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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות( )תיקון מס' 11(, 

התשפ"א-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 12 ו–23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות 
עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-12020 )להלן - החוק(, ולאחר שהתקיים 

האמור בסעיף 4)ד()2()א( לחוק, 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 
האמור  בו  שמתקיים  אדם  "למעט  יבוא  בסופה  )א()2()ב(,  משנה  בפסקת  העיקריות(, 

בסעיף 2)ג3( לצו בידוד בית".

בתקנה 30 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א( -  .2
בפסקת משנה )2()ב(, בסופה יבוא "למעט אדם שמתקיים בו האמור בסעיף 2)ג3(   )1(

לצו בידוד בית";

בפסקה )3( -  )2(

בתחילת פסקת משנה )א()2( יבוא "אם הוא נוסע יוצא - "; )א( 

במקום פסקת משנה )ב( יבוא: )ב( 

ראש  את  הכוללת  חריגים  ועדת  )א(,  משנה  בפסקת  האמור  אף  על  ")ב( 
והמנהל  הבריאות  משרד  של  הכללי  המנהל  וההגירה,  האוכלוסין  רשות 
הכללי של משרד החוץ או נציגיהם, רשאית לאשר בקשה של נוסע ששהה 
מחוץ לישראל מעל 72 שעות, לעלות לטיסה לישראל, גם אם לא התקיים 
בו האמור בפסקת משנה )א()1(, אם שוכנעה כי צורך הומניטרי או צורך 
אישי מיוחד מצדיק זאת, ובכלל זה אם קיים קושי ממשי של העדר נגישות 
החלטה  ההמראה;  במקום  )א()1(  משנה  בפסקת  כאמור   PCR לבדיקות 

לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת."

בתקנה 35 לתקנות העיקריות, בפסקה )13א(, המילים "אישור החלמה" - יימחקו.  .3
תחילתן של תקנות אלה ביום ב' באדר התשפ"א )14 בפברואר 2021(.  .4

כ"ז בשבט התשפ"א )9 בפברואר 2021(
)חמ 3-6096(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון תקנה 17

תיקון תקנה 30

תיקון תקנה 35

תחילה

ס"ח התש"ף, עמ' 266; התשפ"א, עמ' 206.  1

 ,1606 עמ'   ,1550 עמ'   ,1428 עמ'   ,872 עמ'   ,410 עמ'   ,174 עמ'   ,86 עמ'  התשפ"א,   ;1988 עמ'  התש"ף,  ק"ת   2 
עמ' 1662, עמ' 1768 ועמ' 1858.  
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