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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות( )תיקון מס' 15(, 

התשפ"א-2021

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

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

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

העיקריות( -

)1( תקנות משנה )א( עד )ג( - יימחקו;

)2( בתקנת משנה )ד( - 

פסקה )1( - תימחק; )א( 

בפסקה )3(, המילים "של טיסה ציבורית" - יימחקו, ובמקום "בפסקאות )1(  )ב( 
או )2(" יבוא "בפסקה )2(";

בתקנת משנה )ז(, ההגדרות "טיסה ציבורית" ו"עולה" - יימחקו.  )3(

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, פסקה )2( - תימחק.  .2
בתקנה 6)א()2( לתקנות העיקריות, פסקת משנה )ב( - תימחק.  .3

בתקנה 17)א()3( לתקנות העיקריות, פסקת משנה )ב( - תימחק.  .4
בתקנה 18)א1( לתקנות העיקריות -  .5

בפסקה )1(, במקום "8" יבוא "6";  )1(

בפסקה )2(, במקום "6" יבוא "8".  )2(

תקנה 22 לתקנות העיקריות - בטלה.  .6
בתקנה 41 לתקנות העיקריות, במקום "ז' בניסן התשפ"א )20 במרס 2021(" יבוא "ט"ו   .7

בניסן התשפ"א )28 במרס 2021(".

תחילתן של תקנות אלה ביום ח' בניסן התשפ"א )21 במרס 2021(.  .8
ז' בניסן התשפ"א )20 במרס 2021(

)חמ 3-6096(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון תקנה 1א

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 17

תיקון תקנה 18

ביטול תקנה 22

תיקון תקנה 41

תחילה

ס"ח התש"ף, עמ' 266; התשפ"א, עמ' 206.  1

 ,1606 עמ'   ,1550 עמ'   ,1428 עמ'   ,872 עמ'   ,410 עמ'   ,174 עמ'   ,86 עמ'  התשפ"א,   ;1988 עמ'  התש"ף,  ק"ת   2 
עמ' 1662, עמ' 1768, עמ' 1858, עמ' 1922, עמ' 2100, עמ' 2446 ועמ' 2692.  
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