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 הודעה על החלטת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לגבי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 
נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות( )תיקון מס' 4(, התש"ף-2020, ולגבי תקנות סמכויות 

מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות( )תיקון מס' 4( )תיקון(, 
 התש"ף-2020, לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, 
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הודעה על החלטת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לגבי תקנות 
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 
)הגבלת פעילות( )תיקון מס' 4(, התש"ף-2020, ולגבי תקנות סמכויות 
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת 

פעילות( )תיקון מס' 4( )תיקון(, התש"ף-2020, לפי חוק סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-2020

נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  לחוק  4)ד()2(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  החליטה  התש"ף-12020,  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה 

הכנסת, ביום י"ט באלול התש"ף )8 בספטמבר 2020( כלהלן: 

החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  תקנות  את  לאשר   )1(
סמכויות  תקנות  ואת  התש"ף-22020,   ,)4 מס'  )תיקון  פעילות(  )הגבלת  שעה(  )הוראת 
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות( )תיקון 
מס' 4( )תיקון(, התש"ף-32020 )להלן - התיקונים לתקנות העיקריות(, בכפוף לאמור 

בפסקה )2(;

נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  תקנות  של  תוקפן  תקופת  את  לשנות   )2(
התקנות   - )להלן  התש"ף-42020  פעילות(,  )הגבלת  שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה 
לתקנות   24 שבתקנה  כך  העיקריות,  לתקנות  בתיקונים  שתוקנה  כפי  העיקריות(, 
העיקריות, במקום האמור בה יבוא "תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ו באלול התש"ף 

)15 בספטמבר 2020(".

כ' באלול התש"ף )9 בספטמבר 2020(
)חמ 3-6103(

ר ש א ב  ק ע י  
יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט     

של הכנסת  

ס"ח התש"ף, עמ' 266.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 2146 )2561(.  2

ק"ת התש"ף, עמ' 2570.  3

ק"ת התש"ף, עמ' 1938.  4

סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 81 אגורות 
09/09/2019:01




