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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה( )תיקון מס' 4(, 

התשפ"א-2021  

מיוחדות  סמכויות  לחוק   25 עד  ו–23  7א)א()1(   ,4 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
החוק(,   - )להלן  התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות 

ובהתקיים דחיפות כאמור בסעיף 4)ד()3( לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

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

העיקריות(, בתקנה 1 -  

אחרי ההגדרה "ועדת חריגים" יבוא:  )1(

""מחלים" - כהגדרתו בצו בידוד בית;";  

אחרי ההגדרה "מעבר גבול ימי" יבוא:  )2(

 ""צו בידוד בית" - צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות 
שונות( )הוראת שעה(, התש"ף-32020;";

אחרי ההגדרה "תעודת איש צוות" יבוא:  )3(

""תעודת מחלים או מחוסן" - כמשמעותם בצו בידוד בית;".  

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -  .2
)1( האמור בה יסומן ")א(", ובה - 

)א( אחרי "לא יצא אדם מישראל" יבוא "דרך מעבר טאבה ולא יצא אדם דרך 
תחנת גבול אחרת";

)ב( בפסקה )2(, במקום "הוא" יבוא "פסקה )2ב( לא חלה עליו והוא";

)ג( אחרי פסקה )2א( יבוא:

")2ב( הוא מחלים והציג תעודת מחלים או מחוסן בתוקף לפי דרישה של 
גורם מוסמך בתחנת הגבול;";

)2( אחרי תקנת משנה )א( יבוא:

")ב( על אף האמור בתקנת משנה )א(, תתאפשר יציאה דרך תחנת גבול "מעבר 
טאבה" בשל צורך הומניטרי חריג או צורך חיוני חריג באישור ועדת חריגים."

במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:  .3

"הגבלת הנכנסים 
לישראל 

בין– תעופה  שדה  דרך  אלא  לישראל  אדם  ייכנס  לא  3.  )א( 
לאומי או מעבר גבול ימי.

כניסה  תתאפשר  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ב( 
דרך תחנת גבול "מעבר נהר הירדן" של אדם שיצא מחוץ 
שיורה  במועדים  יבשתי,   גבול  מעבר  דרך  לירדן  לישראל 
כאמור  הוראה  בשבוע;  מפעמיים  יותר  ולא  הפנים  שר 

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(, עמ'  1964, עמ' 2098 ועמ' 2376.  2
ק"ת התש"ף, עמ' 516; התשפ"א, עמ' 1758.   3
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לפי  הנכנסים  את  לווסת  הצורך  שיישקל  לאחר  תינתן 
הנכנסים  למספר  לב  בשים  הציבור,  בריאות  שיקולי 
הביטחון  שר  בהסכמת  אחרות,  גבול  תחנות  דרך  לישראל 
לפי  בדיקה  לביצוע  מקום  להסדרת  ובכפוף  נציגו,  או 
עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  לתקנות  3)א(  תקנה 
בדיקה  ביצוע  )חובת  שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף 

בכניסה לישראל(, התשפ"א-42021."

חיוני  רפואי  לטיפול  הנזקק  קטין  "לגבי  יבוא  בסופה  העיקריות,  לתקנות   )1(4 בתקנה   .4
שאינו סובל דיחוי - ועדת החריגים תאשר את יציאתם של שני הורי הקטין או הורה 

ובן משפחה מדרגה ראשונה אחר, לצורך ליוויו וסיוע לו, אם הדבר נדרש".

תקנה 5 לתקנות העיקריות - בטלה.  .5
"ז'  יבוא   ")2021 במרס   7( התשפ"א  באדר  "כ"ג  במקום  העיקריות,  לתקנות   8 בתקנה   .6

בניסן התשפ"א )20 במרס 2021(".

 14( התשפ"א  בניסן  א'  יום  עד   )2021 במרס   7( התשפ"א  באדר  כ"ג  שמיום  בתקופה   .7
במרס 2021(, יראו כאילו בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ב( בא:

למצרים  שהגיע  אדם  של  כניסה  תתאפשר  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  ")ג( על 
עד יום י"ט באדר התשפ"א )3 במרס 2021( לישראל דרך מעבר טאבה במועד שיורה 
לפי  הנכנסים  את  לווסת  הצורך  שיישקל  לאחר  תינתן  כאמור  הוראה  הפנים;  שר 
שיקולי בריאות הציבור, בשים לב למספר הנכנסים לישראל דרך תחנות גבול אחרות, 
תקנה  לפי  בדיקה  לביצוע  מקום  להסדרת  ובכפוף  נציגו,  או  הביטחון  שר  בהסכמת 
3)א( לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

)חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל(, התשפ"א-2021."

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג באדר התשפ"א )7 במרס 2021(.  .8
כ"ב באדר התשפ"א )6 במרס 2021(

)חמ 3-6203(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

 

תיקון תקנה 4

ביטול תקנה 5

תיקון תקנה 8

הוראת שעה

תחילה

ק"ת התשפ"א, עמ' 1978 ועמ' 2087.  4
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