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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות( )תיקון מס' 7(, 

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, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, 

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 17 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א( -

)1( בפסקה )1(, המילים "לעניין זה מחלים לא ייחשב חולה" - יימחקו;

)2( בפסקה )2(, בפסקת משנה )א(, בסופה יבוא ", למעט אדם שלאחר מועד תחילת 
;";nCov–וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל PCR התסמינים ביצע בדיקת

)3( אחרי פסקה )2( יבוא:

")2א( אם הוא שהה במדינה אחרת מעל 72 שעות, ומגיע לישראל לתקופה של 
מעל 72 שעות, מתקיים בו גם האמור בתקנה 30)א()3(;";

)4( בפסקה )3(, בפסקת משנה )א(, בסופה יבוא "ואם שהה במדינה אחרת מעל 72 
שעות כאמור בפסקה )2א(, העביר גם אישור המעיד על קיום אחד התנאים האמורים 

בתקנה 30)א()3(".

בתקנה 30 לתקנות העיקריות -  .2
)1( בתקנת משנה )א( -

)א( ברישה, בסופה יבוא "וכן לא ישהה אדם בטיסה אלא אם כן התקיים בו 
אחד התנאים האמורים בפסקה )3(";

)ב( בפסקה )1(, המילים "לעניין זה מחלים לא ייחשב חולה" - יימחקו;

מועד  שלאחר  אדם  למעט   ," יבוא  בסופה  )א(,  משנה  בפסקת   ,)2( )ג( בפסקה 
;"nCov–וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל PCR תחילת התסמינים ביצע בדיקת

)ד( אחרי פסקה )2( יבוא:

")3( על נוסע נכנס ששהה מעל 72 שעות מחוץ לישראל יחולו גם הוראות 
אלה:

)א(  מתקיים בו אחד מאלה:

שביצע   PCR בבדיקת   nCov–ל שלילי  ממצא  קיבל  )1( הוא 
במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי 
הטיס, ולעניין נוסע שהגיע בטיסה הכוללת מעבר, קיבל ממצא 
שלילי כאמור בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו 
למועד ההמראה המתוכנן של הטיסה הראשונה, ובלבד שזמן 

ההמתנה המתוכנן בין הטיסות אינו עולה על 24 שעות;

תיקון תקנה 17

תיקון תקנה 30

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

ק"ת התש"ף, עמ' 1988; התשפ"א, עמ' 86, עמ' 174, עמ' 410, עמ' 872, עמ' 1428 ועמ' 1550.  2
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משרד  בידי  כדין  שניתן  תקף  החלמה  אישור  שבידו  )2( מי 
הבריאות בישראל;

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

תהיה בכתב ומנומקת.";

)2( בתקנת משנה )ב1( -

)א( ברישה, אחרי "לא יעלה כנוסע לטיסה בין–לאומית" יבוא "ולא ישהה בה" 
ואחרי "הציג למפעיל האווירי" יבוא "את כל אלה:";

יסומנו  )ב("  משנה  בתקנת  כאמור  הצהרה  מסירת  על  "אישור  )ב( המילים 
כפסקה )1( ואחריה יבוא:

בתקנה  כאמור   PCR בבדיקת   nCov–ל שלילי  ממצא  על   ")2( אישור 
משנה )א()3()א()1( או אישור החלמה כאמור בתקנת משנה )א()3()א()2( או 

אישור ועדת חריגים כמפורט בתקנת משנה )א()3()ב(;".

בתקנה 35 לתקנות העיקריות -  .3
מהאישורים  "אחד  יבוא  האווירי"  למפעיל  שהציג  "בלי  אחרי   ,)13(  )1( בפסקה 

 המנויים בתקנה 30)א()3( ו–", ואחריה יבוא:

בטיסה  השוהה  שעות,   72 מעל  לישראל  מחוץ  ששהה  נכנס  ")13א( נוסע 
כאמור  חריגים  ועדת  אישור  או  החלמה  אישור  שלילי,  ממצא  לו  שיש   בלא 

בתקנה 30)א()3( ובניגוד לתקנה האמורה;";

לקיום  מהאישורים  "אחד  יבוא  האווירי"  למפעיל  "הציג  אחרי   ,)14( )2( בפסקה 
האמור בתקנה 30)א()3( ו–".

בתקנה 36 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א(, בטבלה -  .4
)1( במס"ד )10(, בטור ב', במקום "500" יבוא "2,500";

)2( אחרי מס"ד )10( יבוא:

מס"ד
טור א'

העבירה
טור ב'

סכום בשקלים
טור ג'

סכום בשקלים

2,500"35)13א( ")10א(

)3( במס"ד )11(, בטור ג', במקום "1,500" יבוא "2,500".

תיקון תקנה 35

תיקון תקנה 36
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בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בחלק ג', בפרט )3()א(, בסופו יבוא "למעט אדם   .5
שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי 

ל–nCov;", ואחרי פרט )3( יבוא:

")3א( מתקיים בו האמור בתקנה 30)א()3(".

תחילתן של תקנות אלה ביום י' בשבט התשפ"א )23 בינואר 2021(.  .6
ו' בשבט התשפ"א )19 בינואר 2021(

)חמ 3-6096(
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