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קובץ התקנות 9171, כ"ח בשבט התשפ"א, 10.2.2021  1964

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה( )תיקון(, התשפ"א-2021   

מיוחדות  סמכויות  לחוק   25 עד  ו–23  7א)א()1(,   ,4 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-12020 )להלן - החוק(, לאחר 
לחוק,  7א)ב()3(  בסעיף  האמור  את  ושקלה  ו–)2(  7א)1(  בסעיף  באמור  שוכנעה  שהממשלה 

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

שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות   .1
)הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה( )תיקון(, התשפ"א-22021 )להלן - התקנות 

העיקריות(, בתקנה 1 - 

אחרי ההגדרה "ועדת חריגים" יבוא:  )1(

"מעבר גבול יבשתי" - תחנת מעבר גבול שנקבעה כתחנת גבול;

"מעבר גבול ימי" - נמל שנקבע כתחנת גבול;

"שדה תעופה בין–לאומי" - שדה תעופה שנקבע כתחנת גבול;"; 

אחרי ההגדרה "תושב קבע" יבוא:  )2(

""תחנת גבול" - תחנת גבול המנויה בצו הכניסה לישראל )תחנות גבול(, התשמ"ז- 
;31987

""תעודת איש צוות" - כמשמעותה בחלק ז' לתקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס(, 
חברה  במדינה  מוסמכת  רשות  שנתנה  מקבילה  תעודה  או  התשמ"א-41981, 

באמנה כהגדרת מדינה חברה בחוק הטיס, התשע"א-52011."

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )2( יבוא:  .2
")2א( הוא איש צוות בכלי טיס, היוצא  מישראל במסגרת מילוי תפקידו כאמור, ובידו 

תעודת איש צוות."

במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:  .3

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

החלפת תקנה 3

ס"ח התש"ף, עמ' 266; התשפ"א, עמ' 298.  1

ק"ת התשפ"א, עמ' 1836 )1878(.  2
ק"ת התשמ"ז, עמ' 1219; התשע"ט, עמ' 2926.   3

ק"ת התשמ"א, עמ' 510; התשפ"א, עמ' 448.  4
ס"ח התשע"א, עמ' 830.  5
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1965 קובץ התקנות 9171, כ"ח בשבט התשפ"א, 10.2.2021 

"איסור כניסה 
לישראל

בין– תעופה  שדה  דרך  אלא  לישראל  אדם  ייכנס  לא  3. )א( 
לאומי או מעבר גבול ימי, ואם ועדת חריגים אישרה את 

כניסתו לישראל.

)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( ועדת חריגים רשאית 
דרך  לירדן  לישראל  מחוץ  שיצא  אדם  של  בקשה  לאשר 
מעבר גבול יבשתי, להיכנס לישראל דרך תחנת גבול "מעבר 
בישראל,  הקבוע  מגוריו  למקום  מעבר  לצורך  הירדן"  נהר 
את  לווסת  במטרה  ייקבע  הכניסה  מועד  שתורה;  במועד 
הנכנסים לפי שיקולי בריאות הציבור, בשים לב להוראות 

לפי סעיף 22ג לחוק, ובהסכמת שר הביטחון או נציגו.

)ג( תקנת משנה )א( לא תחול על איש צוות בכלי טיס הנכנס 
לישראל במסגרת מילוי תפקידו כאמור ובידו תעודת איש 

צוות."

כ"ז בשבט התשפ"א )9 בפברואר 2021(
)חמ 3-6203(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  
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