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חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 
)תיקון מס' 6(, התשפ"א-2021 *

שעה(,1פתיקוןסעיף1 )הוראת החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות בחוק
התש"ף-12020)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1,אחריההגדרה"חוקחינוךמיוחד"יבוא:

""חוקהכניסהלישראל"-חוקהכניסהלישראל,התשי"ב-52פ21;"פ

בסעיף4לחוקהעיקרי-2פתיקוןסעיף4

בסעיףקטן)ג(,במקום"כאמורבסעיפים6ו־7)א("יבוא"כאמורבסעיפים7,6)א( )1(
ו־7א)א()1(";

בסעיףקטן)ד()2()ב(ו–)ג(,במקום"בסעיפים6ו־7"יבוא"בסעיפים7,6ו־7א)א()1("פ )2(

בסעיף7)א()1(לחוקהעיקרי,בפסקתמשנה)יח(,במקום"יציאהלשדהתעופה"יבוא3פתיקוןסעיף7
"יציאהלתחנתגבולשנקבעהלפיסעיף7לחוקהכניסהלישראל,ובכללזהלשדה

תעופהולמעברגבוליבשתיאוימי"פ

אחריסעיף7לחוקהעיקרייבוא:4פהוספתסעיף7א

"הגבלתהיציאה
מישראלוהכניסה

אליה

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקין7אפ )א(
תקנותלהגבלתהיציאהשלאדםמישראלוכניסתואליה,
לגביכלהמדינותאולגבימדינותמסוימות,בענייניםכמפורט

בפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן:

איסוריציאהמישראלאוכניסהאליה,ובלבד )1(
אזרח שאינו מי של מישראל יציאה תיאסר שלא
ישראליושאיןבידואשרהורישיוןלישיבתקבעלפי
חוקהכניסהלישראל,ושלמישיוצאמישראלאלמקום
מגוריםקבועמחוצהלה;לאיסורכאמורייקבעוסייגים
לישראל להיכנס דחופים לצרכיםחיוניים בשיםלב
אולצאתממנהולסיכוןהבריאותיהנובעמכניסהאו

מיציאהכאמור;

בדיקת לבצע לישראל הנכנס אדם על חובה )2(
קורונהמהסוגובמועדשייקבעבתקנות,לפניהכניסה
לישראלאולאחריה,וכןמניעתכניסהלישראלממי
שבבדיקתהקורונהשביצעהתקבלממצאחיובילנגיף
שקיבל אישור לפי מיוחדות בנסיבות אלא הקורונה
לכךמהמנהלכהגדרתובפקודתבריאותהעםובהתאם

לתנאיהאישורפ

הממשלהלאתתקיןתקנותכאמורבסעיףקטן)א()1( )ב(
אלאאםכןמתקיימיםכלאלה:

התקבלבכנסתביוםכ"בבשבטהתשפ"א)4בפברואר2021(]בישיבהשהחלהביוםכ"אבשבטהתשפ"א)3 *
בפברואר2021([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-2פ13,מיוםכ"אבשבטהתשפ"א

)3בפברואר2021(,עמ'252פ
ס"חהתש"ף,עמ'266;התשפ"א,עמ'8פ2פ 1

ס"חהתשי"ב,עמ'354פ 2



303 ספרהחוקים01פ2,כ"בבשבטהתשפ"א,2021פ2פ4

דעת חוות סמך על שוכנעה, הממשלה )1(
אפידמיולוגיתמטעםמשרדהבריאות,המתייחסת,בין
השאר,לשיעוריהתחלואהמחוץלישראלאובמדינות
מסוימות,כיישסיכוןמוגברלהגעתחוליםלישראל
מכלהמדינותאוממדינותמסוימות,וכיכניסהלישראל
ממדינותכאמורעלולהלהביאלהחמרהמשמעותית

ברמתהתחלואהבישראל;

פעולה בדרכי די אין כי שוכנעה הממשלה )2(
חלופיות,ובכללזהבקביעתהגבלהלפיסעיףקטן)א(

)2(אובהכרזהלפיסעיף22ג;

הממשלהשקלהאתהצורךבתקנותמולמידת )3(
הפגיעהבזכותהכניסהלישראלוהיציאהממנהלפי
סעיף6לחוק־יסוד:כבודהאדםוחירותו3,בהתחשב,
ביןהשאר,בפרקהזמןהרצוףשלהגבלתכניסהויציאה

כאמורפ

התקינההממשלהתקנותלפיסעיףקטן)א()1(וקבעה )ג(
סייגיםלאיסורהכניסהלישראלאוהיציאהממנהכאמור
באותוסעיףקטןאשרבחינתהתקיימותםמחייבתהפעלת
שיקולדעתפרטני,יינתןהאישורלהתקיימותהסייגיםכאמור
בידיועדתחריגיםשהרכבהכמפורטלהלן)בסעיףזה-ועדת

חריגים(,ויכולשתהיהיותרמוועדתחריגיםאחת:

עובדבכירשלרשותהאוכלוסיןוההגירהשימנה )1(
שרהפנים;

שר שימנה הבריאות משרד של בכיר עובד )2(
הבריאות;

עובדבכירשלמשרדהחוץשימנהשרהחוץפ )3(

לענייןפעולתהשלועדתחריגיםיחולוהוראותאלה: )ד(

החלטתועדתחריגיםתתקבללפיאמותמידה )1(
שוויוניותשיפורסמולציבורובשיםלבלצורךולמידת

הדחיפותשלאדםלהיכנסלישראלאולצאתממנה;

החלטתועדתחריגיםבבקשהשהוגשהלהתהיה )2(
מ־24 יאוחר ולא האפשרי בהקדם ותינתן מנומקת

שעותממועדהגשתהבקשהפ

עלהחלטהשלועדתחריגיםניתןלהגישהשגהלוועדת )ה(
השגותשהרכבהכמפורטלהלן)בסעיףזה-ועדתהשגות(:

ראשרשותהאוכלוסיןוההגירהאועובדרשות )1(
מדרגת בכירה בדרגה שהוא וההגירה האוכלוסין

העובדשבסעיףקטן)ג()1(,שימנהשרהפנים;

דעת חוות סמך על שוכנעה, הממשלה )1(
אפידמיולוגיתמטעםמשרדהבריאות,המתייחסת,בין
השאר,לשיעוריהתחלואהמחוץלישראלאובמדינות
מסוימות,כיישסיכוןמוגברלהגעתחוליםלישראל
מכלהמדינותאוממדינותמסוימות,וכיכניסהלישראל
ממדינותכאמורעלולהלהביאלהחמרהמשמעותית

ברמתהתחלואהבישראל;

פעולה בדרכי די אין כי שוכנעה הממשלה )2(
חלופיות,ובכללזהבקביעתהגבלהלפיסעיףקטן)א()2(

אובהכרזהלפיסעיף22ג;

הממשלהשקלהאתהצורךבתקנותמולמידת )3(
הפגיעהבזכותהכניסהלישראלוהיציאהממנהלפי
סעיף6לחוק־יסוד:כבודהאדםוחירותו3,בהתחשב,
ביןהשאר,בפרקהזמןהרצוףשלהגבלתכניסהויציאה

כאמורפ

התקינההממשלהתקנותלפיסעיףקטן)א()1(וקבעה )ג(
סייגיםלאיסורהכניסהלישראלאוהיציאהממנהכאמור
באותוסעיףקטןאשרבחינתהתקיימותםמחייבתהפעלת
שיקולדעתפרטני,יינתןהאישורלהתקיימותהסייגיםכאמור
בידיועדתחריגיםשהרכבהכמפורטלהלן)בסעיףזה-ועדת

חריגים(,ויכולשתהיהיותרמוועדתחריגיםאחת:

עובדבכירשלרשותהאוכלוסיןוההגירהשימנה )1(
שרהפנים;

שר שימנה הבריאות משרד של בכיר עובד )2(
הבריאות;

עובדבכירשלמשרדהחוץשימנהשרהחוץפ )3(

לענייןפעולתהשלועדתחריגיםיחולוהוראותאלה: )ד(

החלטתועדתחריגיםתתקבללפיאמותמידה )1(
שוויוניותשיפורסמולציבורובשיםלבלצורךולמידת

הדחיפותשלאדםלהיכנסלישראלאולצאתממנה;

החלטתועדתחריגיםבבקשהשהוגשהלהתהיה )2(
מ־24 יאוחר ולא האפשרי בהקדם ותינתן מנומקת

שעותממועדהגשתהבקשהפ

עלהחלטהשלועדתחריגיםניתןלהגישהשגהלוועדת )ה(
השגותשהרכבהכמפורטלהלן)בסעיףזה-ועדתהשגות(:

ראשרשותהאוכלוסיןוההגירהאועובדרשות )1(
מדרגת בכירה בדרגה שהוא וההגירה האוכלוסין

העובדשבסעיףקטן)ג()1(,שימנהשרהפנים;

ס"חהתשנ"ב,עמ'150פ 3

ספרהחוקים01פ2,כ"בבשבטהתשפ"א,2021פ2פ4



ספרהחוקים01פ2,כ"בבשבטהתשפ"א,2021פ2פ4 304

עובד או הבריאות משרד של הכללי המנהל )2(
משרדהבריאותשהואבדרגהבכירהמדרגתהעובד

שבסעיףקטן)ג()2(,שימנהשרהבריאות;

המנהלהכללישלמשרדהחוץאועובדמשרד )3(
שבסעיף העובד מדרגת בכירה בדרגה שהוא החוץ

קטן)ג()3(,שימנהשרהחוץפ

תהיה לה, שהוגשה בהשגה השגות ועדת החלטת )ו(
שעות מ־24 יאוחר ולא האפשרי בהקדם ותינתן מנומקת

ממועדהגשתההשגהפ

הוגשההשגהלוועדתהשגות,תעמודהחלטתועדת )ז(
חריגיםבתוקפהאלאאםכןהתקבלההחלטהאחרתבהשגהפ

עלהחלטהבהשגהניתןלהגישעתירהמינהליתלבית )ח(
המשפטלענייניםמינהלייםפ

יהיו חריגים בוועדת כי להחליט רשאית הממשלה )ט(
חבריםנציגיםשלשנימשרדיםנוספיםכפישתחליט;החליטה
כאמור,ימנהכלאחדמהשריםהממוניםעלאותםמשרדים
עובדבכירממשרדושיהיהחברועדתחריגיםוכןעובדבדרגה

גבוההיותרשיהיהחברועדתהשגותפ

הממשלהתמנהאתיושביהראששלועדתחריגיםושל )י(
ועדתההשגות,ביןמקרבחבריהוועדהוביןשלאמקרבםפ

התקינההממשלהתקנותלפיסעיףזה,תקבעבהןדרכי )יא(
פנייהנגישותוזמינותבשפותשונותלוועדתחריגיםולוועדת
הפנייה דרכי ואת התקנות את לציבור ותפרסם ההשגות,
השונות לקבוצות המותאם ונגיש בהיר באופן לוועדות
באוכלוסייה,לרבותבשפותשונות;מידעכאמוריובא,ככל
האפשר,לידיעתהנוגעיםבדבר,ובכללזהאנשיםהמבקשים
להיכנסלישראל,באמצעותשגרירויותוקונסוליות,פרסום
בכליתקשורתאובכלדרךיעילהאחרתשתמצאהממשלה

לנכוןבנסיבותהענייןפ"

בסעיף12)א(לחוקהעיקרי-5פתיקוןסעיף12

בפסקה)8()א(- )1(

לפני"הגבלותעלהפעלתכליטיס"יבוא"הגבלותלענייןכניסהלישראלשל )א(
כליטיסהנושאנוסעיםאויציאהמישראלשלכליטיסכאמור,שייקבעובשיםלב
לאפשרותהכניסהוהיציאהשלמישכניסתםויציאתםהותרהלפיסעיף7א)א()1(,וכן",

והמילים"וכןלענייןכניסתכליטיסזריםלשטחישראל"-יימחקו;

אחריפסקתמשנה)3(יבוא: )ב(

לדרוש ממנה או לישראל נוסעים הנושא טיס כלי מפעיל חובת )4("
תוצאה הטיס לכלי לעלייה כתנאי להציג הצוות ומאנשי מהנוסעים
שליליתבבדיקתקורונה,וחובתנוסעואישצוותבכליטיסכאמורלהציג

תוצאהשליליתבבדיקתקורונהלפניהעלייהלכליהטיספ";

ספרהחוקים01פ2,כ"בבשבטהתשפ"א,2021פ2פ4
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בפסקה)פ(,לפני"הגבלותלענייןהפעלתכלישיט"יבוא"הגבלותלענייןכניסת )2(
כלישיטלשטחישראלויציאתומשטחישראל,שייקבעובשיםלבלאפשרותהכניסה
והיציאהשלמישכניסתםויציאתםהותרהלפיסעיף7א)א()1(,וכן",המילים"וכןלעניין

כניסתכלישיטלשטחישראל"-יימחקו,ואחרי")2(עד)7("יבוא"ו-)8()א()4("פ

בסעיף22ג)ד(לחוקהעיקרי,הסיפההחלבמילים"ולפניהעברה"-תימחקפ6פתיקוןסעיף22ג

במקוםסעיף22יאלחוקהעיקרייבוא:7פהחלפתסעיף22יא

לשםמילויתפקידיםלפיסעיפים22בעד22הולשם22יאפ"סמכויות )א(
אכיפתההוראותהקבועותבהםיהיונתונותלנציגהמוסמך,

לרופאהמוסמךולשוטרהסמכויותהמפורטותבסעיף26פ

סירבאדםלמלאאחרהוראותהנציגהמוסמךאואחר )ב(
הוראותהרופאהמוסמך,רשאישוטר,לבקשתהנציגהמוסמך
אוהרופאהמוסמך,לעשותשימושבכוחסבירלשםהעברת
האדםלמקוםבידודמטעםהמדינהאולשםמניעתיציאתו
לדרישת שסירב מי את יראו זה, קטן סעיף לעניין ממנו;
הזדהותכמישסירבלמלאאחרהוראותהנציגהמוסמךאו

הרופאהמוסמךפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,לאיעשהשוטרשימוש )ג(
בכוחלשםהעברתאדםלמקוםבידודמטעםהמדינהאלא
לאחרשהתקייםבירורלפיהוראותסעיף22ב)ג(או22ג)ד(,
לפיהעניין,וניתןלאדםהסברבדברהצורךבשהייהבמקום
בידודמטעםהמדינהלשםמניעתהתפשטותנגיףהקורונה

ואתמשמעותסירובופ

שימושבכוחכאמורבסעיףקטן)ב(ייעשהעלידיבן )ד(
מינושלהאדם,זולתאםבנסיבותהענייןלאניתןלעשותכן
וישבדחייתהעברתולמקוםבידודמטעםהמדינהסיכוןבלתי

סבירלבריאותהציבורפ"

בסעיף37לחוקהעיקרי,המתקןאתחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-8,42000פתיקוןסעיף37
בפרט62לתוספתהראשונהלחוקהאמורהמובאבו,במקום"לפיסעיף22"יבוא"לפי

סעיפים7או־22"פ

בסעיף45לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:פפתיקוןסעיף45

איןבהוראותלפיחוקזהכדילגרועמסמכויותהנתונותלפיחוקהכניסהלישראל, ")ד(
ובלבדשהוראותשיינתנומכוחהסמכויותכאמורלאיסתרואתההוראותלפיחוקזהפ"

בסעיף46)א(לחוקהעיקרי,במקום"לפיסעיף7)א()1(ו־7)ב("יבוא"לפיסעיפים7)א(10פתיקוןסעיף46
)1(ו־)ב(ו־7א)א()1("פ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

בפסקה)פ(,לפני"הגבלותלענייןהפעלתכלישיט"יבוא"הגבלותלענייןכניסת )2(
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