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 הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )אזור תיירות מיוחד - אילת( )תיקון(, התשפ"א-2020 

בתוקף סמכותה של ועדת השרים לעניין התמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו 
לפי סעיפים 12א, 12ד)ב()2()ז(, 12ד)ד()1(, 12ד)ה()3(, 12ד)ז( ו–46)א( לחוק סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-12020 )להלן - החוק(, לאחר 
עומדת  אילת  עיריית  כי  ששוכנעה  לאחר  ההכרזה,  עקב  בזכויות  הפגיעה  את  ששקלה 
בתנאים הקבועים בסעיף 12א)א()1( ו–)2( לחוק, לאחר שקוימה התייעצות עם ראש העיר 
אילת ונבחנה עמדתו, לאחר שהובאו לפניה עמדות שר הבריאות ושרת התיירות, וכן עמדת 
כאמור  אילת  בעיר  התחלואה  מדדי  התקיימות  לעניין  הבריאות  במשרד  המקצוע  גורמי 
בסעיף 12א)א()1( לחוק ולעניין האפשרות לערוך בדיקות קורונה כאמור בסעיף 12א)א()2( 
לחוק, ולאחר שהובאה לפניה עמדת משרד הבריאות כאמור בסעיף 12ד)ה()3( ו–)ז( לחוק, 

מכריזה הוועדה לאמור:

בהכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )אזור   .1
תיירות מיוחד - אילת(, התשפ"א-22020 )להלן - ההכרזה העיקרית(, בסעיף 1, במקום 
 "עד יום ה', ב' בטבת התשפ"א )17 בדצמבר 2020(" יבוא "עד יום ג' בשבט התשפ"א

)16 בינואר 2021(". 

עיר  יהב,  עין  עידן,  ספיר,  "חצבה,  יבוא  "שיטים"  אחרי  העיקרית,  להכרזה  בתוספת   .2
אובות, פארן, צופר, צוקים".

א' בטבת התשפ"א )16 בדצמבר 2020(
)חמ 3-6146(

ו   ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

 הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )אזור תיירות מיוחד - עין בוקק-חמי זוהר( )תיקון(, 

התשפ"א-2020 

בתוקף סמכותה של ועדת השרים לעניין התמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו 
לפי סעיפים 12א, 12ד)ב()2()ז(, 12ד)ד()1(, 12ד)ה()3(, 12ד)ז( ו–46)א( לחוק סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-12020 )להלן - החוק(, לאחר 
ששקלה את הפגיעה בזכויות עקב ההכרזה, לאחר ששוכנעה כי אזור עין בוקק-חמי זוהר 
עומד בתנאים הקבועים בסעיף 12א)א()1( ו–)2( לחוק, לאחר שקוימה התייעצות עם ראש 
המועצה האזורית תמר ונבחנה עמדתו, לאחר שהובאו לפניה עמדות שר הבריאות ושרת 
התיירות, וכן עמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאות לעניין התקיימות מדדי התחלואה 
באזור עין בוקק-חמי זוהר כאמור בסעיף 12א)א()1( לחוק ולעניין האפשרות לערוך בדיקות 
הבריאות  משרד  עמדת  לפניה  שהובאה  ולאחר  לחוק,  12א)א()2(  בסעיף  כאמור  קורונה 

כאמור בסעיף 12ד)ה()3( ו–)ז( לחוק, מכריזה הוועדה לאמור:

תיקון סעיף 1 

תיקון התוספת  

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

ק"ת התשפ"א, עמ' 479.  2

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378; התשפ"א, עמ' 38 ועמ' 58.  1
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שעה( )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בהכרזת   .1 
)אזור תיירות מיוחד - עין בוקק-חמי זוהר(, התשפ"א-22020 )להלן - ההכרזה העיקרית(, 
בסעיף 1, במקום "עד יום ב' בטבת התשפ"א )17 בדצמבר 2020(" יבוא "עד יום ג' בשבט 

התשפ"א )16 בינואר 2021(".

בסעיף 3 להכרזה העיקרית, בפסקה )2(, אחרי "אדם המתקיים בו האמור בסעיף 12ד)ב(   .2
לחוק" יבוא "למעט אדם שאינו מתגורר באזור התיירות המיוחד או בסביבתו, המגיע 

למקום עבודתו המצוי במיתקן אירוח באזור התיירות המיוחד".

א' בטבת התשפ"א )16 בדצמבר 2020(
)חמ 3-6147(

ו   ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3 

ק"ת התשפ"א, עמ' 478.  2
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