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חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 
)תיקון מס' 3(, התשפ"א-2020*

בחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-1רתיקוןסעיף1
12020)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-

לפניההגדרה"אזורמוגבל"יבוא: )1(

""אורח"-מישניתןלומקוםלינהבמיתקןאירוח;";

אחריההגדרה"אזורמוגבל"יבוא: )2(

""אזורתיירותמיוחד"-אזורהעיראילתאואזורעיןבוקק-חמיזוהר,שהממשלה
הכריזהעליוכאזורתיירותמיוחד;";

אחריההגדרה"אחראיעלהקטין"יבוא: )3(

""אישורהחלמה"-אישורעלכךשאדםהואמחלים,שניתןלפיסעיף20לפקודת
בריאותהעם;

"בדיקתקורונה"-בדיקתנשאותלנגיףהקורונה;

"בדיקתקורונהמיידית"-בדיקתקורונהשתוצאותיהמתקבלותמייד;";

אחריההגדרה"הכרזהעלאזורמוגבל"יבוא: )4(

""הכרזהעלאזורתיירותמיוחד"-הכרזהלפיסעיף12א;";

אחריההגדרה"מזון"יבוא: )5(

11יחידותאירוחלפחות,המיועדלספק ""מיתקןאירוח"-מקוםאירוחשבו
לציבוראורחיםבלתימסויםומתחלף,בתמורה,שירותילינהושירותים
זו,"יחידתאירוח"- נלווים,לפרקיזמןקצוביםוקצרים;לענייןהגדרה
יחידההמשמשתלאירוחולנופששבהחדראחדלפחות,ובומיטה,חדר

רחצהושירותים;

"מפעילמיתקןאירוח"-גורםהחייבברישיוןאובהיתרלהפעלתמיתקןאירוח
כמשמעותםבסעיף4לחוקרישויעסקים,התשכ"ח-8ר219;";

אחריההגדרה"רכושמשותף"יבוא: )ר(

""תוצאהשליליתבבדיקתקורונה"-תוצאתבדיקתקורונהעםממצאשלילי
לנגיףהקורונה;"ר

אחריסעיף12לחוקהעיקרייבוא:2רהוספתסימןב'1

"סימן ב'1: אזור תיירות מיוחד

הכרזהעלאזור
תיירותמיוחד

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיף12אר )א(
הקורונהוכלעודעומדותבתוקפןהגבלותהאוסרותלפתוח
מיתקניאירוח,רשאיתהממשלהלהכריזעלאזורהעיראילת
אועלאזורעיןבוקק-חמיזוהרכאזורתיירותמיוחד,לאחר
ששקלהאתהפגיעהבזכויותעקבההכרזה,ובלבדשהתקיימו

לגביוהתנאיםכמפורטלהלן:

התקבלבכנסתביוםכ"דבחשווןהתשפ"א)11בנובמבר2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-ר85,מיוםכ"גבחשווןהתשפ"א)10בנובמבר2020(,עמ'10ר

ס"חהתש"ף,עמ'רר2;התשפ"א,עמ'38ר 1

ס"חהתשכ"ח,עמ'204ר 2

הערות
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אזור באותו הקורונה בנגיף התחלואה רמת )1(
ביחס נמוכה וכן משמעותי באופן נמוכה ובסביבתו
מידה לפיאמות הכלליתבישראל לרמתהתחלואה
שיפורסמולציבור,ומצבהתחלואההכלליתבישראל
לפי מיוחד תיירות כאזור האזור על הכרזה מאפשר

עמדתמשרדהבריאות;

ניתןלבצעבדיקותקורונהמיידיותלפיהוראות )2(
12ד)ב(בזמינותובמספרהנדרשיםכדילאפשר סעיף
לאנשיםהמנוייםבאותוסעיףקטןלהיכנסלאזורבזמן

סביר;

7)א( בסעיף כאמור תקנות בתוקף עומדות לא )3(
)1(,הקובעותהגבלותלענייןיציאהממקוםהמגורים

במדינהכולהר

מיוחד תיירות כאזור אזור על הממשלה תכריז לא )ב(
אלאלאחרשקוימההתייעצותעםראשהרשותהמקומית
באותואזור;בטרםקבלתההחלטהתיבחןעמדתראשהרשות
המקומיתכאמור;התקבלהעמדהכאמור,יכללוהנימוקים
ואם לעמדה, התייחסות ההחלטה להצעת ההסבר בדברי

הוגשההעמדהבכתב-היאתצורףלהצעתההחלטהר

לאתכריזהממשלהעלאזורתיירותמיוחדאלאלאחר )ג(
שהובאולפניהעמדותשרהבריאותושרהתיירות,וכןעמדת
מדדי התקיימות לעניין הבריאות במשרד המקצוע גורמי
ולעניין )א()1( קטן בסעיף כאמור אזור באותו התחלואה

האפשרותלבצעבדיקותקורונהכאמורבסעיףקטן)א()2(ר

הכריזההממשלהעלאזורתיירותמיוחד,תודיעעל )ד(
כךלוועדתהחוקהולראשהרשותהמקומיתבאותואזור;
היא שעליהם העובדתית והתשתית הנימוקים ההכרזה,
מבוססתיוגשולוועדתהחוקהבסמוךככלהאפשרלאחר

ההכרזהר

הכרזהעלאזורתיירותמיוחדתפורסםברשומותותיכנס )ה(
לתוקףבמועדשייקבעבהושלאיהיהמוקדםמ־24שעות

לאחרפרסומהר

הכרזהעלאזורתיירותמיוחדתעמודבתוקפהלתקופה )ו(
30ימים,ורשאיתהממשלה שתיקבעבהושלאתעלהעל
להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלועל30ימים
כלאחת,והכולובלבדשתקופתתוקפהשלהכרזהלפיסעיף
זהתסתייםלאיאוחרמתוםתקופתתוקפהשלההכרזהעל
מצבחירוםבשלנגיףהקורונה;ההוראותהחלותעלהכרזה
עלאזורתיירותמיוחדיחולוגםעלהארכתהכרזהכאמור

בסעיףקטןזהר

ביטולהכרזהעל
אזורתיירותמיוחד

הממשלהאוועדתהחוקהרשאיותלבטלאתההכרזה12בר )א(
עלאזורתיירותמיוחדר

אזור באותו הקורונה בנגיף התחלואה רמת )1(
ביחס נמוכה וכן משמעותי באופן נמוכה ובסביבתו
מידה לפיאמות הכלליתבישראל לרמתהתחלואה
שיפורסמולציבור,ומצבהתחלואההכלליתבישראל
לפי מיוחד תיירות כאזור האזור על הכרזה מאפשר

עמדתמשרדהבריאות;

ניתןלבצעבדיקותקורונהמיידיותלפיהוראות )2(
12ד)ב(בזמינותובמספרהנדרשיםכדילאפשר סעיף
לאנשיםהמנוייםבאותוסעיףקטןלהיכנסלאזורבזמן

סביר;

לאעומדותבתוקףתקנותכאמורבסעיף7)א()1(, )3(
המגורים ממקום יציאה לעניין הגבלות הקובעות

במדינהכולהר

מיוחד תיירות כאזור אזור על הממשלה תכריז לא )ב(
אלאלאחרשקוימההתייעצותעםראשהרשותהמקומית
באותואזור;בטרםקבלתההחלטהתיבחןעמדתראשהרשות
המקומיתכאמור;התקבלהעמדהכאמור,יכללוהנימוקים
ואם לעמדה, התייחסות ההחלטה להצעת ההסבר בדברי

הוגשההעמדהבכתב-היאתצורףלהצעתההחלטהר

לאתכריזהממשלהעלאזורתיירותמיוחדאלאלאחר )ג(
שהובאולפניהעמדותשרהבריאותושרהתיירות,וכןעמדת
מדדי התקיימות לעניין הבריאות במשרד המקצוע גורמי
ולעניין )א()1( קטן בסעיף כאמור אזור באותו התחלואה

האפשרותלבצעבדיקותקורונהכאמורבסעיףקטן)א()2(ר



הכריזההממשלהעלאזורתיירותמיוחד,תודיעעל )ד(
כךלוועדתהחוקהולראשהרשותהמקומיתבאותואזור;
היא שעליהם העובדתית והתשתית הנימוקים ההכרזה,
מבוססתיוגשולוועדתהחוקהבסמוךככלהאפשרלאחר

ההכרזהר

הכרזהעלאזורתיירותמיוחדתפורסםברשומותותיכנס )ה(
לתוקףבמועדשייקבעבהושלאיהיהמוקדםמ־24שעות

לאחרפרסומהר



הכרזהעלאזורתיירותמיוחדתעמודבתוקפהלתקופה )ו(
30ימים,ורשאיתהממשלה שתיקבעבהושלאתעלהעל
להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלועל30ימים
כלאחת,והכולובלבדשתקופתתוקפהשלהכרזהלפיסעיף
זהתסתייםלאיאוחרמתוםתקופתתוקפהשלההכרזהעל
מצבחירוםבשלנגיףהקורונה;ההוראותהחלותעלהכרזה
עלאזורתיירותמיוחדיחולוגםעלהארכתהכרזהכאמור

בסעיףקטןזהר



ביטולהכרזהעל
אזורתיירותמיוחד

הממשלהאוועדתהחוקהרשאיותלבטלאתההכרזה12בר )א(
עלאזורתיירותמיוחדר
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חדלולהתקייםהתנאיםהמפורטיםבסעיף12א)א(,תבטל )ב(
הממשלהאתההכרזהר

ביטולההכרזהעלאזורתיירותמיוחדיפורסםברשומות )ג(
וייכנסלתוקף ההחלטה, קבלת האפשרלאחר בסמוךככל
במועדשייקבעבהחלטהושלאיהיהמוקדםמשלושהימים

לאחרפרסומוברשומותר

הפעלתמיתקני
אירוחבאזור

תיירותמיוחד

של12גר מיוחד,תותרפתיחתםלקהל תיירות אזור הוכרז )א(
מיתקניהאירוחבאותואזורלמטרתלינה,וכןתותרהפעלת
בריכתשחייה,ביתאוכלוביתתפילההנמצאיםבתחומם
שלמיתקניהאירוחכאמורלשימושהאורחיםבמיתקן,והכול

בהתאםלתנאיםשנקבעובתקנותכאמורבסעיף8ר

המבקשלהתארחבמיתקןאירוחבאזורתיירותמיוחד )ב(
יציגבעתקבלתולראשונהלמיתקןהאירוחתוצאהשלילית
שקדמו השעות 72 במהלך בוצעה אשר קורונה בבדיקת

לקבלתוכאמוראואישורהחלמהר

מפעילמיתקןאירוחבאזורתיירותמיוחדלאיקבלאורח )ג(
למיתקןהאירוחאלאאםכןהציגלפניו,בעתקבלתולראשונה
למיתקןהאירוח,תוצאהשליליתבבדיקתקורונהאואישור

החלמה,כאמורבסעיףקטן)ב(ר

חובתהצגהשל
תוצאהשלילית
בבדיקתקורונה

אואישורהחלמה
לנכנסלאזור

תיירותמיוחד

לאייכנסאדםלאזורתיירותמיוחדאלאאםכןהציג12דר )א(
זה- לאזור)בסעיף הסמוךלכניסה במקום בעמדתבידוק
עמדתבידוק(תוצאהשליליתבבדיקתקורונהאשרבוצעה
במהלך72השעותשקדמולכניסתולאזוראואישורהחלמהר

לאדםשמתקייםבותנאימהתנאיםהמפורטיםלהלן )ב(
תינתןאפשרותלבצעבעמדתהבידוקבדיקתקורונהמיידית
בלאתשלוםלפניכניסתולאזורהתיירותהמיוחד,ותוצאות

הבדיקהיימסרולובאופןמיידי:

הואמתגוררבאזורהתיירותהמיוחדאובסביבת )1(
האזור;לענייןזה,"סביבתהאזור"-היישוביםהמנויים
בהכרזהעלאזורהתיירותהמיוחדונמצאיםבסביבתו,
ואשרתושביהםנסמכיםעלקבלתשירותיםחיונייםאו

עלרכישתמוצריםחיונייםהניתניםבאזורהאמור;

לאחת היא המיוחד התיירות לאזור כניסתו )2(
מהפעולותאוהמטרותשלהלן:

קבלתטיפולרפואיאוקבלתטיפולסוציאלי )א(
במסגרתרווחהכהגדרתהבסעיףר1)ב(;

הגעהלהליךמשפטישאותואדםהואצד )ב(
לו,בעלמעמדבואוחייבלהיותנוכחבו;

השתתפותבהלוויה,בבריתמילהאובטקס )ג(
חתונהשלקרובמשפחהמדרגהראשונה;

ספרהחוקים5ר28,כ"דבחשווןהתשפ"א,2020ר11ר11
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באזור הנמצא עבודתו למקום הגעה )ד(
התיירותהמיוחד;

העברהשלקטיןביןהוריוהחייםבנפרד )ה(
שמימהםמתגוררבאזורהתיירותהמיוחד;

שאינו דחוף צורך או אחר חיוני צורך )ו(
מאפשרביצועבדיקתקורונהוקבלתתוצאתה
עדהמועדהנדרשלפיסעיףקטן)א(,ובכללזה
סיועלאדםשישלוקושיאומצוקההדורשים
סיוע,והכולבאישורגורםממשלתיאוהרשות
המקומיתשבתחומהחלהההכרזהשהממשלה
להנחיות בהתאם זה, לעניין אותם הסמיכה
משרד עם בתיאום הלאומית החירום רשות
שיכלול לציבור שפורסם נוהל ולפי התיירות,
החלטה על התייחסותלזהותהגורםהמאשר;
פרטניתלפיפסקתמשנהזוניתןלהגישהשגה
על הממונה הממשלה שקבעה בכיר לגורם
ניתנה ההסמכה ואם ההחלטה, את שנתן מי
לרשותהמקומית-תוגשההשגהלראשהרשות
המקומית,לממלאמקומואולמנהלהכללישל
הרשותהמקומית,ויחולולענייןזההוראותסעיף

22)ב(עד)ד(;

פעולהאומטרהאחרתשקבעההממשלה )ז(
בהכרזהעלאזורהתיירותהמיוחדר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,אדםשהתקייםבוהאמור )ג(
בסעיףקטן)ב(ובעתהגעתולעמדתהבידוקבדיקתקורונה
התיירות לאזור להיכנס זכאי יהיה זמינה, אינה מיידית
המיוחדלאחרשביצעבעמדתהבידוקבדיקתקורונהשגרתית,
ואםבדיקתקורונהשגרתיתאינהזמינה-יורשהלהיכנס
לאזורבלישביצעבדיקתקורונה;לענייןזה,"בדיקתקורונה

שגרתית"-בדיקתקורונהשאינהבדיקתקורונהמיידיתר

הממשלהרשאיתלקבועבהכרזהעלאזורתיירות)ד( )1(
תוצאתה שהצגת קורונה בדיקת ביצוע כי מיוחד
היאתנאילכניסהלאזורהאמור,לאדםשמתקייםבו
האמורבסעיףקטן)ב(,תהיהבתדירותנמוכהמהנדרש
בסעיףקטן)א(;הממשלהרשאיתלקבועכאמורלגבי
כלקבוצתאוכלוסייהשמתקייםבהתנאימהתנאים

שבסעיףקטן)ב(אולגביחלקממנהר

)1(,אדםהמתגורר בלילגרועמהוראותפסקה )2(
ונדרש האזור בסביבת או המיוחד התיירות באזור
להגיעלמקוםעבודתובאזוראובסביבתו,לאיידרש
תנאי היא תוצאתה שהצגת קורונה בדיקת לבצע

לכניסהלאזורהאמוריותרמפעםאחתבשבעהימיםר

באזור הנמצא עבודתו למקום הגעה )ד(
התיירותהמיוחד;

העברהשלקטיןביןהוריוהחייםבנפרד )ה(
שמימהםמתגוררבאזורהתיירותהמיוחד;

שאינו דחוף צורך או אחר חיוני צורך )ו(
מאפשרביצועבדיקתקורונהוקבלתתוצאתה
עדהמועדהנדרשלפיסעיףקטן)א(,ובכללזה
סיועלאדםשישלוקושיאומצוקההדורשים
סיוע,והכולבאישורגורםממשלתיאוהרשות
המקומיתשבתחומהחלהההכרזהשהממשלה
להנחיות בהתאם זה, לעניין אותם הסמיכה
משרד עם בתיאום הלאומית החירום רשות
שיכלול לציבור שפורסם נוהל ולפי התיירות,
החלטה על התייחסותלזהותהגורםהמאשר;
פרטניתלפיפסקתמשנהזוניתןלהגישהשגה
על הממונה הממשלה שקבעה בכיר לגורם
ניתנה ההסמכה ואם ההחלטה, את שנתן מי
לרשותהמקומית-תוגשההשגהלראשהרשות
המקומית,לממלאמקומואולמנהלהכללישל
הוראות זה לעניין ויחולו המקומית, הרשות

סעיף22)ב(עד)ד(;

פעולהאומטרהאחרתשקבעההממשלה )ז(
בהכרזהעלאזורהתיירותהמיוחדר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,אדםשהתקייםבוהאמור )ג(
בסעיףקטן)ב(ובעתהגעתולעמדתהבידוקבדיקתקורונה
התיירות לאזור להיכנס זכאי יהיה זמינה, אינה מיידית
המיוחדלאחרשביצעבעמדתהבידוקבדיקתקורונהשגרתית,
ואםבדיקתקורונהשגרתיתאינהזמינה-יורשהלהיכנס
לאזורבלישביצעבדיקתקורונה;לענייןזה,"בדיקתקורונה

שגרתית"-בדיקתקורונהשאינהבדיקתקורונהמיידיתר

הממשלהרשאיתלקבועבהכרזהעלאזורתיירות)ד( )1(
תוצאתה שהצגת קורונה בדיקת ביצוע כי מיוחד
היאתנאילכניסהלאזורהאמור,לאדםשמתקייםבו
האמורבסעיףקטן)ב(,תהיהבתדירותנמוכהמהנדרש
בסעיףקטן)א(;הממשלהרשאיתלקבועכאמורלגבי
כלקבוצתאוכלוסייהשמתקייםבהתנאימהתנאים

שבסעיףקטן)ב(אולגביחלקממנהר

)1(,אדםהמתגורר בלילגרועמהוראותפסקה )2(
ונדרש האזור בסביבת או המיוחד התיירות באזור
להגיעלמקוםעבודתובאזוראובסביבתו,לאיידרש
תנאי היא תוצאתה שהצגת קורונה בדיקת לבצע

לכניסהלאזורהאמוריותרמפעםאחתבשבעהימיםר
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ה(

לאתוגבלכניסהלאזורתיירותמיוחדשלשוטר, )1(
והצלה, לכבאות הארצית עובדהרשות סוהר, חייל,
עובדסוציאליבמשרדהעבודה,הרווחהוהשירותים
אישצוותרפואי, או מקומית ברשות או החברתיים
הנכנסלאזורבמסגרתתפקידו;לענייןזה,"אישצוות
רפואי"-רופא,סטז'ר,אח,כוחעזררפואי,פלבוטומיסט,

פרמדיקאוחובש;

באזור המתגורר אדם של כניסתו תוגבל לא )2(
התקבל שביצע קורונה שבבדיקת המיוחד התיירות
למקום שיגיע ובלבד הקורונה, לנגיף חיובי ממצא
הבידודבהתאםלהוראותלפיסעיף20לפקודתבריאות
העםבדרךהמהירהביותרולאיעשהשימושבתחבורה

ציבוריתכדילהגיעלמקוםהבידוד;

הממשלהרשאית,לאחרשהובאהלפניהעמדת )3(
משרדהבריאות,לקבועבהכרזהעלאזורתיירותמיוחד
נסיבותמיוחדותשבהתקיימןלאתחולהחובההאמורה

בסעיףקטן)א(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הממשלהתקבעבהכרזה )ו(
כיהחובהלפיאותוסעיףקטןלאתחולעלילדמתחתלגיל
שייקבע מסוג מוגבלות עם אדם על או בהכרזה שייקבע
בהכרזהשמתקייםלגביהםתנאימהתנאיםבסעיףקטן)ב(,

לאחרשהובאהבפניהעמדתמשרדהבריאותלענייןזהר

הממשלהרשאיתלקבועבהכרזהעלאזורתיירותמיוחד )ז(
כיאדםשאינומהמנוייםבסעיפיםקטנים)ב(או)ה(לאיעלה
עלכליטיס,כנוסע,לשםהגעהלאזורתיירותמיוחדאלאאם
כןהציגלפניהעלייהלכליהטיסתוצאהשליליתבבדיקת
לעלייתו שקדמו השעות 72 במהלך בוצעה אשר קורונה
כאמוראואישורהחלמה,ורשאיתהממשלהלקבועבהכרזה

הוראותנוספותהדרושותליישוםההגבלההאמורהר

קביעתהוראות
ייחודיותבידי

הממשלהשיחולו
עלאזורתיירות

מיוחד

מתחולת12הר לגרוע כדי מיוחד תיירות אזור על בהכרזה אין
הגבלותשנקבעובתקנותלפיסעיפיםרעד12,אולםהממשלה
תבחןאםלקבועהקלותלהגבלותשנקבעובתקנותכאמור,
ובכללזהבענייניםהמפורטיםלהלן,בשיםלבלרצוןלאפשר
פעילותתיירותיתבאזור,לצורךלמנועהדבקהבנגיףהקורונה

בקרבהציבורולהגבלותהמנויותבסעיף12ד:

ככל הציבורי במרחב מקומות של לציבור פתיחה )1(
שהוגבלולפיסעיף7)א()3(;

לעניין לרבות ,8 סעיף לפי לקהל עסקים של פתיחה )2(
מספר על או התקהלות על החלים וההגבלות התנאים

השוהיםבעסקיםכאמורר
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הבאתההכרזהעל
אזורתיירותמיוחד

לידיעתהציבור

הכריזההממשלהעלאזורתיירותמיוחד,תפרסםאתעיקרי12ור
ההכרזהשיחולולגביאזורהתיירותהמיוחדלידיעתהציבור
ולידיעתהנוגעיםבדבר,באופןבהיר,נגישומותאםלקבוצות
השונותבאוכלוסייההמתגוררותבאותואזור;פרסוםכאמור
יכולשיהיהבעיתונים,בערוציתקשורת,באינטרנט,במודעות
מודפסותעלשלטיחוצותאובכלדרךיעילהאחרתשתבטיח
אתיידועהציבורבכללואתיידועהמתגורריםבאזורוסביבתו
והעובדיםבאזורבפרט,בהיקףהרחבביותרהאפשריבנסיבות

הענייןר"

תיקוןכותרתסימן
ב'בפרקד'

בכותרתסימןב'בפרקד'לחוקהעיקרי,אחרי"באזור"יבוא"תיירותמיוחדובאזור"ר3ר

בסעיף29לחוקהעיקרי-4רתיקוןסעיף29

בפסקה)3(,במקום"ו־32)2("יבוא"ו־32)ב()2("; )1(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

מפעילמיתקןאירוחבאזורתיירותמיוחדשקיבלאורחלמיתקןאירוחבניגוד )4("
להוראותסעיף12ג)ג(ר"

בסעיף30)ב()3(לחוקהעיקרי,אחרי"לפיסעיף29)3("יבוא"או)4("ר5רתיקוןסעיף30

בסעיף31)א()2(לחוקהעיקרי,אחרי"לפיסעיף29)2("יבוא"או)4("רררתיקוןסעיף31

בסעיף32לחוקהעיקרי-7רתיקוןסעיף32

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"וגורםמוסמךאחר"; )1(

האמורבויסומן")ב("ולפניויבוא: )2(

נתונותלגורםהמוסמך יהיו מיוחד, תיירות עלאזור הממשלה הכריזה ")א(
הסמכויותכמפורטלהלן,לפיהעניין:

12ד,בעתהכניסהלאזור לשםפיקוחעלההוראותכאמורבסעיף )1(
התיירותהמיוחדיהיונתונותלגורםהמוסמךסמכויותלפיסעיףר2)1(ו–)2(;

נוסףעלהאמורבפסקה)1(,לשםאכיפתההוראותכאמורבסעיף12ד, )2(
רשאישוטר-

למנועכניסהשלאדםאורכבלאזורהתיירותהמיוחד,ולאחר )א(
שסירבהאדםלדרישה-אףלהשתמשבכוחסבירבנסיבותהעניין

לשםכך;

למנועממישסירבלדרישתגורםמוסמךכאמורבפסקתמשנה )ב(
)1(אתהכניסהלאזורהתיירותהמיוחדואףלהשתמשבכוחסביר

בנסיבותהענייןלשםכך;

תיירות לאזור ייחודיות הוראות הקובעות תקנות אכיפת לשם )3(
מיוחדכאמורבסעיף12ה-רשאישוטרלהפעילאתהסמכויותהמנויות

בסעיף27)א(ר"

בסעיף44)ד(לחוקהעיקרי-8רתיקוןסעיף44

בפסקה)1(,אחרי"אולפיסעיפים"יבוא"12ג,12ד,"; )1(

אחריפסקה)2(יבוא: )2(

הבאתההכרזהעל
אזורתיירותמיוחד

לידיעתהציבור

הכריזההממשלהעלאזורתיירותמיוחד,תפרסםאתעיקרי12ור
ההכרזהשיחולולגביאזורהתיירותהמיוחדלידיעתהציבור
ולידיעתהנוגעיםבדבר,באופןבהיר,נגישומותאםלקבוצות
השונותבאוכלוסייההמתגוררותבאותואזור;פרסוםכאמור
יכולשיהיהבעיתונים,בערוציתקשורת,באינטרנט,במודעות
מודפסותעלשלטיחוצותאובכלדרךיעילהאחרתשתבטיח
אתיידועהציבורבכללואתיידועהמתגורריםבאזורוסביבתו
והעובדיםבאזורבפרט,בהיקףהרחבביותרהאפשריבנסיבות

הענייןר"

תיקוןכותרתסימןבכותרתסימןב'בפרקד'לחוקהעיקרי,אחרי"באזור"יבוא"תיירותמיוחדובאזור"ר3ר
ב'בפרקד'

תיקוןסעיף29בסעיף29לחוקהעיקרי-4ר

בפסקה)3(,במקום"ו־32)2("יבוא"ו־32)ב()2("; )1(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

מפעילמיתקןאירוחבאזורתיירותמיוחדשקיבלאורחלמיתקןאירוחבניגוד )4("
להוראותסעיף12ג)ג(ר"

תיקוןסעיף30בסעיף30)ב()3(לחוקהעיקרי,אחרי"לפיסעיף29)3("יבוא"או)4("ר5ר

תיקוןסעיף31בסעיף31)א()2(לחוקהעיקרי,אחרי"לפיסעיף29)2("יבוא"או)4("ררר

תיקוןסעיף32בסעיף32לחוקהעיקרי-7ר

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"וגורםמוסמךאחר"; )1(

האמורבויסומן")ב("ולפניויבוא: )2(

נתונותלגורםהמוסמך יהיו מיוחד, תיירות עלאזור הממשלה הכריזה ")א(
הסמכויותכמפורטלהלן,לפיהעניין:

12ד,בעתהכניסהלאזור לשםפיקוחעלההוראותכאמורבסעיף )1(
התיירותהמיוחדיהיונתונותלגורםהמוסמךסמכויותלפיסעיףר2)1(ו–)2(;

נוסףעלהאמורבפסקה)1(,לשםאכיפתההוראותכאמורבסעיף12ד, )2(
רשאישוטר-

למנועכניסהשלאדםאורכבלאזורהתיירותהמיוחד,ולאחר )א(
שסירבהאדםלדרישה-אףלהשתמשבכוחסבירבנסיבותהעניין

לשםכך;

בפסקת כאמור מוסמך גורם לדרישת שסירב ממי למנוע )ב(
משנה)1(אתהכניסהלאזורהתיירותהמיוחדואףלהשתמשבכוח

סבירבנסיבותהענייןלשםכך;

תיירות לאזור ייחודיות הוראות הקובעות תקנות אכיפת לשם )3(
מיוחדכאמורבסעיף12ה-רשאישוטרלהפעילאתהסמכויותהמנויות

בסעיף27)א(ר"

תיקוןסעיף44בסעיף44)ד(לחוקהעיקרי-8ר

בפסקה)1(,אחרי"אולפיסעיפים"יבוא"12ג,12ד,"; )1(

אחריפסקה)2(יבוא: )2(
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ההגבלותלפיסעיפים12גו־12דלאיחולועלעובדיםכאמורבפסקה)2( )3("
בעתמילויתפקידםר"

אחריסעיף44לחוקהעיקרייבוא:9רהוספתסעיף44א

"הוראותלעניין
מחלים

בקביעתהגבלותלפיחוקזהתבחןהממשלהאוועדתהשרים,44אר
לפיהעניין,אםלקבועהוראותשונותלענייןמישניתןלו
אישורהחלמה,רקלאחרשהובאהבפניהעמדתשרהבריאות
וחוותדעתמקצועיתמטעםמשרדהבריאותשלפיהאיןבכך

כדילפגועבתכליותהמנויותבסעיףקטן4)א(ר"

בסעיףר4)א(לחוקהעיקרי,אחרי"באמצעותועדתשרים"יבוא"לענייןהכרזהעלאזור10רתיקוןסעיףר4
תיירותמיוחד,"ר
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