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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת
שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות
נוספות) (תיקון מס'  ,)4התשפ"ב2021-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  24 ,23 ,10 ,4ו– 25לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות
עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ,התש"ף( 12020-להלן  -החוק) ,ובהתקיים דחיפות
כאמור בסעיף (4ד)( )3לחוק ,מתקינה הממשלה תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

תיקון תקנה 5

.2

תיקון תקנה 8

.3

בתקנה (8ב) לתקנות העיקריות ,אחרי "תכנית "מגן חינוך"" יבוא "ולעניין ילד עם
מוגבלות  -הצגת תעודת נכה".

תיקון תקנה 9א

.4

בתקנה 9א לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה (א) ,ההגדרה "אדם מנוע חיסון" -
תימחק.

תיקון תקנה 9ב

.5

בתקנה 9ב( )4לתקנות העיקריות -

בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות),
התשפ"א( 22021-להלן  -התקנות העיקריות) ,בתקנה - 1
( )1לפני ההגדרה "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית" יבוא:
""אדם מנוע חיסון"  -כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות ,אשר הציג אישור על
כך מטעם הרופא או קופת החולים למנהל המוסד או למי מטעמו;";
( )2אחרי ההגדרה "חוק הפיקוח" יבוא:
""ילד עם מוגבלות"  -ילד עם מוגבלות שטרם מלאו לו  12שנים ושלושה
חודשים המחזיק בתעודת נכה;";
( )3אחרי ההגדרה "תעודת קורונה" יבוא:
""תעודת נכה"  -שהנפיק המוסד לביטוח לאומי;".
בתקנה (5א) לתקנות העיקריות -
( )1אחרי " "PCRיבוא "במהלך  7הימים שקדמו לכניסתו למוסד";
( )2בסופה יבוא "לעניין אדם מנוע חיסון  -אישור כאמור בתקנת משנה זו או אישור
על תוצאה שלילית בבדיקה שביצע במהלך  7הימים שקדמו לכניסתו למוסד בצירוף
הצגת תעודה מזהה".

( )1ברישה ,במקום "ולמעט מקום שמתקיימת הכשרה מעשית" יבוא "או מקום
שמתקיימת בו הכשרה מעשית וכן למעט עובד המוסד";
( )2בפסקת משנה (ב) הקטע החל במילים "ואם הוא עובד המוסד" עד סופה  -יימחק;
( )3פסקת משנה (ד)  -תימחק.
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בתקנה  12לתקנות העיקריות ,במקום "י"א בחשוון התשפ"ב ( 17באוקטובר  ")2021תיקון תקנה 12

יבוא "י' בכסלו התשפ"ב ( 14בנובמבר .")2021

.7

(א) תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב בחשוון התשפ"ב ( 18באוקטובר .)2021

תחילה

י"א בחשוון התשפ"ב ( 17באוקטובר )2021
(חמ )3-6291
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