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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות( )תיקון מס' 5(, 

התשפ"א-2021

נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  לחוק  ו–12   4 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת  ובאישור  התש"ף-12020,  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה 

מתקינה הממשלה תקנות אלה:

שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות   .1
התקנות   - )להלן  התש"ף-22020  וטיסות(,  תעופה  שדות  הפעלת  על  )הגבלות 

העיקריות(, בתקנה 18, במקום תקנת משנה )א( יבוא:

")א(  מפעיל אווירי יפעיל בשדה התעופה דלפקים שיאפשרו לנוסעים לבצע רישום 
- )check-in( לטיסה

לטיסה בין–לאומית - 4 שעות לפחות לפני מועד ההמראה המתוכנן;  )1(

לטיסה פנים־ארצית - שעתיים לפחות לפני מועד ההמראה המתוכנן.  )2(

)א1(  מספר הדלפקים כאמור בתקנת משנה )א( יהיה -

מושבי  שמספר  מטוס  באמצעות  להתבצע  המתוכננת  בין–לאומית  בטיסה   )1(
הנוסעים בו עד 200 מושבים - 8 דלפקים לפחות;

מושבי  שמספר  מטוס  באמצעות  להתבצע  המתוכננת  בין–לאומית  בטיסה   )2(
הנוסעים בו מעל 200 מושבים - 6 דלפקים לפחות;

בטיסה פנים־ארצית - 4 דלפקים לפחות.  )3(

)א2( על אף האמור בתקנות משנה )א( ו–)א1(, מפעיל שדה התעופה רשאי לאשר 
למפעיל אווירי לפתוח דלפקים לרישום נוסעים לטיסה במועד מאוחר יותר מהאמור 
בתקנת משנה )א( או במספר נמוך מהאמור בתקנת משנה )א1(, אם תפוסת הנוסעים 
בטיסה נמוכה; אישור כאמור יינתן בכתב, לא יאוחר מ־5 שעות לפני מועד ההמראה 

המתוכנן."

בתקנה 30 לתקנות העיקריות -  .2
בטיסה  נוסע  להיות  לאדם  יתיר  לא  אווירי  "ומפעיל  במקום  )ב(,  משנה  בתקנת   )1(
בין–לאומית, אלא אם כן אותו אדם הציג למפעיל האווירי אישור כי" יבוא "אלא אם 

כן";

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  )2(

")ב1( נוסע נכנס או נוסע במעבר לא יעלה כנוסע לטיסה בין–לאומית, ומפעיל 
אווירי לא יתיר לאדם כאמור להיות נוסע בטיסה בין–לאומית, אלא אם כן אותו 
משנה  בתקנת  כאמור  הצהרה  מסירת  על  אישור  האווירי  למפעיל  הציג  אדם 
ועתיד  בטיסה  התעופה  לשדה  שהגיע  נוסע   - במעבר"  "נוסע  זה,  לעניין  )ב(; 
לעזוב את שדה התעופה בטיסה, בלי לצאת משדה התעופה בזמן שבין הגעתו 

לעזיבתו כאמור."

תיקון תקנה 18

תיקון תקנה 30

ס"ח התש"ף, עמ' 266.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 1988; התשפ"א, עמ' 86, עמ' 174, עמ' 410 ועמ' 872.  2
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בתקנה 35 לתקנות העיקריות -  .3
אחרי פסקה )6( יבוא:  )1(

")6א( מפעיל אווירי שלא הפעיל בשדה התעופה דלפקים לרישום לטיסה -

)1( מספר שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן כנדרש בתקנה 18)א(, 
או שהתיר לו מפעיל שדה התעופה לפי תקנה 18)א2(, בניגוד להוראות 

תקנה 18;

שדה  מפעיל  לו  שהתיר  או  18)א1(,  בתקנה  כאמור  במספר  )2( שלא 
התעופה לפי תקנה 18)א2(, בניגוד להוראות תקנה 18;";

יבוא  "30)ב("  ובמקום  במעבר"  נוסע  או  "נכנס  יבוא  "כנוסע"  אחרי   ,)13( בפסקה   )2(
"30)ב1(";

יבוא  "30)ב("  ובמקום  במעבר"  נוסע  או  "נכנס  יבוא  "לנוסע"  אחרי   ,)14( בפסקה   )3(
"30)ב1(".

בתקנה 36 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א(, בטבלה, אחרי מס"ד )5( יבוא:  .4

מס"ד
טור א'

העבירה
טור ב'

סכום בשקלים
טור ג'

סכום בשקלים

")5א(

)5ב(

35)6א()1( 

35)6א()2( 

5,000

"5,000

יבוא   ")2021 בינואר   6( התשפ"א  בטבת  "כ"ב  במקום  העיקריות,  לתקנות   41 בתקנה   .5
"כ"א בשבט התשפ"א )3 בפברואר 2021(".

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג בטבת התשפ"א )7 בינואר 2021(.  .6
כ"א בטבת התשפ"א )5 בינואר 2021(

)חמ 3-6096(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  
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תחילה
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