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הודעה על החלטת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לגבי תקנות 
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

)חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל(, התשפ"א-2021, לפי חוק 
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, 

התש"ף-2020

נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  לחוק  4)ד()2()ב(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  החליטה  התש"ף-12020,  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה 
הכנסת, ביום ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(, לאשר את תקנות סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל(, 

התשפ"א-22021.

ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(
)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 התשפ"א, עמ' 1978.  2

הודעה על החלטת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לגבי תקנות 
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

)הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה( )תיקון(, התשפ"א-2021, לפי 
חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, 

התש"ף-2020

נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  לחוק  4)ד()2()ב(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  החליטה  התש"ף-12020,  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה 
הכנסת, ביום ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(, לאשר את תקנות סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת היציאה מישראל והכניסה 

אליה( )תיקון(, התשפ"א-22021.

ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(
)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 התשפ"א, עמ' 1964.  2
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