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

התשפ"ב-2021  

מיוחדות  סמכויות  לחוק   25 עד  ו–23  7א)א()2(   ,4 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
החוק(,   - )להלן  התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות 

ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, 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(,

נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  "ומתקנות  המילים  ברישה,   ,2 בתקנה 
 ,)2 )מס'  אליה(  והכניסה  מישראל  היציאה  )הגבלת  שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה 

התשפ"א-32021" - יימחקו.

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -   .2
בתקנת משנה )ג()3(, במקום "בסעיף 2)י( לצו בידוד בית" יבוא "בתוספת לתקנות   )1(
)הגבלת  שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות 

היציאה מישראל(, התשפ"א-42021";

אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:   )2(

")ג1( על אף האמור בתקנת משנה )ג(, על איש צוות, הנכנס לישראל במסגרת 
תקנת תחול  לא  מסחרית,  בהפעלה  המופעל   - טיס  בכלי  תפקידו,   מילוי 

משנה )א( אם מתקיימים בו התנאים האלה: 

הוא נכנס לישראל לאחר ששהה במדינה אחרת עד 12 שעות ולא יצא  )א( 
משטח שדה התעופה באותה המדינה;

מתקיים בו אחד מאלה: )ב( 

ממצא  בסיס  על  הבריאות  ממשרד  החלמה  אישור  קיבל  )1( הוא 
מעבדתי חיובי ל–SARS-COV-2 שתועד במערכת משרד הבריאות 
אישור  קבלת  מיום  חודשים  שישה  חלפו  ולא  החולים,  קופות  או 

ההחלמה;

קיבל  מכן  ולאחר  הבריאות,  ממשרד  החלמה  אישור  קיבל  )2( הוא 
מנה של החיסון לפי אחת מפסקאות המשנה האלה:

המנה  את  קיבל  שבו  היום  מתום  לפחות  ימים   14 )א( חלפו 
האמורה של החיסון;

היום  מתום  ימים  שבעה  חלפו  מישראל  יציאתו  )ב( במועד 
שבו קיבל את המנה האמורה של החיסון;

שישה  חלפו  ולא  הבריאות,  ממשרד  מחוסן  תעודת  קיבל  )3( הוא 
חודשים מיום קבלת המנה השנייה של החיסון;

תיקון תקנה 2 

תיקון תקנה 3 

ס"ח התש"ף, עמ' 266; התשפ"א, עמ' 302.  1
ק"ת התשפ"א, עמ' 1978 )2087(, עמ' 2556, עמ' 2886, עמ' 3072, עמ' 3282 ועמ' 4028.  2

ק"ת התשפ"א, עמ' 2818.  3
ק"ת התשפ"א, עמ'  3062, עמ' 3172, עמ' 3244, עמ' 3354, עמ' 3510, עמ' 3624, עמ' 3766, עמ' 3826, עמ' 3928,    4 

עמ' 3956, עמ' 3958 ועמ' 4046.  
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)4( הוא קיבל תעודת מחוסן ממשרד הבריאות, וכן קיבל את המנה 
השלישית של החיסון, בהתאם לאחת הפסקאות המפורטות להלן:

המנה  את  קיבל  שבו  היום  מתום  ימים   14 לפחות  )א( חלפו 
השלישית של החיסון;

היום  מתום  ימים  שבעה  חלפו  מישראל  יציאתו  )ב( במועד 
שבו קיבל את המנה השלישית של החיסון."

בתקנה 9 לתקנות העיקריות, במקום "י"ד בתשרי התשפ"ב )20 בספטמבר 2021(" יבוא   .3
"י"ב בחשוון התשפ"ב )18 באוקטובר 2021(".

תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו בתשרי התשפ"ב )21 בספטמבר 2021(.  .4
ז' בתשרי התשפ"ב )13 בספטמבר 2021(

)חמ 3-6205(

ט נ ב י  תל פ נ  
ראש הממשלה  

תיקון תקנה 9 

תחילה 
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