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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
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(, 2מס'  אכיפה( )תיקון –חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 

 2020–התש"ף

 – החדש הקורונה נגיף) חירום שעת תקנות של תוקפן ולקיום לתיקון בחוק  .1 התוספת תיקון

  – בתוספת המובאות חירום שעת בתקנות, 20201–ף"התש(, אכיפה

  – 7בתקנה  (1)  

 (";3א(" יבוא "פרטים )3(, )3)ב(, במקום "פרטים ) בתקנת משנה )א(   

א(" יבוא "לפי פרטים 8)ג(, במקום "לפי פרטים )בתקנת משנה  )ב(   

 א(";8א(, )3)

 )ג( יבוא: תקנה משנהאחרי  )ג(   

לא יפעיל הגורם המוסמך את סמכותו לשם פיקוח והטלת  ")ד(    

א( לתוספת אלא בהתאם למדיניות פיקוח 3קנס מינהלי לפי פרט )

ואכיפה כללית, בהתחשב, בין השאר, בצורך באכיפה לפי אמות 

תנאים לאכיפה כלפי בקביעת מידה שוויוניות, בשים לב לצורך 

וכן , זה אנשים עם מוגבלות וקטינים ובכללמיוחדות, אוכלוסיות 

גורם נסיבות העניין; התאם לבאפשרות להימנע מהטלת הקנס ב

אלא לאחר מוסמך שאינו שוטר לא יפעיל את סמכותו כאמור 

כאמור והכשרה ; מדיניות שעבר הכשרה ייעודית לעניין זה

משטרת ישראל בהתייעצות עם משרד הבריאות, ייקבעו על ידי 

 .";גורם ממשלתי ייעודי שתקבע הממשלה או על ידי

( א8) או( 4) פרטים לפי" יבוא" לתוספת( 4) פרט לפי" במקום, 10 בתקנה (2)  

 ";לתוספת( יב8) עד

 ".500" יבוא" 200" במקום(, א3) בפרט, לתקנות בתוספת (3)  

*************************************************************************************** 

  

                                                        
 . 128עמ' ו 94"ח התש"ף, עמ' ס 1
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 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור

 אכיפה( )תיקון –הצעת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש ל

 2020–התש"ף(, 2מס' 

 .בהתאם אליהן ההפניות ויתוקנו החוק הוראות יתר ימוספרו, זאת המצריכה הסתייגות תתקבל אם: הערה* 

 

 הסתייגויות

 1לסעיף 

 חבר הכנסת משה ארבל מציע:

 :( יבוא1)פסקה לפני  .1

  – 1בתקנה  (1")

(, אחרי "הפתוח לציבור" יבוא "למעט מחזיק או מפעיל של עסק זעיר, 3בפסקה ) )א(

 ";1992–עסק קטן או עסק בינוני כהגדרתם בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 ( יבוא:3אחרי פסקה ) )ב(

מחזיק או מפעיל של עסק זעיר, עסק קטן או עסק בינוני כהגדרתם בחוק  (4")

קיים את ההוראות המפורטות בסעיף , שלא 1992–חובת המכרזים, התשנ"ב

 ( לצו בידוד בית.""3()1ה)ג3

 

קונין, חמד עמאר  חברי הכנסת אביגדור ליברמן, עודד פורר, יבגני סובה, אלי אבידר, יוליה מלינובסקי

יאיר לפיד, משה יעלון, מאיר כהן, עפר שלח, אורנה קארין אלהרר, יואב סגלוביץ', אלכס קושניר, 

בוזוב, אלעזר שטרן, מיקי לוי, ע'דיר כמאל מריח, רם בן ברק, בועז טופורובסקי, אורלי ברביבאי, יואל רז

 :מציעים הרצנו-ויוראי להב עידן רול ,פרומן, אנדרי קוז'ינוב

 . ימחקת – )א(, פסקת משנה (1)בפסקה  .2

 . ימחקת – )ב(, פסקת משנה (1)בפסקה  .3

 המוסמך" יבוא "השוטר". , במקום "הגורםהמוצעת )ד()ג(, בתקנת משנה (1)בפסקה  .4

 במקום "וקטינים" יבוא "קטינים וחסרי ישע". המוצעת, )ד(בתקנת משנה ()ג(, 1בפסקה ) .5

"אלא לאחר שעבר הכשרה ייעודית לעניין זה"  המילים המוצעת, )ד(בתקנת משנה ()ג(, 1בפסקה ) .6

 יימחקו. –

וקה חוק ומשפט החר ועדת יבוא "ויובאו לאישו הבסופ, המוצעת )ד(בתקנת משנה ()ג(, 1בפסקה ) .7

 של הכנסת".

 . "חייב שתהיה""יבוא  "יכול שתהיה"יבוא "ובמקום  הבסופ (,2)בפסקה  .8

  .ימחקת – (3)פסקה  .9
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 1סעיף  לאחרי

קונין, חמד עמאר  חברי הכנסת אביגדור ליברמן, עודד פורר, יבגני סובה, אלי אבידר, יוליה מלינובסקי

סגלוביץ', יאיר לפיד, משה יעלון, מאיר כהן, עפר שלח, אורנה אלכס קושניר, קארין אלהרר, יואב 

ברביבאי, יואל רזבוזוב, אלעזר שטרן, מיקי לוי, ע'דיר כמאל מריח, רם בן ברק, בועז טופורובסקי, אורלי 

 :הרצנו מציעים-פרומן, אנדרי קוז'ינוב, עידן רול ויוראי להב

 

 יבוא: אחרי הסעיף  .10

(, אכיפה – החדש הקורונה נגיף) חירום שעת תקנותלא 2 תקנהלפי ס לפני הטלת קנ .2     אזהרה "

שאינו עוטה שוהה במקום שאינו מקום מגוריו מי ש, תינתן אזהרה ל2020–ף"התש

 ."התקנה האמורהמסכה, בניגוד להוראות 

 לתיקון התוספת יבוא: 3לאחר סעיף  .11

 –חירום )נגיף הקורונה החדש שעת הכספים מהקנסות שיוטלו על מפרי תקנות  .2ייחוד כספים "

קופה ייעודית שמטרתה סיוע יופקדו ב , כנוסחן בחוק זה2020-אכיפה(, התש"ף

משרד האוצר בשיתוף  לאוצר המדינה;לנפגעים כלכלית ממגפת הקורונה ולא 

לקבלת הסיוע אמות מידה יקבע והשירותים החברתיים הרווחה  ,משרד העבודה

  "כאמור.

 

 

 

*************************************************************************************** 

 

 בקשות רשות דיבור

חברי הכנסת אוסאמה סעדי, איימן עודה, אנטאנס שחאדה, אחמד טיבי, מנסור עבאס, עאידה תומא 

מי, ג'אבר עסאקלה, סמי אבו סלימאן, ווליד טאהא, עופר כסיף, היבה יזבק, יוסף ג'בארין, סעיד אלחרו

שקד,  נפתלי בנט, אילת ,יאיר גולן, ניצן הורוביץ, תמר זנדברג, אימאן ח'טיב יאסין, שחאדה, סונדוס סאלח

 מרב מיכאלי, אופיר סופר, בצלאל סמוטריץ', מתן כהנא

  

 

 

*************************************************************************************** 

 


