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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הידוק הגבלות( )תיקון מס' 4(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12ה, 23, 24, 25, 27 ו–44)ד()2( לחוק 
התש"ף-12020,  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות 

מתקינה הממשלה תקנות אלה:

שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות   .1
בהגדרה   ,2 בתקנה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשפ"א-22021  הגבלות(,  )הידוק 
"התקופה הקובעת", במקום "י"ח בשבט התשפ"א )31 בינואר 2021(" יבוא "כ"ג בשבט 

התשפ"א )5 בפברואר 2021( בשעה 07.00".

בתקנה 5 לתקנות העיקריות, בפסקה )2(, בפסקה )17( המובאת בה -  .2
בפסקת משנה )א( -  )1(

מחוץ  למדינה  "לטיסה  יבוא  לישראל"  מחוץ  אל  "לטיסה  במקום  ברישה,  )א( 
לישראל";

בסופה יבוא:  )ב( 

")4( מעבר של אדם אל מקום שהייה קבוע הנמצא מחוץ לישראל.";

אחרי פסקת משנה )א( יבוא:  )2(

בפסקת  כאמור  מותרת  לישראל  מחוץ  למדינה  לטיסה  שיציאתו  ")א1( אדם 
משנה )א(, ישלח הודעה למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, באמצעות אתר 
האינטרנט של המשרד, על כך שהוא יוצא לטיסה למטרה מהמטרות המפורטות  
הודעה  לטוס;  נדרש  הוא  שבו  המועד  או  טיסתו  מועד  ועל  )א(,  משנה  בפסקת 

כאמור תישלח מוקדם ככל האפשר.";

נציגו"  "או  יבוא  הבריאות"  משרד  של  הכללי  "המנהל  אחרי  )ב(,  משנה  בפסקת   )3(
ואחרי "המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים" יבוא "או נציגו".

בתקנה 11 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:  .3
בינואר   31( התשפ"א  בשבט  "י"ח  במקום  פעילות,  הגבלת  לתקנות   21 ")ג( בתקנה 

2021(" יבוא "כ"ג בשבט התשפ"א )5 בפברואר 2021( בשעה 07.00".

בתקנה 14 לתקנות העיקריות, בפסקה )2()ב(, בפסקה )2א6( המובאת בה, אחרי "מתן   .4
בחוק  כהגדרתה  מוכרת  טכנולוגית  "למכללה  יבוא  גבוהה"  להשכלה  למוסד  גישה 
בחוק  כהגדרתו  לאמנות  למוסד  התשע"ג-32012,  המוסמכים,  והטכנאים  ההנדסאים 
זכויות הסטודנט, התשס"ז-42007, הנתמך על ידי משרד התרבות והספורט או לבית 
הספורט,  שבחוק  הסמכה"  "תעודת  להגדרה   )1( בפסקה  כאמור  הכרה  שקיבל  ספר 

התשמ"ח-51988".

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 11

תיקון תקנה 14

ס"ח התש"ף, עמ' 266; התשפ"א, עמ' 58.  1

ק"ת התשפ"א, עמ' 1454, עמ' 1610, עמ' 1622 ועמ' 1660.  2
ס"ח התשע"ג, עמ' 18.  3

ס"ח התשס"ז, עמ' 320.  4
ס"ח התשמ"ח, עמ' 188.  5
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בתקנה 36א לתקנות העיקריות -  .5
בפסקה )1( המובאת בה, אחרי "והמנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה"   )1(
התעשייה  במשרד  ובמדע  בטכנולוגיה  להכשרה  הממשלתי  המכון  "מנהלת  יבוא 
התרבות  משרד  של  הכללי  המנהל  או  מה"ט(,  מנהלת   - )להלן  והתעסוקה  המסחר 

והספורט, לפי העניין";

"או  יבוא  גבוהה"  להשכלה  המועצה  של  הכללי  "והמנהל  אחרי   ,)2( בפסקה   )2(
מנהלת מה"ט, לפי העניין".

בתקנה 39 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:  .6
")ג( בתקנה  37 לתקנות החינוך, במקום "י"ח בשבט התשפ"א )31 בינואר 2021(" יבוא 

"כ"ג בשבט התשפ"א )5 בפברואר 2021( בשעה 07.00".

בתקנה 47 לתקנות העיקריות, במקום "י"ח בשבט התשפ"א )31 בינואר 2021(" יבוא   .7
"כ"ג בשבט התשפ"א )5 בפברואר 2021( בשעה 07.00".

י"ט בשבט התשפ"א )1 בפברואר 2021(
)חמ 3-6092(
)חמ 3-6104(
)חמ 3-6116(
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