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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

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

שעה(,1צתיקוןסעיף1 )הוראת החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות בחוק
התש"ף-12020)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1,אחריההגדרה"חוקחינוךמיוחד"יבוא:

""חוקהכניסהלישראל"-חוקהכניסהלישראל,התשי"ב-52ע21;"צ

בסעיף4לחוקהעיקרי-2צתיקוןסעיף4

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("צ )2(

אושר )2020 ביולי 23( התש"ף באב ב' ביום  כללי
בכנסתחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעם 
נגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020)להלן-
החוק(צהחוקמעגןבחקיקהראשיתאתסמכותהממשלה
לנקוטאמצעיםמיוחדיםלהתמודדותעםנגיףהקורונהצ
מצב של קיומו על להכריז הממשלה את מסמיך החוק
חירוםבשלנגיףהקורונה,ומשפורסמההכרזהעלמצב
חירוםכאמור-להתקיןתקנות,ביןהשאר,לענייןהגבלת
פעילותבמרחבהפרטיוהציבוריולענייןהגבלתפעילות

בבתיעסק,במקומותהפתוחיםלציבורועודצ

מדינתישראלמתמודדתכיוםעםגלתחלואהשלישי,
מספר הנוכחי בגל המגפהצ מתחילת שהיה ביותר החמור
חולים 10,000 מעל של לשיא הגיע המאומתים החולים
מאומתיםליום)מעל8,300חוליםמאומתיםליוםבממוצע
שבועי(צקיימיםעומסאדירבקופותהחוליםובבתיהחולים
במקביל וזאת כמותם, נראו שלא קשה תחלואה ושיאי

למבצעהחיסוניםהאינטנסיביצ

עלה הקורונה נגיף עם ההתמודדות בתחילת כבר
בשל מחו"ל לישראל חוזרים על המגבלות בהטלת הצורך
התחלואהמחוץלישראלוכדילמנועהתפשטותשלהנגיף
כתוצאה במדינה התחלואה רמת של והחמרה בישראל
מחזרתםשלחוליקורונהמחו"לצבתקופההאחרונההצטרפו
הנגיףצ של )מוטציות( מווריאנטים חששות אלה לחששות
הנוכחי המצב הבריאות, במשרד המקצוע גורמי להערכת
של מהתפשטות הנראה, ככל נובע, גבוהה תחלואה של
ועל המקורי, הקורונה מזן יותר שמדבק האנגלי הווריאנט
פידיווחיםחדשיםגםגורםלתחלואהקשהותמותהגבוהה
על המאיימים נוספים זנים שני בעולם ידועים כיום יותרצ
ברזילאיצ וזן אפריקני דרום זן בישראל: הציבור בריאות
חיסונים כי ראיות קיימות כבר אפריקני הדרום הזן לגבי
נגדו פחות יעילים להיות עלולים בעולם כיום הניתנים
פי על הברזילאי, הזן לגבי המקוריצ הקורונה זן נגד מאשר
לכך קיימים טרם כי אם דומה, החשש גנומיים, ניתוחים
תימוכיןניסוייםצנכוןלהיום,מכיווןשאיןריצופיםשיטתיים

ברובמדינותהעולם,אי–אפשרלדעתמהיכןתגיעהסכנה
וכיצדלמקדאתפעולותהמניעהצככלשהזמןנוקףישעדות
לווריאנטיםמוטנטייםבמספרהולךוגדלשלמדינותצלרוב
כשמתגלהוריאנטחדשומשמעותוהקליניתמתבהרת,כבר
אחרותצ למדינות והפצה מדינה באותה ניכרת הדבקה יש
מדובר כאשר הבריאות, במשרד המקצוע גורמי לעמדת
כדי לישראל אחד מקרה של חדירה מספיקה בווריאנט,
מהותי בריאותי נזק ובהמשך התפשטות התפרצות, ליצור
לאוכלוסייתישראלצכניסהלישראלשלוריאנטהעלוללגרום
להחמרה משמעותי חשש יוצרת החיסון בפני לעמידות
בהתפשטותהנגיףובתחלואהממנובישראלוכמוכןשלילת
האפקטיביותשלהחיסוניםלבלימתהצוריאנטשלהנגיףעלול
אףלאייםבהדבקהחוזרתבקרבמחלימיםצזוסכנהממשית
לעלייהבתחלואהובתמותהוסכנהממשיתלבריאותהציבור
בישראל,וישלנקוטצעדיםמהיריםכדילבלוםאותהצמאחר
שכבר לאחר באיחור, מגיע במדינה וריאנט של שהזיהוי
הייתההדבקהבתוךהמדינה,חשובלנקוטפעולותמניעה

שימנעואפשרותכניסהשלאותםוריאנטיםלמדינהצ

בהתאםלכך,כדילמנועסכנהחמורהלבריאותהציבור
ולמאמציםלבלוםאתהתפשטותהנגיףבישראל,מוצעלתקן
אתהחוקבאופןשיאפשרלממשלהלקבועהגבלותבתקנות
וליציאה לישראל אדם של לכניסה הנוגע בכל החוק, לפי
יסמיךאת וכן מעבריםיבשתיים, ביםודרך באוויר, ממנה,
הממשלהלחייבאתהנכנסיםלישראללבצעבדיקותקורונהצ

הממשלה את להסמיך מוצע החוק בהצעת  סעיף 2
ממנה והיציאה לישראל הכניסה את להגביל 
בשל החוק(צ להצעת ו–6 4 לסעיפים הסבר דברי )ראו
הפגיעהבזכותלצאתמישראלובזכותשלאזרחישראלי
את לתקן מוצע זו, בסמכות הגלומה לישראל, להיכנס
סעיף4)ג(לחוקולקבועכיהתקנותשיגבילואתהכניסה
והיציאהכאמוריהיובתוקףלתקופהשלאתעלהעל14
לחוק 4)ד( סעיף את לתקן בהתאמה, מוצע, עוד ימיםצ

לענייןדיוניהוועדהשלהכנסתבתקנותכאמורצ

ס"חהתש"ף,עמ'266;התשפ"א,עמ'8ע2צ 1

ס"חהתשי"ב,עמ'354צ 2
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בסעיף7)א()1(לחוקהעיקרי,בפסקתמשנה)יח(,במקום"יציאהלשדהתעופה"יבוא3צתיקוןסעיף7
"יציאהלתחנתגבולשנקבעהלפיסעיף7לחוקהכניסהלישראל"צ

אחריסעיף7לחוקהעיקרייבוא:4צהוספתסעיף7א

"הגבלתהיציאה
מישראלוהכניסה

אליה

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקין7אצ )א(
לגבי אליה, והכניסה מישראל היציאה להגבלת תקנות
כמפורט בעניינים מסוימות, מדינות לגבי או המדינות כל

בפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן:

אליה, כניסה ועל מישראל יציאה על איסור )1(
ובלבדשלאתיאסריציאהמישראלשלמישאינואזרח
ישראליושאיןבידואשרהורישיוןלישיבתקבעלפי
חוקהכניסהלישראל;לאיסורכאמורייקבעוסייגים
לישראל להיכנס דחופים לצרכיםחיוניים בשיםלב
אולצאתממנהולסיכוןהבריאותיהנובעמכניסהאו

מיציאהכאמור;

בדיקת לבצע לישראל הנכנס אדם על חובה )2(
קורונהבמועדשייקבעבתקנותצ

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

בסעיף7)א()1(לחוקהעיקרי,בפסקתמשנה)יח(,במקום"יציאהלשדהתעופה"יבוא3צ
"יציאהלתחנתגבולשנקבעהלפיסעיף7לחוקהכניסהלישראל"צ

תיקוןסעיף7

הוספתסעיף7אאחריסעיף7לחוקהעיקרייבוא:4צ

"הגבלתהיציאה
מישראלוהכניסה

אליה

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקין7אצ )א(
לגבי אליה, והכניסה מישראל היציאה להגבלת תקנות
כמפורט בעניינים מסוימות, מדינות לגבי או המדינות כל

בפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן:

אליה, כניסה ועל מישראל יציאה על איסור )1(
ובלבדשלאתיאסריציאהמישראלשלמישאינואזרח
ישראליושאיןבידואשרהורישיוןלישיבתקבעלפי
חוקהכניסהלישראל;לאיסורכאמורייקבעוסייגים
לישראל להיכנס דחופים לצרכיםחיוניים בשיםלב
אולצאתממנהולסיכוןהבריאותיהנובעמכניסהאו

מיציאהכאמור;

בדיקת לבצע לישראל הנכנס אדם על חובה )2(
קורונהבמועדשייקבעבתקנותצ



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

סעיף7)א()1(לחוקמסמיךאתהממשלהלהגביל  סעיף 3
יציאהממקוםהמגוריםצפסקתמשנה)יח(לאותו 
סעיףמחייבתכיבתקנותלפיהסעיףהאמורתובטח"יציאה
לשדהתעופהלפיתנאיםשייקבעובתקנות"צמוצעלהרחיב
אתההוראההאמורהכךשבתקנותתובטחיציאהלכל
תחנותהגבולשנקבעולפיסעיף7לחוקהכניסהלישראל,
התשי"ב-52ע1)להלן-חוקהכניסהלישראל(,ובכללזהגם

תחנותגבולימיותויבשתיותצ

לסעיף 7א)א( המוצע סעיף 4

של כניסה במישרין להגביל סמכות אין כיום 
רקע על ממנה יציאתם את או לישראל ישראלים אזרחים
ההתמודדותעםנגיףהקורונהצבשלהחששמהגעהלארץ
שלחוליקורונהשנדבקובווריאנטשלהנגיףשהתפשטותו
בישראלעלולהלהחמיראתהפגיעהבבריאותהציבור,כפי
להסמיך מוצע ההסבר, לדברי הכללי בחלק לעיל שהוסבר
4לחוק,האוסרות אתהממשלהלהתקיןתקנות,לפיסעיף
אתהכניסהלישראלואתהיציאהממנהלצורךהתמודדות

עםנגיףהקורונה,ובכללזהבנוגעלאזרחיםישראליםצ

בשיםלבלזכותשלכלאדםלצאתמישראלולזכותשל
אזרחישראלילהיכנסאליה,המעוגנותבסעיף6לחוק–יסוד:
היציאה תיאסר לא כי לקבוע מוצע וחירותו, האדם כבוד
אשרה שאינואזרחישראליושאיןבידו מישראלשלאדם
זאת,שכן הכניסהלישראלצ חוק לפי קבע ורישיוןלישיבת
ורישיון אשרה ובעל ישראלי לאזרח בניגוד כאמור, אדם
לאנוצרת לישראל,ולכן בחזרה להיכנס זכאי אינו כאמור,

יציאתו בשל בישראל הנגיף להתפשטות הקשורה סכנה
מחויבת תהיה שהממשלה מוצע כן כמו הצפויהצ וחזרתו
כאמור, והכניסה היציאה לאיסור סייגים בתקנות לקבוע
בשיםלבלצרכיםחיונייםדחופיםלהיכנסלישראלאולצאת
ויציאה בכניסה הכרוך הבריאותי הסיכון לעומת ממנה,

כאמורצ

מחולי הנשקף הסיכון את להפחית כדי מוצע, עוד
קורונההמגיעיםלישראל,להסמיךאתהממשלהלחייבאדם
הנכנסלישראללבצעבדיקתקורונהבמועדשייקבעבתקנותצ

לסעיף 7א)ב( המוצע

להתקין הממשלה בסמכות השימוש כי לקבוע מוצע
יציאה איסור לעניין המוצע 7א)א()1( סעיף לפי תקנות
מישראלוכניסהאליה,יותנהבכךשהממשלהשוכנעה,על
כי הבריאות, משרד מטעם אפידמיולוגית דעת חוות סמך
קייםסיכוןמוגברלהגעתחוליםלישראלממדינותשנאסרת
היציאהאליהןמישראלאוהכניסהמהןלישראל,וכיכניסה
ברמת להחמרה להביא עלולה כאמור ממדינות לישראל
התחלואהבישראלצנוסףעלכך,הממשלהצריכהלהשתכנע,
להתקיןתקנותכאמור,שאיןדי כתנאילשימושבסמכותה
בדרכיפעולהחלופיות,ובכללזהחיובאדםהנכנסלישראל
חובת או המוצע 7א)א()2( סעיף לפי קורונה בדיקת לבצע
בידודבמקוםמטעםהמדינהכאמורבהכרזהלפיסעיף22ג
לחוקצכמוכן,חובהעלהממשלהלשקולאתהצורךבתקנות
מולמידתהפגיעהבזכותהכניסהלישראלוהיציאהממנה

לפיסעיף6לחוק–יסוד:כבודהאדםוחירותוצ
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דעת חוות סמך על שוכנעה, הממשלה )1(
אפידמיולוגיתמטעםמשרדהבריאות,המתייחסת,בין
השאר,לשיעוריהתחלואהמחוץלישראלאובמדינות
מסוימות,כיקייםסיכוןמוגברלהגעתחוליםלישראל
ממדינותשנאסרתהיציאהאליהןמישראלאוהכניסה
כאמור ממדינות לישראל כניסה וכי לישראל, מהן

עלולהלהביאלהחמרהברמתהתחלואהבישראל;

פעולה בדרכי די אין כי שוכנעה הממשלה )2(
קטן סעיף לפי הגבלה בקביעת זה ובכלל חלופיות,

)א()2(אובהכרזהלפיסעיף22ג;

הממשלהשקלהאתהצורךבתקנותמולמידת )3(
הפגיעהבזכותהכניסהלישראלוהיציאהממנהלפי

סעיף6לחוק־יסוד:כבודהאדםוחירותו3צ

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

חריגים(:

עובדבכירשלרשותהאוכלוסיןוההגירהשימנה )1(
שרהפנים;

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

עובדבכירשלמשרדהחוץשימנהשרהחוץצ )3(

לענייןפעולתהשלועדתחריגיםיחולוהוראותאלה: )ד(

החלטתועדתחריגיםתתקבללפיאמותמידה )1(
שוויוניות,ובשיםלבלצורךשלאדםלצאתמישראלאו
להיכנסאליהולמידתהדחיפותשלולהיכנסלישראל;

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

שעותממועדהגשתהבקשהצ

תנאיםאלהדומיםלתנאיםשנקבעולענייןחיובחוזרים
בבידודבמקוםמטעםהמדינהכאמורבסעיף22ג)א()2(לחוק,
את להגביל בסמכות שמדובר לכך לב בשים נקבעו והם
זכותושלאדםלצאתמהמדינהואתזכותושלאזרחישראלי

להיכנסלמדינהצ

לסעיף 7א)ג( עד )יא( המוצע

מכוח בתקנות, תקבע הממשלה אם כי לקבוע מוצע
סמכותהלפיסעיף7א)א()1(המוצע,סייגיםלאיסורהכניסה
לישראלאוהיציאהממנה,אשרבחינתהתקיימותםמחייבת

הפעלתשיקולדעתפרטני,כגוןסייגשעניינוצורךהומניטרי
שלהמבקש,יינתןהאישורלהתקיימותהסייגיםכאמורבידי
פעולתה ודרכי שהרכבה זה לעניין שתוקם חריגים ועדת
כמפורטבסעיףהמוצעצלענייןזהמוצעלקבועכיהחלטת
ובשים שוויוניות, מידה אמות לפי תתקבל החריגים ועדת
לבלצורךשלאדםלצאתמישראלאולהיכנסאליהולמידת
הדחיפותשלולהיכנסלישראלצעודמוצעלקבועכיהחלטת
ועדתחריגיםתינתןבהקדםהאפשריולאיאוחרמ–24שעות
ועדת לפני עליה להשיג ניתן וכי הבקשה הגשת ממועד
השגותשהרכבהודרכיפעולתהכמוצעבסעיףצעלהחלטת

ס"חהתשנ"ב,עמ'150צ 3
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עלהחלטהשלועדתחריגיםניתןלהגישהשגהלוועדת )ה(
השגותשהרכבהכמפורטלהלן)בסעיףזה-ועדתהשגות(:

ראשרשותהאוכלוסיןוההגירהאועובדרשות )1(
מדרגת בכירה בדרגה שהוא וההגירה האוכלוסין

העובדשבסעיףקטן)ג()1(,שימנהשרהפנים;

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(,שימנהשרהחוץצ

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

ממועדהגשתההשגהצ

הוגשההשגהלוועדתהשגות,תעמודהחלטתועדת )ז(
חריגיםבתוקפהאלאאםכןהתקבלההחלטהאחרתבהשגהצ

עלהחלטהבהשגהניתןלהגישעתירהמינהליתלבית )ח(
המשפטלענייניםמינהלייםצ

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

גבוההיותרשיהיהחברועדתהשגותצ

הממשלהתמנהאתיושביהראששלועדתחריגיםושל )י(
ועדתההשגותצ

התקינההממשלהתקנותלפיסעיףזה,תקבעבהןדרכי )יא(
פנייהנגישותוזמינותבשפותשונותלוועדתחריגיםולוועדת
ההשגות,ותפרסםאותןלציבורבאופןבהירונגישהמותאם

לקבוצותהשונותבאוכלוסייה,לרבותבשפותשונותצ"

עלהחלטהשלועדתחריגיםניתןלהגישהשגהלוועדת )ה(
השגותשהרכבהכמפורטלהלן)בסעיףזה-ועדתהשגות(:

ראשרשותהאוכלוסיןוההגירהאועובדרשות )1(
מדרגת בכירה בדרגה שהוא וההגירה האוכלוסין

העובדשבסעיףקטן)ג()1(,שימנהשרהפנים;

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(,שימנהשרהחוץצ

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

ממועדהגשתההשגהצ

הוגשההשגהלוועדתהשגות,תעמודהחלטתועדת )ז(
חריגיםבתוקפהאלאאםכןהתקבלההחלטהאחרתבהשגהצ

עלהחלטהבהשגהניתןלהגישעתירהמינהליתלבית )ח(
המשפטלענייניםמינהלייםצ

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

גבוההיותרשיהיהחברועדתהשגותצ

הממשלהתמנהאתיושביהראששלועדתחריגיםושל )י(
ועדתההשגותצ

התקינההממשלהתקנותלפיסעיףזה,תקבעבהןדרכי )יא(
פנייהנגישותוזמינותבשפותשונותלוועדתחריגיםולוועדת
ההשגות,ותפרסםאותןלציבורבאופןבהירונגישהמותאם

לקבוצותהשונותבאוכלוסייה,לרבותבשפותשונותצ"

מינהלית עתירה להגיש ניתן יהיה בהשגה השגות ועדת
הסבר דברי גם )ראו מינהליים לעניינים המשפט לבית

לסעיף6להצעתהחוק(צ

לפי בתקנות תקבע שהממשלה מוצע כך על נוסף
בשפות וזמינות נגישות פנייה דרכי המוצע 7א)א()1( סעיף

אותן ותפרסם ההשגות, ולוועדת החריגים לוועדת שונות
השונות לקבוצות המותאם ונגיש בהיר באופן לציבור

באוכלוסייה,לרבותבשפותשונותצ
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בסעיף12)א(לחוקהעיקרי-5צתיקוןסעיף12

בפסקה)8()א(- )1(

ברישה,במקום"וכןלענייןכניסתכליטיסזריםלשטחישראל,לרבות"יבוא )א(
"וכןלענייןכניסהלישראלשלכליטיסהנושאנוסעיםאויציאהמישראלשל

כליטיסכאמור,לרבות";

אחריפסקתמשנה)3(יבוא: )ב(

חובתמפעילכליטיסהנושאנוסעיםלישראללדרושמהנוסעים )4("
ומאנשיהצוותלהציג,כתנאילעלייהלכליהטיס,תוצאהשליליתבבדיקת
קורונה,וחובתנוסעואישצוותבכליטיסכאמורלהציגתוצאהשלילית

בבדיקתקורונהלפניהעלייהלכליהטיסצ";

בפסקה)ע(,אחרי"כלישיטלשטחישראל"יבוא"ויציאתומשטחישראל"ואחרי )2(
")2(עד)7("יבוא"ו–)8()א()4("צ

סעיף12לחוקעניינוהסמכותלקביעתהגבלות  סעיף 5 
בתחוםהתחבורהצהתיקוניםהמוצעיםבסעיף 
זה,כפישיפורטולהלן,נועדולהשליםאתההסדרהמוצע
בסעיף7א,ולהקנותלממשלהסמכויותמקיפותיותרלעניין
הטלתהגבלותעלהפעלתכליטיסוכלישיטועלהנוסעים

ואנשיהצוותבהםצ

12)א(לחוק,בנוסחוהיום,נקבע )1()א(בסעיף לפסקה 
בפסקה)8()א(,ברישה,כיהממשלהמוסמכתלקבועבתקנות
הגבלותעלהפעלתכליטיס,שדותתעופהומנחתים,לעניין
השוהיםבהם,לרבותנוסעים,מלוויםואנשיצוות,וכןלעניין
העניינים לגבי לרבות ישראל לשטח זרים טיס כלי כניסת
האמוריםבפסקאות)2(עד)7(שלסעיף12)א(לחוק,בשינויים
לנוכח הפסקהצ בהמשך כמפורט בעניינים וכן המחויבים,
זרים טיס כלי כניסת לאסור ניתן שלפיה ההסמכה לשון
לקבוע ניתן לא ולפיה מצמצמת פרשנות הוחלה לישראל,
תקנותהאוסרותעלהפעלתכליטיסישראלימטעמיבריאות
כניסת על איסור לקבוע מסמיכה הרישה כן, כמו הציבורצ
כליטיסזרים,אךאינהמקנהסמכויותלהגבילאתהפעלתם
ביציאתםמישראלצלפיכךמוצעלתקןהוראהזוולהסמיךאת
הממשלהלקבועתקנותמכוחהחוקלענייןכניסהלישראל
שלכליטיסהנושאנוסעיםאויציאהמישראלשלכליטיס
כאמורצזאת,כדילאפשרהטלתהגבלותעלכליטיסהנושא
זר,ביןאםהוא נוסעים,ביןאםהואישראליוביןאםהוא
מופעללמטרהמסחריתוביןאםהואמופעלבהפעלהכללית
הוא אם ובין לישראל בכניסה מופעל הוא אם בין בלבד,

מופעלביציאהממנהצ

תקנות לקבוע הממשלה את להסמיך )1()ב(מוצע לפסקה 
לישראל, נוסעים הנושא טיס כלי של מפעיל חובת לעניין

לדרושמנוסעיםומאנשיצוותלהציג,כתנאילעלייהלכלי
הטיס,תוצאהשליליתבבדיקתקורונה,וכןלענייןחובתנוסע
ואישצוותבכליטיסכאמורלהציגתוצאהשליליתבבדיקת
את להפחית כדי זאת, הטיסצ לכלי העלייה לפני קורונה
הסיכוןלכךשאדםחולהקורונהיגיעלישראל,ולוודא,ככל
האפשר,כיחולהקורונהכלללאיעלהעלכליטיסבדרכו
לישראלציצויןכיכברכיוםנקבעוהסדריםבנושאזהבתקנות
12)א()8( 12לחוק,מכוחהרישהלסעיף שהותקנולפיסעיף
)ראותקנותסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונה
תעופה שדות הפעלת על )הגבלות שעה( )הוראת החדש
זו הסמכה לקבוע מוצע זאת, עם התש"ף-2020(צ וטיסות(,

באופןמפורשצ

לפסקה )2(לפיפסקה)ע(שלסעיף12)א(לחוק,בנוסחוהיום,
מוסמכתהממשלהלקבועהגבלותלענייןהפעלתכלישיט,
נמליםומעגנות,לענייןהשוהיםבהם,לרבותנוסעיםואנשי
צוות,וכןלענייןכניסתכלישיטלשטחישראל,לרבותלגבי
הענייניםהאמוריםבפסקאות)2(עד)7(שלהסעיףהאמור,
בשינוייםהמחויביםצמוצעלהרחיבאתההסמכהכאמורכך
שיהיהניתןלקבועהגבלותגםעליציאתכלישיטמשטח
ישראל,לשםהתמודדותעםנגיףהקורונה,ולארקעלכניסתו

אליהצ

עודמוצע,בדומהלמוצעלגביכליטיס,להסמיךאת
הממשלהלקבועתקנותהמחייבותנוסעואישצוותלהציג
בדיקתקורונהשליליתלפניעלייתולכליהשיט,והמחייבות
תוצאה צוות ומאנשי מנוסעים לדרוש שיט כלי מפעיל

שליליתבבדיקתקורונה,כתנאילעלייתםלכליהשיטצ
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בסעיף37לחוקהעיקרי,בפרט62המובאבו,במקום"לפיסעיף22"יבוא"לפיסעיפים6צתיקוןסעיף37
7או־22"צ

בסעיף45לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:7צתיקוןסעיף45

איןבהוראותלפיחוקזהכדילגרועמסמכויותהנתונותלפיחוקהכניסהלישראל, ")ד(
ובלבדשהוראותשיינתנומכוחהסמכויותכאמורלאיסתרואתההוראותלפיחוקזהצ"

בסעיף46)א(לחוקהעיקרי,במקום"לפיסעיף7)א()1(ו־7)ב("יבוא"לפיסעיפים7)א()1(8צתיקוןסעיף46
ו–)ב(ו–7א)א()1("צ

בסעיף37לחוקהעיקרי,בפרט62המובאבו,במקום"לפיסעיף22"יבוא"לפיסעיפים6צ
7או־22"צ

תיקוןסעיף37

תיקוןסעיף45בסעיף45לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:7צ

איןבהוראותלפיחוקזהכדילגרועמסמכויותהנתונותלפיחוקהכניסהלישראל, ")ד(
ובלבדשהוראותשיינתנומכוחהסמכויותכאמורלאיסתרואתההוראותלפיחוקזהצ"

בסעיף46)א(לחוקהעיקרי,במקום"לפיסעיף7)א()1(ו־7)ב("יבוא"לפיסעיפים7)א()1(8צ
ו–)ב(ו–7א)א()1("צ

תיקוןסעיף46

37לחוקקובעהוראתשעהלתיקוןחוק סעיף  סעיף 6
בתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-2000צ 
כךשתתאפשר השעההאמורה הוראת את לתקן מוצע
הגשתעתירהלביתהמשפטלענייניםמינהלייםעלהחלטת
)ר'דברי ועדתהשגותבהשגהכאמורבסעיף7אהמוצע

הסברלסעיף4להצעתהחוק(צ

שונות סמכויות מעגן לישראל הכניסה חוק  סעיף 7 
השאר, בין הפנים, לשר הנתונות סמכויות ובהן 
לענייןניהולהכניסהלישראלוהיציאהממנהצמוצעלקבוע
כיאיןבהוראותהחוקכדילגרועמהסמכויותהנתונותלפי
לא שיינתנומכוחן חוקהכניסהלישראלובלבדשהוראות

יסתרואתההוראותלפיהחוקצ

סעיף46)א(לחוקקובעכיאיןבהוראותפרקיםג'  סעיף 8
לפעול מהממשלה למנוע כדי לחוק ו–ד' 
באמצעותועדתשריםלענייןהכרזהעלאזורתיירותמיוחד,
ולענייןהתקנתתקנותלפיאותםפרקים,למעטכמהחריגים
שמנוייםבסעיףשלגביהםהממשלהלארשאיתלהסמיךאת
ובזכות מישראל בזכותלצאת השריםצעקבהפגיעה ועדת
שלאזרחישראלילהיכנסלישראלהגלומהבתקנותמכוח
ויציאה לישראל כניסה המגבילות המוצע 7א)א()1( סעיף
ועדת את להסמיך תוכל לא הממשלה כי מוצע ממנה,

השריםגםלענייןתקנותאלהצ
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