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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות( )תיקון מס' 6( )תיקון(, 

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
)הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות( )תיקון 6(, התשפ"א-22021, בתקנה 1 -

)1( בפסקה )1(, בתקנה 6)א()2(, בפסקת משנה )א()1( המובאת בה -

)א( פסקת משנה )א( - תימחק;

)ב( בפסקת משנה )ב(, במקום "המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות 
בדרכים" יבוא "המנהל הכללי של משרד הבריאות יחד עם המנהל הכללי של 

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים";

)ג( בפסקת משנה )ג(, במקום "בתקנה 2)17()א()1(" יבוא "בתקנה 2)17()א(";

בפסקה )2(, בתוספת הרביעית המובאת בה, בכל מקום, במקום "בתקנה 2)17()א()1("   )2(
יבוא "בתקנה 2)17()א(".

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ג בשבט התשפ"א )26 בינואר 2021(.  .2
י"א בשבט התשפ"א )24 בינואר 2021(

)חמ 3-6096(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
  ראש הממשלה

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

ק"ת התשפ"א, עמ' 1550.  2

 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות( )תיקון מס' 8(, 

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:

בתקופה שעד יום י"ח בשבט התשפ"א )31 בינואר 2021(, יראו כאילו בתקנות סמכויות   .1
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת 

שדות תעופה וטיסות(, התש"ף-22020, אחרי פרק א' בא:

תיקון תקנה 1

תחילה

הוראת שעה

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, עמ' 1550 ועמ' 1606.  2
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"פרק א1': איסור כניסה לישראל של כלי טיס זר

איסור כניסה 
לישראל של כלי 

טיס זר

שדה  ומפעיל  ישראל,  שטח  אל  זר  טיס  כלי  ייכנס  לא  1א.   )א( 
תעופה לא יאשר את נחיתתו בשדה תעופה בישראל.

המופעל  זר  טיס  כלי  על  תחול  לא  )א(  משנה  תקנת  )ב( 
באחד מאלה:

)1( טיסת מטען;

)2( טיסה לפינוי חירום רפואי;

)3( טיסת כיבוי אש;

ישראל  של  האווירי  המרחב  את  החוצה  )4( טיסה 
בלי לנחות בה."

תקנות אלה לא יחולו על טיסה שהמריאה לפני תחילתן.  .2
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ג בשבט התשפ"א )26 בינואר 2021(.  .3

י"א בשבט התשפ"א )24 בינואר 2021(
)חמ 3-6096(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
  ראש הממשלה

אי־תחולה

תחילה
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