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חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה 
)נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה(, התש"ף-2020*

בחוקזה-1רהגדרות

"הוועדה"-ועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת;

"היוועדותחזותית"-תקשורתביןכמהמוקדיםהמאפשרתהעברתתמונהוקולבזמן
אמת;

"חוקהדרכים)שילוט("-חוקהדרכים)שילוט(,התשכ"ו-11966;

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-21965;

"חוקמשקהגזהטבעי"-חוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-32002;

מיוחדות סמכויות חוק - הקורונה" נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות "חוק
להתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020ר;

"חוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור"-חוקלקידוםהבנייהבמתחמים
מועדפיםלדיור)הוראתשעה(,התשע"ד-ר5201;

"מוסדתכנון"-כהגדרתובחוקהתכנוןוהבנייה,לרבותועדתעררלפיצוייםולהיטל
השבחהכמשמעותהבסעיף12ולחוקהאמור;

"מרחבתכנוןמקומי"ו"נציגיםבעלידעהמייעצת"-כמשמעותםבחוקהתכנוןוהבנייה;

;)NovelCoronavirus2019-nCoV(2019נגיףהקורונה"-נגיףהקורונההחדש"

"השר"-שרהפנים;

"תקופתהחירום"-תקופהשקבעהשר,בצו,לפיסעיף2ר

קביעהאוקיצור
שלתקופתחירום

הכריזההממשלהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהלפיהוראותסעיף2)א(2ר )1(
לחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונה,ונוכחהשרשישהצדקה
לכךבשלהגבלותשהוטלולפיחיקוקשתכליתוהתמודדותעםהתפשטותנגיף
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חוקמשקהגזהטבעיאוחוקהדרכים)שילוט(ר

תקופתהחירוםלאתעלהעלשלושהחודשיםבכלפעםאועדתוםתקופת )2(
מצבהחירוםשהכריזהעליוהממשלהכאמורבפסקה)1(,לפיהמוקדםר

חדלולהתקייםהנסיבותהמצדיקותאתתקופתהחירום,יבטלהשר,בצו,את )ב(
תקופתהחירוםר

בוטלההכרזהעלמצבחירוםלפיסעיף3לחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדות )ג(
עםנגיףהקורונה,יתבטלגםהצושקבעהשרלפיסעיףקטן)א(ר

הוועדהרשאיתלבטלצושנקבעלפיסעיףקטן)א(ר )ד(
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הסמכהלהארכה
אולהשהייהשל

תקופותומועדים

נקבעהתקופתחירוםלפיסעיף2)א(,רשאיהשר,באישורהוועדה,לקבועבצו3ר )א(
הוראותלענייןהארכהאוהשהייהשלתקופותומועדיםכמפורטלהלן,אםמצאכי
ישהצדקהלכךבשלהגבלותשהוטלולפיחיקוקשתכליתוהתמודדותעםהתפשטות

נגיףהקורונה:

הארכתתקופותאומועדיםהחליםבתקופתהחירום,שנקבעולפיחוק )1(
התכנוןוהבנייה,חוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור,חוקמשקהגז
הטבעיאוחוקהדרכים)שילוט(אושנקבעובהחלטותשלמוסדתכנוןאויושב
ראשמוסדתכנוןמסוגשיקבעהשר,כולםאוחלקם-בתקופתהחירוםבפרק
זמןשיקבע)להלן-צוהארכה(,ורשאיהואלקבועפרקיזמןשוניםשלהארכה
לתקופותשונותאולמועדיםשונים,וכןכיהוראותכאמוריחולורקעלחלק

ממרחביהתכנוןהמקומיים;

אי־הבאתתקופתהחירום,כולהאוחלקה,בחישובתקופותאומועדים, )2(
שנקבעולפיחוקהתכנוןוהבנייה,חוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפים
לדיור,חוקמשקהגזהטבעיאוחוקהדרכים)שילוט(,אובהחלטותשלמוסד
תכנוןאויושבראשמוסדתכנוןמסוגשיקבעהשר,כולםאוחלקם)להלן-צו
השהייה(,ורשאיהואלקבועכיהוראותכאמוריחולורקעלחלקממרחביהתכנון

המקומייםר

השררשאילקבועבצוהארכהאובצוהשהייהכיההוראותלענייןהארכהאו )ב(
השהייהשלתקופותומועדיםשנקבעובהחלטותיושבראשמוסדתכנוןאומוסדתכנון
יחולו,אלאאםכןהחליטיושבראשמוסדהתכנוןאומוסדהתכנוןאחרת,מטעמים

שיירשמובהחלטהר

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)א(ו-)ב(,צוהארכהאוצוהשהייההנוגע )ג(
לתקופותאומועדיםשנקבעולפיחוקמשקהגזהטבעייותקןבהתייעצותעםשר

האנרגיהר

נקבעצוהארכהאוצוהשהייהלפיסעיףקטן)א(,וקוצרהתקופתהחירוםכאמור )ד(
בסעיף2,יחולוהוראותאלה:

ימים עשרה של בתקופה יוארכו בצו, שהוארכו מועדים או תקופות )1(
שתחילתהביוםתחילתושלהצולקיצורתקופתהחירוםשניתןלפיסעיף2)ב(,
ביוםביטולההכרזהעלמצבהחירוםכאמורבסעיף2)ג(אוביוםשבוביטלה
2)ד(,לפיהעניין;השררשאי,באישור הוועדהאתתקופתהחירוםלפיסעיף

הוועדה,לקבועבצותקופהארוכהיותר;

בחישובתקופותאומועדיםשהושהובצוהשהייה,לאתבואבמנייןתקופה )2(
שלעשרהימיםשתחילתהביוםתחילתושלהצולקיצורתקופתהחירוםשניתן
לפיסעיף2)ב(,ביוםביטולההכרזהעלמצבהחירוםכאמורבסעיף2)ג(אוביום
שבוביטלההוועדהאתתקופתהחירוםלפיסעיף2)ד(,לפיהעניין;השררשאי,

באישורהוועדה,לקבועבצותקופהארוכהיותרשלאתבואבמנייןכאמורר

קיוםישיבותמוסד
תכנוןבדרךשל

היוועדותחזותית

ביקשמוסדתכנוןלקייםישיבהבתקופתהחירוםולאהייתהאפשרותמעשיתרר )א(
לכנסאתהישיבהבנוכחותמישהזמנתונדרשהבשלהגבלותשהוטלולפיחיקוק
שתכליתוהתמודדותעםהתפשטותנגיףהקורונה,יהיהרשאייושבראשמוסדהתכנון

להורותכיהישיבהתתקייםבדרךשלהיוועדותחזותית,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

ניתנהחוותדעתהיועץהמשפטילמוסדהתכנוןכיהתקיימוהתנאים )1(
הנדרשיםלפיסעיףזה;

נקבעהתקופתחירוםלפיסעיף2)א(,רשאיהשר,באישורהוועדה,לקבועבצו3ר )א(
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נגיףהקורונה:

הסמכהלהארכה
אולהשהייהשל

תקופותומועדים

הארכתתקופותאומועדיםהחליםבתקופתהחירום,שנקבעולפיחוק )1(
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נקבעצוהארכהאוצוהשהייהלפיסעיףקטן)א(,וקוצרהתקופתהחירוםכאמור )ד(
בסעיף2,יחולוהוראותאלה:

ימים עשרה של בתקופה יוארכו בצו, שהוארכו מועדים או תקופות )1(
שתחילתהביוםתחילתושלהצולקיצורתקופתהחירוםשניתןלפיסעיף2)ב(,
ביוםביטולההכרזהעלמצבהחירוםכאמורבסעיף2)ג(אוביוםשבוביטלה
2)ד(,לפיהעניין;השררשאי,באישור הוועדהאתתקופתהחירוםלפיסעיף

הוועדה,לקבועבצותקופהארוכהיותר;

בחישובתקופותאומועדיםשהושהובצוהשהייה,לאתבואבמנייןתקופה )2(
שלעשרהימיםשתחילתהביוםתחילתושלהצולקיצורתקופתהחירוםשניתן
לפיסעיף2)ב(,ביוםביטולההכרזהעלמצבהחירוםכאמורבסעיף2)ג(אוביום
שבוביטלההוועדהאתתקופתהחירוםלפיסעיף2)ד(,לפיהעניין;השררשאי,

באישורהוועדה,לקבועבצותקופהארוכהיותרשלאתבואבמנייןכאמורר
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יושבראשמוסדהתכנוןיאפשרלחברימוסדהתכנוןונציגיםבעלידעה )2(
מייעצתלהשתתףבישיבהבדרךשלהיוועדותחזותית,ובכללזהלראותאת
הישיבהואתכללהמשתתפיםבהבאמצעותמסך,לשמועאתכללהמשתתפים

בישיבהבזמןאמתולהשמיעאתעמדתם;

מישנדרשההזמנתולישיבתמוסדתכנון,למעטחברמוסדתכנוןונציג )3(
בעלדעהמייעצת,יוכללהשתתףבישיבהבדרךשלהיוועדותחזותית,ובכלל
זהלראותאתהישיבהואתכללהמשתתפיםבהבאמצעותמסך,לשמועאתכלל

המשתתפיםבישיבהבזמןאמתולהשמיעאתעמדתואולטעוןאתטענותיו;

דעה בעל ונציג תכנון מוסד חבר למעט לישיבה, הזמנתו שנדרשה מי )ר(
מייעצת,וסירבלהשתתףבהבדרךשלהיוועדותחזותיתאושאיןלואפשרות
להישמעבדרךזו,יוכללהשתתףבישיבהבדרךשלשיחהטלפוניתכךשיוכל
לשמועאתכללהמשתתפיםבישיבהבזמןאמתולהשמיעאתעמדתואולטעון

אתטענותיור

היהאחדהמשתתפיםבישיבהאדםעםמוגבלות,יורהיושבראשמוסד)ב( )1(
התכנוןעלקיוםהישיבהבדרךשלהיוועדותחזותיתרקאםניתןלקיימהתוך
עריכתהתאמותנגישותהנדרשותבהתאםלהוראותשנקבעולפיחוקשוויון

זכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-61998ר

לאניתןלקייםאתהישיבהבאופןנגישכאמורבפסקה)1(,תתקייםהישיבה )2(
הנוגעתלאותואדםעםמוגבלותבאופןשיאפשראתהשתתפותובישיבה,ובכלל

זהבנוכחותושלאותואדםר

ישיבתמוסדתכנוןלפיסעיףזההמתקיימתבדרךשלהיוועדותחזותיתתהיה )ג(
פתוחהלציבורלצפייהולהאזנהבזמןאמת,באמצעותקישורשיפורסםבאתרהאינטרנט

שלמוסדהתכנוןר

בהזמנהלישיבההמתקיימתלפיסעיףזהיצויןכיהישיבהתתקייםבדרךשל )ד(
היוועדותחזותיתויפורטובההנחיותלענייןההשתתפותבישיבהר

ההצבעהבישיבהתהיהשמית,אלאאםכןהחליטואחרתכלחברימוסדהתכנון )ה(
המשתתפיםבישיבהר

ראהמשתתףבישיבהכיבשלקיוםוניהולהישיבהבדרךשלהיוועדותחזותית )ו(
נפגעהזכותולהשתתףבישיבהאולשמועאולהשמיעאתעמדתואושלאהתקיימו

התנאיםלפיסעיףזה,רשאיהואלדרושכיהדבריירשםבפרוטוקולר

ביקשמוסדתכנוןלקייםישיבהבתקופתהחירוםבדרךשלהיוועדותחזותית )ז(
אףשהייתהאפשרותמעשיתלכנסאותהבנוכחותמישהזמנתונדרשה,רשאימוסד
התכנוןלקייםאתהישיבהבדרךהאמורהאםהסכימולכךכלמישהזמנתםנדרשה
לישיבהויחולועלקיוםהישיבההוראותסעיףזה;הסכמהכאמורבסעיףקטןזהיכול
שתהיהאףלכךשרקחלקממשתתפיהישיבהישתתפובהבדרךשלהיוועדותחזותיתר

מישנדרשההזמנתולישיבתמוסדתכנוןוביקשלהשתתףבישיבתמוסדתכנון )ח(
בתקופתהחירוםבדרךשלהיוועדותחזותית,אףאםהישיבהאינהנערכתבדרךזו,

יהיהרשאילעשותכןאםמתקייםבואחדמאלה:

הואחולהעםממצאמעבדתיחיובילנגיףהקורונה; )1(

חלהעליוחובתבידודבהתאםלהוראותשנקבעולפיפקודתבריאותהעם, )2(
0ר719,לענייןנגיףהקורונהר

ס"חהתשנ"ח,עמ'152ר 6

ע"ר0ר19,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239ר 7
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מנהלמינהלהתכנוןיפרסםהנחיותלענייןקיוםישיבותמוסדתכנוןבאמצעות )ט(
היוועדותחזותיתלפיהוראותחוקזהר

עלישיבתמוסדתכנוןלפיסעיףזהיחולוההוראותהחלותלפיכלדיןעלקיום )י(
ישיבותמוסדתכנון,זימונןוהנוהלבהןבשינוייםהמחויביםר

עלאףהאמורבסעיף107לחוקהתכנוןוהבנייהובהוראותאחרותשנקבעולפי5רשמיעתהתנגדויות )א(
ר)א(המיועדתלשמיעת אותוחוק,ביקשמוסדתכנוןלקייםישיבהכאמורבסעיף
כי התנגדויות,רשאייושבראשמוסדהתכנוןשאליוהוגשוההתנגדויותלהורות
שמיעתההתנגדויותתתקייםבדרךשלהיוועדותחזותיתויחולועלשמיעתהתנגדויות

הוראותסעיףר,בשינוייםהמפורטיםבסעיףזהר

יושבראשמוסדהתכנוןיקבלהחלטהלפיסעיףקטן)א(לאחרששקלביןהשאר )ב(
אתהאפשרותהמעשיתלשמיעתההתנגדויותבדרךשלהיוועדותחזותיתומשמעותה
לצדדים,אתחשיבותקיוםהישיבה,היקףההתנגדות,מספרהמתנגדים,ההשפעהעל
הסביבה,וכןאתהנזקשיכוללהיגרםלצדדיםולציבוראםהישיבהתתקייםאולא

תתקייםבדרךזו,והכוללפיכתביההתנגדותשהוגשור

הורהיושבראשמוסדתכנוןכישמיעתההתנגדויותתתקייםבדרךשלהיוועדות )ג(
של בדרך הזמנתם שנדרשה מי בישיבה ישתתפו )א(, קטן בסעיף כאמור חזותית

היוועדותחזותיתבלבד,אולם-

חברימוסדהתכנוןונציגיםבעלידעהמייעצתיהיורשאיםלהיותנוכחים )1(
בישיבה;

סירבמתנגדלהשמיעאתהתנגדותובדרךשלהיוועדותחזותית,יחולו )2(
הוראותסעיףקטן)ד(,אלאאםכןשוכנעיושבראשמוסדהתכנוןכילאהייתה
של בדרך בישיבה להשתתף טכנולוגית מבחינה מעשית אפשרות למתנגד
היוועדותחזותיתוכיסירובהמתנגדנעשהבתוםלב;שוכנעיושבראשמוסד
התכנוןכאמור,יספקמוסדהתכנוןלמתנגדאתהאמצעיםהנדרשיםלהשתתף

בישיבהבדרךשלהיוועדותחזותיתר

הודיעמתנגדלמזכירמוסדהתכנוןשהואמסרבלהשמיעאתהתנגדותובדרךשל )ד(
היוועדותחזותיתאובאמצעותשיחהטלפוניתאושאיןלואפשרותלהישמעבדרכים
אלה,יודיעלומזכירמוסדהתכנוןכימוסדהתכנוןיכריעבהתנגדותועלבסיסכתב
ההתנגדותשהגיש,אלאאםכןמצאיושבראשמוסדהתכנוןכיבשלהנימוקיםשפירט

המתנגדבכתב,אםפירט,ישהצדקהשלממשלסירובהמתנגדכאמורר

החלטתיושבראשמוסדהתכנוןלפיסעיףקטן)ד(תינתןביןהשארבהתחשב )ה(
בנימוקיםשפירטהמתנגדלאי־הסכמתולקיוםהישיבהבדרךשלהיוועדותחזותית
אושיחהטלפונית,ובכללזהגילו,מצבבריאותו,נסיבותיוהאישיות,היותומיוצג,
ובאפשרותהמעשיתמבחינהטכנולוגיתשלהמתנגדלהשתתףבישיבהבדרךשל

היוועדותחזותית,וכןבחשיבותקידוםהליךהתכנוןאוהרישויואי־דחייתהישיבהר

בסעיףזה,"שמיעתההתנגדויות"-לרבותשמיעתהערותאוהשגותלפיחוק )ו(
התכנוןוהבנייהאוהליךלפיסעיף106)ב(לחוקהאמורר

עלאףהאמורבהוראותלפיחוקהתכנוןוהבנייה,ביקשמוסדתכנוןהדןבערר6רדיוןבעררים )א(
לקייםבתקופתהחירוםישיבהכאמורבסעיףר)א(המיועדתלשמיעתערר,רשאייושב
ראשמוסדהתכנוןלהורותכישמיעתהעררתתקייםבדרךשלהיוועדותחזותית,ויחולו

עלשמיעתהעררהוראותסעיףר,בשינוייםהמפורטיםבסעיףזהר

מנהלמינהלהתכנוןיפרסםהנחיותלענייןקיוםישיבותמוסדתכנוןבאמצעות )ט(
היוועדותחזותיתלפיהוראותחוקזהר

עלישיבתמוסדתכנוןלפיסעיףזהיחולוההוראותהחלותלפיכלדיןעלקיום )י(
ישיבותמוסדתכנון,זימונןוהנוהלבהןבשינוייםהמחויביםר

עלאףהאמורבסעיף107לחוקהתכנוןוהבנייהובהוראותאחרותשנקבעולפי5ר )א(
ר)א(המיועדתלשמיעת אותוחוק,ביקשמוסדתכנוןלקייםישיבהכאמורבסעיף
כי התנגדויות,רשאייושבראשמוסדהתכנוןשאליוהוגשוההתנגדויותלהורות
שמיעתההתנגדויותתתקייםבדרךשלהיוועדותחזותיתויחולועלשמיעתהתנגדויות

הוראותסעיףר,בשינוייםהמפורטיםבסעיףזהר

שמיעתהתנגדויות

יושבראשמוסדהתכנוןיקבלהחלטהלפיסעיףקטן)א(לאחרששקלביןהשאר )ב(
אתהאפשרותהמעשיתלשמיעתההתנגדויותבדרךשלהיוועדותחזותיתומשמעותה
לצדדים,אתחשיבותקיוםהישיבה,היקףההתנגדות,מספרהמתנגדים,ההשפעהעל
הסביבה,וכןאתהנזקשיכוללהיגרםלצדדיםולציבוראםהישיבהתתקייםאולא

תתקייםבדרךזו,והכוללפיכתביההתנגדותשהוגשור

הורהיושבראשמוסדתכנוןכישמיעתההתנגדויותתתקייםבדרךשלהיוועדות )ג(
של בדרך הזמנתם שנדרשה מי בישיבה ישתתפו )א(, קטן בסעיף כאמור חזותית

היוועדותחזותיתבלבד,אולם-

חברימוסדהתכנוןונציגיםבעלידעהמייעצתיהיורשאיםלהיותנוכחים )1(
בישיבה;

סירבמתנגדלהשמיעאתהתנגדותובדרךשלהיוועדותחזותית,יחולו )2(
הוראותסעיףקטן)ד(,אלאאםכןשוכנעיושבראשמוסדהתכנוןכילאהייתה
של בדרך בישיבה להשתתף טכנולוגית מבחינה מעשית אפשרות למתנגד
היוועדותחזותיתוכיסירובהמתנגדנעשהבתוםלב;שוכנעיושבראשמוסד
התכנוןכאמור,יספקמוסדהתכנוןלמתנגדאתהאמצעיםהנדרשיםלהשתתף

בישיבהבדרךשלהיוועדותחזותיתר

הודיעמתנגדלמזכירמוסדהתכנוןשהואמסרבלהשמיעאתהתנגדותובדרךשל )ד(
היוועדותחזותיתאובאמצעותשיחהטלפוניתאושאיןלואפשרותלהישמעבדרכים
אלה,יודיעלומזכירמוסדהתכנוןכימוסדהתכנוןיכריעבהתנגדותועלבסיסכתב
ההתנגדותשהגיש,אלאאםכןמצאיושבראשמוסדהתכנוןכיבשלהנימוקיםשפירט

המתנגדבכתב,אםפירט,ישהצדקהשלממשלסירובהמתנגדכאמורר

החלטתיושבראשמוסדהתכנוןלפיסעיףקטן)ד(תינתןביןהשארבהתחשב )ה(
בנימוקיםשפירטהמתנגדלאי־הסכמתולקיוםהישיבהבדרךשלהיוועדותחזותית
אושיחהטלפונית,ובכללזהגילו,מצבבריאותו,נסיבותיוהאישיות,היותומיוצג,
ובאפשרותהמעשיתמבחינהטכנולוגיתשלהמתנגדלהשתתףבישיבהבדרךשל

היוועדותחזותית,וכןבחשיבותקידוםהליךהתכנוןאוהרישויואי־דחייתהישיבהר

בסעיףזה,"שמיעתההתנגדויות"-לרבותשמיעתהערותאוהשגותלפיחוק )ו(
התכנוןוהבנייהאוהליךלפיסעיף106)ב(לחוקהאמורר

עלאףהאמורבהוראותלפיחוקהתכנוןוהבנייה,ביקשמוסדתכנוןהדןבערר6ר )א(
לקייםבתקופתהחירוםישיבהכאמורבסעיףר)א(המיועדתלשמיעתערר,רשאייושב
ראשמוסדהתכנוןלהורותכישמיעתהעררתתקייםבדרךשלהיוועדותחזותית,ויחולו

עלשמיעתהעררהוראותסעיףר,בשינוייםהמפורטיםבסעיףזהר

דיוןבעררים
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יושבראשמוסדהתכנוןיקבלהחלטהלפיסעיףקטן)א(לאחרששקלביןהשאר, )ב(
זוומשמעותהלצדדים,אתחשיבות אתהאפשרותהמעשיתלשמיעתהעררבדרך
קיוםהישיבה,היקףהערר,מספרהעוררים,ההשפעהעלהסביבה,וכןאתהנזקשיכול
להיגרםלצדדיםאםתתקייםאולאתתקייםהישיבהבדרךזו,והכוללפיכתביהערר

שהוגשור

הורהיושבראשמוסדתכנוןכישמיעתהעררתתקייםבדרךשלהיוועדותחזותית )ג(
)א(,ישתתפובישיבהמישנדרשההזמנתםבדרךשלהיוועדות כאמורבסעיףקטן

חזותיתבלבד,אולם-

חברימוסדהתכנוןיהיורשאיםלהיותנוכחיםבישיבה; )1(

סירבעוררלטעוןאתטענותיובדרךשלהיוועדותחזותית,יחולוהוראות )2(
סעיףקטן)ד(,אלאאםכןשוכנעיושבראשמוסדהתכנוןכילמתנגדאיןאפשרות
מעשיתמבחינהטכנולוגיתלהשתתףבישיבהבדרךשלהיוועדותחזותיתוכי
סירובהעוררנעשהבתוםלב;שוכנעיושבראשמוסדהתכנוןכאמור,יספקמוסד
התכנוןלעורראתהאמצעיםהנדרשיםלהשתתףבישיבהבדרךשלהיוועדות

חזותיתר

סירבמימהצדדיםלטעוןבדרךשלהיוועדותחזותיתאושיחהטלפוניתאושאין )ד(
לואפשרותלטעוןבדרכיםאלה,יודיעלומזכירמוסדהתכנוןכימוסדהתכנוןיכריע
בעררעלבסיסכתבהערראוכתבהתשובהשהוגש,אלאאםכןמצאיושבראשמוסד
התכנוןכיבשלהנימוקיםשפירטבכתבמישסירב,אםפירט,ישהצדקהשלממש

לסירובכאמורר

החלטתיושבראשמוסדהתכנוןלפיסעיףקטן)ד(תינתןביןהשארבהתחשב )ה(
בנימוקיםשפירטהצדלעררלאי־הסכמתולקיוםהישיבהבדרךשלהיוועדותחזותית
אושיחהטלפונית,ובכללזהגילו,מצבבריאותו,נסיבותיוהאישיות,היותומיוצג,
ובאפשרותהמעשיתמבחינהטכנולוגיתשלהמתנגדלהשתתףבדיוןבדרךשלהיוועדות

חזותיתוכןבחשיבותקידוםההכרעהבעררואי־דחייתהישיבהר

השרממונהעלביצועושלחוקזהר7רביצוע

חוקזהיעמודבתוקפועדיוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(ר8רתוקף

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

עי ר ד  ף ו ל כ מ  ה י ר א
שרהפנים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה
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יושבראשהכנסת
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