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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה( )תיקון מס' 5(, 

התשפ"א-2021

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

בסעיף 4)ד()2()א( 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 "בדיקה" יבוא:  )1(

""דיפלומט" - אחד מאלה:

של  דרכון  חוץ,  שירות  דרכון  דיפלומטי,  חוץ  בדרכון  המחזיק  אדם   )1(
מדינת חוץ ובו אשרה דיפלומטית או אשרת שירות, או דרכון של מדינת 
רשום  הדרכון  שנושא  כך  על  המעידה  החוץ  משרד  מאת  ותעודה  חוץ 

במשרד החוץ כאיש סגל דיפלומטי או קונסולרי;

ישראלי,  שירות  דרכון  או  ישראלי,  דיפלומטי  בדרכון  המחזיק  אדם   )2(
בליווי מכתב מהמנהל הכללי של משרד החוץ המאשר כי אותו נוסע נדרש 

לצאת במעבר טאבה לצורך מילוי תפקידו;";

)2(  אחרי ההגדרה "תקנות הגבלת הפעילות" יבוא:

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

התשפ"א-32021."

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  .2
")ג( על אף האמור בתקנת משנה )א(, תתאפשר יציאה של דיפלומט דרך תחנת גבול 

"מעבר טאבה"".

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -  .3
נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  "לתקנות  במקום  )ב(,  משנה  בתקנת   )1(
הקורונה החדש )הוראת שעה( )חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל(, התשפ"א-2021" 

יבוא "לתקנות חובת ביצוע בדיקה";

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  )2(

")ג( על אף האמור בתקנת משנה )א(, תתאפשר כניסה של דיפלומט דרך תחנת 
גבול "מעבר טאבה" ודרך תחנת גבול "מעבר נהר הירדן".

לפי שיצא  אדם  של  כניסה  תתאפשר  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף   )ד( על 
תינתן  כאמור  הוראה  הפנים;  שר  שיורה  במועד  טאבה,  מעבר  דרך  2)ב(  תקנה 

כאמור בתקנת משנה )ב(."

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 2 

תיקון תקנה 3 

1  ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378; התשפ"א, עמ' 38 ועמ' 58.

2  ק"ת התשפ"א, עמ' 1836 )1878(, עמ' 1964, עמ' 2098, עמ' 2376 ועמ' 2428.

3  ק"ת התשפ"א, עמ' 1978 ועמ' 2556.
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בתקופה שמיום ב' בניסן התשפ"א )15 במרס 2021( עד יום ד' בניסן התשפ"א )17 במרס   .4
2021(, יראו כאילו בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ד( בא:

")ה( על אף האמור בתקנת משנה )א(, תתאפשר כניסה של עובדים זרים החיוניים 
לפעילות בתי המלון באילת לישראל, דרך מעבר ערבה, במועדים שיורה שר הפנים; 
הוראה כאמור תינתן לאחר שיישקל הצורך לווסת את הנכנסים לפי שיקולי בריאות 
הציבור, בתיאום עם משרד הבריאות, בהסכמת שר הביטחון או נציגו, ובכפוף להסדרת 

ביצוע בדיקה לפי תקנה 3)א( לתקנות חובת ביצוע בדיקה."

תחילתן של תקנות אלה ביום ב' בניסן התשפ"א )15 במרס 2021(.  .5
כ"ח באדר התשפ"א )12 במרס 2021(

)חמ 3-6203(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

הוראת שעה 

תחילה 
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