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עמוד

 הודעה על החלטת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לגבי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות 
 עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי( )תיקון מס' 3(,
 התשפ"א-2021, לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(,

התש"ף-2020                                                                                                                                                  4008

קובץ התקנות 9577, י' באלול התשפ"א, 18.8.2021

18/08/2121:42



קובץ התקנות 9577, י' באלול התשפ"א, 18.8.2021  4008
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 81 אגורות 

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

)הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי( )תיקון מס' 3(, 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 י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021(, בשעה 19:30 )להלן - מועד ההחלטה(, 

כלהלן: 

החדש הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  תקנות  את  לאשר   )1( 
 ,)3 מס'  )תיקון  עסקי(  או  ציבורי  מקום  של  פעילות  )הגבלת  שעה(   )הוראת 

התשפ"א-22021 )להלן - תיקון מס' 3(, בכפוף לאמור בפסקאות )2( ו–)3(;

סמכויות  לתקנות  2)א()10(  שבתקנה  ספארי"  חיות,  "גן  הקטע  את  לאשר  לא   )2(
פעילות  )הגבלת  שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות 
המובאת העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשפ"א-2021  עסקי(,  או  ציבורי  מקום   של 

בתקנה 4)6( לתיקון מס' 3; תוקפו של הקטע האמור פקע במועד ההחלטה והאחריות 
של תחילתו  ממועד  מתבטלת  האמור  הקטע  יסוד  על  עבירה  לעשיית   הפלילית 

תיקון מס' 3;

 12 בתקנה  שתוקנה  כפי  העיקריות,  התקנות  של  תוקפן  תקופת  את  לקצר   )3(
 לתיקון מס' 3, כך שבתקנה 15 לתקנות העיקריות, במקום "יום כ"ג באלול התשפ"א

)31 באוגוסט 2021(" יבוא "יום י"ח באלול התשפ"א )26 באוגוסט 2021(".  

י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021( 
)חמ 3-6103(

ב י ר ק ד  ע ל ג  
יושב ראש ועדת החוקה חוק    

ומשפט של הכנסת  

ס"ח התש"ף, עמ' 266; התשפ"א, עמ' 302.   1
ק"ת התשפ"א, עמ' 3986.  2

18/08/2121:42




