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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' 9(, התשפ"ב-2021

מיוחדות  סמכויות  לחוק  ו–27   25  ,24  ,23  ,9  ,8  ,4 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
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
)הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות(, התשפ"א-22021 )להלן 

- התקנות העיקריות(, בתקנה 1 - 

בשיטת  שבוצעה  קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  על  "אישור  ההגדרה  אחרי   )1(
PCR מחוץ לישראל" יבוא: 

תוצאה  על  אישור   - קורונה"  בבדיקת  שלילית  תוצאה  על  קבוצתי  ""אישור 
שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 72 השעות שקדמו 
להצגתה, לכל אדם ששמו ומספר הדרכון שלו מופיע באישור, שניתן על 

ידי משרד התיירות ובהתאם לתוקף המצוין על גבי האישור;";

אחרי ההגדרה "ילד" יבוא:   )2(

""מדריך" - כהגדרתו בצו בידוד בית;";

אחרי ההגדרה "מקום ציבורי או עסקי" יבוא:   )3(

""מתחם לינה" - כהגדרתו בצו בידוד בית;

"סוכן" - כהגדרתו בצו בידוד בית;";

אחרי ההגדרה "צו בידוד בית" יבוא:   )4(

לצו  2)ד5(  בסעיף  כמשמעותה  מאושרת  תיירים  קבוצת   - תיירים"  ""קבוצת 
בידוד בית;". 

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )א4( יבוא:   .2
")א5( על אף האמור בתקנת משנה )א(, לעניין מקום כאמור בפסקאות )3( עד )6( ו–)8( 
עד )10( לתקנת המשנה האמורה, רשאי אדם להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם 
בלא הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית 
על  קבוצתי  באישור  מופיע  שלו  הדרכון  ומספר  שמו  אשר  תיירים,  בקבוצת  לחבר 
תוצאה שלילית בבדיקה קורונה שהציג מדריך הקבוצה בכניסה למקום; בכניסה של 

קבוצת תיירים כאמור, תישמר הפרדה בינם לבין הקהל השוהה במקום."

בתקנה 4א לתקנות העיקריות, אחרי "או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה   .3
מיידית" יבוא "או לחבר בקבוצת תיירים אשר שמו ומספר הדרכון שלו מופיע באישור 
קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שהציג מדריך הקבוצה בכניסה למקום" 
קבוצת  של  כניסה  "ולעניין  יבוא   "4 תקנה  הוראות  הפעלתו  לעניין  "ויחולו  ואחרי 

תיירים למקום - תישמר הפרדה בינם לבין הקהל השוהה במקום". 

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 4א

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, עמ' 754, עמ' 800 ועמ' 826.   2
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אחרי תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:  .4

"חובות סוכן 
ומדריך המפעילים 

או המלווים טיול 
מאורגן של קבוצת 

תיירים

ועל  תיירים  קבוצת  של  מאורגן  טיול  המארגן  סוכן  5א. על 
הוראות  יחולו  העניין,  לפי  כאמור,  טיול  המלווה  מדריך 
אלה, במהלך תקופת שהותה של קבוצת התיירים בישראל: 

קבוצת    עם  שישהה  קבוע  מדריך  ימנה   )1( )א( הסוכן 
במתחם  שהייתם  בעת  למעט  עת,  בכל  התיירים 
הקבוצה;  חברי  בעבור  קבוע  נהג  ימנה  וכן  הלינה, 
אינם  אם  כאמור,  נהג  או  מדריך  הסוכן  ימנה  לא 
מחוסנים או מחלימים; הסוכן יידע את המדריך לגבי 
חובתו לשהות עם חברי הקבוצה בכל עת למעט בעת 

שהייתם במתחם הלינה;

)ב( המדריך לא יתיר לחברי הקבוצה, כולם או חלקם, 
לשהות מחוץ למתחם הלינה בלעדיו;

את  הקבוצה  חברי  לידיעת  יביאו  והמדריך  )2( הסוכן 
ההוראות האלה:

)א( תנאי יציאתם מבידוד לפי סעיף 2)ד5( לצו בידוד 
בית;

בכל  למדריך,  ובסמיכות  יחד  לשהות  עליהם  )ב( כי 
לרבות  הלינה,  במתחם  שהייתם  בעת  למעט  עת, 
ו–)7(   )2(  ,)1( בפסקאות  כאמור  למקום   אי–כניסה 
לתקנה 2)א(, ואי–השתתפות באירוע מאורגן המתקיים 
בהשתתפות אנשים נוספים שאינם חברי הקבוצה או 

נותני שירות לקבוצה, ובכלל זה כנס או מסיבה;

מטעם  פעילות  מתקיימת  לא  שבהן  בשעות  )ג( כי 
הסוכן או המדריך, עליהם לשהות באזורים שהוקצו 

בעבורם במתחם הלינה בלבד;

על  אישור  עימו  לשאת  בקבוצה  חבר  כל  על  )ד( כי 
בשיטת  שבוצעה  קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה 
PCR במהלך 72 השעות שקדמו לנשיאתו, או אישור 
על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה 
במהלך 24 השעות שקדמו לנשיאתו, במהלך תקופת 
הבידוד שהוא חב בה כאמור בסעיף 2)א5( לצו בידוד 

בית;

)ה( את חובתם לעטות מסכה בהתאם להוראות סעיף 
3ה לצו בידוד בית;

הקבוצה,  חברי  עם  יחד  יבקר  לא  המדריך  או  )3( הסוכן 
ו–)7(   )2(  ,)1( בפסקאות  כאמור  במקום  חלקם,  או  כולם 
לתקנה 2)א(, או באירוע מאורגן אחר המתקיים בהשתתפות 
שירות  נותני  או  הקבוצה  חברי  שאינם  נוספים  אנשים 
חברי  את  יוביל  ולא  מסיבה,  או  כנס  זה  ובכלל  לקבוצה, 
הקבוצה, כולם או חלקם, אל מקום או אירוע כאמור; נודע

הוספת תקנה 5א
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למדריך כי חבר הקבוצה ביקר במקום או באירוע כאמור, 
ידווח על כך באופן מיידי לסוכן;

קבוצת  של  הביקור  מועדי  את  מראש  יתאם  )4( הסוכן  
של  הביקור  אוכל;  בבתי  לרבות  הביקור,  באתרי  התיירים 
קבוצת התיירים באתרי הביקור יתואם כאמור כך שהביקור 

יהיה, ככל האפשר, בשעות שאינן שעות העומס במקום;

מפעיל   את  הסוכן  יידע  הלינה,  מתחם   )5( )א( בהזמנת 
            מתחם הלינה כי מדובר בקבוצת תיירים, ויבקש ממנו       
וכן    לינה   של  נפרד  אזור  הקבוצה   לחברי  להקצות         
של  האוכל  בחדר  לאכילה  נפרד  אזור  להם  להקצות         
               המקום; לא יתקשר הסוכן עם מפעיל מתחם לינה שלא 

        הסכים לבקשה כאמור;

יבקש  אוכל,   לבית  הקבוצה  הגעת  תיאום  )ב( בעת 
הסוכן ממפעיל בית האוכל להקצות לחברי הקבוצה 
שירותים  הסוכן  יזמין  לא  לאכילה;  נפרד   אזור 

ממפעיל בית אוכל שלא הסכים לבקשה כאמור;

ולא  הקבוצה,  לחברי  נפרדת  הסעה  יקצה  )ג( הסוכן 
יאפשר הסעת אנשים נוספים יחד עם חברי הקבוצה 

או עם נותני השירות לקבוצה;

)6( הסוכן ינהל רישום של מקומות הביקור שבהם שהתה 
הקבוצה ואת מועדי הביקור, ישמור את הרישום 20 ימים 
לאחר יציאת הקבוצה מישראל, וימסור את הרישום לבקשת 

משרד הבריאות, לצורך ביצוע חקירה אפידמיולוגית;

)7( הסוכן יעביר אל מוקד משרד התיירות הצהרה חתומה 
שליליות  תוצאות  שהתקבלו  כך  על  שעות  ל–24  אחת 
מחברי  אחד  כל  בעבור  שבוצעה  מיידית  קורונה  בבדיקת 
הקבוצה, או אחת ל–72 שעות, על כך שהתקבלו תוצאות 
שליליות בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בעבור כל 
החבים  הקבוצה  חברי  לגבי  והכול  הקבוצה,  מחברי  אחד 
בבידוד כאמור בסעיף 2)ד5( לצו בידוד בית ובמהלך תקופת 

הבידוד;

משרד  למוקד  האפשר,  ככל  בהקדם,  ידווח,  )8( הסוכן 
התיירות, שפרטי ההתקשרות עימו יפורסמו באתר משרד 

התיירות,  במקרים המפורטים להלן:

)א( סירוב חבר מחברי הקבוצה לבצע בדיקה כאמור 
בפסקה )7( לתקנה זו;

הקבוצה  מחברי  חבר  של  חיובית  תוצאה  )ב( קבלת 
בבדיקת קורונה מיידית או בבדיקת קורונה שבוצעה 

;PCR בשיטת
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על  החלה  הבידוד  חובת  הפרת  על  לו  נודע  )ג( אם 
סעיף  לפי  חולה,  עם  הדוק  מגע  עקב  הקבוצה  חבר 

2)א( לצו בידוד בית;

)ד( אם נודע לו על הפרת ההוראות שהביא לידיעת 
חברי הקבוצה לפי פסקה )2()ב(, בידי חבר הקבוצה;

קורונה  בבדיקת  חיובית  תוצאה  קבלת  של  )9( במקרה 
שבוצעה לחבר בקבוצה, או במקרה שחלה על חבר בקבוצה 
חובת בידוד בשל מגע הדוק עם חולה, בהתאם לסעיף 2)א( 
לצו בידוד בית, יעדכן הסוכן על כך גם את מפעיל מתחם 

הלינה שבו שוהה קבוצת התיירים."

בתקנה 6 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )7( יבוא:   .5
ששמו  תיירים  בקבוצת  חבר  גם   - 2)א5(  בתקנה  המנויים  מהמקומות  ")8( במקום 

ומספר הדרכון שלו מופיע באישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה." 

בתקנה 7)א( לתקנות העיקריות -   .6
)1( בפסקה )1(, לפני "כל זאת למעט פעוט" יבוא "ולעניין כניסת חבר בקבוצת תיירים 
למקום מהמקומות המנויים בתקנה 2)א5( - גם לא הציג מדריך הקבוצה בעת כניסת 
ומספר  ששמו  קורונה,  בבדיקת  שלילית  תוצאה  על  קבוצתי  אישור  למקום  הקבוצה 

הדרכון של אותו חבר מופיע בו";

)2( אחרי פסקה )4א( יבוא: 

")4ב( סוכן המארגן טיול מאורגן של קבוצת תיירים, אשר מינה בעבור הקבוצה 
מדריך או נהג שאינו מחוסן או מחלים, בניגוד לתקנה 5א)1()א(;

חלקם,  או  כולם  הקבוצה,  לחברי  התיר  אשר  תיירים  קבוצת  של  )4ג( מדריך 
לשהות מחוץ למתחם הלינה בלעדיו, בניגוד לתקנה 5א)1()ב(;

)4ד( סוכן המארגן טיול מאורגן של קבוצת תיירים או מדריך אשר -

)א( ביקר יחד עם חברי הקבוצה, כולם או חלקם, במקום או באירוע מאורגן 
כמפורט בתקנה 5א)3(, בניגוד לתקנה האמורה;

)ב( הוביל את חברי הקבוצה, כולם או חלקם, אל מקום או אירוע מאורגן 
כמפורט בתקנה 5א)3(, בניגוד לתקנה האמורה;

לא  רישום,  ניהל  לא  אשר  תיירים  קבוצת  של  מאורגן  טיול  המארגן  )4ה( סוכן 
כאמור  הבריאות  משרד  לבקשת  הרישום  את  מסר  לא  או  הרישום  את  שמר 

בתקנה 5א)6(;

הצהרה  העביר  לא  אשר  תיירים,  קבוצת  של  מאורגן  טיול  המארגן  )4ו( סוכן 
קורונה  בבדיקת  או  מיידית  קורונה  בבדיקת  שליליות  תוצאות  על  חתומה 
החבים  הקבוצה  חברי  לגבי  התיירות  משרד  מוקד  אל   PCR בשיטת  שבוצעה 

בבידוד ובמהלך תקופת הבידוד, כאמור בתקנה 5א)7(, בניגוד לתקנה האמורה;

מוקד  אל  העביר  לא  אשר  תיירים,  קבוצת  של  מאורגן  טיול  המארגן  )4ז( סוכן 
משרד התיירות דיווח במקרים המפורטים בתקנה 5א)8()א( ו–)ב(, בניגוד לתקנה 

האמורה;

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 7
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)4ח( סוכן המארגן טיול מאורגן של קבוצת תיירים, אשר לא דיווח למוקד משרד 
התיירות  במקרים המפורטים בתקנה 5א)8()ג( ו–)ד(, בניגוד לתקנה האמורה;

בפסקה )5(, בסופה יבוא:   )3(

")ח( במקום מהמקומות המנויים בתקנה 2)א5( - גם חבר בקבוצת תיירים ששמו 
ומספר הדרכון שלו מופיע באישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה".. 

בתוספת לתקנות העיקריות, אחרי פרט )6( יבוא:  .7

טור א'
העבירות המינהליות

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

75,000)א()4ב(")6א(

75,000)א()4ד()א()6ב(

72,000)א()4ה()6ג(

72,000)א()4ו()6ד(

5,000".7)א()4ז()6ה(

ג' בכסלו התשפ"ב )8 בנובמבר 2021(
)חמ 3-6092(

ט נ ב י  תל פ נ  
ראש הממשלה  

תיקון התוספת
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