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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 
)הוראת שעה( )חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל( )תיקון מס' 5(, 

התשפ"א-2021

מיוחדות  סמכויות  לחוק   25 עד  ו–23  7א)א()2(   ,4 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
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
)חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל(, התשפ"א-22021 )להלן - התקנות העיקריות(, 

בתקנה 1, אחרי ההגדרה "מעבר גבול ימי" יבוא:

והוראות  בית  )בידוד  החדש(  הקורונה  )נגיף  העם  בריאות  צו   - בית"  בידוד  ""צו 
שונות( )הוראת שעה(, התש"ף-32020;".

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  .2
המופעל   - טיס  בכלי  תפקידו,  מילוי  במסגרת  לישראל  הנכנס  צוות,  ")ג( איש 
בהפעלה מסחרית, לא יהיה חייב לבצע בדיקה כאמור בתקנת משנה )א(, אם התקיימו 

כל אלה:

יש בידו ממצא שלילי בבדיקה שביצע בתוך שבעת הימים שקדמו למועד   )1(
כניסתו לישראל;

המפעיל האווירי המעסיק אותו מקיים שיטת מעקב מתועדת שתבטיח כי   )2(
אנשי הצוות שהוא מעסיק מקיימים את חובות הבדיקה לפי תקנת משנה זו;

לעניין איש צוות שהגיע לישראל ממדינה המפורטת בסעיף 2)י( לצו בידוד   )3(
בית - בכל הזמן שבו שהה במדינה כאמור הוא לא יצא משטח שדה התעופה 

באותה מדינה.

)ד(   בתקנה זו -

התשע"א-  הטיס,  בחוק  כהגדרתם   - טיס"  ו"כלי  מסחרית"  "הפעלה  צוות",  "איש 
;42011

נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות  כהגדרתו   - אווירי"  "מפעיל 
הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות(, 

התש"ף-52020."

בתקנה 4 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )2( יבוא:  .3
")3( אדם הנכנס לישראל, האחראי על קטין שלא מלאו לו 12 שנים הנכנס לישראל 
יחד עימו, שמנע ביצוע בדיקה בקטין כאמור, במקום שהורה לו מפעיל תחנת הגבול 
הקליטה  במרכז  והקליטה  העלייה  משרד  נציג  לו  שהורה  במקום  או  הגבול  במעבר 

כהגדרתו בתקנה 3)ב(."

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 3 

תיקון תקנה 4 

1  ס"ח התש"ף, עמ' 266; התשפ"א, עמ' 302.

2  ק"ת התשפ"א, עמ' 1978 )2087(, עמ' 2556, עמ' 2886, עמ' 3072 ועמ' 3282.

3  ק"ת התש"ף, עמ' 516.

4  ס"ח התשע"א, עמ' 830.

5  ק"ת התש"ף, בעמ' 1988.
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בתקנה 5 לתקנות העיקריות, בטבלה, אחרי שורה מס"ד )2( יבוא:  .4

מס"ד
טור א'

העבירה

טור ב'
סכומים בשקלים 

חדשים

)3(")3(4"3,500

בתקנה 9 לתקנות העיקריות, במקום "י"ט בתמוז התשפ"א )29 ביוני 2021(" יבוא "י"ט   .5
בתמוז התשפ"א )27 ביולי 2021(". 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בתמוז התשפ"א )30 ביוני 2021(.  .6
י"ז בתמוז התשפ"א )27 ביוני 2021(

)חמ 3-6205(

ט נ ב י  תל פ נ  
ראש הממשלה  

תיקון תקנה 5 

תיקון תקנה 9 

תחילה 
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