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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 10(, התשפ"ב-2021

אני   ,11940 העם,  בריאות  לפקודת  ו–)2()א(  ו–)ג(  20)1()ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מצווה לאמור:

בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,   .1
התש"ף-22020 )להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 1 -

)1( אחרי ההגדרה "התקהלות" יבוא:

""חוק הכניסה לישראל" - חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-31952;

"חוק הסמכויות" - חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 
)הוראת שעה(, התש"ף-42020;";

)2( אחרי ההגדרה "מגע הדוק" יבוא:

""מדריך" - בעל רישיון מורה דרך כאמור בתקנות שירותי תיירות )מורי דרך(, 
הסכמי  לפי  פלסטיני  מדריך  או  בתוקף,  שרישיונו  ובלבד  התשכ"ז-51967, 

פריז;";

)3( אחרי ההגדרה "מקום למכירת מזון" יבוא:

מסוים  בלתי  אורחים  לציבור  לספק  המיועד  אירוח  מקום   - לינה"  ""מתחם 
קצובים  זמן  לפרקי  נלווים,  ושירותים  לינה  שירותי  בתמורה,  ומתחלף, 

וקצרים;

"סוכן" - אדם, לרבות תאגיד, שעובד רשות האוכלוסין וההגירה נתן לו אישור 
כניסה קבוצתי לקבוצת תיירים מסוימת, לעניין אותה קבוצה;";

)4( אחרי הגדרת "תקנות הגבלת פעילות" יבוא:

""תקנות חובת ביצוע בדיקה" - תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 
לישראל(,  בכניסה  בדיקה  ביצוע  )חובת  שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה 

התשפ"א-62021."

התשפ"ב בכסלו  י"ט  יום  עד   )2021 בנובמבר   9( התשפ"ב  בכסלו  ה'  שמיום  בתקופה   .2 
)23 בנובמבר 2021(, יראו כאילו בצו העיקרי, בסעיף 2, אחרי סעיף קטן )ד4( יבוא:

הפנים  ששר  מאורגנת  תיירים  בקבוצת  חבר  שהוא  מחלים,  שאינו  חוזר  ")ד5( על 
או מי שהוא הסמיך לכך, אישר את כניסתה לישראל לפי חוק הכניסה לישראל ולפי 
המלצת משרד התיירות לאחר שחתם על הסכמה והתחייבות לעמוד בדרישות סעיף 
קטן זה, בשפה המובנת לו או שהוסבר לו תוכנן בשפה המובנת לו )להלן בסעיף קטן 

זה - קבוצת תיירים מאושרת(, יחולו ההוראות האלה:

תיקון סעיף 1

הוראת שעה

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשפ"א, עמ' 314.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 516; התשפ"ב, עמ' 2, עמ' 6, עמ' 8, עמ' 136, עמ' 138, עמ' 184 ועמ' 778.  2
ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  3

ס"ח התש"ף, עמ' 266.  4
ק"ת התשכ"ז, עמ' 1156.  5

ק"ת התשפ"א, עמ' 1978.  6
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למשך  הבידוד  ממקום  לצאת  רשאי  מאושרת  תיירים  בקבוצת  )1( משתתף 
כניסתו  עם  בדיקה  שעשה  ובלבד  בתוקף,  שלילית  תוצאה  לו  שיש  התקופה 
"בדיקה  זו,  פסקה  לעניין  בדיקה;  ביצוע  חובת  לתקנות   3 תקנה  לפי  לישראל 

שלילית בתוקף" - אחת מאלה:

שעות  מ–72  יותר  לא  בישראל  שביצע  לבדיקה  שלילית  )א( תוצאה 
קודם לכן;

שלילית  תוצאה   - לישראל  כניסתו  ממועד  שעות   24 חלפו  )ב( אם 
לבדיקת קורונה מיידית שביצע בישראל לא יותר מ–24 שעות קודם לכן;

)2( קיבל משתתף בקבוצת תיירים מאושרת ממצא חיובי בבדיקה, יראו אותו 
כחולה לעניין צו זה;

מיידית,  בבדיקה  חיובי  ממצא  מאושרת  תיירים  בקבוצת  משתתף  )3( קיבל 
יחולו הוראות סעיף קטן )ג4(;

)4( משתתף בקבוצת תיירים מאושרת רשאי לקצר את תקופת הבידוד לפי 
סעיף קטן )ג3(;

בקבוצת  משתתף  חתם  שעליו  וההתחייבות  ההסכמה  מסמך  )5( במסגרת 
תיירים מאושרת כאמור ברישה, הוא יאשר כי ידוע לו שבזמן שהיית קבוצת 
שבו  הלינה  ממתחם  לצאת  שלא  מתחייב  הוא  בישראל  המאושרת  התיירים 
מדריך  של  ליווי  בלא  משתתף,  הוא  שבה  המאושרת  התיירים  קבוצת  לנה 
משרד  באמצעות  לרבות  המנהל,  רשאי  בהתחייבותו,  עמד  לא  הקבוצה; 
התיירות, המדריך או הסוכן, להודיע למשתתף כי הוא חייב לחזור לבידוד ולא 

יחול עליו סעיף קטן זה;

)6( סעיף קטן זה לא יחול על אדם שנכנס לישראל לאחר שבתקופה של 14 
הימים שלפני כניסתו לישראל שהה במדינה שהוגבלה היציאה אליה בתקנות 
לפי סעיף 7א)א( לחוק הסמכויות; לעניין זה, "שהה במדינה" - למעט מי ששהה 

עד 12 שעות בשטח שדה תעופה של אותה מדינה ובו בלבד;

)7( אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה 
לפי צו זה."

תחילתו של צו זה ביום ה' בכסלו התשפ"ב )9 בנובמבר 2021(.  .3
ד' בכסלו התשפ"ב )8 בנובמבר 2021(

)חמ 3-5939(

ש א ן  מ ח נ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

תחילה
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