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 הודעה על החלטת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לגבי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות 
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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 והוראות נוספות( )תיקון מס' 34(, 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 כ"ה באדר התשפ"א )9 במרס 2021(, בשעה 14:00 )להלן - מועד ההחלטה(, 
לאשר את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 
)הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס' 34(, התשפ"א-22021 )להלן - תיקון מס' 34(, 
ואולם לעניין תקנה 13 לתיקון מס' 34 אשר מאריכה את תוקפן של תקנות סמכויות מיוחדות 
נוספות(,  והוראות  פעילות  )הגבלת  שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות 
העיקריות,  לתקנות   21 תקנה  תיקון  ידי  על  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התש"ף-32020 
לתקנות  7)א()1(  בתקנה  הקטע  של  התוקף  הארכת  את  לאשר  שלא  הוועדה  החליטה 
העיקריות החל מהמילים "ובלבד שמקום" עד סופה; תוקפו של הקטע האמור פקע במועד 
ממועד  מתבטלת  האמור  הקטע  יסוד  על  עבירה  לעשיית  הפלילית  והאחריות  ההחלטה 

תחילתו של תיקון מס' 34.

כ"ה באדר התשפ"א )9 במרס 2021(
)חמ 3-6103(
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