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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות( )תיקון מס' 14(, 

התשפ"א-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 12 ו–23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות 
ועדת  ובאישור  החוק(,   - )להלן  התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם 

הכלכלה של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

בתקנה 1א לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת   .1
שעה( )הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות(, התש"ף-22020 -

)1( בתקנת משנה )ב(, אחרי "לישראל או ממנה" יבוא "בטיסה ציבורית";

)2( בתקנת משנה )ד(, במקום פסקאות )2( ו–)3( יבוא:

הנוסעים  כניסת  תהליכי  לעמידת  בכפוף  לנחיתה  זמן  חלונות  ")2( יקצה 
סמכויות  תקנות  הפעילות,  הגבלת  תקנות  בדרישות  התעופה,  בשדה  לישראל 
ביצוע  )חובת  שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות 

בדיקה בכניסה לישראל(, התשפ"א-32021, ותקנות אלה;

)3( הוגשו בקשות לחלונות זמן לנחיתה או להמראה של טיסה ציבורית, ולא 
ניתן להיענות לכולן בשל האמור בפסקאות )1( או )2( - חלונות זמן לנחיתה או 
להמראה יוקצו, ככל האפשר, בהתחשב בכלל היעדים שלגביהם הוגשו בקשות 
כאמור, וברמת הביקוש של חברות התעופה ליעדים השונים, ובאופן שוויוני בין 
התעופה  שדה  מפעיל  זה,  לעניין  יעדים;  לאותם  הפועלים  אוויריים  מפעילים 
או  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  משרד  של  הכללי  המנהל  הנחיית  לפי  יפעל 

נציגו.";

)3( תקנת משנה )ה( - בטלה.

תקנות אלה יחולו על טיסות שמועד המראתן המתוכנן הוא מיום ג' בניסן התשפ"א   .2
)16 במרס 2021(.

אין בתקנות אלה כדי לבטל חלונות זמן להמראה או לנחיתה שהקצה מפעיל שדה   .3
התעופה לטיסות שמועד המראתן עד ליום ז' בניסן התשפ"א )20 במרס 2021(.

א' בניסן התשפ"א )14 במרס 2021(
)חמ 3-6096(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון תקנה 1א
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