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חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 
)תיקון מס' 11(, התשפ"ב-2022*

ספר החוקים 2954, כ"ט בשבט התשפ"ב, 31.1.2022
בחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-1רתיקוןסעיף1

12020)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-

ההגדרה"אישורהחלמה"-תימחק; )1(

אחריההגדרה"הכרזהעלאזורתיירותמיוחד"יבוא: )2(

""הכרזהעלמצבבריאותימיוחד"-הכרזהלפיסעיף2)א()1(;";

יבוא "2 "סעיף במקום הקורונה", נגיף בשל חירום מצב על "הכרזה בהגדרה )3(
"סעיף2)א()2(";

אחריההגדרה"תחבורהציבורית"יבוא: )4(

""תעודתמחוסן"ו"תעודתמחלים"-תעודתמחוסןתקפהאואישורהחלמה
תקף,בהתאמה,כמשמעותםבהוראותלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם;"ר

תיקוןכותרת
פרקב'

בפרקב'לחוקהעיקרי,בכותרת,במקום"מצבחירוםאומצבחירוםמיוחד"יבוא"מצב2ר
בריאותימיוחדאומצבחירום"ר

במקוםסעיף2לחוקהעיקרייבוא:3רהחלפתסעיף2

"הכרזהעלמצב
בריאותימיוחד

אועלמצבחירום
בשלנגיףהקורונה

שוכנעההממשלהכיישסיכוןממשילהתפשטות)א(2ר )1(
נגיףהקורונהולפגיעהמשמעותיתבבריאותהציבור,
הסמכויות מכוח פעולות לנקוט מתחייב כך ובשל
הקבועותבחוקזהכדילצמצםאתהתפשטותהנגיף
ואתהפגיעהבבריאותהציבור,רשאיתהיאלהכריזעל

מצבבריאותימיוחדבשלנגיףהקורונהר

ניכרת עלייה מגמת יש כי הממשלה שוכנעה )2(
לפגיעה ממשי וסיכון הקורונה בנגיף בתחלואה
ממשי סיכון שיש או הציבור בבריאות משמעותית
להתפשטותרחבהשלנגיףהקורונהולפגיעהחמורה
בבריאותהציבור,המחייביםלנקוטפעולותכמפורט
בסעיף4)א()2()א(עד)ה(אולנקוטבאופןתכוףפעולות
מכוחהסמכויותהקבועותבחוקזהכדילצמצםאת
הציבור, בבריאות הפגיעה ואת הנגיף התפשטות
רשאיתהיאלהכריזעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהר

אלא זה בסעיף כאמור הממשלה תכריז לא )3(
לאחרשהובאובפניהעמדתשרהבריאותוחוותדעת

מקצועיתמטעםמשרדהבריאותבענייןר

)2(תפורסםברשומות הכרזהלפיסעיףקטן)א()1(או )ב(
ותיכנסלתוקףעםפרסומהר

בקשהלאישורהכרזהלפיסעיףקטן)א(תובאבפני)ג( )1(
ועדתהחוקה,בצירוףנימוקיםוהתשתיתהעובדתית
ככל בסמוך ההכרזה, על ההחלטה בבסיס שעמדה

האפשרלאחרשהממשלההחליטהעליהר

התקבלבכנסתביוםכ"גבשבטהתשפ"ב)25בינואר2022(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1461,מיוםד'בכסלוהתשפ"ב)8בנובמבר2021(,עמ'136ר

ס"חהתש"ף,עמ'266;התשפ"ב,עמ'462ר 1

הערות
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בקשה לדחות או לאשר רשאית החוקה ועדת )2(
לאישורהכרזה,ולענייןבקשהלאישורהכרזהעלמצב
חירוםבשלנגיףהקורונה-רשאיתהיאגםלקבועכי
יראואתההכרזהכאילוהיאהכרזהעלמצבבריאותי
ועד ברשומות כך על הפרסום ממועד החל מיוחד,
לתוםתוקפהשלההכרזהעלמצבהחירוםשאישורה

התבקשר

לאקיבלהועדתהחוקההחלטהעדתוםשבעה )3(
ימיםמהמועדשבוהובאהההכרזהבפניה,יביאיושב
בהקדם בכנסת להצבעה ההכרזה את הכנסת ראש
האפשרי,ולכלהמאוחרעדתוםשבעהימיםמהמועד

האחרוןלהחלטתהוועדהר

החליטהועדתהחוקה,אוהכנסת-אםההכרזה )4(
לא או ההכרזה את לאשר שלא לאישורה, הובאה
האחרון המועד עד בעניין החלטה הכנסת קיבלה
של תוקפה יפקע - )3( בפסקה כאמור להחלטתה
ההכרזה;ואולם,לענייןהכרזהעלמצבחירוםבשל
נגיףהקורונההמחליפההכרזהעלמצבבריאותימיוחד
-ההכרזהעלהמצבהבריאותיהמיוחדתמשיךלעמוד
בתוקפהלתקופהשלשבעהימיםאועדלתוםתקופת

תוקפה,לפיהמאוחרר

הודעהעלהחלטתהוועדהאוהכנסתלפיסעיף )5(
קטןזהתפורסםברשומותר

הכרזהלפיסעיףקטן)א()1(או)2(תעמודבתוקפה)ד( )1(
לתקופהשתיקבעבהבהתחשבבהתפשטותהצפויה
שלושה על תעלה ולא בישראל הקורונה נגיף של

חודשיםאו45ימים,בהתאמהר

אישור את שקיבלה לאחר רשאית, הממשלה )2(
את להאריך זה, קטן בסעיף כאמור החוקה ועדת
תוקפהשלההכרזהעלמצבבריאותימיוחדאושל
הכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה,לתקופות
נוספותשלאיעלועלשלושהחודשיםאו45ימיםכל
חירום הכרזהעלמצב להחליף או בהתאמה, אחת,
בהכרזהעלמצבבריאותימיוחדשתוקפהלאיעלה
עלשלושהחודשים;הארכתתוקפהשלההכרזהאו
וייכנסו ברשומות יפורסמו כאמור ההכרזה החלפת
לתוקףעםפרסומןאובמועדמאוחריותרשנקבעבהן
ואינועולהעלשבעהימיםממועדהחלטתהממשלה
על או מיוחד בריאותי מצב על הכרזה הארכת על
החלפהכאמוראושאינועולהעלחמישהימיםממועד

החלטתהממשלהעלהארכתהכרזהעלמצבחירוםר
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בקשהלהארכתהכרזהעלמצבבריאותימיוחד, )3(
נגיף בשל חירום מצב על הכרזה להארכת בקשה
הקורונהאובקשהלהחלפתהכרזהעלמצבחירום
בשלנגיףהקורונהבהכרזהעלמצבבריאותימיוחד
תובאבפניועדתהחוקהלפחותחמישהימיםלפניתום

תקופתההכרזהר

בקשה לדחות או לאשר רשאית החוקה ועדת )4(
כאמור, הכרזה להחלפת בקשה או הכרזה להארכת
ולענייןבקשהלהארכתהכרזהעלמצבחירוםבשל
נגיףהקורונה-רשאיתהיאגםלקבועכייראואת
ההכרזהכאילוהיאהכרזהעלמצבבריאותימיוחד,
החלמתוםתקופתההכרזההקודמתועדתוםתוקפה

שלההכרזהעלמצבחירוםשאישורההתבקשר

לאקיבלהועדתהחוקההחלטהעדתוםתקופת )5(
ההכרזה,יביאיושבראשהכנסתאתהבקשההאמורה
להצבעהבכנסתבהקדםהאפשרי,ולכלהמאוחרעד
וההכרזה ההכרזה, תקופת מתום ימים שבעה תום
למועד עד או האמורה התקופה תום עד תוארך

ההצבעהבכנסת,לפיהמוקדםר

הממשלה ,)5( עד )2( בפסקאות האמור אף על )6(
חירום מצב על הכרזה החלפת על להכריז רשאית
בשלנגיףהקורונהבהכרזהעלמצבבריאותימיוחד,
בליאישורועדתהחוקה,עדתוםתקופתתוקפהשל

ההכרזהעלמצבחירוםשבתוקףבאותההעתר"

בסעיף3לחוקהעיקרי-4רתיקוןסעיף3

בכותרתהשוליים,אחרי"הכרזהעל"יבוא"מצבבריאותימיוחדאוהכרזהעל"; )1(

בסעיףקטן)א(,אחרי"אתההכרזהעל"יבוא"מצבבריאותימיוחדאואתההכרזה )2(
על";

בסעיףקטן)ב(- )3(

)1(,אחרי"אתההכרזהעל"יבוא"מצבבריאותימיוחדאואת בפסקה )א(
ההכרזהעל",ובסופהיבוא"ולענייןהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה-
רשאיתהיאלהחליטכייראואותהכאילוהיאהכרזהעלמצבבריאותימיוחד,
החלממועדפרסוםההחלטהעלכךברשומותועדלתוםתוקפהשלההכרזה

עלמצבהחירום;";

בפסקה)2(,במקום"לפיהמלצתועדתהחוקה"יבוא"לאחרקבלתהמלצת )ב(
ועדתהחוקה,ביוזמתה,או";

)3(,במקום"ועדתהחוקהתדוןבבקשתהביטול"יבוא"הוגשה בפסקה )ג(
בקשתביטולכאמורבפסקה)2(,ועדתהחוקהתדוןבבקשה";

בפסקה)4(,אחרי"להמליץלכנסת"יבוא"לקבלהחלטהכאמורבפסקה)1(,או"; )ד(

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

ביטולההכרזהאוהחלטתהכנסתלפיסעיףזהיפורסמוברשומותוייכנסו ")ג(
לתוקףעםפרסומםר"
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סעיף3אלחוקהעיקרי-בטלר5רביטולסעיף3א

תיקוןכותרת
פרקג'

בפרקג'לחוקהעיקרי,בכותרת,אחרי"הכרזהעל"יבוא"מצבבריאותימיוחדוהכרזה6ר
על"ר

בסעיף4לחוקהעיקרי-7רתיקוןסעיף4

בכותרתהשוליים,אחרי"הכרזהעל"יבוא"מצבבריאותימיוחדאוהכרזהעל"; )1(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהרשאית")א( )1(
הממשלה,באישורכאמורבסעיףקטן)ד(,להתקיןתקנותכאמורבסעיפים6
עד12,אםשוכנעהכיהדברדרושלשםמניעתהדבקהבנגיףהקורונה
בקרבהציבורוצמצוםהתפשטותו,צמצוםהיקףהתחלואהאוהגנהעל

אוכלוסיותבסיכוןר

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבבריאותימיוחדרשאיתהממשלה, )2(
באישורכאמורבסעיףקטן)ד1(,להתקיןתקנותכאמורבסעיפים6עד12,
אםשוכנעהכיהדברדרושלשםהגשמתהתכליותהמנויותבפסקה)1(,

למעטבענייניםהאלה:

תקנותלפיסעיף6הקובעותהגבלתכניסהשלאדםלמקום )א(
מגוריםשלאחר,תנאיםלשימושברכבאוהגבלתהתקהלותבמרחב

הפרטישלפחותמ־50אנשיםבמבנהו־300אנשיםבשטחפתוח;

תקנותהקובעותהגבלותלפיסעיפים7)א()1(ו־7)א()3(; )ב(

תקנותלפיסעיף7)א()2(הקובעותהגבלתהתקהלותבמרחב )ג(
הציבורישלפחותמ־50אנשיםבמבנהו־300אנשיםבשטחפתוח;

תקנותלפיסעיף7א)א()1(הקובעותהגבלותכניסהלישראל )ד(
שלאזרחיםובעלירישיוןלישיבתקבעאואיסורכללישליציאה

מישראללכלהמדינותבכפוףלהוראותאותוסעיף;

תקנותהחלותבמדינהכולהוקובעותאיסורמוחלטשלפתיחה )ה(
שלמקומותלפיסעיפים8)א()1(,10)ב()1(או11)א()1(ר

תקנותלפיסעיףזהייקבעורקלתקופהובמידההדרושותלצורך )3(
השגתהמטרותהמפורטותבוולאחרשנשקלוחלופותלהשגתן,הפגיעה

בזכויותוההשפעותעלהמשקר

תקנותלפיסעיףזהיכולשיחולובמדינהכולהאובשטחמסוים )4(
ממנהר";

בסעיףקטן)ג(,במקום"לפיסעיףקטן)א("יבוא"לפיסעיףקטן)א()1(",והסיפה )3(
החלבמילים"ותקנותלפיסעיף7)ב("-תימחק;

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

תקנותשהותקנולפיסעיףקטן)א()2(יעמדובתוקפןלתקופהשתיקבעבהן ")ג1(
ושלאתעלהעל42ימים,ולענייןתקנותכאמורבסעיף7א)א()1(-שלאתעלה

על28ימיםר

הממשלהרשאיתלשובולהתקיןתקנותלפיסעיףקטן)א()1(או)2(בדרך )ג2(
האמורהבסעיףזה,לרבותבדרךשלהארכתהתוקףהקבועבהן,לתקופותנוספות

שכלאחתמהןלאתעלהעל42ימים,28ימיםאו14ימים,לפיהענייןר
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תקופתתוקפןשלתקנותלפיסעיףזהתסתייםלאיאוחרמתוםתקופת )ג3(
תוקפהשלהכרזהעלמצבבריאותימיוחדאוהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיף

הקורונה,לפיהענייןר";

בסעיףקטן)ד(- )5(

בפסקה)1(,במקום"לפיסעיףקטן)א("יבוא"לפיסעיףקטן)א()1(",ובמקום )א(
"בתוך24שעות"יבוא"בתוך48שעות";

בפסקה)2(- )ב(

בפסקתמשנה)ד(,בסופהיבוא"באותומועד"; )1(

בפסקתמשנה)ה(,במקום"תפורסםברשומות"יבוא"והודעהעל )2(
החלטהלאשראתהתקנות,כולןאוחלקן,אולשנותאתתקופתתוקפן,

יפורסמוברשומות";

במקוםפסקה)3(יבוא: )ג(

עלאףהאמורבפסקה)1(,הממשלהרשאיתלהתקיןתקנותשייכנסו )3("
לתוקףבמועדמוקדםמהמועדהאמורבאותהפסקהובליאישורהוועדה
דחיפות של מיוחדות נסיבות מתקיימות אם בה, כאמור הכנסת של
המחייבותכיתקנותמסוימותייכנסולתוקףבמועדמוקדםיותר,והממשלה
שוכנעה,מנימוקיםמקצועייםשהציגבפניהמשרדהבריאות,כיהכניסה
המוקדמתלתוקףדרושהלשםמניעתהדבקהבנגיףהקורונהבקרבהציבור
אוכלוסיות על הגנה או התחלואה היקף צמצום התפשטותו, וצמצום

בסיכוןר

תקנותלפיפסקה)3(יוגשולוועדהשלהכנסתבסמוךככלהאפשר )4(
לאחרפרסומןברשומותבליווידבריהסברוהתשתיתהעובדתיתשעמדה
הדחיפות של המיוחדות הנסיבות ובפירוט להתקינן ההחלטה בבסיס
שחייבואתכניסתןהמוקדמתלתוקףשלהתקנות;לענייןאישורןשלתקנות

כאמוריחולוהוראותפסקה)2()ב(עד)ה(ר";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )6(

)א()2(טעונות")ד1( תקנותשהחליטההממשלהלהתקיןלפיסעיףקטן )1(
אישורמראששלועדהשלהכנסתאושלהכנסת;בקשהלאישורהתקנות
תוגשלוועדהשלהכנסתבליווידבריהסברוהתשתיתהעובדתיתשעמדה
בבסיסההצעהלהתקינן,לפחותשישהימיםלפניהמועדהמוצעלתחילת
תוקפן,אולםאיןבכךכדילמנועאתתחילתתוקפןשלהתקנותבמועד

מוקדםיותראםניתןאישורהוועדהלכךר

או כולן המוצעות, התקנות את לאשר רשאית הכנסת של ועדה )2(
חלקן,לאלאשרן,לשנותאתתקופתתוקפןאולאשרןבתנאישייקבעובהן

שינויים,בתוךחמישהימיםממועדהבאתןלאישורהר

אישרהועדהשלהכנסתאתהתקנותבתנאישייקבעובהןשינויים )3(
והממשלההחליטהעלהתקנתהתקנותכפישאישרההוועדה,אואישרה
הוועדהאתהתקנות,כולןאוחלקן,אובשינויתקופתתוקפן-תפרסם
אותןהממשלהברשומותכפישאושרווהןייכנסולתוקףעםפרסומןאו

במועדמאוחריותרשנקבעבהןר

אישרההוועדהאתהבקשהלאישורהתקנותבתנאישייקבעובהן )4(
שינוייםוהממשלהלאהחליטהעלהתקנתןכפישאישרההוועדהעד
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המועדהמוצעלתחילתתוקפןאושהוועדהלאקיבלההחלטהעדתום
המועדהאמורבפסקה)2(,יחולוהוראותאלה:

יושבראשהכנסתיביאאתהבקשהלאישורהתקנותלהצבעה )א(
בכנסתבהקדםהאפשרי,ולכלהמאוחרעדתוםשישהימיםמהמועד

המוצעלתחילתתוקפן;

תוקפןשלתקנותשהיובתוקףושהתקנותהמוצעותנועדו )ב(
להחליףאולתקןיוארךעדתוםהתקופההאמורהבפסקתמשנה)א(

אועדלמועדההצבעהבכנסת,לפיהמוקדם;

אישרההכנסתאתהתקנות,הןיפורסמוברשומותויעמדו )ג(
בתוקפןממועדפרסומןועדתוםתקופתהתוקףשנקבעהבהןאו

לתקופהשל14ימיםמיוםאישורן,לפיהמוקדם;

תוקפןשל הארכת על הודעה ברשומות הממשלהתפרסם )ד(
התקנותכאמורבפסקתמשנה)ב(ועלפקיעתתוקפןכאמורבאותה

פסקתמשנהר

עלאףהאמורבפסקה)1(,הממשלהרשאיתלהתקיןתקנותשייכנסו )5(
לתוקףבליאישורמראששלועדהשלהכנסת,בהתקייםנסיבותכאמור

בסעיףקטן)ד()3(ובהתאםלהוראותהקבועותבוובסעיףקטן)ד()4(ר";

בסעיףקטן)ה(,המילים"אותתקן"-יימחקור )7(

בסעיף7לחוקהעיקרי-8רתיקוןסעיף7

בסעיףקטן)א()1(- )1(

ברישה,במקום"להגבלהכאמורייקבעוסייגיםשיבטיחואתקיום"יבוא )א(
"הגבלהכאמורלאתפגעבקיום";

אחריפסקתמשנה)י(יבוא: )ב(

השתתפותבתפילה;"; ")י1(

סעיףקטן)ב(-בטלר )2(

בסעיף7אלחוקהעיקרי-9רתיקוןסעיף7א

בסעיףקטן)א()1(,אחרי"איסוריציאהמישראלאוכניסהאליה,"יבוא"ובכללזה )1(
הגבלתמספרהנכנסיםלישראלאוהיוצאיםממנה,אואיסורלגביכלהמדינותאולגבי
מדינותמסוימות,לענייןכניסתכליטיסהנושאנוסעיםלישראלאויציאתוממנהאו
לענייןכניסתכלישיטלישראלאויציאתוממנה",ובסופויבוא"בפסקהזו,"כליטיס"

ו"כלישיט"-כהגדרתםבסעיף12;";

בסעיףקטן)ב(,ברישה,אחרי")א()1("יבוא"לענייןאזרחישראליאובעלרישיון )2(
לישיבתקבע,ולענייןבןזוגואוילדיוהקטינים,";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"להתקיימותהסייגיםכאמור"יבוא"לגבימישהואאזרח )3(
ישראליאובעלרישיוןלישיבתקבע,ולגביבןזוגואוילדיוהקטינים",והמילים")בסעיף

זה-ועדתחריגים("-יימחקו;

בסעיףקטן)ד(- )4(

ברישה,אחרי"ועדתחריגים"יבוא"כאמורבסעיףקטן)ג("; )א(

בפסקה)2(,במקום"מ־24שעות"יבוא"מ־48שעות"; )ב(
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בסעיףקטן)ה(,ברישה,אחרי"ועדתחריגים"יבוא"כאמורבסעיףקטן)ג("; )5(

בסעיףקטן)ז(,אחרי"ועדתחריגים"יבוא"כאמורבסעיףקטן)ג("; )6(

בסעיףקטן)ט(,אחרי"בוועדתחריגים"יבוא"כאמורבסעיףקטן)ג("; )7(

בסעיףקטן)י(,אחרי"ועדתחריגים"יבוא"כאמורבסעיףקטן)ג("; )8(

אחריסעיףקטן)י(יבוא: )9(

התקינההממשלהתקנותכאמורבסעיףקטן)א()1(לענייןמישאינואזרח ")י1(
ישראליאובעלרישיוןלישיבתקבעואינובןזוגאוילדוהקטיןשלאחדמהם
וקבעהסייגיםלאיסורכאמורבאותוסעיףקטןאשרבחינתהתקיימותםמחייבת
הפעלתשיקולדעתפרטני,יינתןהאישורלהתקיימותהסייגיםכאמורבידיועדת
חריגים,ויכולשתהיהיותרמוועדתחריגיםאחתלענייןסעיףקטןזה;הממשלה
תקבעבאותןתקנותהוראותבדברהרכבהוועדה,אמותמידהלפעולתה,פרק
הזמןלמתןהחלטתה,אופןההשגהעלההחלטהופרקהזמןלמתןהחלטהבהשגה;

עלהחלטהבהשגהכאמוריחולוהוראותסעיפיםקטנים)ז(ו–)ח(ר";

"לוועדות יבוא השגות" ולוועדת החריגים "לוועדת במקום )יא(, קטן בסעיף )10(
החריגיםולוועדותההשגות"ר

בסעיף8)א()2(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"עלהחלטהפרטניתכאמורבפסקהזוניתן10רתיקוןסעיף8
להגישהשגהלמנהלהכללישלמשרדהבריאותאולעובדבכירבמשרדהבריאות
שהואהסמיךלכך;ההחלטהבהשגהתהיהמנומקתותינתןבהקדםהאפשריולאיאוחר
מ־24שעותמעתהגשתההשגה,היאתעמודבתוקפהאלאאםכןהתקבלההחלטה
אחרתבהשגה,וניתןלהגישעליהעתירהמינהליתלביתהמשפטלענייניםמינהלייםר"

אחריסעיף8לחוקהעיקרייבוא:11רהוספתסעיף8א

"הגבלתכניסה
למקוםללאהצגת

תוצאהשלילית
בבדיקה,תעודת

מחליםאותעודת
מחוסן

בסעיףזה-8אר )א(

"אדם"-ביןהיתרעובדאולקוח;

שייקבע כפי ובתדירות מהסוג בדיקה - עדכנית" "בדיקה
בתקנותר

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקין )ב(
ובתנאים שלהלן בפסקאות כמפורט בעניינים תקנות
המפורטיםבהן,אםמצאהכיישיסודסבירלהניחשישהבדל
משמעותיברמותהסיכוןביןאדםשהציגתוצאהשלילית
בבדיקהעדכניתשביצע,אדםשהציגתעודתמחוסןאואדם

שהציגתעודתמחליםוביןאדםשלאהציגאחדמהם:

הגבלתכניסהלמקומותהמנוייםבסעיפים9,8, )1(
11,10ו־12,והגבלתשהייהבהם,שלאדםשלאהציג
לגורםהאחראיעלהמקוםתוצאהשליליתבבדיקה
עדכניתשביצע,תעודתמחוסןאותעודתמחלים,וניתן
תוצאה הציג שלא אדם לכל כאמור הגבלה לקבוע
שליליתבבדיקהעדכניתשביצע,ובלבדשלאתיקבע
הגבלהכאמורולפיההכניסהלמקוםתוגבלרקלמי

שהציגתעודתמחוסןאותעודתמחלים;
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חובתהגורםהאחראיעלהמקוםלמנועכניסהשל )2(
אדםכאמורבפסקתמשנה)1(למקוםשבוחלהההגבלהר

בבואהלקבועהגבלותלפיסעיףזהתשקולהממשלהבין )ג(
השאראתחיוניותהשירותהמסופקבמקוםוהשפעתההגבלות
עלזמינותו,אתזמינותהאפשרותלקבלתעודתמחוסןאו
תעודתמחלים,אתזמינותהבדיקותהעדכניותהנדרשות,
הנגישותאליהןועלותן,ואתמידתההכבדהשלההגבלותעל

אדםהמבקשלהיכנסלמקום,ובמיוחדעלעובדיהמקוםר

הממשלהתקבעהגבלותלפיסעיףזהרקבהתקייםשני )ד(
אלה:

יינתןמימוןציבורילבדיקותעדכניותלאוכלוסיות )1(
שישלגביהןהמלצהרפואיתשלאלהתחסןאושאין

המלצהשיתחסנו;

כניסה לשם שישמשו העדכניות הבדיקות )2(
למקומותשמוצעלהגבילאתהכניסהאליהםזמינות,
כדי הנדרשים נגישות של מספקת ומידה במספר
לאפשרלכללהאוכלוסייהכניסהלמקומותשיוגבלובלי
הכבדההעולהעלהנדרש,בשיםלבלסוגיהמקומות
שהכניסהאליהםתוגבל,לפעילותהמתקיימתבהם,

לשירותהניתןבהםאולסיבתהכניסהאליהםר

למקום כניסה על תחול לא זה סעיף לפי הגבלה )ה(
שנמכריםבודרךקבעוכעיסוקעיקרימוצריםחיונייםאו
שניתניםבודרךקבעשירותיםחיוניים,כפישייקבעבתקנותר"

בסעיף10לחוקהעיקרי-12רתיקוןסעיף10

בסעיףקטן)ב(,פסקה)2(-תימחק; )1(

סעיףקטן)ד(-בטלר )2(

בסעיף12לחוקהעיקרי-13רתיקוןסעיף12

בסעיףקטן)א(- )1(

יבוא לישראל" כניסה לעניין "הגבלות במקום ברישה, )8()א(, בפסקה )א(
"הגבלה,למעטאיסורכאמורבסעיף7א)א()1(,לענייןכניסהלישראל",המילים
"שייקבעובשיםלבלאפשרותהכניסהוהיציאהשלמישכניסתםויציאתם
הותרהלפיסעיף7א)א()1("-יימחקו,ובסופויבוא"ובלבדשלאיהיהבהגבלות
כאמורכדילמנועאתהכניסהוהיציאהשלמישכניסתםויציאתםהותרהלפי

סעיף7א)א()1(";

בפסקה)9(,במקום"הגבלותלענייןכניסתכלישיט"יבוא"הגבלה,למעט )ב(
איסורכאמורבסעיף7א)א()1(,לענייןכניסתכלישיט",המילים"שייקבעובשיםלב
לאפשרותהכניסהוהיציאהשלמישכניסתםויציאתםהותרהלפיסעיף7א)א()1("
-יימחקו,ובמקום"לענייןזה-"יבוא"ובלבדשלאיהיהבהגבלותכאמורכדי
למנועאתהכניסהוהיציאהשלמישכניסתםויציאתםהותרהלפיסעיף7א)א()1(;

לענייןזה-";

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"ובזכותושלכלאדםלצאתממנה"ר )2(
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בסעיף12גלחוקהעיקרי-14רתיקוןסעיף12ג

בסעיףקטן)ב(,במקום"אואישורהחלמה"יבוא"תעודתמחוסןאותעודתמחלים"; )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"אואישורהחלמה"יבוא"תעודתמחוסןאותעודתמחלים"ר )2(

בסעיף12דלחוקהעיקרי-15רתיקוןסעיף12ד

בכותרתהשוליים,במקום"אואישורהחלמה"יבוא"תעודתמחוסןאותעודת )1(
מחלים";

תעודת או מחוסן "תעודת יבוא החלמה" אישור "או במקום )א(, קטן בסעיף )2(
מחלים";

בסעיףקטן)ז(,במקום"אואישורהחלמה"יבוא"תעודתמחוסןאותעודתמחלים"ר )3(

בסעיף13)ז(לחוקהעיקרי,במקוםהרישהופסקאות)1(ו־)2(יבוא"הכרזהעלאזורכאזור16רתיקוןסעיף13
מוגבלתעמודבתוקפהלתקופהשתיקבעבהושלאתעלהעלשבעהימים,ורשאית
ועדתהשרים,באישורועדתהחוקה,להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלו

עלשבעהימיםכלאחת;"ר

בסעיף20לחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:17רתיקוןסעיף20

לענייןעבירהמינהליתהמנויהבסעיף29,הממשלהרשאיתלקבועבתקנותכאמור ")ב(
בסעיףקטן)א(,קנסמינהליקצובבסכוםנמוךמהסכוםהנקובבסעיף30)ב(לאותה

עבירהר"

בסעיף22אלחוקהעיקרי-18רתיקוןסעיף22א

בסעיףקטן)א(,בהגדרה"מקוםלבידודמטעםהמדינה",המילה"במימונה"- )1(
תימחק;

)ב(,במקום"בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיף בסעיףקטן )2(
הקורונה"יבוא"כלעודעומדתבתוקפההכרזהעלמצבבריאותימיוחדאוהכרזהעל

מצבחירוםבשלנגיףהקורונה"ר

22ג)ח(לחוקהעיקרי,במקום"שתקופתתוקפהשלהכרזהלפיסעיףקטןזה19רתיקוןסעיף22ג בסעיף
תסתייםלאיאוחרמתוםתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה"
יבוא"שהכרזהלפיסעיףקטןזהתעמודבתוקפהכלעודעומדתבתוקפההכרזהעל

מצבבריאותימיוחדאוהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה"ר

אחריסעיף22דלחוקהעיקרייבוא:20רהוספתסעיף22ד1

"מימוןהשהייה
במקוםלבידוד
מטעםהמדינה

השהייהבמקוםלבידודמטעםהמדינהתהיהבמימון22ד1ר )א(
המדינהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הממשלה,באישורועדת )ב(
החוקה,רשאיתלקבועבתקנותמקריםשבהםהשהייהשל
חוזרכאמורבסעיפים22בו־22גבמקוםלבידודמטעםהמדינה
תהיהבמימוןמלאאוחלקישלהחוזר;סכוםהמימוןלאיעלה
עלסכוםשייקבעבתקנותלשהייהשליחידושלמשקביתר

תקנותלפיסעיףקטן)ב(יעמדובתוקפןלתקופהשלא )ג(
תעלהעלשלושהחודשיםמיוםכניסתןלתוקף,והממשלה,
באישורועדתהחוקה,רשאיתלשובולהתקיןאתהתקנות,
לרבותבדרךשלהארכתהתוקףהקבועבהן,לתקופותנוספות

שלאיעלועלשלושהחודשיםכלאחתר
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רשאית )ב(, קטן סעיף לפי הוראות לקבוע בבואה )ד(
שלחוזר יציאתו נסיבות ביןהשאראת לשקול הממשלה
מהארץאוכניסתואליה,מידתהסיכוןהבריאותיהנשקפת

מחוזרומצבוהכלכלישלחוזרר

בתקנותלפיסעיףקטן)ב(ייקבעוהוראותבענייניםאלה: )ה(

דרכיהמסירהשלדרישתתשלוםבעדהשהייה )1(
שייכללו והפרטים המדינה מטעם לבידוד במקום
בדרישתהתשלום,ובכללזהמידעבדברהזכותלבקש

פטורמהתשלוםוהזכותלהגישהשגהלפיסעיףזה;

השהייה בעד התשלום ומועדי הגבייה דרכי )2(
במקוםלבידודמטעםהמדינה;

הסמכהשלגורםשיבחןבקשהפרטניתשלחוזר )3(
השהייה בעד מתשלום חלקי או מלא פטור לקבלת
במקוםלבידודמטעםהמדינה,בשלנסיבותאישיות

חריגות,והדרכיםלהגשתבקשהכאמורר

עלהחלטהבבקשהלפיסעיףקטן)ה()3(ניתןלהגיש )ו(
זה לעניין ויחולו הממשלה, שקבעה בכיר לעובד השגה

הוראותסעיף22)ג(ו־)ד(ר

)ב(יחולו עלגבייתסכוםשייקבעכאמורבסעיףקטן )ז(
הוראותחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-

21995ר

התקינההממשלהתקנותלפיסעיףזה,תפרסםאותן )ח(
השונות לקבוצות המותאם ונגיש בהיר באופן לציבור
באוכלוסייה,לרבותבשפותשונות,ותביאאותן,ככלהאפשר,
לידיעתהנוגעיםבדבר,ובכללזהאנשיםהמבקשיםלהיכנס
בכלי פרסום וקונסוליות, שגרירויות באמצעות לישראל,
תקשורתאובכלדרךיעילהאחרתשתמצאהממשלהלנכון

בנסיבותהענייןר

הוראותסעיףזהיחולוגםעלבעלרישיוןלישיבתארעי )ט(
החייבבבידוד,ובלבדשלאיהיהבכךכדילגרועמסמכויות

שרהפניםלפיחוקהכניסהלישראלר"

בסעיף22יחלחוקהעיקרי-21רתיקוןסעיף22יח

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"וכיהיאלאתחולעלקטיניםכאמורבסעיף22כ)ב("; )1(

)ג(,בסיפה,במקום"שתקופתתוקפהשלהכרזהלפיסעיףקטןזה בסעיףקטן )2(
תסתייםלאיאוחרמתוםתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה"
יבוא"שהכרזהלפיסעיףקטןזהתעמודבתוקפהכלעודעומדתבתוקפההכרזהעל

מצבבריאותימיוחדאוהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה"ר

בסעיף23לחוקהעיקרי,אחרי"להוראותסעיף4)ד("יבוא"או)ד1("ר22רתיקוןסעיף23

ס"חהתשנ"ה,עמ'170ר 2

הערות
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בסעיף24לחוקהעיקרי-23רתיקוןסעיף24

בסעיףקטן)א()2(,אחרי"סעיף4)ד("יבוא"או)ד1("; )1(

בסעיףקטן)ב(- )2(

הקנסות לענייןגובה )1(,ברישה,בסופהיבוא"בהתאםלמדרג בפסקה )א(
שתקבעהממשלהבתקנות,בהתחשב,ביןהשאר,ברמתהסכנהאוהנזקשעשויים
להיגרםמהעבירה,בטובתההנאהשעשויהלצמוחלעוברהעבירהמעשייתה

ובמידתהפגיעהשתיגרםלעוברהעבירהבשלהטלתהקנס";

בפסקה)2(,אחרי"כאמורבסעיף8"יבוא"אובסעיף8אלענייןמקוםכאמור )ב(
בסעיף8"ר

אחריסעיף28ביבוא:24רהוספתסעיף28ג

"סגירתמוסד
המקייםפעילות

חינוךבשלשהיית
אדםהנושאאת
נגיףהקורונהאו

בשלחששששהה
בואדםהנושאזן

מסוכןשלהנגיף

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבבריאותימיוחדאו28גר )א(
הכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה,רשאיראששירותי
בכתב, בהודעה להורות, מחוזי רופא או הציבור בריאות
למפעילשלמוסדהמקייםפעילותחינוךלסגוראתהמקום,
כולואוחלקו,אםשההבואדםהנושאאתנגיףהקורונהאו
שישחששששההבואדםהנושאזןמסוכןשלנגיףהקורונה,
והכולבהיקףשאינועולהעלהנדרשובשיםלבלסוגהמוסד
ולצורךלאפשרככלהניתןהפעלהשלגופיםומוסדותמהסוגים
המפורטיםבסעיף10)ג(,ולתקופהשינקובבהודעההדרושה
לשםמניעתהדבקהבנגיףהקורונהאובזןמסוכןשלנגיף
הקורונהבשלשהייהבאותומקוםאולשםעריכתחקירה

אפידמיולוגית)בסעיףזה-הוראהעלסגירתמוסדחינוך(ר

תקופתסגירתושלמוסדבהוראהעלסגירתמוסדחינוך- )ב(

שבעה על תעלה לא - הדבקה מניעת לשם )1(
ימים,ובמקריםמיוחדיםולפיהוראהשלראששירותי

בריאותהציבור-עלחמישהימיםנוספים;

לשםעריכתחקירהאפידמיולוגית-לאתעלה )2(
על72שעות,ובמקריםמיוחדיםולפיהוראהשלראש

שירותיבריאותהציבור-על120שעותר

ראששירותיבריאותהציבוראורופאמחוזיייתןהוראה )ג(
עלסגירתמוסדחינוךלאחרהתייעצותעםהגורםהנוגעבדבר
במשרדהחינוךאובמשרדהכלכלהוהתעשייה,כאמורבסעיף
)ו(,לפיהעניין,ועםראשהרשותהמקומיתשבתחומה קטן
נמצאהמוסדאומישהואהסמיךלכך,אלאאםכןבנסיבות
הענייןנדרשלהורותעלסגירתהמוסדבאופןמיידי,והודעה
עלכךתימסרלגורםהנוגעבדברולראשהרשותהמקומית

בהקדםהאפשריר

עלהוראהעלסגירתמוסדחינוךניתןלהגישהשגה )ד(
למנהלהכללישלמשרדהבריאותאולעובדבכירבמשרד
הבריאותשהואהסמיךלכך;ניתנהההוראהעלסגירתמוסד
חינוךעלידיראששירותיבריאותהציבור-תוגשההשגה

למנהלהכללישלמשרדהבריאותר
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עלהחלטהבהשגהלפיסעיףזהיחולוהוראותאלה: )ה(

ההחלטהבהשגהתהיהמנומקתותינתןבהקדם )1(
האפשריולאיאוחרמ־24שעותמעתהגשתההשגה;

ההוראהעלסגירתמוסדחינוךתעמודבתוקפה )2(
אלאאםכןהתקבלההחלטהאחרתבהשגה;

עלהחלטהבהשגהניתןלהגישעתירהמינהלית )3(
לביתהמשפטלענייניםמינהלייםר

בסעיףזה- )ו(

"הגורםהנוגעבדבר"-

במוסדהמקייםפעילותחינוךשבפיקוחמשרד )1(
החינוך-מנהלהמחוזבמשרדהחינוךשבתחומונמצא

המוסד;

במוסדהמקייםפעילותחינוךשבפיקוחמשרד )2(
בזרוע המחוזות על הממונה - והתעשייה הכלכלה

עבודהשבמשרדהכלכלהוהתעשייה;

אשר הקורונה נגיף של זן - הקורונה" נגיף של מסוכן "זן
מועילותהחיסוןלגביופחותהמשמעותיתממועילות
החיסוןנגדזניםאחריםשלנגיףהקורונהאושהואגורם
לתחלואהקשהבשיעוריםגבוהיםבאופןמשמעותי

לעומתזניםידועיםשלנגיףהקורונה;

"החיסון"-החיסוןהניתןבישראלנגדנגיףהקורונה;

"ראששירותיבריאותהציבור"-ראששירותיבריאותהציבור
במשרדהבריאותאוסגנור"

בסעיף30)ב(לחוקהעיקרי,במקוםפסקה)2(יבוא:25רתיקוןסעיף30

לעבירהלפיסעיף29)2(- )2("

אםשטחהמקוםלאעולהעל100מ"ר-5,000שקליםחדשים; )א(

אםשטחהמקוםעולהעל100מ"רולאעולהעל500מ"ר-7,500שקלים )ב(
חדשים;

אםשטחהמקוםעולהעל500מ"ר-10,000שקליםחדשים;"ר )ג(

בסעיף32בלחוקהעיקרי-26רתיקוןסעיף32ב

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)3(יבוא: )1(

הגורםהאחראיעלהמקוםהפראתחובתולהפעילמנגנוןשנועדלמנוע )4("
כניסהלמקוםשנקבעולגביוהוראותלפיסעיף8אשלאדםשלאהציגתוצאה
שליליתבבדיקהעדכנית,תעודתמחוסןאותעודתמחלים,בניגודלהוראות

שנקבעולגביאותומקוםלפיאותוסעיףר";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,ראהגורםמורשהכיהגורםהאחראיעל ")ב(
המקוםהפרהפרהמהותיתאוהפרכמההפרותשלהוראהמהוראותהגבלת
פעילותאושלהוראהלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,לגבימקום,וכיבשל
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כךישחששמשמעותילהדבקהבנגיףהקורונה,בהתאםלחוותדעתמטעם
משרדהבריאותשממנהעולהכיהפרהמהסוגשהתקייםבאותומקוםהיאהפרה

המקימהחששכאמור,רשאיהואלצוותכאמורבסעיףקטן)א(ר";

)4("ובמקום"ובלבד )3(או )3("יבוא")א()2(, )ד(,במקום")א()2(או בסעיףקטן )3(
שלאתעלהעלשבעהימיםמיוםנתינתו"יבוא"ובלבדשלענייןצולפיסעיףקטן)א()2(
או)3(אולפיסעיףקטן)ב(,התקופהלאתעלהעלשבעהימיםמיוםנתינתו,ולענייןצו

לפיסעיףקטן)א()4(-עלשלושהימיםמיוםנתינתו,והכול";

בסעיףקטן)ו(,במקום")א()2(או)3("יבוא")א()2(,)3(או)4("ר )4(

בסעיף32ג)2(ו–)5(לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"הגבלתפעילות"יבוא"הגבלת27רתיקוןסעיף32ג
פעילות,מהוראותלפיסעיף8א"ר

יבוא28רתיקוןסעיף32ו מורשה" גורם "של במילים החל הסיפה במקום העיקרי, לחוק 32ו)ב( בסעיף
"הטעונהקבלתחוותדעתמטעםמשרדהבריאות,לאתינתןאלאלאחרקבלתחוות

דעתכאמור"ר

בסעיף32ח)א(לחוקהעיקרי-29רתיקוןסעיף32ח

בפסקה)1(,המילים"שניתנהלפיסעיף32ב)א("-יימחקו; )1(

פסקה)2(-תימחקר )2(

לעניינים30רתיקוןסעיף37 משפט בתי לחוק הראשונה לתוספת 62 בפרט העיקרי, לחוק 37 בסעיף
7א, 7או־22"יבוא"סעיפים מינהליים,התש"ס-32000,המובאבו,במקום"סעיפים

8)א()2(,22,22ד1ו־28ג"ר

סעיף44אלחוקהעיקרי-בטלר31רביטולסעיף44א

בסעיף45)ד(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"וכיהגבלותלשםהתמודדותעםנגיףהקורונה32רתיקוןסעיף45
שלכניסהאויציאהשלאזרחישראלי,בעלרישיוןלישיבתקבעאובעלרישיוןלישיבת
ארעילפיחוקהכניסהלישראל,ושלבניזוגוילדיםקטיניםשלאזרחישראליאובעל

רישיוןלישיבתקבע,ייקבעובתקנותלפיסעיף7אר"ר

בסעיף46לחוקהעיקרי-33רתיקוןסעיף46

בסעיףקטן)א(,אחרי"באמצעותועדתשרים"יבוא"שתמנה",במקום"7)א()1( )1(
ו–)ב("יבוא"7)א()1(",ובמקום"יהיוחבריםראשהממשלה,ראשהממשלההחלופי,שר
הביטחון,שרהמשפטים,שרהאוצר,השרלביטחוןפנים,שרהבריאותושרהכלכלה
והתעשייה"יבוא"מספרהחבריםלאיעלהעלמחציתממספרחבריהממשלהויחולו

הוראותאלה:

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבבריאותימיוחד-יהיוחבריםבוועדה )1(
חמישהשריםלפחותובהםראשהממשלהושרהבריאות;

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה-יהיוחברים )2(
בוועדהשבעהשריםלפחותובהםראשהממשלה,שרהבריאותושרהאוצרר";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,לענייןהחלטהבדברהתקנתתקנות ")ב(
בשינוייםכפישאישרהועדהשלהכנסתכאמורבסעיף4)ד1()3(או)4(,עדהמועד
המוצעלתחילתתוקפן,רשאיתהממשלהלפעולבאמצעותועדתשריםשחבריה

ס"חהתש"ס,עמ'190ר 3

הערות
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הם,לכלהפחות,ראשהממשלה,שרהבריאות,שרהאוצרושרנוסףהנוגע
לענייןכפישתחליטהממשלהאלאאםכןשרהאוצרהואהשרהנוגעלעניין;
לאהחליטההממשלהמיהוהשרהנוסףהנוגעלעניין,דרךכללאובנוגעלתקנות

בנושאמסוים,יהיהראשהממשלההחלופיהחברהנוסףבוועדהר"

בסעיף47לחוקהעיקרי-34רתיקוןסעיף47

בכלמקום,המילים"או3א"-יימחקו; )1(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"לפיסעיף4"יבוא"או22ד1"ר )2(

בסעיף48אלחוקהעיקרי-35רתיקוןסעיף48א

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,במקום"לוועדתהחוקה"יבוא"לוועדותהמנויותבהגדרה"ועדה )א(
שלהכנסת",לפיהעניין,"ובמקום"ב־1"יבוא"ב־10";

בפסקה)4(,אחרי"ומספרהמקומותהפנוייםבמקומותכאמור,"יבוא"מספר )ב(
החוזריםששילמובעדהשהייהבמקומותכאמורוהסכוםהממוצעששילמו",
ובמקום"לפיסעיף22בוההשגותשהוגשולפיסעיף22ח"יבוא"לפיסעיפים22ב

ו־22ד1)ה()3(וההשגותשהוגשולפיסעיפים22ד1)ו(ו־22ח";

אחריפסקה)7(יבוא: )ג(

מספרההוראותעלסגירתמוסדהמקייםפעילותחינוך,כולואוחלקו, )8("
כאמורבסעיף28ג,בפירוטסוגהמוסדשנסגר,הרשותהמקומיתשבתחומה

הואנמצאותקופתהסגירהר";

בסעיףקטן)ב(,ברישה,במקום"לוועדתהחוקה"יבוא"לוועדותהמנויותבהגדרה )2(
"ועדהשלהכנסת",לפיהעניין,"ובמקום"ב־1"יבוא"ב־10";

בסעיףקטן)ג(,במקום"לוועדתהחוקה"יבוא"לוועדותהמנויותבהגדרה"ועדה )3(
שלהכנסת",לפיהעניין,"ובמקום"ב־1"יבוא"ב־10"ר

בסעיף50לחוקהעיקרי,במקום"כ"טבשבטהתשפ"ב)31בינואר2022("יבוא"ז'בטבת36רתיקוןסעיף50
התשפ"ג)31בדצמבר2022("ר

בסעיף51לחוקהעיקרי,בסופויבוא:37רתיקוןסעיף51

ביוםתחילתושלחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש ")ג(
)הוראתשעה()תיקוןמס'11(,התשפ"ב-42022,יראוכאילוניתנההכרזהעלמצבחירום
בשלנגיףהקורונהלפיסעיף2)א()2(,שתוקפהעדיוםכ"חבאדרא'התשפ"ב)1במרס

2022(ר"

תיקוןחוק
קיוםדיונים

בהיוועדותחזותית
בהשתתפות

עצורים,אסירים
וכלואיםבתקופת

התפשטותנגיף
הקורונההחדש

)הוראתשעה(-
מס'3

בחוקקיוםדיוניםבהיוועדותחזותיתבהשתתפותעצורים,אסיריםוכלואיםבתקופת38ר
התפשטותנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-52020)בחוקזה-חוקהיוועדות

חזותית(-

בסעיף2- )1(

בסעיףקטן)ב(,במקוםהרישהעדהמילים"אלאאםכןקיבלו"יבוא"השרים )א(
לאיכריזוהכרזהעלהגבלהחלקיתאלאבתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצב
בריאותימיוחדאוהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהלפיחוקסמכויות

מיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונהולאחרשקיבלו";

ס"חהתשפ"ב,עמ'702ר 4

ס"חהתש"ף,עמ'346;התשפ"ב,עמ'462ר 5

הערות
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יבוא קיבלו" כן אם "אלא המילים עד הרישה במקום )ד(, קטן בסעיף )ב(
"השריםלאיכריזוהכרזהעלהגבלהמלאהאלאבתקופתתוקפהשלהכרזהעל
מצבחירוםבשלנגיףהקורונהלפיחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיף
הקורונהאובהתקייםטעמיםאפידמיולוגייםמיוחדיםלענייןסיכוןמוגברבבית

סוהרמסויםאובאזורמסויםולאחרשקיבלו";

בסעיףקטן)ו(,אחרי"על14ימים;"יבוא"בכפוףלהוראתסעיףקטן)ז("; )ג(

במקוםסעיףקטן)ז(יבוא: )ד(

או")ז( מלאה הגבלה על אוהכרזה חלקית הגבלה על הכרזה )1(
)ו(,תוגשלוועדת הארכתהכרזהכאמור,לפיהוראותסעיףקטן
בבסיס שעומדת העובדתית והתשתית נימוקים בצירוף החוקה,
ההכרזה,והיארשאיתלאשרה,לאלאשרהאולשנותאתתקופת
תוקפהבתוך72שעותמהמועדשהוגשהלה,ובתקופתתוקפהשל
הכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה-בתוך48שעותמהמועד
או מנוחה ביום האמורה התקופה הסתיימה ואם לה, שהוגשה
שבתוןשנקבעבחיקוק-עדהשעה14:00ביוםשלאחריוםהמנוחה

אוהשבתוןכאמורר

החליטהועדתהחוקהלאשראתההכרזה,תפורסםההכרזה )2(
ברשומותבסמוךלאחרמכןותיכנסלתוקףב־07:00בבוקרשלאחר

פרסומה,אלאאםכןנקבעבהמועדמאוחריותרר

לאקיבלהועדתהחוקההחלטהבתוך72שעותאו48שעות, )3(
לפיהעניין,כאמורבפסקה)1(,תפורסםההכרזהברשומותותיכנס
לתוקףב־07:00בבוקרשלאחרפרסומה,אלאאםכןהחליטוהשרים
ממועד מוקדם יהיה לא לתוקף הכניסה שמועד ובלבד אחרת,
הפרסוםברשומות;ואולם,ועדתהחוקהרשאיתלקצראולבטלאת

ההכרזהבכלעתר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ז(,בהתקייםדחיפותהמחייבתכיההכרזה )ז1(
החלקיתאוההכרזההמלאהתיכנסלתוקףבמועדמוקדםיותר,רשאים
השריםלהכריזכאמורבליאישורועדתהחוקהכאמורבאותוסעיףקטן;
הכרזהכאמורתפורסםברשומותותיכנסלתוקףב־07:00בבוקרשלאחר
פרסומה;ההכרזהתוגשלוועדתהחוקהבסמוךככלהאפשרלאחרפרסומה
ברשומות,בצירוףנימוקיםוהתשתיתהעובדתיתשעמדהבבסיסההכרזה,

וזותהיהרשאיתלקצראולבטלאתההכרזהבכלעתר";

)ט(,במקוםהרישהעדהמילים"עםהפקיעהכאמור"יבוא בסעיףקטן )ה(
"הארכתתוקףשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאושלהכרזהעלהגבלהמלאה
של פקיעתה לפני )ז(בסמוך סעיףקטן להוראות בהתאם ברשומות תפורסם

ההכרזהשאתתוקפההיאמאריכהותיכנסלתוקףעםהפקיעהכאמור;";

בסעיףקטן)י(,במקוםפסקה)4(יבוא: )ו(

התחשבותבהסכמתהעצוראוהאסיר,אובבקשתו,שניתנובאמצעות )4("
סניגורו,לקייםאתהדיוןבהיוועדותחזותיתר";

בסעיף3)ב(,אחריפסקה)2(יבוא: )2(

21לחוקהמעצריםיתקייםבנוכחות דיוןמהותיאחדלפחותלפיסעיף )3("
העצורבאולםביתהמשפט,בטרםיורהביתהמשפטעלמעצרועדתוםההליכים
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המשפטייםנגדו,והכולאלאאםכןביקשהעצור,באמצעותסניגורו,לקייםדיונים
אלהבהיוועדותחזותיתובהתאםלהוראותסעיף9;לענייןזה,"דיוןמהותי"-
לרבותדיוןשנשמעובוטענותלענייןדיותהראיות,עילתהמעצראוחלופת

מעצראודיוןשניתנהבוהסכמתהצדדיםלמעצרעדתוםההליכיםר";

בסעיף19א- )3(

סעיףקטן)ג(-בטל; )א(

)ג(",יבוא"לפיסעיף )ב(או )ד(,במקום"לפיסעיפיםקטנים בסעיףקטן )ב(
קטן)ב(";

בסעיף20- )4(

בסעיףקטן)ב(,במקוםהרישהעדהמילים"אלאאםכןקיבל"יבוא"שר )א(
הביטחוןלאיכריזהכרזהעלהגבלהחלקיתאלאבתקופתתוקפהשלהכרזהעל
מצבבריאותימיוחדאושלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהלפיחוק

סמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונהולאחרשקיבל";

בסעיףקטן)ד(,במקוםהרישהעדהמילים"אלאאםכןקיבל"יבוא"שר )ב(
הביטחוןלאיכריזהכרזהעלהגבלהמלאהאלאבתקופתתוקפהשלהכרזהעל
מצבחירוםבשלנגיףהקורונהלפיחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיף
הקורונהאובהתקייםטעמיםאפידמיולוגייםמיוחדיםלענייןסיכוןמוגברבבית

סוהרצבאימסוים,בחדרמשמרמסויםאובאזורמסויםולאחרשקיבל";

בסעיףקטן)ו(,אחרי"על14ימים;"יבוא"בכפוףלהוראותסעיףקטן)ז("; )ג(

במקוםסעיףקטן)ז(יבוא: )ד(

או")ז( מלאה הגבלה על אוהכרזה חלקית הגבלה על הכרזה )1(
)ו(,תוגשלוועדת הארכתהכרזהכאמור,לפיהוראותסעיףקטן
בבסיס שעומדת העובדתית והתשתית נימוקים בצירוף החוקה,
ההכרזה,והיארשאיתלאשרה,לאלאשרהאולשנותאתתקופת
תוקפהבתוך72שעותמהמועדשהוגשהלה,ובתקופתתוקפהשל
הכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה-בתוך48שעותמהמועד
או מנוחה ביום האמורה התקופה הסתיימה ואם לה, שהוגשה
שבתוןשנקבעבחיקוק-עדהשעה14:00ביוםשלאחריוםהמנוחה

אוהשבתוןכאמורר

החליטהועדתהחוקהלאשראתההכרזה,תפורסםההכרזה )2(
ברשומותבסמוךלאחרמכןותיכנסלתוקףב־07:00בבוקרשלאחר

פרסומה,אלאאםכןנקבעבהמועדמאוחריותרר

לאקיבלהועדתהחוקההחלטהבתוך72שעותאו48שעות, )3(
לפיהעניין,כאמורבפסקה)1(,תפורסםההכרזהברשומותותיכנס
לתוקףב־07:00בבוקרשלאחרפרסומה,אלאאםכןהחליטהשר
ממועד מוקדם יהיה לא לתוקף הכניסה שמועד ובלבד אחרת,
הפרסוםברשומות;ואולם,ועדתהחוקהרשאיתלקצראולבטלאת

ההכרזהבכלעתר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ז(,בהתקייםדחיפותהמחייבתכיההכרזה )ז1(
השר יותר, מוקדם במועד לתוקף תיכנס המלאה ההכרזה או החלקית
רשאילהכריזכאמורבליאישורועדתהחוקהכאמורבאותוסעיףקטן;
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הכרזהכאמורתפורסםברשומותותיכנסלתוקףב־07:00בבוקרשלאחר
פרסומה;ההכרזהתוגשלוועדתהחוקהבסמוךככלהאפשרלאחרפרסומה
ברשומות,בצירוףנימוקיםוהתשתיתהעובדתיתשעמדהבבסיסההכרזה,

וזותהיהרשאיתלקצראולבטלאתההכרזהבכלעתר";

)ט(,במקוםהרישהעדהמילים"עםהפקיעהכאמור"יבוא בסעיףקטן )ה(
"הארכתתוקףשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאושלהכרזהעלהגבלהמלאה
של פקיעתה לפני )ז(בסמוך סעיףקטן להוראות בהתאם ברשומות תפורסם

ההכרזהשאתתוקפההיאמאריכהותיכנסלתוקףעםהפקיעהכאמור";

בסעיף21)ב(,אחריפסקה)2(יבוא: )5(

יתקיים הצבאי השיפוט לחוק 243 סעיף לפי לפחות אחד מהותי דיון )3("
בנוכחותהעצורבאולםביתהמשפט,בטרםיורהביתהמשפטעלמעצרועדתום
ההליכיםהמשפטייםנגדו,והכולאלאאםכןביקשהעצור,באמצעותסניגורו,
לקייםדיוניםאלהבהיוועדותחזותיתובהתאםלהוראותסעיף26;איןבאמור
כדילגרועמהוראותסעיף243ב)ב(סיפהלחוקהשיפוטהצבאי;לענייןזה,"דיון

מהותי"-כהגדרתובסעיף3)ב()3(ר";

במקוםסעיף28איבוא: )6(

"השתתפותכלוא
בדיוןבהיוועדות

חזותיתבשלחובת
בידודאוחשש

להידבקותבנגיף
הקורונה

צבאי,28אר דין בית החלטת לפי לרבות דין, לפי נדרשה )א(
נוכחותשלכלואהשוההבחדרמשמראובביתסוהרצבאי
בדיוןמעצראובדיוןשאינודיוןמעצרולאעומדתבתוקף
הכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאהלפי
)ד( )ב(עד 20,יחולוהוראותסעיפיםקטנים הוראותסעיף
חזותית, בהיוועדות בדיון הכלוא של השתתפותו לעניין
חשש שיש או בבידוד המצוי אדם הוא שבהן בנסיבות

להידבקותבנגיףהקורונהר

כלואשהואאדםהמצויבבידוד,בחדרמשמראו)ב( )1(
בביתסוהרצבאי,לאיובאלביתדיןצבאילדיוןבעניינו;
כלואכאמורישתתףבדיוןבהיוועדותחזותיתבאמצעי
שתקצההמשטרההצבאיתתוךעמידהבהוראותהדין
לענייןהבידוד,ואםהואדיוןשנשמעתבועדותלפי
סעיפים364עד371ו־386לחוקהשיפוטהצבאי-הוא
יידחהבכפוףלהוראותסעיף17כפישהוחלבסעיף28ר

שוכנעקציןרפואהבחילהרפואהכיכלוא,מחוסן )2(
אומחלים,השוההבחדרמשמראובביתסוהרצבאי
שנדבק ממשי חשש ויש חולה עם הדוק במגע בא
החזקתו על הורה אלה ומטעמים הקורונה בנגיף
בנפרדמכלואיםשלגביהםאיןחששכאמור,לאיובא
פי על אף בעניינו, לדיון הצבאי הדין לבית הכלוא
שהואמחוסןאומחלים,עדתוםביצועכלהפעולות
הדרושותלהסרתהחששהאמוראולמשך96שעות
כאמור כלוא המוקדם; לפי התגבש, שהחשש מעת
באמצעי חזותית בהיוועדות בעניינו בדיון ישתתף
שתקצההמשטרההצבאית,ואםהואדיוןשנשמעת
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בועדותלפיסעיפים364עד371ו־386לחוקהשיפוט
17כפי הצבאי-הואיידחהבכפוףלהוראותסעיף

שהוחלבסעיף28ר

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמסמכותו )3(
שלהשופטהצבאילפיסעיף25,כפישהוחלבסעיף
הצבאי השיפוט לחוק סיפה 240)ב( סעיף ולפי 28ב,
השופט נוכח אם הכלוא, בנוכחות שלא דיון לקיים
הצבאי,עליסודחוותדעתשלרופא,שהכלואאינו

מסוגללהשתתףבדיוןמפאתמצבבריאותור

ביתדיןצבאירשאילהורותעלהשתתפותושל)ג( )1(
באמצעי חזותית, בהיוועדות בעניינו בדיון הכלוא
מתקיים לא אם גם הצבאית, המשטרה שתקצה
)ב(,ובלבדשהכלואהגישבקשה האמורבסעיףקטן
לכךבאמצעותסניגורו,וביתהדיןהצבאישוכנעכי

מתקיימיםשניאלה:

ישנסיבותאישיותשישבהןכדילהשפיע )א(
עלהסיכוןהנובעמהידבקותושלהכלואבנגיף
הקורונהאוכיהכלואחוששמהידבקותכאמור,
בהתחשב,ביןהשאר,ברמתהתחלואהאובקיומן
שעניינן והגבלות התקהלות על הגבלות של

שמירתמרחקהמוטלותעלהציבור;

הכלואבדיוןבהיוועדות דיבהשתתפות )ב(
הדיון במהות השאר, בין בהתחשב, חזותית,

ובנסיבותאישיותהנוגעותלכלואר

לפי עדות בו שנשמעת דיון הוא הדיון אם )2(
סעיפים364עד371ו־386לחוקהשיפוטהצבאי-לא
ידוןביתהדיןהצבאיבבקשהאלאאםכןהתקבלה

גםהסכמתהתובעהצבאילקיוםהדיוןבאופןהאמורר

עלאףהאמורבפסקה)1(,ביתהדיןהצבאילא )3(
של בדרך בעניינו בדיון הכלוא השתתפות על יורה
היוועדותחזותיתאלאמטעמיםמיוחדיםשיירשמו,אם

הדיוןהואאחדמאלה:

240לחוקהשיפוט סעיף דיוןראשוןלפי )א(
הצבאי;

דיוןלפיסעיף243לחוקהשיפוטהצבאי )ב(
שלגביוהודיעהסניגורמבעודמועדכיבכוונתו
עילת הראיות, דיות לעניין טענות להעלות

המעצראוחלופתהמעצר;

כתב בעובדות מודה הנאשם שבו דיון )ג(
האישוםבעניינו;

דיוןשבומוצגהסדרטיעוןמטעםהצדדים; )ד(
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364 דיוןשנשמעתבועדותלפיסעיפים )ה(
עד371ו־386לחוקהשיפוטהצבאי;

דיוןשנשמעותבוטענותלענייןהעונש; )ו(

דיוןשנשמעבוגזרדיןלפיסעיף401לחוק )ז(
השיפוטהצבאי;

דיוןבעניינושלכלואעםמוגבלותשמקשה )ח(
של בדרך בדיון השתתפותו על ממשי באופן

היוועדותחזותית;
דיוןבעניינושלכלואשהואקטיןר )ט(

בקשתהכלואלפיפסקה)1(תוגשלאיאוחרמ־72 )4(
שעותלפנימועדהדיון,אולםביתהדיןהצבאירשאי
לדוןבבקשהשהוגשהלאחרהמועדהאמור,במקרים
חריגיםולאחרשקיבלעמדהבכתבמטעםהמשטרה

הצבאיתר
הוראותסעיףקטןזהלאיחולועלדיוןבעניינו )5(
שלכלואשנשמעתבועדותולפיסעיפים364עד371

ו־386לחוקהשיפוטהצבאיר
לפי חזותית בהיוועדות כלוא בהשתתפות דיון על )ד(
סעיפיםקטנים)ב(או)ג(,יחולוהוראותסעיף5כפישהוחל
בסעיף28,ואםהדיוןהואדיוןמעצר-הוראותסעיף26)ד(
)ו(;הייתהמניעהטכניתבלתיצפויהלקייםאתהדיון עד
בהיוועדותחזותית,יחולהאמורלענייןזהבסעיף26)א()1(או)2(,

אובסעיף16)א(רישהכפישהוחלבסעיף28,לפיהענייןר";

בסעיף32א,פסקה)2(-תימחק; )7(

במקוםסעיף38איבוא: )8(

"קיוםדיוןשלא
בנוכחותהאסיר

בשלחובת
בידודאוחשש

להידבקותבנגיף
הקורונה

עלאףהאמורבסעיף511)א(לחוקהשיפוטהצבאי,הוראות38אר
סעיף28איחולועלדיוןבוועדהלעיוןבעונשבתקופהשבה
לאעומדתבתוקףהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעל
הגבלהמלאהלפיהוראותסעיף20,ובנסיבותשבהןהאסיר
בנגיף להידבקות חשש שיש או בבידוד המצוי אדם הוא

הקורונה,והכולבשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בכלמקוםשבומדוברבביתמשפטובכלוא,יראוכאילו )1(
מדוברבוועדהלעיוןבעונשובאסיר,בהתאמה;

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)1(,הסיפההחלבמילים"ואםהואדיון" )א(
-לאתיקרא;

בפסקה)2(,הסיפההחלבמילים"ואםהואדיון" )ב(
-לאתיקרא;

פסקה)3(-לאתיקרא; )ג(

בסעיףקטן)ג(- )3(

)1(,במקום"ביתדיןצבאי"ו"ביתהדין בפסקה )א(
הצבאי"יקראו"יושבראשהוועדהלעיוןבעונש";
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פסקה)2(-לאתיקרא; )ב(

הצבאי" הדין "בית במקום ו־)4(, )3( בפסקאות )ג(
יקראו"יושבראשהוועדהלעיוןבעונש";

פסקה)5(-לאתיקרא; )ד(

בסעיףקטן)ד(,המילים"ואםהדיוןהואדיוןמעצר- )4(
הוראותסעיף26)ד(עד)ו("-לאייקראו,ובמקוםהסיפההחל
במילים"יחולהאמור"יקראו"והאסירהסכיםלכךבאמצעות

באכוחו-יתקייםהדיוןבשיחהטלפונית";

בסעיף40- )9(

)2()ג(,המילים"בשלהסכמתהעצוראוהאסירלפיסעיף19א)ג( בפסקה )א(
ומספרהדיוניםשהתקיימובהיוועדותחזותית"-יימחקו;

בפסקה)6(- )ב(

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )1(

מספרהדיוניםשהתקיימובהיוועדותחזותית,מספרהדיונים ")א1(
כאמורבסעיף21)ב()2(שהתקיימובהיוועדותחזותיתבשלבידוד,
מספרהדיוניםשהתקיימובשיחהטלפוניתומספרהכלואיםשהובאו

לדיוניםבבתיהדיןהצבאיים;";

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )2(

בתקופהשבהלאעומדתבתוקףהכרזהעלהגבלהחלקיתאו ")ג(
הכרזהעלהגבלהמלאה-מספרהדיוניםשהתקיימובהיוועדות
הדיונים ומספר 28א)ג( סעיף לפי הכלוא הסכמת בשל חזותית
שהתקיימובהיוועדותחזותיתבשלבידודהכלואאובשלחשש

להידבקותלפיסעיף28א)ב(ר";

בסעיף42- )10(

)ב(,במקום"כ"טבשבטהתשפ"ב)31בינואר2022("יבוא"א' בסעיףקטן )א(
בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

השרים,באישורועדתהחוקה,רשאיםלהאריךבצואתתוקפושל ")ג(
חוקזהבשישהחודשיםנוספיםלכלהיותר;ואולם,הוארךתוקףהחוק
כאמור,יעמודהחוקבתוקפועדהמועדשנקבעבצואועדיוםפקיעתושל

חוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונה,לפיהמוקדםר"

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי-

מס'91

סעיף39ר אחרי 133ו, בסעיף התשמ"ב-61982, משולב[, ]נוסח הפלילי הדין סדר בחוק
קטן)ב(יבוא:

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הוראותסימןזהלאיחולובתקופתתוקפהשל ")ג(
הכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאהכהגדרתןבחוקקיוםדיונים
בהיוועדותחזותיתבהשתתפותעצורים,אסיריםוכלואיםבתקופתהתפשטותנגיף

קורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020ר"

ס"חהתשמ"ב,עמ'43;התשפ"ב,עמ'88ר 6

הערות
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תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה-
מעצרים(-מס'17

בחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-71996,בסעיף16ה,במקום40ר
"סעיף133ו"יבוא"סעיף133ו)א("ובסופויבוא"ולאיחולובתקופתתוקפהשלהכרזה

עלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאהכאמורבסעיף133ו)ג(לחוקהאמורר"ר

תיקוןחוקשחרור
על־תנאיממאסר-

מס'19

בחוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-41-82001ר

בסעיף16א)ב(,במקום"סעיף133ו"יבוא"סעיף133ו)א(",ובסופויבוא"ולאיחולו )1(
בתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאהכאמורבסעיף

133ו)ג(לחוקהאמורר";

בסעיף25א)ב(,במקום"סעיף133ו"יבוא"סעיף133ו)א(",ובסופויבוא"ולאיחולו )2(
בתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלהחלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאהכאמורבסעיף

133ו)ג(לחוקהאמורר"ר

תיקוןפקודתבתי
הסוהר-מס'58

בפקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-91971,בסעיף62א1)ב(,במקום"סעיף133ו"42ר
יבוא"סעיף133ו)א(",ובסופויבוא"ולאיחולובתקופתתוקפהשלהכרזהעלהגבלה

חלקיתאוהכרזהעלהגבלהמלאהכאמורבסעיף133ו)ג(לחוקהאמורר"ר

תיקוןפקודת
בריאותהעם-

מס'37

בפקודתבריאותהעם,101940,בסעיף20ז-43ר

בכותרתהשוליים,במקום"העבירות"יבוא"הוראות"; )1(

יבוא 20ג" סעיף לפי עבירה היא "שהפרתה במקום ברישה, )א(, קטן בסעיף )2(
"שעניינהבידודאועטייתמסכה,וכלהוראהבצובידודביתהקשורהבכך"ר

תיקוןחוקיסודות
התקציב-מס'57

בחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-111985,בסעיף12א)א()2()א(,אחרי"ניתנההכרזה"יבוא44ר
"עלמצבבריאותימיוחדאוהכרזה"ר

תיקוןחוקעובדים
זרים)נגיףהקורונה

החדש-הוראת
שעה-תיקון

מס'21(

בחוקעובדיםזרים)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-תיקוןמס'21(,התש"ף-45,122020ר
בסעיף2,אחרי"עומדתבתוקפה"יבוא"הכרזהעלמצבבריאותימיוחדאוהכרזה"ר

תיקוןחוק
ההוצאהלפועל

)נגיףהקורונה
החדש-תיקוןמס'

68והוראתשעה(

בחוקההוצאהלפועל)נגיףהקורונההחדש-תיקוןמס'68והוראתשעה(,התשפ"א-46ר
132020,בסעיף11,ברישה,אחרי"שלהכרזה"יבוא"עלמצבבריאותימיוחדאוהכרזה"ר

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות
)בחירות()תיקון

מס'52-הוראת
שעה-נגיף

הקורונההחדש(

בחוקהרשויותהמקומיות)בחירות()תיקוןמס'52-הוראתשעהנגיףהקורונההחדש(,47ר
התשפ"א-142020,בסעיף1,אחרי"שלהכרזה"יבוא"עלמצבבריאותימיוחדאוהכרזה"ר

ס"חהתשנ"ו,עמ'338;התשפ"ב,עמ'91ר 7

ס"חהתשס"א,עמ'410;התשפ"ב,עמ'93ר 8

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ'459;ס"חהתשפ"ב,עמ'480ר 9

ע"ר1940,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239;ס"חהתשפ"א,עמ'314ר 10

ס"חהתשמ"ה,עמ'60;התשפ"ב,עמ'80ר 11

ס"חהתש"ף,עמ'336ר 12

ס"חהתשפ"א,עמ'2ר 13

ס"חהתשפ"א,עמ'78ר 14

הערות
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תיקוןחוקדחיית
מועדיםלביצוע

בדיקותשלמיתקני
גז)נגיףהקורונה

החדש()הוראת
שעה(

בחוקדחייתמועדיםלביצועבדיקותשלמיתקניגז)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,48ר
התשפ"א-152021,בסעיף3,אחרי"שלהכרזה"יבוא"עלמצבבריאותימיוחדאוהכרזה"ר

תחילתושלחוקזהביוםל'בשבטהתשפ"ב)1בפברואר2022(ר49רתחילה )א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתםשלסעיפים19א,28א,32א,38או־40לחוק )ב(
היוועדותחזותית,כנוסחםבחוקזה,ביוםתחילתןשלתקנותראשונותלפיסעיף133ד
לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-1982;שרהמשפטיםיפרסםבצואת

מועדהתחילהשנקבעבתקנותכאמורר

הוראתמעבר
לענייןחוק

היוועדותחזותית

ביוםתחילתושלחוקזהיראוכאילוניתנוהכרזותעלהגבלהחלקיתלפיסעיפים502ר
ו־20לחוקהיוועדותחזותית,כנוסחםבחוקזה,שתוקפןעדיוםי"גבאדרא'התשפ"ב
)14בפברואר2022(;ועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסתרשאיתלקצראולבטלאת

תקופתתוקפהשלהכרזהכאמורבכלעתר

הוראתמעבר
לענייןהוראותלפי

חוקבדברמצב
חירום

מיוםתחילתושלחוקזהיראוכלהוראהלפיחוקבדברמצבחירוםבשלנגיףהקורונה51ר
שהוכרזלפיסעיף2לחוקהעיקרי,כנוסחוערבתחילתושלחוקזה,כאילועניינהמצב
חירוםבשלנגיףהקורונהאומצבבריאותימיוחדשהוכרזלפיסעיף2לחוקהעיקרי

כנוסחובחוקזהר

ט נ ב  י ל ת פ נ
ראשהממשלה

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת

ס"חהתשפ"א,עמ'264ר 15

הערות



ספרהחוקים2954,כ"טבשבטהתשפ"ב,2022ר1ר31

סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי   ISSN 0334-3030  המחיר72ר9שקליםחדשים


