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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' 42(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 23, 24, 25 ו–27 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
העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התש"ף-22020  נוספות(,  והוראות  פעילות  )הגבלת 
בתקנה 5, בתקנת משנה )א2(, בפסקה )3(, אחרי "במסגרת מילוי תפקידם" יבוא "או 
קבוצת תיירים שכניסתה לישראל אושרה בידי שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך 

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-31952, בהתאם להמלצת משרד התיירות".

יבוא  ")2021 במאי   19( התשפ"א  בסיוון  "ח'  במקום  העיקריות,  לתקנות   21 בתקנה   .2 
"כ' בסיוון התשפ"א )31 במאי 2021(".

יבוא  ")2021 במאי   19( התשפ"א  בסיוון  "ח'  במקום  העיקריות,  לתקנות   34 בתקנה   .3 
"כ' בסיוון התשפ"א )31 במאי 2021(".

ז' בסיוון התשפ"א )18 במאי 2021(
)חמ 3-6092(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 21

תיקון תקנה 34

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378; התשפ"א, עמ' 38, עמ' 58 ועמ' 298.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 2770; התשפ"א, עמ' 46, עמ' 50, עמ' 82, עמ' 116, עמ' 160, עמ' 204, עמ' 262, עמ' 310    2 
)318 ו–320(, עמ' 370, עמ' 476, עמ' 486, עמ' 496, עמ' 516, עמ' 638, עמ' 750, עמ' 790, עמ' 818, עמ' 880, עמ'    
944, עמ' 1032, עמ' 1062, עמ' 1362, עמ' 1448, עמ' 1454, עמ' 1584, עמ' 1842, עמ' 1848, עמ' 1872, עמ' 1996,    
עמ' 2064, עמ' 2092, עמ' 2144 )2188(, עמ' 2256, עמ' 2372, עמ' 2434 )2494(, עמ' 2740, עמ' 2812, עמ' 2898,    

עמ' 2940, עמ' 3046, עמ' 3096 ועמ' 3142.  
ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  3
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