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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל( )תיקון(, 

התשפ"א-2021

מיוחדות  סמכויות  לחוק   25 עד  ו–23  7א)א()2(,   ,4 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
החוק(,   - )להלן  התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות 

ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

בתקנה 3 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת   .1
התקנות   - )להלן  התשפ"א-22021  לישראל(,  בכניסה  בדיקה  ביצוע  )חובת  שעה( 

העיקריות(, במקום תקנת משנה )ב( יבוא:

")ב( על אף האמור בתקנה משנה )א(, המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו 
לפי  שאושרה  עולים  להעלאת  ייעודית  בטיסה  לישראל  הנכנס  לנוסע  לאשר  רשאי 
החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  לתקנות  1א)ג()3(  תקנה 
)הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות(, התש"ף-32020, לבצע את 
הבדיקה במקום שהורה לו נציג משרד העלייה והקליטה במרכז הקליטה שאליו הוא 
מועבר עם הגעתו לישראל; לעניין זה, "מרכז קליטה" - מקום המיועד למגורי עולים 

בתקופתם הראשונה בישראל שמפעילה הסוכנות היהודית."

בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום פסקה )2( יבוא:  .2
")2( אדם הנכנס לישראל שלא ביצע בדיקה במקום שהורה לו מפעיל תחנת הגבול 
או במקום שהורה לו נציג משרד העלייה והקליטה במרכז הקליטה,  במעבר הגבול 

בניגוד לתקנה 3."

בתקנה 9 לתקנות העיקריות, במקום "כ"ה באדר התשפ"א )9 במרס 2021(" יבוא "כ"ד   .3
בניסן התשפ"א )6 באפריל 2021(".

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ו באדר התשפ"א )10 במרס 2021(.  .4
כ"ד באדר התשפ"א )8 במרס 2021(

)חמ 3-6205(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 9
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