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 2021במאי  24

  מחוסנים זרים קבוצות תיירים כניסתמתווה 

 מטרה .1

שהינם בעלי דרכון , מחוסנים זרים קבוצות תיירים לשכניסה לישראל המטרת נוהל זה הינה הסדרת 

ככל  .קבוצות 20לכניסת  23.5.2021-הפיילוט שיחל בבשלב ראשון במסגרת הפטורות מאשרה, ממדינות 

 שלאחר הפיילוט ייכנסו שינויים לנוהל יצא נוהל מעודכן.

, כניסה ושהייה בישראל, לרבות בעניין וההגירה האוכלוסין רשות מנהלי לגרוע כדי זה נוהל בהוראות אין

 הגעת תיירים בקבוצות באמצעות סוכנים ועוד.

 הגדרות  .2

או תייר שהגיע ממדינה שנחתם  .EMAאו  FDAעל ידי  שאושר בחיסון שחוסן תייר: "חוסןמ תייר" .2.1

 .ולפי תנאי ההסכם איתה הסכם להכרה הדדית בתעודות החיסון

עומד ה: אדם, לרבות תאגיד, בעל רישיון עוסק מורשה, מס' ח.פ., או ע.ר. "נכנסת תיירות סוכן" .2.2

 .לנוהל זה 'א בנספחבקריטריונים המפורטים 

, שהינם בעלי שהינם בעלי אזרחות זהה אנשים 30עד  5 -המונה מ   ת תייריםקבוצ: "תיירים תקבוצ" .2.3

  .שסוכן תיירות נכנסת מבקש לאשר את הגעתם דרכון ממדינות הפטורות מאשרה,

   .מינה למתן המלצות לפי נוהל זה התיירותאשר מנכ"ל משרד  התיירותמשרד עובד : "גורם ממליץ" .2.4

יחידות אירוח לפחות, המיועד לספק לציבור אורחים  11הכולל  תיירותי אירוח מתקן :מלון" בית" .2.5

 .בלתי מסוים ומתחלף, שירותי לינה ושירותים נלווים, בתמורה ולפרקי זמן קצובים וקצרים

, במגזר הכפרי או במגזר העירוני, אירוח יחידות 10-מתקן אירוח תיירותי ובו לא יותר מ : "צימר" .2.6

ירות על בית מגורים צמוד או מערך שירות אחר, אשר בו מספקים או מציעים הנסמך לצרכי מתן ש

 .בתמורה, שירותי לינה למטרות אירוח ונופש, לפרק זמן קצוב ,לספק

המשמשת לאירוח ונופש שבה חדר אחד לפחות, ובו מיטה, חדר רחצה  יחידה :"אירוח"יחידת  .2.7

 ושירותים. 

 תיירים תעל ידי סוכן תיירות נכנסת לאישור קבוצ המוגשתבקשה   :"בקשה לרישום קבוצת תיירים" .2.8

בכפוף לתנאים המנויים בנוהל זה, אשר מוגשת באתר משרד התיירות. הבקשה תכלול רשימת מוזמנים 

 ופרטים נוספים כאמור בטופס הבקשה הדיגיטלי המפורסם באתר משרד התיירות.

, ובלבד 1967-דרך(, התשכ"ז יתי תיירות )מוררישיון מורה דרך כאמור בתקנות שירו בעל: "מורה דרך"  .2.9

 שרישיונו בתוקף. 

 הוראת) החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות תקנות :"תקנות הגבלת הפעילות" .2.10

 אלו תקנות של במקומן שיבואו התקנות או, 2020-ף"התש(, נוספות והוראות פעילות הגבלת()שעה

 .עת באותה בתוקף עומדותו
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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(  :התעופה""תקנות  .2.11

 אלו תקנות של במקומן שיבואו התקנות או, 2020-)הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות(, תש"ף

 .עת באותה בתוקף ועומדות

)הוראת שעה( תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  תקנות הבדיקות":" .2.12

 אלו תקנות של במקומן שיבואו התקנות או, 2021-)חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל(, תשפ"א

 .עת באותה בתוקף ועומדות

צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, "צו בידוד בית":  .2.13

 .עת באותה צו אחר שיבוא במקומו ויעמוד בתוקף או, 2020-תש"ף

צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( בהתאם להגדרה ב :PCRבדיקת  .2.14

 .2020-)הוראת שעה(, תש"ף

ידי משרד -במעבדה מאושרת על n-Cov-בדיקה לאבחון נוכחות נוגדנים ל"בדיקה סרולוגית":  .2.15

 הבריאות.

 

 לישראל תיירים בוצתלאישור כניסת ק תנאי סף .3

, לישראל כניסה של קבוצת תייריםלא תאשר  ,וההגירה לגרוע מהוראות כל דין, רשות האוכלוסיןמבלי  .3.1

 .אלא בכפוף לקיום התנאים הבאים

 בהתאם להוראות נוהל זה, תיירים קבוצת של כניסההמלצת הגורם הממליץ ממשרד התיירות לאשר  .3.2

היותה ממכסה מקסימלית שתיקבע לכך על ידי מנכ"ל משרד הבריאות או נציגו, ו לרבות היעדר חריגה

חשש לבריאות הציבור בכניסה  ישאו נציגו  משרד הבריאות שלעמדת מנכ"לממדינה שלא של הקבוצה 

 , קרי לא מדובר במדינה שהוגדרה כיעד מסוכן או יעד עם אזהרה חמורהשל קבוצת תיירים ממנה

  :קישור זה)רשימת מדינות אלו ניתן למצוא ב

-red-https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/green

countries?skip=0&destination=%D7%94 .) 

שתוגש למשרד התיירות,  )להלן: "הסוכן"( ת תייריםקבוצ מארגןה סוכן תיירות נכנסת התחייבות .3.3

 .'בבנספח המפורטים  והתגובות המקריםלעמוד בהוראות נוהל זה, לרבות 

 במהלךשלילית שתבוצע   PCR  בדיקת ובידם מחוסנים תיירים יהיויגיעו לישראל שכל חברי הקבוצה  .3.4

  .לישראל המטוס בו מגיעה הקבוצההמראת שעות לפני   72

 .הקורונה במחלת רפואי טיפול המכסה ביטוח פוליסת רכשו לישראל שיגיעו הקבוצה חברי כל .3.5

, בארץ ובחו"ל ,קבוצהה , הנהג והמדריך שליםפרטי ההתקשרות המלאים של התייר יהיו סוכןהבידי  .3.6

. תעודות המתחסן של המשתתפיםהעתקים של, וכן "לבחו וכתובת"ל דוא, סלולרי טלפון' מס לרבות

 הסוכן יעביר ,כמו כן .לצרכים בריאותיים בארץיהיה רשאי להתקשר עם התייר לאחר הביקור סוכן ה

במידת  תאפידמיולוגי חקירהלצורך  או התיירות הבריאות לידי משרד , הנהג והמדריךאת פרטי התייר

מה שבאחריות הסוכן, לקבל הסכמה מחברי הקבוצה למסירת הפרטים הנדרשים ולמטרה ל הנדרש.

 הם מתבקשים.

 לות מהפעלת מתווה זה.והע לסוגיותעל מנת לספק מענה בזמן אמת  24/7משרד התיירות יפעיל חמ"ל  .3.7

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0&destination=%D7%94
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0&destination=%D7%94
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ידי משרד -תעודת התחסנות או החלמה שהונפקה על בעלימורה דרך מוסמך ונהג  לקבוצה יצוות הסוכן .3.8

הבריאות, שילוו את הקבוצה במשך כל זמן הביקור בארץ, מרגע הנחיתה ועד ההמראה חזרה לארצם, 

 . פרט ללינה

 ביקור זמן כל במשךעליהם טלפון נייד עם חיבור לרשת סלולרית  יישאו הקבוצה ונהג הדרך מורה .3.9

 .בישראל הקבוצה

הביקור  בעת, בהתאם לתקנות. פתוח בשטח להתקהלותהקבוצה לא יעלה על המספר המותר  גודל .3.10

 .בישראל לדין בהתאםהקבוצה בהתאם למספר המותר להתקהלות  תתפצלבמקומות סגורים 

ישמור רישום זה  הסוכןרישום מדויק הכולל שעות ומקומות ביקור של כלל הקבוצה.  ינהל הסוכן .3.11

ק פרטים אלו למשרד הבריאות או לכל גורם המוסמך מטעם המדינה לבצע ימים ויספ 20לתקופה של 

 חקירות אפידמיולוגיות במידה ויידרש לכך.

נודע  או נמסר בקשה של סוכן להזמין קבוצת תיירים אם לאשר לא תהיה רשאית שרשות האוכלוסין  .3.12

וקבוצות תיירות קודמות הסוכן, הנהג, מורה הדרך לה מגורמי משרד התיירות או משרד הבריאות כי 

 שהגיעו לישראל דרך סוכן זה לא עמדו בהוראות הדין, נוהל זה, ובתנאי השהייה בישראל.

הפר תנאי שבביקורו הקודם אף מטעם זה אשר כניסה של תייר ללא תהיה רשאית שרשות האוכלוסין 

 א עמד בתנאי נוהל זה.מתנאיי הכניסה או השהייה בישראל ול

 

 מנגנון 4

 לגורם הממליץ במשרד התיירות: תיירים קבוצת לאישור בקשה הגשת 4.1

 לרישום בקשהבאתר משרד התיירות  להגיש רשאי יהיה, זה בנוהל כהגדרתו סוכןה 4.1.1

 לצורך אירוחם בארץ.  מחוסנים תיירים קבוצת

 בטופס תוגש הבקשה. לארץ הקבוצה הגעת מועד לפני יום 15 הפחות לכל תוגש הבקשה 4.1.2

 (.'ב בנספחהבקשה  טופס)ראו  תהתיירו משרד באתר ייעודי

 :רשות האוכלוסיןעל ידי  הקבוצה אישורל משרד התיירותת הגורם הממליץ בהמלצ 4.2

 המלצות לאשר קבוצות תייריםוההגירה משרד התיירות יעביר לרשות האוכלוסין  4.2.1

 .בהתאם לנוהל זה

על  שנקבעה המקסימלית משרד התיירות לא ימליץ על אישור יותר קבוצות מהמכסה 4.2.2

ידי מנכ"ל משרד הבריאות או נציגו, ולא ימליץ על הגעה של קבוצת תיירים ממדינה 

, יש חשש לבריאות הציבור בכניסה של קבוצת תיירים ממנה שלעמדת המנכ"ל או נציגו

 .קרי לא מדובר במדינה שהוגדרה כיעד מסוכן או יעד עם אזהרה חמורה

מיום הגשת כלל המסמכים הנדרשים בבקשה יספר הגורם הממליץ מניין הימים לטיפול  4.2.3

 ימי 3-לא יותר מ על ויעמוד ועד לקבלת האישורים הנדרשים לשם טיפול בבקשה

  .ההגירהו האוכלוסין לרשותהתיירות יעביר את הבקשה  משרד. עסקים

 בלבד.  קבוצה אחתכל בקשה תוגש באופן פרטני עבור  4.2.4

ויחליט באם  ההגירהו האוכלוסיןלפני העברתה לרשות  הבקשההגורם הממליץ יבחן את  4.2.5

עמידת הסוכן  במסגרת זו הגורם הממליץ יבחן את .הקבוצה לישראללהמליץ על כניסת 
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התנהלות הקבוצות הקודמות שהגיעו לישראל דרך סוכן זה,  בהוראות נוהל זה וכן את

ולא ימליץ על אישור קבוצת תיירים של סוכן שלא עמד בהוראות נוהל זה במקרים 

 .תייר שלא פעל לפי הוראות נוהל זהעל אישור , או קודמים

 .אשר הגיש את הבקשה סוכןלהמלצה שלילית תנומק ותשלח  4.2.6

עיון חוזר  ממשרד התיירות לבקש יוכלאשר בקשתו נדחתה על ידי משרד התיירות,  סוכן 4.2.7

 :בבקשה, באופן הבא

בעמדת הגורם הממליץ נפלה בשיקול הדעת  אועובדתיות ההסבור כי בקביעות סוכן   4.2.7.1

יום מיום קבלת  15טעות, רשאי להגיש לגורם הממליץ בקשה לעיון חוזר, תוך 

 ההודעה על דחיית הבקשה.

 . עסקיםימי  3הגורם הממליץ ידון בבקשה לעיון חוזר וישיב לפונה בתוך  4.2.7.2

 בקובץ ממוחשב באופן שתואם עם רשות האוכלוסין יעביר, פעם ביום, משרד התיירות 4.2.8

לרשות  המלצתו החיוביתשקיבלו את  בבקשותאת רשימת פרטי הנוסעים  ,וההגירה

 .האוכלוסין וההגירה

מניעה  לא מצאהתבדוק את הבקשה בהתאם לסמכויותיה, ואם רשות האוכלוסין וההגירה   4.2.9

  .סוכןותשלח אותם ל קבוצהעבור ה לישראל כניסה יאישור לכך, תנפיק

כניסתה של הקבוצה או מי מבין משתתפיה, לסרב ורשות האוכלוסין וההגירה ת במקרה 4.2.10

יעביר את האישורים לנוסעים  הסוכן הסוכן והן את משרד התיירות. את תעדכן הןהרשות 

 בקבוצה בטרם הגעתם ארצה.

שממנה נכנסת  מדינה, הלישראלככל שלאחר שניתן אישור לכניסת קבוצת התיירים  4.2.11

לפי  נכנסה לרשימת המדינות שהמחלימים והמחוסנים שחזרו מהן חייבים בבידוד הקבוצה

כניסתה של קבוצת האישורים שניתנו לתבטל את וההגירה רשות האוכלוסין   ,צו בידוד בית

 התיירים לארץ לפי נוהל זה. 

לכניסת קבוצת תיירים  אישורשניתן לאחר  , בו4.2.11בכל מקרה שלא כאמור בסעיף  4.2.12

כניסה של קבוצת תיירים מאותה מדינה, בהתאם מיעלה חשש לבריאות הציבור  ,לישראל

תשקול , בליווי התשתית העובדתית שבבסיסה נציג משרד הבריאות ה מנומקת שללבקש

, ובלבד שמועד לבטל את אישורי הכניסה ככל שטרם מומשו וההגירה רשות האוכלוסין

זאת למעט אם מדובר במקרה חירום . טרם הביטולשעות  48-הכניסה לישראל הינו יותר מ

הקבוצה גם האישור לכניסת וסכנה ממשית לכניסת תחלואה, שאז ניתן יהיה לבטל את 

 במועד מאוחר יותר.

 

 :בישראלתנאי שהיית קבוצת תיירים  .5

רשות האוכלוסין וההגירה תיקבע כי קיום הוראות כל דין, ועמידה בתנאי נוהל זה, יהוו תנאי .5.1

 לשהייתם של חברי קבוצת התיירים בישראל. 

 .התקנות, בהוראות ידיעתו למיטב, העומדים מספקים השירותים סוגי כל את ירכוש הסוכן.5.2
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התחסנות או החלמה  תעודת בעליאחד ונהג אחד  דרך מורהלאורך כל הביקור ילווה את הקבוצה .5.3

, . המדריך והנהג ישהו יחד עם הקבוצה לאורך כל הביקור בישראלהבריאותידי משרד -שהונפקה על

  .פרט ללינה

 מסיכה. עטית, לרבות חובת דין כלכי חברי הקבוצה ממלאים אחר הוראות  יוודא הסוכן.5.4

 עלקומות ביקור של כלל הקבוצה. לנהל רישום מדויק הכולל שעות ומ הסוכןכל הביקור על  לאורך.5.5

ספק פרטים לבישראל, ו הקבוצה ביקור סיום לאחרימים  20לתקופה של  הרישום את לשמור הסוכן

 במידה אפידמיולוגיות חקירות לבצע המדינה מטעם המוסמך גורם לכל או הבריאות למשרד אלו

 . לכך ויידרש

  יחד.  ישהובארץ, חברי הקבוצה  הביקורהסוכן יוודא כי לאורך כל זמן .5.6

 

 :מלון ו/או צימר.5.7

בהתאם  הפועלים בצימריםאו /ו מלון בבתיאך ורק  תתאכסן הקבוצההסוכן ידאג לכך ש .5.7.1

 . התקנותלהוראות 

 בדלפק( Check Out) ועזיבה( Check in) קבלה תהליך תבצע הקבוצה כי ידאג הסוכן .5.7.2

 חברי את רק ויישרת, זה לצורך הצימראו /ו המלון בית ידי על שיוקצה ונפרד ייעודי

 .והעזיבה הקבלה תהליך בעת הקבוצה

, יוגדר מתחם נפרד ומבודד משאר אורחי הצימראו /והמלון  יתבב תאכל והקבוצה במידה .5.7.3

המלון ו/או הצימר. המתחם יכול להיות בתוך חדרי האוכל של בית המלון ו/או הצימר 

 לשם כך. הצימראו /ו המלון ביתאו בחדר ייעודי אחר שיוקצה על ידי 

 הקבוצה של החדרים כאשר, מוגדר אגף /בשטח חדרים לקבוצה יקצהו/או הצימר  המלון .5.7.4

 במלון ו/או הצימר. האורחים שאר של מהחדרים ברורה בצורה מופרדים

 

 :תחבורה.5.8

הקבוצה תתנייד באוטובוס ייעודי שישמש רק את חברי הקבוצה במשך הסוכן ידאג לכך ש .5.8.1

 השהייה בישראל. זמןכל 

אמצעי חיטוי באוטובוס עבור כל חברי הקבוצה במהלך כל תקופת סוכן ידאג להמצאות ה .5.8.2

 הביקור בארץ.

 הסוכן יוודא ניקיון פנימי יסודי של האוטובוס מידי יום. .5.8.3

 

 תיירות אתרי.5.9

 ככלהתיירות, על מנת להימנע  באתרימראש את שעות הביקור של הקבוצה  יתאםסוכן ה .5.9.1

  הניתן מחיכוך עם מבקרים אחרים.
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 מסעדות .5.10

 בתוך הסועדים משאר מבודד מתחם, נפרד חדר  הקצאה של המסעדה מול יתאם הסוכן .5.10.1

 ., שבו תסעד הקבוצהאו אזור מתוחם לקבוצה בחוץ המסעדה

 .התקנות בהוראותהקבוצה תאכל אך ורק במסעדות העומדות  .5.10.2

 

 קניות .5.11

מחיכוך עם  הניתןככל  מראש על מנת להימנע את הגעת הקבוצה לחנות תאםי הסוכן .5.11.1

 מבקרים אחרים.

 

 :זאת ובכלל דין כל בהוראות עמודהסוכן אחראי לוודא כי קבוצת התיירים תלאמור  בנוסף .6

 

 :התעופה לתקנות בהתאם לארץ ההגעה לפני נדרשות פעולות.6.1

 .הסוכן יוודא כי התייר מכיר את כל הוראות נוהל זה וכן כי התייר הינו מחוסן 6.1.1

בדיקת  תוצאת. PCRלישראל יבצעו חברי הקבוצה בדיקת  מראהההשעות לפני  72 במהלך 6.1.2

PCR .שלילית הינה תנאי לעליה לטיסה לישראל 

באתר משרד  הצהרת הבריאות ימלאו חברי הקבוצה הטיסה לישראלשעות טרם  24מהלך ב 6.1.3

מילוי הצהרת  אישור על .ויציינו בה את מספר הטלפון הנייד הישראלי של הסוכן הבריאות

 הבריאות מהווה גם הוא תנאי לעליה לטיסה לישראל.

 : לארץ הכניסה בעת נדרשות פעולות.6.2

 .למדינת ישראל םאת אישור רשות האוכלוסין וההגירה בכניסת חברי הקבוצה יציגו .6.2.1

 וטרם בישראל הנחיתה לאחר PCRיבצעו  הקבוצה חבריבהתאם לתקנות הבדיקות,  .6.2.2

 עבור הבדיקה יהווה תנאי לשהייתו בישראל.מראש ביצוע ותשלום הנוסע  "ג.מנתב יציאה

 בכניסה על חשבונם סרולוגית בדיקהיבצעו  הקבוצה חבריכדי להימנע מכניסה לבידוד,  .6.2.3

ואישור יציאה מבידוד )שיישלח , לבידוד עד קבלת תוצאה חיובית יכנסוו לישראל

תו ירוק לכתובת המייל שיזין הנוסע בטופס הנוסע נכנס(. לאחר מכן יוכלו להנפיק אישור 

 .הרמזור אתראו ב באמצעות אפליקציית רמזור

להנפיק אישור בו מספר שעות לאחר קבלת התוצאה החיובית עדיין לא ניתן במקרה ש .6.2.4

קול הבריאות   , יש לפנות למוקדרמזור או באתר ת רמזורהחלמה ותו ירוק באפליקציי

 : הבאביטול בידוד בקישור טופס ב

onExit@health.gov.ilhttps://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineExcepti 

הבקשה לטופס   .לקבלת תו ירוקגם בקשה ב שמדובר  במפורשלציין יש הבקשה טופס ב

ייפוי כוח חתום ע"י התייר שמייפה את כוחו של הסוכן לפנות בשמו למוקד קול  יש לצרף

התיעוד על תוצאת הבדיקה  את דרכון,  םצילו(, למתווה זה' דבהתאם לנספח הבריאות )

 מספר טלפון ישראליו תעודת התחסנות רשמית, בישראל נעשתההסרולוגית החיובית ש

https://corona.health.gov.il/
https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineExceptionExit@health.gov.il
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כלל המסמכים כאמור יוגשו  .לצורכי יצירת קשר מטעם משרד הבריאות במידת הצורך

 אחד שיצורף לטופס הבקשה. PDFבקובץ 

 

 באחריות סוכן התיירות הנכנסת אשר אירגן את הקבוצה: .7

 ן.מחוסהסוכן יוודא כי התייר מכיר את כל הוראות נוהל זה וכן כי התייר הינו  7.1

 יום 20 של מועד עד אצלו אותם וישמור הקבוצה חברי כל של החיסון תעודות העתקי את ירכז הסוכן 7.2

 .המוצא לארץ חזרתם לאחר

טופס הסכמה ויחתים את התייר על  את תנאי הכניסה והשהייה בישראליוודא כי התייר מכיר הסוכן  7.3

ועלה לאתר משרד י הטופס החתום . 'ג בנספח בישראל תנאי הכניסה והשהייההמפרט את  והתחייבות

  התיירות בטופס הבקשה.

יחתים את חברי הקבוצה טרם כניסתם לארץ על הסכמתם להעברת הפרטים הרלוונטיים  הסוכן 7.4

 הסוכן ,כן כמו .אפידימילוגיותלמשרדי הממשלה בישראל ככל שהללו יידרשו במסגרת חקירות 

 לנגיף םיחיובי ימצאושיהסכמה לשהות במלון חולים על חשבונם במידה  עליחתים את חברי הקבוצה 

 .הקורונה

 . ונוהל זה ותנאי שהייה בבידוד לפי הנחיות משרד הבריאות וודא כניסה לבידודהסוכן י 7.5

 עדכן את בתי המלון בנוגע לחדרים בהם שוהים התיירים החוליםהסוכן יעד קליטתם בבית המלון  7.6

בדיקה ב ה חיוביתגם אם מדובר בבידוד הנדרש עד למועד קבלת תוצא או החייבים בבידוד

על כל שינוי בסטטוס מיד ואישור יציאה מבידוד. הסוכן יעדכן את בית המלון  הסרולוגית

תייר שנדרש לבידוד בחדרו או האם מדובר בבכל רגע , כך שבית המלון ידע הבריאותי של הנוסעים

הסוכן יביא לידיעת בתי המלון המארחים את קבוצות  .להסתובב באופן חופשי במלון יכול

 הרלוונטיות לשהותם של התיירים בישראל הקבועות בנוהל זה.התיירים את כל ההוראות 

דווח לחמ"ל משרד התיירות על כל תייר עם תסמינים או חולה, וכן על השתלשלות הסוכן י 7.7

 העניינים ותוצאות האירוע. 

יסייע במסגרת החקירה האפידמיולוגית, ככל הסוכן , 1940בהתאם להוראות פקודת בריאות העם  7.8

 שיידרש לכך.

 

 יות חמ"ל משרד התיירות:אחר .8

משרד התיירות יפעיל חמ"ל לטיפול בסוגיות העולות מהגעת קבוצות תיירים לישראל במסגרת נוהל .8.1

בזמן וזה. משרד התיירות יעקוב אחר קיום הוראות נוהל זה טרם הגעתה של הקבוצה לישראל, 

 .050-6214239טלפון ליצירת קשר עם החמ"ל:  .שהותה בישראל

 מסוכני התיירות הנכנסת שארגנו את הקבוצות. ירכז את המידע.8.2

 לרשותשל הפרת הדין בישראל או הפרת תנאי הכניסה לישראל לפי נוהל זה,  אירועדיווח בכל  יעביר.8.3

רם הממליץ יעביר לגו ,כמו כןאו למשטרת ישראל בהתאם לסוג ההפרה. וההגירה האוכלוסין 

בהתאם לדיווחים על . נוהל זה בהוראותשלא עמדו ותיירים במשרד התיירות מידע לגבי סוכנים 

ממקור אחר,  וההגירה שיגיעו לרשות האוכלוסיןתיירים כאמור, או דיווחים על הפרות הפרות 
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 זמן לתקופתאת זכות הכניסה לישראל של אותו תייר  לשלולתשקול  וההגירה רשות האוכלוסין

  .דעתה לשיקול בהתאם

להוראות כל  בכפוף, למשרד הבריאות במסגרת החקירה האפידמיולוגית, ככל שיידרש לכך יסייע.8.4
 .דין

 

 "גיםמקת .9

 סרולוגית בבדיקה שלילית תשובה שקיבלתייר  – ראשוןתרחיש .9.1

יכנס לבידוד ו, לסוכן מיד כך על ידווח סרולוגית בבדיקה שלילית תשובה שקיבלתייר  9.1.1

 לבידודידאג להעביר את אותו אדם  הסוכןבאופן מידי בהתאם לאמור בצו בידוד בית. 

 על ולדווח, הבידוד תקופת לתום עד, המלון בבית ולא נופש ביחידת או שכורה בדירה

 .התיירות משרד"ל לחמ מיד כך

 את יןלהל ידאג הסוכן המלון בבית יתקיים והבידוד במידה, 1אף האמור בסעיף  על .9.1.2

ידוע ל ידאג הסוכן. אורחים ילונו לא לו הסמוכים החדרים בשני שלפחות בחדר המבודד

של צוות המלון על כך שחייב בבידוד מצוי במלון. יודגש, יש עדיפות לקיים את הבידוד 

  של התייר בדירה שכורה או יחידת נופש ולא בבית מלון.

 .התייר חשבון ועל הסוכן באחריות יהיה הבידוד קיום, ספק הסר למען .9.1.3

 

 תייר עם תסמינים / חולה – שניתרחיש   .9.2

או תייר שיקבל תוצאה חיובית בבדיקת  תייר המגלה אחד או יותר מתסמיני הקורונה .9.2.1

PCR ,בהתאם לאמור בצו  יכנס לבידוד באופן מידיידווח על כך לסוכן התיירות מיד, ו

 הסוכן ידאג לדווח לחמ"ל משרד התיירות מייד. .בידוד בית

 יקיים זמין אינו כאמור ומלון ובמידה, חשבונו על חולים במלון בידוד יקיים חולה תייר .9.2.2

 .הבריאות משרד להנחיות בהתאם שכורה בדירה בידוד

 .התייר חשבון ועל הסוכן באחריות יהיה הבידוד קיום, ספק הסר למען .9.2.3
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"סוכן תיירות נכנסתלהגשת בקשה כ" טריוניםריק –א'  נספח  

לקבל את אישור משרד התיירות לאירוח קבוצות תיירים, ולהירשם ברשימת סוכני הנסיעות המבקשים 

 :לתיירות נכנסת מטעם משרד התיירות, נדרשים לעמוד בתנאים הבאים

 .הסוכן הינו תאגיד הרשום בישראל, או יחיד שהינו תושב ישראל )יש לצרף אישורים( .א

לסוכן אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .ב

  .)יש לצרף את האישור( 1976 –חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 או, 2019 בשנת)מאתיים וחמישים אלף( דולר ארה"ב  250,000$ של נכנסת  מתיירותבעל מחזור שנתי  היה .ג

  .)יש לצרף אישור רואה חשבון(2020 לשנת שקדמו השנים לושבש בממוצע

סוכן הנסיעות, הבעלים או המנהל של סוכנות הנסיעות לא פעלו בדרך המהווה עבירה על חוק שירותי  .ד

או תקנות שהותקנו מכוחו, ולא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או  1976-תיירות התשל"ו

 .בחמש השנים שקדמו לפרסום הנוהל וכן נסיעותנסיבותיה אין הם ראויים לשמש כס

 בחמש לא נתקבלו כלפי הסוכן תלונות חוזרות ומוצדקות לגבי טיב שירותי סוכנות הנסיעות שהוא מספק .ה

 .זה נוהל הוראותלהנוגעות , ובפרט הנוהל לפרסום שקדמו השנים

סוכן נסיעות שיפסיק לעמוד בקריטריונים המפורטים לעיל, יוסר מרשימת סוכני הנסיעות לתיירות נכנסת 

 להגיש בקשה לאירוח קבוצות תיירים.  יכולים אשר
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טופס בקשה  –' ב נספח  

 

טופס בקשה עבור סוכן הנסיעות הישראלי המארח  -אישור אירוח קבוצות תיירים מחוסנים מחו"ל לישראל 

 את הקבוצה 

 . מקוונת בצורה מטה המופיע הטופס את למלא יש

 .לארץ הקבוצה הגעת מועד לפני יום 15 הפחות לכל תוגש הבקשה

}מלאו את שם סוכן הנסיעות  –בקשה עבור סוכן הנסיעות הישראלי המארח את הקבוצה  טופס: בנושא לציין נא

 המארח{ 

 תשובה מבוקשים פרטים

 המארח הנסיעות סוכןפרטי 

  תישראליה הנסיעות סוכנותשם 

  (ע.מ/ע.פ/)ח.פ הנסיעות סוכנותמספר מזהה של 

  כתובת בישראל של  סוכנות הנסיעות )רחוב, מספר, ישוב( 

  הנסיעות סוכנותטלפון של 

 פרטי איש/אשת הקשר מטעם החברה בישראל 

  ישם פרט

  שם משפחה 

  ת.ז

  (חתימהתפקיד )מנכ"ל/סמנכ"ל/מורשה 

 טלפון נייד 

 שמש ככתובת ההתקשרות בנוגע לבקשה זוי זה מספר

 

 אלקטרוני  דוארכתובת 

 כתובת מייל זו תשמש ככתובת ההתקשרות  בנוגע לבקשה זו

 

 הדרך המלווה את הקבוצה בישראל  מורהפרטי 
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  ישם פרט

  שם משפחה 

  ת.ז

 טלפון נייד 

 שמש ככתובת ההתקשרות בנוגע לבקשה זוי זה מספר

 

 אלקטרוני  דוארכתובת 

 כתובת מייל זו תשמש ככתובת ההתקשרות  בנוגע לבקשה זו

 

 ההסעות בחברת הקשראיש /בישראל הקבוצה את המלווה הנהגפרטי 

  ישם פרט

  שם משפחה 

  ת.ז

  ההסעות חברת שם

 טלפון נייד 

 שמש ככתובת ההתקשרות בנוגע לבקשה זוי זה מספר

 

 אלקטרוני  דוארכתובת 

 כתובת מייל זו תשמש ככתובת ההתקשרות  בנוגע לבקשה זו

 

 "למחו התיירים קבוצתפרטי 

  המשתתפים בקבוצת התיירים  מספר

 הפרטים את שיכלול התיירים בקבוצת משתתף כל של פירוט

 :הבאים

 באנגלית( פרטי שם( 

 )שם משפחה  )באנגלית 

 דרכון מספר 

 באנגלית( בדרכון הלאום מדינת( 

 לידה תאריך 
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 המוצא מדינת 

 לפני הכניסה לישראל ימים  14-שהה ב ןמדינות שבה 

 אלקטרוני דואר 

 אם קיים( ישראלי טלפון מספר( 

  האורחים בקבוצה )הלוך פרטי הטיסה/הטיסות של

 וחזור(

 התחסנות תעודת 

 הצהרת התייר 

 הביקור מסלול פירוט

  ההמראה לשעת ועד הנחיתה משעת בישראל הביקור תאריכי

  האורחים בו שילונו המלון פרטי

 הסוכןהצהרות 

 הנכם שמכם במילוי. הטופס מילוי תאריך ואת שמכם את מלאו אנא ובסופם הבאות ההצהרות אחר בקפידה קראו אנא

 .מטה המופיעות ההצהרות לכל מתחייבים ואתם שקראתם מתחייבים

 מצהירה על נכונותם של כל הפרטים שמילאתי בטופס. /מצהיר אני

 כפי שהוצהר בטופס זה.  בישראל וסיור לתיורמחו"ל היא  התיירים קבוצתמטרת ההגעה של 

במהלך ארגון הביקור, במהלך  מחוסניםאירוח קבוצות תיירים ל המתווה והנחיות הוראות אחר למלאמתחייבת /מתחייב אני

 . הביקור ולאחריו

ותנאי הנוהל, לרבות תנאי חובת  ההנחיות הבריאותיות בארץ כלללגבי הקבוצה  משתתפי כל אתמתחייבת ליידע /מתחייב אני

 .הבידוד

ע"י כל אחד ממשתפי הקבוצה ולשמור אותם אצלי עד  חתומים" התיירטופסי "הצהרת  כלללרכז את מתחייבת /מתחייב אני

 ליציאת כלל משתתפי הקבוצה מגבולות מדינת ישראל.   

יום לאחר חזרתם  20עד מועד של  ישמור אותם אצלללרכז את העתקי תעודות החיסון של כל חברי הקבוצה ו מתחייבת/מתחייבאני 

 לארץ המוצא.

 הדבקות של במקרה ביטוחי כיסוי גם הכולל מתאים רפואי ביטוח יש הקבוצה חברי שלכלל לוודאמתחייב/מתחייבת  אני

 .בארץ השהות במהלך בקורונה

הטיסה  השעות שלפני המראת 24במהלך  טופס הצהרת נוסע נכנס לישראלשכל חברי הקבוצה ימלאו את  מתחייבת /אני מתחייב

 .הנכנסת לישראל

https://go.gov.il/entry-report-form
https://go.gov.il/entry-report-form
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תעודת התחסנות או תעודת החלמה שהונפקה על ידי משרד  בעלי ונהג מוסמך דרך מורה לקבוצה לצוותמתחייב/מתחייבת  אני

 .למעט לינה לארצם חזרה ההמראה ועד הנחיתה מרגע, בארץ הביקור זמן כל במשך הקבוצה את שילווהבריאות 

 .ההסעות מחברת אותם שאקבל ברגע הנהג לפרטי בנוגעבטופס בקשה זה  התיירות משרד את לעדכןמתחייבת /מתחייב אני

לכך אספק פרטים אלו  ואדרשרישום מדויק הכולל שעות ומקומות ביקור של כלל הקבוצה. במידה  לנהלמתחייב/מתחייבת  אני

 .ימים מתום הביקור 20למשרד הבריאות או לכל גורם המוסמך מטעם המדינה לבצע חקירות אפידמיולוגיות עד 

 אחד מפתחים מדריךו נהגהקבוצה לרבות  מחברי אחד בו מקרה כל עללחמ"ל משרד התיירות  לדווחמתחייבת /מתחייב אני

שלילית בבדיקה  תוצאהאחד התיירים יקבל  אםאו  חיובי יוצא אם או ת קורונהלבדיק ניגש מהם אחד אם או ,מהסימפטומים

 .הסרולוגית

 .מחוסניםאירוח קבוצות תיירים  הקבוצה לפי ההוראות הרשומות במתווה אחר ובקרה מעקב לנהלמתחייבת /מתחייב אני

בהתאם להוראות משרד  ,חייבים בבידודה חוליםאני מתחייב/מתחייבת לשאת בכל עלויות הבידוד במקרה שימצא/ימצאו 

 .מארגןבין משתתפי הקבוצה אותה אני הבריאות, 

 .חולה מאומת או תסמינים עם בתייר טיפול לנוהל בהתאם לפעול מתחייבת /מתחייב אני

, וכן את העתקי זה בטופס המפורטים הפרטים להעברת הקבוצה חברי כל של בכתב הסכמתם את לקבלמתחייבת  /מתחייב אני

 אפידימילוגיות.ככל שהללו יידרשו במסגרת חקירות  ,בישראלהרלוונטיים למשרדי הממשלה  תעודות החיסון

 .מסמכים והודעות בנושא בקשה זו יישלחו לדואר האלקטרוני או למספר הטלפון שלי, כפי שנמסרו בטופס זה

"ל אל מול הגורמים המוסמכים על פי מחו התיירים קבוצתאיש/אשת הקשר הישיר והרציף במהלך ימי הביקור של  אהיה אני

 חוק במדינת ישראל.

בכל  Mitve20@tourism.gov.il :אני מתחייב/מתחייבת לעדכן את משרד התיירות באופן מיידי, באמצעות כתובת הדוא"ל

 .שינוי או עדכון שיחול באחד או יותר מהפרטים שמסרתי בבקשה זו

  מלא שם

  מילוי  תאריך
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 והסכמה לתנאי הכניסה והשהייה בישראלהצהרת התייר  –ג' נספח 

 בשפה העברית:נוסח 

 :אני ___________________ בעל מספר דרכון ________________, מצהיר בזאת כי

 אני מחוסן כנגד נגיף הקורונה ובידי תעודת חיסון.  .1

 ידוע לי כי תנאי לכניסה לישראל הוא רכישת פוליסת ביטוח המכסה טיפול במחלת הקורונה. .2

 שעות בטרם המראת המטוס לישראל. 72שלילית עד  PCRידוע לי כי תנאי לכניסה לישראל הוא בדיקת  .3

שעות בטרם הטיסה באתר משרד  24ידוע לי כי תנאי לעליה למטוס לישראל הינו מילוי הצהרת בריאות  .4

 הבריאות הישראלי וכי עליי למלא בהצהרה את מספר הטלפון הנייד של סוכן הנסיעות הישראלי. 

עליה עליי לשלם מבעוד  PCRתעופה בישראל, עליי לבצע בדיקת ידוע לי כי בעת כניסתי לישראל, עוד בנמל ה .5

 מועד. 

ידוע לי כי על מנת להימנע מכניסה לבידוד בישראל, עלי לבצע בדיקה סרולוגית על חשבוני, במקום אשר יתואם  .6

 על ידי סוכן הנסיעות וכי עליי להיכנס לבידוד עד לקבלת תוצאה חיובית והנפקת אישור יציאה מבידוד. 

בעת הגעתי לישראל ו/או במהלך שהותי אקבל תוצאה שלילית בבדיקה הסרולוגית, שבמקרה ע לי כי ידו .7

עליי לעדכן את סוכן הנסיעות ולהיכנס לבידוד באופן מיידי. כמו כן ידוע לי כי השהייה בבידוד תהיה , בישראל

 משרד הבריאות הישראלי.על חשבוני ובהתאם להוראות 

בעת , PCRאו אם אקבל תוצאה חיובית בבדיקת  COVID-19במקרה שאגלה אחד או יותר מתסמיני ידוע לי כי  .8

עליי לעדכן את סוכן הנסיעות ולהיכנס לבידוד באופן מיידי. כמו , הגעתי לישראל ו/או במהלך שהותי בישראל

בידוד שהייה בוכי ה בהתאם להוראות משרד הבריאות הישראליכן ידוע לי כי הבידוד יתקיים במלון חולים או 

 על חשבוני.תהיה 

 במסגרת הקבוצה ולא בנפרד ממנה.  לשהותבארץ, עליי  ביקוריידוע לי כי לאורך כל  .9

אני מסכים כי סוכן הנסיעות יעביר את פרטיי הרלוונטיים, לרבות העתק תעודת החיסון שלי ומסלול ביקורי  .10

 למשרדי הממשלה בישראל. בישראל, ככל שהללו יידרשו במסגרת חקירה אפידמיולוגית 

ומודע לכך, שהפרת אחד מהתנאים על ידי תאפשר לרשות האוכלוסין וההגירה  אלה תנאיםמתחייב למלא  אני .11

 לשיקוללדין ו בהתאם , או כל צעד אחר זמן לתקופת לישראל הכניסה זכותשל מדינת ישראל לשלול ממני את 

 .דעתה

 

   ________________     ________________   ________________       ________________ 

 תאריך    חתימה               מדינה            שם מלא          
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 טיפול בהוצאה מבידוד והוצאת אישור התחסנות –ייפוי כוח  –ד' נספח 

 עברית:הנוסח בשפה 

 

 זהות _________________הריני מייפה את כוחו של _______________________________ , מספר 

 לטפל עבורי בהליך הוצאה מבידוד ובהוצאת אישור התחסנות ממשרד הבריאות. 

 

 

________________       ________________      ________________     ________________ 

 תאריך    חתימה               מדינה            שם מלא          

 

 

 

 


