
רשומות

קובץ התקנות
9 במרס 2021  9254 כ"ה באדר התשפ"א 

עמוד

 החלטה בדבר אישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 
)הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' 32(, התשפ"א-2021                                                           2554

 הודעה על החלטת ועדת הכלכלה של הכנסת לגבי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 
 הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות( )תיקון מס' 13(, 

 התשפ"א-2021, לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, 
התש"ף-2020                                                                                                                                                  2554

קובץ התקנות 9254, כ"ה באדר התשפ"א, 9.3.2021

09/03/2114:12



קובץ התקנות 9254, כ"ה באדר התשפ"א, 9.3.2021  2554
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 81 אגורות 

החלטה בדבר אישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 
 הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות(

)תיקון מס' 32(, התשפ"א-2021

נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  לחוק  4)ד()2()ג(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-12020 )להלן - החוק(, ובהתאם לסעיף 23)2( לחוק, 
מחליטה הכנסת לאשר את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 
)הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' 32(, התשפ"א-22021 )להלן - 
תיקון מס' 32(, לעניין תיקון והוספה של הוראות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות 
עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות(, התש"ף-32020 

)להלן - התקנות העיקריות(, שהותקנו לפי סעיפים 6 ו–7 לחוק, כמפורט להלן:

לתיקון   1 בתקנה  המובאת  העיקריות,  לתקנות  ו–)7(   )6(  ,)5(  ,)2( 31)א()1(,  תקנה   )1(
מס' 32, לעניין הוספת תקנה 2 לתקנות העיקריות ותיקון תקנות 5, 13, 18 והתוספת 

השלישית לתקנות העיקריות;

ו–2   1 בתקנות  המובאות  העיקריות,  לתקנות  השביעית  והתוספת  31)ב(  תקנה   )2(
לתיקון מס' 32, לעניין תחולת ההוראות שפורטו בסעיף 1.

כ"ד באדר התשפ"א )8 במרס 2021(
)חמ 3-6140(

ן י ו ל יב  ר י  
יושב ראש הכנסת  

ס"ח התש"ף, עמ' 266; התשפ"א, עמ' 302.  1

ק"ת התשפ"א, עמ' 2256.  2
ק"ת התש"ף, עמ' 2770.  3

הודעה על החלטת ועדת הכלכלה של הכנסת לגבי תקנות סמכויות 
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלות על 
הפעלת שדות תעופה וטיסות( )תיקון מס' 13(, 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 
הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-12020, החליטה ועדת הכלכלה של הכנסת, ביום 
כ"ג באדר התשפ"א )7 במרס 2021(, לאשר את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 
נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות( )תיקון מס' 

13(, התשפ"א-22021.

כ"ג באדר התשפ"א )7 במרס 2021(
)חמ 3-6103(

י ג ר מ ב  ק ע י  
יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת  

ס"ח התש"ף, עמ' 266.  1

ק"ת התשפ"א, עמ' 2446 )2494(.  2
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