
 

 2021בינואר  24-28רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 

 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלות   תקנות

ות סמכויות ; תקנ2021-( )תיקון(, התשפ"א6על הפעלת שדות תעופה וטיסות( )תיקון מס'  

מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת שדות 

)תיקון מס'   ת מיוחדות להתמודדות סמכויו  תקנות;  2021-(, התשפ"א8תעופה וטיסות( 

  2021-(, התשפ"א3עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הידוק הגבלות( )תיקון מס'  

. האיסור אינו חל על טיסת  2021בינואר  31נאסר על כלי טיס זר להיכנס לישראל עד ליום  •

ראל  מטען; טיסת כיבוי אש; טיסה לפינוי חירום רפואי; וטיסה החוצה את המרחב האווירי של יש

כי יוגבלו באופן זמני, לתקופת האיסור, היתרי הפעלת חברות    פורסםמבלי לנחות בה. בהתאם,  

 התעופה הישראליות. 

, כך שניתן לצאת לשם  צומצמו המטרות המאפשרות יציאה ממקום המגורים לשם טיסה •

טיפול רפואי; השתתפות בלוויה של קרוב משפחה; והשתתפות בהליך משפטי טיסה רק לצורך  

שהנוסע צד לו או נדרש להשתתף בו. מנכ"ל משרד הבריאות ומנכ"ל משרד התחבורה רשאים 

 לאשר יחד בקשות חריגות ליציאה מישראל בטיסה בשל צורך הומניטארי או צורך אישי מיוחד.

 

  2021-הכניסה לישראל )תחנות גבול( )הוראת שעה(, התשפ"א צו

לא תותר    2021בינואר   31ועד ליום    2021בינואר    28הוראת שעה הקובעת כי בתקופה שמיום   •

יציאה ממנה דרך מעברי הגבול היבשתיים הבאים: מעבר טאבה )מנחם  כ ניסה לישראל או 

 בגין(; מעבר נהר הירדן )שייח' חוסיין(; ומעבר ערבה )יצחק רבין(. 

 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )בידוד של    כרזתה

   2021-(, התשפ"א2( )תיקון מס' 4אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות( )מס' 

הימים   14-, וב2021בפברואר  10אדם שחזר מחו"ל וחייב בבידוד, אשר חזר לישראל עד ליום   •

א דרום  בפורטוגל,  שהה  חזרתו  את  שטרם  לבצע  חייב  האמירויות,  איחוד  או  ברזיל  פריקה, 

 הבידוד במקום מטעם המדינה. 

 

,  2021בינואר    31על פי דיווחים בתקשורת, תקנות הסגר, אשר תוקפן מסתיים בצאת יום  

 . עתידות להיות מוארכות בתקופה נוספת אשר טרם נקבעה

 

עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה  

 . 6846000-03לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 
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