תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של
מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות)(תיקון מס'  ,)14התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 8 ,4א 24 ,23 ,10 ,ו 25-לחוק סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ,התש"ף( 12020-להלן –
החוק) ,ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת /ולאחר שהתקיים
האמור בסעיף (4ד)(()2א) לחוק ,מתקינה הממשלה תקנות אלה:
החלפת תקנה 5

.1

החלפת תקנה 12
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תחילה

.3

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) ,במקום תקנה  5יבוא:
"כניסת .5
עובד
המוסד

עובד המוסד ,שאינו מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית
לבגירים או מוסד תורני על-תיכוני ,ואינו מחלים או מחוסן או
קיבל אישור מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני
לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל ,לא ייכנס למוסד
אלא אם כן ,הציג למנהל המוסד או למי מטעמו אישור על
תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או אישור על תוצאה
שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת  PCRבמהלך 7
הימים שקדמו לכניסתו למוסד במסגרת תכנית "מגן חינוך",
והכול בצירוף תעודה מזהה; לעניין אדם מנוע חיסון – אישור
כאמור בתקנה זו או אישור על תוצאה שלילית בבדיקה שביצע
במהלך  7הימים שקדמו לכניסתו למוסד בצירוף הצגת תעודה
מזהה".

במקום תקנה  12לתקנות העיקריות יבוא:
"תוקף

.12

תוקפן של תקנות אלה ,למעט תקנות 5א5 ,ב8 ,ב9 ,א עד 9ד
והתוספת השנייה ,עד יום כ"ח באדר א' התשפ"ב ( 1במרס
.)2022

תחילתן של תקנות אלה ביום ו' באדר א' התשפ"ב ( 7בפברואר .)2022
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 1ס"ח התש"ף ,עמ'  266ועמ' .378
 2ק"ת התשפ"א ,עמ'  ; 3944התשפ"ב ,עמ' .1872

__________________
נפתלי בנט
ראש הממשלה

דברי הסבר
 .1העולם ,וישראל כחלק ממנו ,נמצא כעת בעיצומה של פנדמיה כתוצאה מהתפרצות והתפשטות הנגיף SARS-
 CoV-2הגורם למחלה ( COVID-19להלן" :המחלה" או "הנגיף") .החל מחודש דצמבר האחרון מתמודדת
ישראל עם גל תחלואה חמישי הנובע מווריאנט של נגיף הקורונה המכונה "אומיקרון" .וריאנט זה מדבק
הרבה יותר מווריאנט המכונה "דלתא" ,שהיה נפוץ בישראל קודם לכן .בעקבות התפשטות האומיקרון,
התחלואה בישראל בתקופה האחרונה עולה במהירות מידי יום .נכון ליום  1.2.2022מספר המאומתים ליום
עומד על  60,329בני אדם וההערכה היא כי קיימים עוד הרבה יותר מכך ,מספר המאומתים השבועי בממוצע
עומד על  67,491ומקדם ההדבקה עומד על .0.91
 .2למרות שמסתמנת שחיקה ברמת המוגנות בפני הדבקה באומיקרון בהשוואה לדלתא עם ההתרחקות
ממועד קבלת החיסון האחרון או ההחלמה ,בהתאם למחקרים שונים מהעולם ולנתונים מישראל ,סבורים
גורמי המקצוע כי קיים סיכון רב יותר ללא מחוסנים ולא מחלימים להידבק ולהדביק לעומת מחוסנים
ומחלימים כהגדרת משרד הבריאות.
 .3נוכח האמור ,חובת עטיית מסיכה והצגת אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית בעת כניסת
עובד שאינו מחלים או מחוסן למוסדות חינוך של קטינים  -הכוללים אוכלוסייה פגיעה הנמצאת בסיכון
מוגבר להדבקה (כגון ילדים שאינם ברי חיסון וילדים שאינם יכולים להחליט לבדם האם להתחסן)  -עדיין
מהווים אסטרטגיה משמעותית לצמצום התפשטות התחלואה ולהגנה על אוכלוסייה זו.
 .4ביום  12.8.2021פורסמו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלת פעילות של
מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות) ,התשפ"א( 2021-להלן – תקנות החינוך).
 .5בהתאם להחלטת קבינט הקורונה מיום  ,1.2.2022מוצע בתיקון זה להאריך עד ליום  1.3.2022את התקנות
בעניין חובת עטיית מסיכה וכניסת עובד המוסד ,שאינו מוסד להשכלה של בגירים שאינו מחלים או מחוסן
בהצגת אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית.
תקנה 1
מוצע לתקן את תקנה  5כך שעובדי מוסדות שאינם מוסדות להשכלה של בגירים ,שאינם מחלימים או
מחוסנים ,יידרשו להציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית.
תקנה 2
מוצע להאריך את תוקף התקנות לעניין עטיית מסיכה וכניסת עובד המוסד שאינו מחלים או מחוסן בהצגת
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית -עד ליום  1במרס .2022
תקנה 4
מוצע כי התקנות ייכנסו לתוקפן ביום  7בפברואר .2022

