם באופן 
מקוון, בשל צורך בציוד או בתשתיות החיוניים 
מצויים  אשר  כאמור  ללימודים  או  להכשרה 

במקום הפעילות של המוסד;

אולם  או  לימוד  כיתת  בניין,  זה  בכלל   - "מקום" 
הרצאות.

הכשרה  או  להשכלה  מוסד  יפעיל  לא  מוסד  בעל  )ב( 
למעט  על–תיכוני,  תורני  מוסד  או  לבגירים,  מקצועית 
קיום  זה  ובכלל  לתלמידים,  פתיחתו  של  בדרך  פנימייה, 

בחינות, אלא בכפוף להוראות אלה:

בעל המוסד ימנה ממונה קורונה שיהיה אחראי   )1(
על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו;

שבו  למקום  בכניסה  שלט  יציב  המוסד  בעל   )2(
בשפות  לעין,  בולט  במקום  הפעילות,  מתקיימת 
עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור "תו 

ירוק" כתנאי לכניסה למקום;

בעל המוסד יתיר כניסה למקום רק למי שהציג,   )3(
כתנאי לכניסתו, אחד מהאישורים שלהלן:

החלפת תקנה 2 

תיקון תקנה 3 

 הוספת תקנות
9א עד 9ה 
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אישור "תו ירוק"; )א( 

אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה  )ב( 
מיידית, בצירוף הצגת תעודה מזהה;

כאמור  אישור   - חיסון  מנוע  אדם  לעניין  )ג( 
תוצאה  שקיבל  אישור  או  )ב(  משנה  בפסקת 
השעות   72 במהלך  שביצע  בבדיקה  שלילית 

שקדמו לכניסתו למוסד;

למקום  כניסה  על  יחול  לא  זו  בפסקה  האמור 
שמתקיימת בו הכשרה מעשית ולא יחול לעניין 

כניסתם של עובדי המוסד;

החובה  חלה  בו  מהמקומות  בחלק  שרק  במוסד   )4(
למקומות  לכניסה  כתנאי  ירוק"  "תו  אישור  להצגת 
כאמור, בשל כך שמתקיימת בו הכשרה מעשית, יפעל 
האזורים  בין  מוחלטת  הפרדה  לקיום  המוסד  בעל 
במוסד שלא חלה לגביהם החובה להצגת אישור "תו 
ירוק" בכניסה למקום הפעילות, לבין שאר האזורים, 
ובכלל זה באמצעות שימוש במתחמים או בבניינים 

נפרדים, או בקיום הפעילות בימים ובשעות נפרדים;

הצוות  איש  בין  המרחק  כי  יוודא  המוסד  בעל   )5(
לבין התלמידים לא יפחת משני מטרים;

בעל המוסד יאפשר לימודים מרחוק לתלמידים   )6(
שאינם בעלי אישור "תו ירוק"; לעניין זה, "לימודים" 

- למעט הכשרה מעשית ובחינות.

הכשרה מעשית במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית  )ג( 
לבגירים תתקיים בכפוף להוראות אלה:

בשטח  משתתפים   50 עד  של  קבועות  בקבוצות   )1(
סגור ועד 100 משתתפים בשטח פתוח;

מטרים   2 של  מרחק  יישמר  המשתתפים  בין   )2(
לפחות ככל האפשר.

בעל מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים או בעל עונשין  9ב. 
מוסד תורני על–תיכוני, למעט פנימייה, אשר התיר כניסה 
המפורטים  מהאישורים  אחד  שהציג  בלי  לאדם  למוסד 
להלן, בניגוד לתקנה 9א - דינו קנס לפי סעיף 61)א()1( לחוק 

העונשין:

אישור "תו ירוק";  )1(

מיידית,  קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  על  אישור   )2(
בצירוף הצגת תעודה מזהה;

לעניין אדם מנוע חיסון - אישור כאמור בפסקה )2( או   )3(
אישור שקיבל תוצאה שלילית בבדיקה שביצע במהלך 72 

השעות שקדמו לכניסתו למוסד.
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עבירה על תקנה 9ב היא עבירה מינהלית. עבירה מינהלית )א(  9ג. 

לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה )א( יהיה קנס  )ב( 
מינהלי קצוב, בסכום של 5,000 שקלים חדשים.

הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנת  )ג( 
כמשמעותה חוזרת  מינהלית  עבירה  שהיא  )ב(   משנה 

הקנס  כפל  הוא  המינהליות,  העבירות  לחוק  2)ג(  בסעיף 
המינהלי האמור בתקנת משנה )ב( או קנס לפי סעיף 61)א()1( 

לחוק העונשין, לפי הנמוך מביניהם.

כאמור  מינהלית  לעבירה  הקצוב  המינהלי  הקנס  )ד( 
יהיה  נמשכת,  מינהלית  עבירה  שהיא  )ב(  משנה  בתקנת 
לכל  )ב(  משנה  בתקנת  הקבוע  מהקנס  חמישית  בשיעור 
יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה 

כאמור בסעיף 8)ב1( לחוק העבירות המינהליות.

גורם מוסמך 
להטלת קנס 

מינהלי 

הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנה 9ג הוא כל  9ד. 
אחד מאלה:

שוטר;  )1(

סמכויות  לו  שנתונות  המדינה  עובד  שהוא  מפקח   )2(
פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים 
הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, 

אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-61998;

בסיוון ט"ו  יום  עד  שהוסמך  מקומית  רשות  עובד   )3( 
העבירות  לחוק  5)ב(  סעיף  לפי   )2020 ביוני   7( התש"ף 

המינהליות;

חוק  לפי  שהוסמך  מסייע,  פקח  לרבות  עירוני,  פקח   )4(
המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח  האכיפה  לייעול 

)הוראת שעה(, התשע"א-72011;

28)א()2( סעיף  לפי  שהוסמך  מקומית  רשות  עובד   )5( 
או )ב()1( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-81968;

לחוק  3)א(  סעיף  לפי  שהוסמך  מקומית  רשות  עובד   )6(
הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, 

התשס"ח-92008.

לשם אכיפת ההוראות לפי תקנה 9א תהיה לשוטר סמכות סמכויות שוטר  9ה. 
להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות אלה או להפסיק 

פעילות בניגוד להן."

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  6
ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  7

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  8

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  9
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