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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות( )תיקון(, התשפ"א-2020

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

4)ד()2()א( לחוק האמור, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

בתקופת תוקפה של תקנה זו, יראו כאילו בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות  )א(   .1
עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות(, 

התש"ף-22020 )להלן - התקנות העיקריות( - 

בתקנה 6)א(  -   )1(

בפסקה )2( -   )א( 

)1( בפסקת משנה )א()1(, בסופה בא "וכן אחד מאלה:

)א( אישור בכתב על רכישת כרטיס הטיסה עד יום ז' בתשרי 
התשפ"א )25 בספטמבר 2020(;

התחבורה  משרד  של  הכללי  המנהל  מאת  בכתב  )ב( אישור 
והבטיחות בדרכים, כאמור בתקנה 2)א()16()ב( לתקנות סמכויות 
)הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות 
פעילות(,  והגבלת  הציבורי  במרחב  השהייה  )הגבלת  שעה( 
התש"ף-32020 )בתקנה זו ובתוספת הרביעית - תקנות הגבלת 

השהייה במרחב הציבורי(; 

)ג( הצהרה חתומה בידו, כי יצא ממקום המגורים או ממקום 
שהייה קבוע אחר לשדה התעופה למטרה או לפעולה שפורטה 
שמקום  הציבורי,   במרחב  השהייה  הגבלת  לתקנות   2 בתקנה 
מקום  או  מגוריו  מקום  נמצא  שבו  ליישוב  מחוץ  הוא  ביצועה 
שהייתו כאמור, או שלא ניתן לקיימה ביישוב כאמור,  הכוללת 
התעופה  שדה  מפעיל  הרביעית;  בתוספת  כאמור  הפרטים  את 
טפסים  הנוסעים,  לטרמינל  בכניסה  הנוסעים,  לשימוש  יעמיד 

למתן הצהרה כאמור; 

)ד( דרכון חוץ דיפלומטי, דרכון שירות חוץ, דרכון של מדינת 
חוץ ובו אשרה דיפלומטית או אשרת שירות, תעודת מסע של 
אשרת  או  דיפלומטית  אשרה  ובה  המאוחדות  האומות  ארגון 
החוץ  משרד  מאת  ותעודה  חוץ  מדינת  של  דרכון  או  שירות, 
כאיש  החוץ  במשרד  רשום  הדרכון  שנושא  כך  על  המעידה 
סגל דיפלומטי או קונסולרי או כבעל תפקיד בארגון בין–לאומי 
בין–לאומיים  )ארגונים  יתר  וזכויות  חסינויות  בחוק  כהגדרתו 
זו,  משנה  פסקת  לעניין  התשמ"ג-41983;  מיוחדות(,  ומשלחות 
 "דרכון חוץ דיפלומטי", "דרכון שירות חוץ", "אשרה דיפלומטית" 

הוראת שעה

ס"ח התש"ף, עמ' 266.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 1988 ועמ' 2682.  2
ק"ת התש"ף, עמ' 2770.  3
ס"ח התשמ"ג, עמ' 124.  4
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הכניסה  לחוק   17 בסעיף  כמשמעותם   - שירות"  ו"אשרת 
לישראל, התשי"ב-51952;";

הגבלת  לתקנות  7)4()ב(  "תקנה  במקום  )ב(,  משנה  )2( בפסקת 
במרחב  השהייה  הגבלת  לתקנות  8)4()ב(  "תקנה  בא  הפעילות" 

הציבורי";

כמפורט אחר  מסמך  או  הצהרה  אישור,  "וכן  בא  בסופה   ,)4( בפסקה   )ב( 
בתקנה 6)א()2()א()1()א( עד )ד(";

אחרי התוספת השלישית לתקנות העיקריות בא:  )2(

        "תוספת רביעית
             )תקנה 6)א()2()א()1()ג((

פרטים שיש לכלול בטופס הצהרה על יציאה ממקום המגורים או ממקום שהייה 
לתקנות   2 בתקנה  שפורטה  לפעולה  או  למטרה  התעופה,  לשדה  אחר  קבוע 

הגבלת השהייה במרחב הציבורי:

שמו של הנוסע ומספר תעודת הזהות או הדרכון שלו;  )1(

הצהרת הנוסע שלפיה יצא ממקום מגוריו או ממקום שהייה קבוע אחר,   )2(
לטיסה משדה התעופה, לשם פעולה או מטרה כאמור בתקנה 2 לתקנות 
הגבלת השהייה במרחב הציבורי, שמקום ביצועה הוא מחוץ ליישוב שבו 
נמצא מקום מגוריו או מקום שהייתו כאמור, או שלא ניתן לקיימה ביישוב 

כאמור;

חתימת הנוסע ותאריך החתימה;  )3(

השהייה  הגבלת  לתקנות   2 בתקנה  המנויות  והפעולות  המטרות  רשימת   )4(
הפעולות  או  המטרות  את  הנוסע  יסמן  מביניהן  הציבורי,  במרחב 

הרלוונטיות לעניינו."

מיוחדות  סמכויות  תקנות  של  תוקפן  תקופת  למשך  בתוקפה  תעמוד  זו  תקנה  )ב( 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת השהייה במרחב הציבורי 
והגבלת פעילות(, התש"ף-2020, או למשך תקופת תוקפן של התקנות העיקריות, לפי 

הקצרה מביניהן.

בתקנה 41 לתקנות העיקריות, במקום "י"ט בתשרי התשפ"א )7 באוקטובר 2020(" יבוא   .2
"כ"ו בתשרי התשפ"א )14 באוקטובר 2020(".

י"ג בתשרי התשפ"א )1 באוקטובר 2020(
)חמ 3-6096(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון תקנה 41 

ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  5
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