
רשומות

קובץ התקנות
6 במאי 2021  9362 כ"ד באייר התשפ"א 

עמוד

 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת
שדות תעופה וטיסות( )תיקון מס' 19(, התשפ"א-2021                                                                               3124

קובץ התקנות 9362, כ"ד באייר התשפ"א, 6.5.2021

06/05/2122:19



קובץ התקנות 9362, כ"ד באייר התשפ"א, 6.5.2021  3124
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 81 אגורות 

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות( )תיקון מס' 19(, 

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(, 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  התש"ף-22020  וטיסות(,  תעופה  שדות  הפעלת  על  )הגבלות 

העיקריות(, בתקנה 1, אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:

")ג( לעניין תקנות 17 ו–30, משך שהות נוסע או איש צוות במדינה אחרת יחושב 
מאותה  לישראל  המתוכנן  ההמראה  מועד  עד  השהות  במדינת  הטיס  כלי  מנחיתת 

מדינה או ממדינה אחרת שבה שהה הנוסע או איש הצוות."

בתקנה 14 לתקנות העיקריות, במקום פסקה )2( יבוא:  .2
בתא  שנוכחותו  אחר  אדם  או  צוות  לאיש  אלא  הטייס,  לתא  גישה  תינתן  ")2( לא 

הטייס נדרשת להפעלת כלי הטיס או לפיקוח על הפעלתו."

בתקנה 15 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )ב()2()א(, בסופה יבוא "או ניתן להקטינה".  .3
בתקנה 30)א()3( לתקנות העיקריות -  .4

ברישה, במקום "מחוץ לישראל" יבוא "במדינה אחרת";  )1(

בידי  כדין  שניתן  תקף  החלמה  אישור  שבידו  "מי  במקום  )א()2(,  משנה  בפסקת   )2(
משרד הבריאות" יבוא "הוא מחלים";

בפסקת משנה )ב(, במקום "מחוץ לישראל" יבוא "במדינה אחרת".  )3(

בתקנה 33 לתקנות העיקריות -  .5
ברישה, המילים "אחת לשבוע" - יימחקו, ובסופה יבוא "בהקדם האפשרי, ועד 24   )1(

שעות ממועד האירוע";

בטבלה, שורות )1( עד )3( ו–)9( - יימחקו.  )2(

בתקנה 35 לתקנות העיקריות, בפסקה )13א(, במקום "מחוץ לישראל" יבוא "במדינה   .6
אחרת".

בתקנה 41 לתקנות העיקריות, במקום "כ"ד באייר התשפ"א )6 במאי 2021(" יבוא "ט'   .7
בסיוון התשפ"א )20 במאי 2021(".

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה באייר התשפ"א )7 במאי 2021(.  .8
כ"ג באייר התשפ"א )5 במאי 2021(

)חמ 3-6096(
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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, עמ' 2692, עמ' 2778, עמ' 2814, עמ' 2896   

ועמ' 2988.  
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