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 הודעה מס' 3 על החלטת ועדת הכנסת המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה 
 למגפות ולרעידות אדמה לפי חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש
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הודעה מס' 3 על החלטת ועדת הכנסת המיוחדת לעניין נגיף הקורונה 
החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה לפי חוק 
 לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש - 

הגבלת פעילות(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיף 2)ב()4( לחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף 
הקורונה החדש - הגבלת פעילות(, התש"ף-12020 )להלן - החוק(, החליטה ועדת הכנסת 
המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה 

)להלן - הוועדה(, ביום ב' באב התש"ף )23 ביולי 2020( בשעה 13:30:

שלא לאשר את ההוראות הנוגעות לאיסור הפעלה של מכון כושר, או מקום המשמש 
לפעילות ספורט או מחול, ובכלל זה סטודיו, החל מיום ראשון, ה' באב התש"ף )26 
ביולי 2020( בשעה 06.00, אשר נקבעו בצו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום 
)נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות( )שינוי התוספת לחוק( )מס' 3(, התש"ף-22020 

)להלן - הצו(;

וכן שלא לאשר את ההוראות הנוגעות לאיסור הפעלת מקום או עסק בסוף שבוע אשר 
נקבעו בצו, כלהלן:

גן חיות, ספארי, פינת חי;

מוזאון וחללי תצוגה אחרים )למעט מיתקנים או מוצגים שניתן לגעת בהם והם 
מיועדים לילדים(;

אטרקציה תיירותית;

רכבל.

והיא מודיעה בזה על פקיעת תוקפן של הוראות הצו המפורטות להלן:

סעיף 1)3()א(;  )1(

סעיף 1)3()ב()2(;  )2(

בסעיף 1)3()ג( לצו, פסקאות משנה )6(, )7(, )8(, )10( ו–)11( שבסעיף 5)ב( לחוק,   )3(
המובאות בה;

סעיף 1)4()א(, בתקנה 6)1( המתוקנת בו, המילים "ו–)15(" ;  )4(

סעיף 1)4()ג(.  )5(

ב' באב התש"ף )23 ביולי 2020(
)חמ 3-6076(
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יושבת ראש הוועדה  
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