


רשומות

ספרהחוקים
23ביולי2020 2832 ב'באבהתש"ף

עמוד

חוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020        266

תיקוניםעקיפים:

חוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-1984-מס'99

חוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-2000-מס'124

חוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-1985-מס'27

חוקלתיקוןולקיוםתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-הגבלתפעילות(,התש"ף-2020
-מס'2
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עבודהלשםצמצוםהתפשטותנגיףהקרונההחדש(

חוקלתיקוןולקיוםתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-אכיפה(,התש"ף-2020
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 חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 
)הוראת שעה(, התש"ף-2020*

פרק א': הגדרות
בחוקזה-1רהגדרות

"אזורמוגבל"-אזורשוועדתהשריםהכריזהעליולפיסעיף13;

"אחראיעלהקטין"-הורה,אפוטרופוס,אומןכהגדרתובחוקאומנהלילדים,התשע"ו-
12016,אומישהקטיןנמצאבמשמורתואובהשגחתו;

"בדיקתתסמינים"-מדידתחוםאובדיקתתסמיניםאחריםלהידבקותבנגיףהקורונה,
באמצעישאינופולשני;

"גוףהצלה"-כהגדרתובסעיף90אלפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-21971;

"הגורםהאחראיעלהמקום"-מעסיק,מנהל,מחזיק,מפעיל,אוגורםאחרשישלויכולת
שליטהעלהפעלתהמקום,כפישייקבעבתקנותשיותקנולפיסעיף4,לפיהעניין;

"הגבלה"-לרבותאיסור;

"הכרזהעלאזורמוגבל"-הכרזהלפיסעיף13;

"הכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה"-הכרזהלפיסעיף2;

"הצהרתבריאות"-הצהרהבכתבבענייניםהמקטיניםאתהסיכוןלהידבקותבנגיף
הקורונה,ובכללזההעדרתסמיניםלהידבקותכאמור,העדרקרבהלאדםשנדבק

בנגיףאוקיוםהוראותמחייבותשמטרתןלמנועאתהתפשטותהנגיף;

"התקהלות"-שהייתבניאדםבסמיכות,ביןבמבנהוביןבשטחפתוח;

"ועדהשלהכנסת"-כלאחתמהוועדותשלהלן,לפיהעניין,ואםלאהוקמהועדה
אואםהנושאהואבתחוםענייניהןשלשתיועדותאויותר-ועדהשלהכנסת

שוועדתהכנסתקבעהלענייןזה:

בכפוףלאמורבפסקאות)2(עד)4(-ועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת; )1(

לענייןתקנותלפיסעיף10-ועדתהחינוך,התרבותוהספורטשלהכנסת; )2(

לענייןתקנותלפיסעיף11-ועדתהעבודה,הרווחהוהבריאותשלהכנסת; )3(

לענייןתקנותלפיסעיף12-ועדתהכלכלהשלהכנסת; )4(

"ועדתהשרים"-ועדתהשריםשמינתההממשלהלענייןסימןג'לפרקג';

"חוקחינוךמיוחד"-חוקחינוךמיוחד,התשמ"ח-31988;

"חוקהעבירותהמינהליות"-חוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-41985;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-51977;

התקבלבכנסתביוםב'באבהתש"ף)23ביולי2020(]בישיבהשהחלהביוםא'באבהתש"ף)22ביולי2020([; *
,)2020 ביוני 9( התש"ף בסיוון י"ז מיום ,1320 - הממשלה חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת

עמ'226ר
ס"חהתשע"ו,עמ'586ר 1

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390ר 2

ס"חהתשמ"ח,עמ'114ר 3

ס"חהתשמ"ו,עמ'31ר 4

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 5
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"טיפולרפואי"-כהגדרתובחוקזכויותהחולה,התשנ"ו-61996;

"מוסדהמקייםפעילותחינוך"-כלאחדמאלה:

ביתספראוגןילדיםשבולומדיםאומתחנכיםבאופןשיטתייותרמעשרה )1(
תלמידים,שניתןבוחינוךגןילדים,חינוךיסודי,חינוךעל־יסודי,חינוךעל־תיכוני,

חינוךאמנותיאוחינוךמיוחד;

מוסדתורני,לרבותפנימייהשלמוסדתורני; )2(

מקוםהמשמשאונועדלשמשמקוםשהייהיומילחינוךולטיפולבפעוטות; )3(

מסגרתלחינוךבלתיפורמלי,לרבותצהרון,חוגאוקייטנהכהגדרתהבחוק )4(
הקייטנות)רישויופיקוח(,התש"ן-71990;

פנימייה; )5(

מרכזהשכלהלנוערנושרובסיכון; )6(

תכניתחינוכיתהמיועדתלבגירים; )7(

גורםהמקייםבחינותלצורךעיסוקהטעוןרישיון,היתר,הסמכהאואישור )8(
הניתניםעלפידין;

גבוהה, להשכלה המועצה בחוק כמשמעותו גבוהה להשכלה מוסד )9(
התשי"ח-81958,שהוכרלפיסעיף9לחוקהאמוראושקיבלתעודתהיתראו

אישורלפיסעיף21אלאותוחוק;

או קורסים מעשית, הכשרה לרבות מקצועית, הכשרה המבצע גוף )10(
השתלמויותלבגירים;

"מזון"-לרבותשתייה;

"מקוםמגורים"-לרבותמקוםשהייהקבוע;

"מקוםעבודה"-כלאחדמאלה:

מקוםשמועסקיםבועובדיםעלידימעסיק; )1(

מקוםשנעשיתבועבודהלצורכיעסקאומשלחיד; )2(

מקוםשעובדמגיעאליובמסגרתעבודתולרבותבמרחבהציבורי; )3(

"מקוםפתוחלציבור"-מקוםתחום,ביןבמבנהוביןבשטחפתוח,שניתןלמנועכניסה
אליו,המנוהלעלידימחזיקוהפתוחלציבור,ובכללזהמקוםשהכניסהאליו

בתשלום;

"מרחבפרטי"-מקוםמגוריםאורכבשאינותחבורהיבשתית;

"מרחבציבורי"-כלמקוםשאינומרחבפרטיואינומקוםשחליםלגביוסעיפים11,10,8
או12;

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

"עובד"-לרבותמתנדב,מישמועסקומישנותןשירותבמקוםעבודה,ביןשמתקיימים
עםהמעסיקיחסיעבודהוביןשלאמתקיימים;

"טיפולרפואי"-כהגדרתובחוקזכויותהחולה,התשנ"ו-61996;

"מוסדהמקייםפעילותחינוך"-כלאחדמאלה:

ביתספראוגןילדיםשבולומדיםאומתחנכיםבאופןשיטתייותרמעשרה )1(
תלמידים,שניתןבוחינוךגןילדים,חינוךיסודי,חינוךעל־יסודי,חינוךעל־תיכוני,

חינוךאמנותיאוחינוךמיוחד;

מוסדתורני,לרבותפנימייהשלמוסדתורני; )2(

מקוםהמשמשאונועדלשמשמקוםשהייהיומילחינוךולטיפולבפעוטות; )3(

מסגרתלחינוךבלתיפורמלי,לרבותצהרון,חוגאוקייטנהכהגדרתהבחוק )4(
הקייטנות)רישויופיקוח(,התש"ן-71990;

פנימייה; )5(

מרכזהשכלהלנוערנושרובסיכון; )6(

תכניתחינוכיתהמיועדתלבגירים; )7(

גורםהמקייםבחינותלצורךעיסוקהטעוןרישיון,היתר,הסמכהאואישור )8(
הניתניםעלפידין;

גבוהה, להשכלה המועצה בחוק כמשמעותו גבוהה להשכלה מוסד )9(
התשי"ח-81958,שהוכרלפיסעיף9לחוקהאמוראושקיבלתעודתהיתראו

אישורלפיסעיף21אלאותוחוק;

או קורסים מעשית, הכשרה לרבות מקצועית, הכשרה המבצע גוף )10(
השתלמויותלבגירים;

"מזון"-לרבותשתייה;

"מקוםמגורים"-לרבותמקוםשהייהקבוע;

"מקוםעבודה"-כלאחדמאלה:

מקוםשמועסקיםבועובדיםעלידימעסיק; )1(

מקוםשנעשיתבועבודהלצורכיעסקאומשלחיד; )2(

מקוםשעובדמגיעאליובמסגרתעבודתולרבותבמרחבהציבורי; )3(

"מקוםפתוחלציבור"-מקוםתחום,ביןבמבנהוביןבשטחפתוח,שניתןלמנועכניסה
אליו,המנוהלעלידימחזיקוהפתוחלציבור,ובכללזהמקוםשהכניסהאליו

בתשלום;

"מרחבפרטי"-מקוםמגוריםאורכבשאינותחבורהיבשתית;

"מרחבציבורי"-כלמקוםשאינומרחבפרטיואינומקוםשחליםלגביוסעיפים11,10,8
או12;

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

"עובד"-לרבותמתנדב,מישמועסקומישנותןשירותבמקוםעבודה,ביןשמתקיימים
עםהמעסיקיחסיעבודהוביןשלאמתקיימים;

ס"חהתשנ"ו,עמ'327ר 6

ס"חהתש"ן,עמ'155ר 7

ס"חהתשי"ח,עמ'191ר 8
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"עיתונאיאועובדמקצועותהתקשורת"-עיתונאיאועובדמקצועותהתקשורתהנושא
תעודהשללשכתהעיתונותהממשלתית,אושלאיגודעיתונאיםהפועלבישראל

שחבריועיתונאיםועובדימקצועותהתקשורת;

"פקודתבריאותהעם"-פקודתבריאותהעם,91940;

"רכושמשותף"-כהגדרתובסעיף52לחוקהמקרקעין,התשכ"ט-101969;

"תחבורהיבשתית"-תחבורהציבוריתוהסעהמיוחדת;בהגדרהזו,"הסעהמיוחדת"
-הסעהשבהעומדיםאוטובוסאוטיוליתלרשותמזמיןתמורתתשלוםסכום

כוללבעדהשימושבו;

"תחבורהציבורית"-כלאלה:

אוטובוסציבוריהפועלבקושירות,כהגדרתםבפקודתהתעבורה11; )1(

מוניתכהגדרתהבפקודתהתעבורה; )2(

רכבתארציתורכבתמקומיתכהגדרתןבסעיפים1ו־46לפקודתמסילות )3(
הברזל]נוסחחדש[,התשל"ב-121972,בהתאמה;

רכבל;בהגדרהזו,"רכבל"-רכבבעליחידהאחתאויותרהנמשךעלידי )4(
כבלאואמצעיאחרבכוחמכניאואחר,ומסילתועוברתבמנהרה,עלפניהקרקע
אומעלפניהקרקע,אורכבתהנמשכתבכלאמצעישהואבמנהרה,אועלפני

הקרקע,לרבותרחפת-המיועדיםלהסעהאולהובלהבתחוםרשותמקומית;

"תשאול"-תשאולבעלפהבענייניםהמקטיניםאתהסיכוןלהידבקותבנגיףהקורונה,
ובכללזההעדרתסמיניםלהידבקותכאמור,העדרקרבהלאדםשנדבקבנגיףאו

קיוםהוראותמחייבותשמטרתןלמנועאתהתפשטותהנגיףר

פרק ב': הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה
הכרזהעלמצב

חירוםבשלנגיף
הקורונה

הקורונה2ר נגיף של רחבה להתפשטות ממשי סיכון יש כי הממשלה שוכנעה )א(
ולפגיעהמשמעותיתבבריאותהציבורובשלכךמתחייבלנקוטפעולותמכוחהסמכויות
הקבועותבחוקזה,רשאיתהיאלהכריזעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה;לאתכריז
הממשלהכאמוראלאלאחרשהובאובפניהעמדתשרהבריאותוחוותדעתמקצועית

מטעםמשרדהבריאותבענייןר

הכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהתונחעלשולחןהכנסתותוגשלוועדה )ב(
שלהכנסתבצירוףנימוקיםוהתשתיתהעובדתיתשעמדהבבסיסההחלטה,סמוךככל

האפשרלאחרשהממשלההחליטהעליהר

הכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהתפורסםברשומותותיכנסלתוקףעם )ג(
פרסומהר

הכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהתעמודבתוקפהלתקופהשתיקבע)ד( )1(
בהבהתחשבבהתפשטותהצפויהשלנגיףהקורונהבישראל,ושלאתעלהעל

45ימיםר

הממשלהרשאית,לאחרשקיבלהאתאישורהוועדהשלהכנסת,להאריך )2(
אתתוקפהשלההכרזהלתקופותנוספותשלאיעלועל60ימיםכלאחתר

ע"ר1940,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239ר 9

ס"חהתשכ"ט,עמ'259ר 10

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173ר 11

דינימדינתישראל,נוסחחדש23,עמ'485ר 12
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בקשהלהארכתהכרזהעלמצבהחירוםתובאבפניהוועדהשלהכנסת )3(
לפחותחמישהימיםלפניתוםתקופתההכרזהר

ההכרזה,יביא תקופת תום עד הכנסתהחלטה של הוועדה קיבלה לא )4(
יושבראשהכנסתאתהבקשההאמורהלהצבעהבכנסתבהקדםהאפשרי,ולכל
המאוחרעדתוםשבעהימיםמתוםתקופתההכרזה,וההכרזהתוארךעדתום

התקופההאמורהאועדלמועדההצבעהבכנסת,לפיהמוקדםר

ביטולהכרזהעל
מצבחירוםבשל

נגיףהקורונה

נגיף3ר בשל חירום מצב על ההכרזה את המצדיקות הנסיבות להתקיים חדלו )א(
הקורונה,תבטלהממשלהאתההכרזהר

הכנסתרשאיתלבטלאתההכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהר )ב(

ביטולההכרזהלפיסעיףזהיפורסםברשומותוייכנסלתוקףעםפרסומור )ג(

פרק ג': קביעת הגבלות בעת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה

סימן א': סמכות הממשלה להתקנת תקנות

סמכותלהתקין
תקנותבתקופת

תוקפהשלהכרזה
עלמצבחירום

בשלנגיףהקורונה

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהרשאיתהממשלה,4ר )א(
באישורכאמורבסעיףקטן)ד(,להתקיןתקנותכאמורבסעיפים6עד12,אםשוכנעה
כיהדברדרושלשםמניעתהדבקהבנגיףהקורונהבקרבהציבורוצמצוםהתפשטותו,
צמצוםהיקףהתחלואהאוהגנהעלאוכלוסיותבסיכון,והכולרקלתקופהובמידה
הדרושותלצורךהשגתהמטרותהאמורות,לאחרשנשקלוחלופותלהשגתן,הפגיעה
בזכויותוההשפעותעלהמשק;תקנותלפיסעיףקטןזהיכולשיחולובמדינהכולהאו

בשטחמסויםממנהר

תקנותלפיסעיףקטן)א(יותקנובשיםלבלזכויותולצרכיםשלאזרחיםותיקים, )ב(
שלקטיניםושלאנשיםעםצרכיםמיוחדים,ובכללזהאנשיםעםמוגבלות,ולהוראות

לפיחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-131998ר

תקנותשהותקנולפיסעיףקטן)א(יעמדובתוקפןלתקופהשתיקבעבהןושלא )ג(
תעלהעל28ימים,ולענייןתקנותכאמורבסעיפים6ו־7-שלאתעלהעל14ימים,
ורשאיתהממשלהלשובולהתקיןתקנותכאמורבדרךהאמורהבסעיףזה,לרבותבדרך
שלהארכתהתוקףהקבועבהן,לתקופותנוספותשכלאחתמהןלאתעלהעל28ימים
או14ימים,לפיהעניין,והכולובלבדשתקופתתוקפןשלתקנותלפיסעיףקטןזה
תסתייםלאיאוחרמתוםתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהר

תקנותשהחליטההממשלהלהתקיןלפיסעיףקטן)א(יוגשולוועדהשל)ד( )1(
הכנסתבליווידבריהסברוהתשתיתהעובדתיתשעמדהבבסיסההצעהלהתקינן,
והוועדהשלהכנסתרשאיתלאשראתהתקנות,כולןאוחלקן,לאלאשרן,או
לשנותאתתקופתתוקפן,בתוך24שעותמהמועדשהוגשולה,ואםהסתיימה
התקופההאמורהביוםמנוחהאושבתוןשנקבעבחיקוק-עדהשעה14:00ביום
שלאחריוםהמנוחהאוהשבתוןכאמור;החליטההוועדהשלהכנסתלאשראת
התקנות-יפורסמוברשומותסמוךלאחרמכןוייכנסולתוקףבמועדפרסומן,

אלאאםכןנקבעבהןמועדמאוחריותרר

)1(בתוךהמועד לאקיבלההוועדהשלהכנסתהחלטהכאמורבפסקה )2(
הקבועבאותהפסקה,יחולוהוראותאלה-

בקשהלהארכתהכרזהעלמצבהחירוםתובאבפניהוועדהשלהכנסת )3(
לפחותחמישהימיםלפניתוםתקופתההכרזהר

ההכרזה,יביא תקופת תום עד הכנסתהחלטה הוועדהשל קיבלה לא )4(
יושבראשהכנסתאתהבקשההאמורהלהצבעהבכנסתבהקדםהאפשרי,ולכל
המאוחרעדתוםשבעהימיםמתוםתקופתההכרזה,וההכרזהתוארךעדתום

התקופההאמורהאועדלמועדההצבעהבכנסת,לפיהמוקדםר

נגיף3ר בשל חירום מצב על ההכרזה את המצדיקות הנסיבות להתקיים חדלו )א(
הקורונה,תבטלהממשלהאתההכרזהר

ביטולהכרזהעל
מצבחירוםבשל

נגיףהקורונה

הכנסתרשאיתלבטלאתההכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהר )ב(

ביטולההכרזהלפיסעיףזהיפורסםברשומותוייכנסלתוקףעםפרסומור )ג(

פרק ג': קביעת הגבלות בעת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה

סימן א': סמכות הממשלה להתקנת תקנות

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהרשאיתהממשלה,4ר )א(
באישורכאמורבסעיףקטן)ד(,להתקיןתקנותכאמורבסעיפים6עד12,אםשוכנעה
כיהדברדרושלשםמניעתהדבקהבנגיףהקורונהבקרבהציבורוצמצוםהתפשטותו,
צמצוםהיקףהתחלואהאוהגנהעלאוכלוסיותבסיכון,והכולרקלתקופהובמידה
הדרושותלצורךהשגתהמטרותהאמורות,לאחרשנשקלוחלופותלהשגתן,הפגיעה
בזכויותוההשפעותעלהמשק;תקנותלפיסעיףקטןזהיכולשיחולובמדינהכולהאו

בשטחמסויםממנהר

סמכותלהתקין
תקנותבתקופת

תוקפהשלהכרזה
עלמצבחירום

בשלנגיףהקורונה

תקנותלפיסעיףקטן)א(יותקנובשיםלבלזכויותולצרכיםשלאזרחיםותיקים, )ב(
שלקטיניםושלאנשיםעםצרכיםמיוחדים,ובכללזהאנשיםעםמוגבלות,ולהוראות

לפיחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-131998ר

תקנותשהותקנולפיסעיףקטן)א(יעמדובתוקפןלתקופהשתיקבעבהןושלא )ג(
תעלהעל28ימים,ולענייןתקנותכאמורבסעיפים6ו־7-שלאתעלהעל14ימים,
ורשאיתהממשלהלשובולהתקיןתקנותכאמורבדרךהאמורהבסעיףזה,לרבותבדרך
שלהארכתהתוקףהקבועבהן,לתקופותנוספותשכלאחתמהןלאתעלהעל28ימים
או14ימים,לפיהעניין,והכולובלבדשתקופתתוקפןשלתקנותלפיסעיףקטןזה
תסתייםלאיאוחרמתוםתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהר

תקנותשהחליטההממשלהלהתקיןלפיסעיףקטן)א(יוגשולוועדהשל)ד( )1(
הכנסתבליווידבריהסברוהתשתיתהעובדתיתשעמדהבבסיסההצעהלהתקינן,
והוועדהשלהכנסתרשאיתלאשראתהתקנות,כולןאוחלקן,לאלאשרן,או
לשנותאתתקופתתוקפן,בתוך24שעותמהמועדשהוגשולה,ואםהסתיימה
התקופההאמורהביוםמנוחהאושבתוןשנקבעבחיקוק-עדהשעה14:00ביום
שלאחריוםהמנוחהאוהשבתוןכאמור;החליטההוועדהשלהכנסתלאשראת
התקנות-יפורסמוברשומותסמוךלאחרמכןוייכנסולתוקףבמועדפרסומן,

אלאאםכןנקבעבהןמועדמאוחריותרר

)1(בתוךהמועד לאקיבלההוועדהשלהכנסתהחלטהכאמורבפסקה )2(
הקבועבאותהפסקה,יחולוהוראותאלה:

ס"חהתשנ"ח,עמ'152ר 13
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התקנותיפורסמוברשומותוייכנסולתוקףעםפרסומן,והכולאלא )א(
אםכןהחליטההממשלהאחרת,ובלבדשמועדהכניסהלתוקףלאיהיה

מוקדםממועדהפרסוםברשומות;

הוועדהשלהכנסתתקייםדיוןבתקנותותחליטאםלאשרן,כולן )ב(
אוחלקן,לאלאשרןאולשנותאתתקופתתוקפן,בתוך14ימיםמהמועד
שהוגשולה,ולענייןתקנותכאמורבסעיפים6ו־7-בתוךשבעהימים
האמורות, התקופות במהלך רשאית הכנסת ועדת האמור; מהמועד

להאריכן,לענייןדיוןמסוים,לפרקזמןשלאיעלהעלשלושהימים;

לאקיבלההוועדהשלהכנסתהחלטהלפיפסקתמשנה)ב(עדתום )ג(
התקופותהאמורותבאותהפסקה,לפיהעניין,ואםהוחלטעלהארכתן-
עדתוםתקופתההארכה)בסעיףקטןזה-המועדהאחרוןלהחלטה(,יביא
יושבראשהכנסתאתאישורהתקנותלהצבעהבכנסתבהקדםהאפשרי,
ולכלהמאוחרעדתוםשבעהימיםמהמועדהאחרוןלהחלטה,ולעניין

תקנותכאמורבסעיפים6ו־7-עדתוםשלושהימיםמאותומועד;

החליטההוועדהשלהכנסתשלאלאשראתהתקנות,ואםהובאו )ד(
התקנותלאישורהכנסת-החליטההכנסתכאמוראולאקיבלההחלטה

בעניין,יפקעתוקפןשלהתקנות;

הודעהעלפקיעתתוקףהתקנותתפורסםברשומותר )ה(

עלאףהאמורבפסקה)1(,בהתקייםדחיפותהמחייבתכיתקנותמסוימות )3(
ייכנסולתוקףבמועדמוקדםיותר,הממשלהרשאיתלהתקינןבליאישורשל
הוועדהשלהכנסתכאמורבפסקה)1(;התקנותיוגשולוועדהשלהכנסתסמוך
ככלהאפשרלאחרפרסומןברשומותבליווידבריהסברוהתשתיתהעובדתית
שעמדהבבסיסההחלטהלהתקינן,ויחולולענייןאישורןהוראותפסקאות)2()ב(

עד)ה(ר

ראתההממשלהכיאיןעודצורךבהסדריםהקבועיםבתקנותשהותקנולפיסעיף )ה(
קטן)א(,כולםאוחלקם,לשםהשגתהמטרותכאמורבאותוסעיף,תבטלאותתקןאת

התקנותבהתאםר

הבאתהתקנות
והעבירותשבתוקף

לידיעתהציבור

4,תפרסםאתעיקרןלציבורבאופןבהיר5ר התקינההממשלהתקנותלפיסעיף )א(
ונגישהמותאםלקבוצותהשונותבאוכלוסייה,לרבותבשפההערבית,ובכללזהתציג
אתעיקריההגבלותשעומדותבתוקףבאותההעתבאופןמרוכז;פרסוםכאמוריכול
שיהיהבעיתונים,בערוציתקשורת,באינטרנט,במודעותמודפסותעלשלטיחוצותאו

בכלדרךיעילהאחרתשתמצאהממשלהלנכוןבנסיבותהענייןר

נקבעובתקנותכאמורבסעיףקטן)א(עבירותלפיסעיף23אועבירותמינהליות )ב(
לפיסעיף24אוהוקנוסמכויותפיקוחואכיפהלפיסעיפים26עד28,יכלולהפרסום
כאמוראתעיקריהעבירותשעומדותבתוקףבאותהעת,באופןמרוכז,ואםנקבעלהן
קנסמינהלי-אתסכוםהקנסשניתןלהטילבשלכלעבירהואתהגורםהמוסמךלהטיל

אתהקנסהמינהליר

סימן ב': תקנות להגבלת פעילות 

הגבלתפעילות
במרחבהפרטי

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילותבמרחב6ר
הפרטיבענייניםכמפורטבפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן:
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הגבלתכניסהשלאדםלמקוםמגוריםשלאחראוהתקהלותבמקוםמגוריםשל )1(
מישאינםמתגורריםבו,ובלבדשלאיימנעואספקהשלמוצרחיוניאושירותחיוני,
קבלתטיפולאוסיועהדרושיםלאדםעםמוגבלותבשלמוגבלותואוקבלתסיועחיוני,
טיפולרפואיחיוניאוטיפולסוציאליחיוני,והכוללאדםהזקוקלכךבמקוםמגוריםאו
לבעלחיים;בלילגרועמהאמור,הגבלתכניסהשלאדםנוסףמלבדהאנשיםהמתגוררים
נגיף התפשטות לצמצום חיוני הדבר אם רק בתקנות תיקבע מגורים מקום באותו

הקורונה;

תנאיםלשימושברכבשאינותחבורהיבשתית,לרבותלענייןמספרהנוסעיםבו )2(
ומרחקהישיבהביניהם,והכולבהתחשבבחיוניותהנסיעהומטרתהר

הגבלתפעילות
במרחבהציבורי

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילותבמרחב7ר
לב ובשים בהן, המפורטים ובתנאים שלהלן בפסקאות כמפורט בעניינים הציבורי

למאפייניםשלמרחבציבוריהמהווהחלקמרכושמשותף:

הגבלהעליציאהממקוםהמגוריםאועלשהייהבמרחבהציבורי,לרבותהגבלה )1(
לענייןהמרחקממקוםהמגוריםשלאדם;להגבלהכאמורייקבעוסייגיםשיבטיחו
הצטיידותבמוצריםחיוניים,קבלתשירותיםחיוניים,סיועלאדםשישלוקושיאו
מצוקההדורשיםסיוע,קבלתטיפולרפואיחיוניאוטיפולסוציאליחיוני,טבילתאישה
במקווהטהרה,העברהשלקטיןביןהוריוהחייםבנפרד,העברהשלקטיןשההורה
האחראיעליונדרשלצאתלצורךחיוניואיןבמקוםהמגוריםאחראישניתןלהשאיר
אתהקטיןבהשגחתו,טיפולחיוניבבעלחיים,יציאהלמקוםעבודהחיוני,לרבותשל
עיתונאיאועובדמקצועותהתקשורת,הגעהלמשכןהכנסת,השתתפותבהפגנהאו
הגעהלהליךמשפטישהיוצאלמרחבהציבוריהואצדלו,בעלמעמדבואושנדרש

להשתתףבו;

שמירתמרחקבמרחבהציבורי,ככלהאפשר,ביןבניאדםשאינםמתגורריםבאותו )2(
מקוםמגורים,והגבלהעלהתקהלותבמרחבהציבורי,ובכללזהתנאיםלענייןאופןקיום
הפגנה,תפילהאוטקסדתישהםרקאלוהחיונייםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה,
ובלבדשלאיהיהבהםכדילמנועקיוםהפגנה,תפילהאוטקסדתי,והכולבלילגרוע

מהוראותפסקה)1(;

הגבלהעלפתיחהלציבורשלמיתקניספורט,גינות,גנישעשועים,חופים,פארקים )3(
וכיוצאבאלהבמרחבהציבורי,וכןהגבלותלענייןהגישהאליהםולענייןקיוםפעילות,

שהייהאושימושבהם;

חובתיידועהציבורבנוגעלהוראותשניתנולפידיןלשםהגנהמפניהתפשטות )4(
נגיףהקורונההנוגעותלשהייתהציבורבמקוםכאמורבפסקה)3(,שתחולעלהגורם

האחראיעלהמקום;

מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבעבתקנות )5(
עלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזהשהוטלועלהגורםהאחראיעלהמקוםלעניין

מקוםכאמורבפסקה)3(ר

הגבלתפעילות
בבתיעסק,

במקומותעבודה
ובמקומות

הפתוחיםלציבור
ופעילותשלמתן

שירותים

הממשלה,מכוחסמכותהלפיסעיף4,רשאיתלהתקיןתקנותלהגבלתהפעילות8ר )א(
בבתיעסק,במקומותעבודה,במקומותהפתוחיםלציבורובמתןשירותיםאףשלא
במסגרתבתיעסק)בסעיףזה-עסקים(,בשיםלבלחיוניותהעסקים,בענייניםכמפורט
בפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן,ובלבדשייקבעוסייגיםשיבטיחוייצור,
הובלהואספקהשלמוצריםחיונייםאוהצטיידותבהםוכןמתןשירותיםחיונייםאו

קבלתם:

הגבלתכניסהשלאדםלמקוםמגוריםשלאחראוהתקהלותבמקוםמגוריםשל )1(
מישאינםמתגורריםבו,ובלבדשלאיימנעואספקהשלמוצרחיוניאושירותחיוני,
קבלתטיפולאוסיועהדרושיםלאדםעםמוגבלותבשלמוגבלותואוקבלתסיועחיוני,
טיפולרפואיחיוניאוטיפולסוציאליחיוני,והכוללאדםהזקוקלכךבמקוםמגוריםאו
לבעלחיים;בלילגרועמהאמור,הגבלתכניסהשלאדםנוסףמלבדהאנשיםהמתגוררים
נגיף התפשטות לצמצום חיוני הדבר אם רק בתקנות תיקבע מגורים מקום באותו

הקורונה;



תנאיםלשימושברכבשאינותחבורהיבשתית,לרבותלענייןמספרהנוסעיםבו )2(
ומרחקהישיבהביניהם,והכולבהתחשבבחיוניותהנסיעהומטרתהר

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילותבמרחב7ר
לב ובשים בהן, המפורטים ובתנאים שלהלן בפסקאות כמפורט בעניינים הציבורי

למאפייניםשלמרחבציבוריהמהווהחלקמרכושמשותף:

הגבלתפעילות
במרחבהציבורי

הגבלהעליציאהממקוםהמגוריםאועלשהייהבמרחבהציבורי,לרבותהגבלה )1(
לענייןהמרחקממקוםהמגוריםשלאדם;להגבלהכאמורייקבעוסייגיםשיבטיחו
הצטיידותבמוצריםחיוניים,קבלתשירותיםחיוניים,סיועלאדםשישלוקושיאו
מצוקההדורשיםסיוע,קבלתטיפולרפואיחיוניאוטיפולסוציאליחיוני,טבילתאישה
במקווהטהרה,העברהשלקטיןביןהוריוהחייםבנפרד,העברהשלקטיןשההורה
האחראיעליונדרשלצאתלצורךחיוניואיןבמקוםהמגוריםאחראישניתןלהשאיר
אתהקטיןבהשגחתו,טיפולחיוניבבעלחיים,יציאהלמקוםעבודהחיוני,לרבותשל
עיתונאיאועובדמקצועותהתקשורת,הגעהלמשכןהכנסת,השתתפותבהפגנהאו
הגעהלהליךמשפטישהיוצאלמרחבהציבוריהואצדלו,בעלמעמדבואושנדרש

להשתתףבו;

שמירתמרחקבמרחבהציבורי,ככלהאפשר,ביןבניאדםשאינםמתגורריםבאותו )2(
מקוםמגורים,והגבלהעלהתקהלותבמרחבהציבורי,ובכללזהתנאיםלענייןאופןקיום
הפגנה,תפילהאוטקסדתישהםרקאלוהחיונייםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה,
ובלבדשלאיהיהבהםכדילמנועקיוםהפגנה,תפילהאוטקסדתי,והכולבלילגרוע

מהוראותפסקה)1(;

הגבלהעלפתיחהלציבורשלמיתקניספורט,גינות,גנישעשועים,חופים,פארקים )3(
וכיוצאבאלהבמרחבהציבורי,וכןהגבלותלענייןהגישהאליהםולענייןקיוםפעילות,

שהייהאושימושבהם;

חובתיידועהציבורבנוגעלהוראותשניתנולפידיןלשםהגנהמפניהתפשטות )4(
נגיףהקורונההנוגעותלשהייתהציבורבמקוםכאמורבפסקה)3(,שתחולעלהגורם

האחראיעלהמקום;

מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבעבתקנות )5(
עלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזהשהוטלועלהגורםהאחראיעלהמקוםלעניין

מקוםכאמורבפסקה)3(ר

הממשלה,מכוחסמכותהלפיסעיף4,רשאיתלהתקיןתקנותלהגבלתהפעילות8ר )א(
בבתיעסק,במקומותעבודה,במקומותהפתוחיםלציבורובמתןשירותיםאףשלא
במסגרתבתיעסק)בסעיףזה-עסקים(,בשיםלבלחיוניותהעסקים,בענייניםכמפורט
בפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן,ובלבדשייקבעוסייגיםשיבטיחוייצור,
הובלהואספקהשלמוצריםחיונייםאוהצטיידותבהםוכןמתןשירותיםחיונייםאו

קבלתם:

הגבלתפעילות
בבתיעסק,

במקומותעבודה
ובמקומות

הפתוחיםלציבור
ופעילותשלמתן

שירותים
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איסורפתיחהשלעסקיםלקהל,בנסיבותשבהןההגבלותלפיפסקאות)2( )1(
עד)13(אינןמספיקות;

סגירתעסק,כולואוחלקו,אםשההבואדםהנושאאתנגיףהקורונה )2(
לתקופההדרושהלשםמניעתהדבקהבנגיףבשלשהייהבאותועסקאולשם
עריכתחקירהאפידמיולוגית,ובלבדשסגירתולשםעריכתחקירהכאמורלא
תעלהעל72שעות,ובמקריםמיוחדיםולפיהוראהשלראששירותיבריאות

הציבורבמשרדהבריאותאוסגנו-על120שעות;

הגבלותהנוגעותלמשךהפתיחהשלעסקיםאולמועדפתיחתם; )3(

הגבלותעלמספרהשוהיםבעסקים,לרבותעובדיםולקוחות,וכןהגבלות )4(
עלהתקהלותבהם,ובכללזהתנאיםלענייןאופןקיוםהפגנה,תפילהאוטקס

דתיהחיונייםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה;

תנאיםלשמירתמרחקביןהשוהיםבעסקים,לרבותעובדיםולקוחות,ובכלל )5(
זהלפריסתהעובדיםבעסקולחלוקהלמשמרותאולקבוצותנפרדות;

הגבלהעלסוגיפעילותועלאופןמתןשירותללקוחותהנעשהבקרבה )6(
פיזית,לרבותהגבלהעלקבלתקהל;

חובתבדיקתתסמיניםלנכנסיםלעסק,ובכללזהלעובדיםוללקוחות,או )7(
חובתתשאול,ולענייןקטין-לרבותמהאחראיעלהקטין;לענייןעובדים,וכן
לענייןהנכנסיםלעסקשהכניסהאליואוקבלתשירותממנונעשיתברישום

מראשאובהזמנהמראש-גםחובהלקבלתהצהרתבריאותמהם;

הגבלהעלכניסהשלאדםלעסק,לרבותעובדאולקוח,בשלהחשששהוא )8(
עלוללהדביקבנגיףהקורונהעלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלת
הצהרתבריאותלפיפסקה)7(אובשלכךשאינומקייםאתההוראותשניתנו

לפידיןלשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונהבקשרלשהותובעסק;

לרבות הקורונה, בנגיף הידבקות מפני והגנה היגיינה להבטחת תנאים )9(
הוראותבדברהגבלהעלהגשתמזוןוצריכתמזוןבעסקים;

מינויממונהבעסקשיהיהאחראיעלשמירתההוראותשניתנולפידין )10(
לשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונה;

חובתיידועשלעובדים,לקוחות,מבקרים,ספקיםוכלהשוהיםבעסק, )11(
בדברההוראותשניתנולפידיןלשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונהבקשר

לשהותםבעסק,שתחולעלהגורםהאחראיעלהמקום;

מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבע )12(
בתקנותעלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזהשהוטלועלהגורםהאחראיעל

המקום;

תנאיםלענייןאופןקיוםישיבותמועצתרשותמקומיתלפיפסקאות)4(,)5( )13(
ו–)7(עד)12(ר

הגבלותהנוגעותלעובדיםלפיסעיףזהייקבעובהתחשב,ככלהאפשר,ברווחת )ב(
העובדיםובקיומםשלתנאיעבודההולמיםר

ההוראותלפיסעיףזהלאיחולולענייןמוסדותהמקיימיםפעילותחינוךולעניין )ג(
העובדיםוהשוהיםבהםר
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הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתמסיבה,כנס,9רהגבלתאירועים
טקס,לרבותטקסדתי,פסטיבל,טיולמאורגן,אירועספורט,מופעבידוראומופעאמנות
אואירועיםאחריםאשרבשלטיבםמתאפייניםבריבוימשתתפיםאובקרבהביןבני
אדם,ובלבדששוכנעהכימתקיימותנסיבותשבהןההגבלותלפיחוקזהאודיןאחר

עלהתקהלותושמירתמרחקביןבניאדםאוהסמכויותלאכיפתןאינןמספיקותר

הגבלתפעילותשל
מוסדותהמקיימים

פעילותחינוך


בסעיףזה,"מקוםהפעילות"-חצריםשלמוסדהמקייםפעילותחינוךאומקום10ר )א(
אחרשבומתבצעתפעילותשלמוסדכאמורר

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילות )ב(
שלמוסדותהמקיימיםפעילותחינוךבענייניםכמפורטבפסקאותשלהלןובתנאים

המפורטיםבהן:

המוסד( - זה )בסעיף חינוך פעילות המקיים מוסד של פתיחה איסור )1(
ללומדים,למטופליםאולעובדיםבואולכלאדםאחרבנסיבותשבהןההגבלות
לפיפסקאות)2(עד)11(אינןמספיקות,בשיםלבלחשיבותהמשךפעילותםשל

מוסדותלילדיםבגיליםהמחייביםהשגחה;

סגירתהמוסד,כולואוחלקו,אםשההבואדםהנושאאתנגיףהקורונה )2(
לתקופההדרושהלשםמניעתהדבקהבנגיףבשלשהייהבאותומוסדאולשם
עריכתחקירהאפידמיולוגית,ובלבדשסגירתהמוסדלצורךעריכתחקירהכאמור
לאתעלהעל72שעות,ובמקריםמיוחדיםולפיהוראהשלראששירותיבריאות

הציבורבמשרדהבריאותאוסגנו-על120שעות;

הגבלותעלקיוםלימודים,בחינותאוכלפעילותאחרתשלהמוסדאו )3(
מטעמו;

חלוקתהצוותשלהמוסדוהמשתתפיםבפעילותבולקבוצותפעילות, )4(
הגבלתגודלןשלהקבוצות,תנאיםלשמירתמרחקביןהשוהיםבמקוםהפעילות,
הגבלתכניסהלמקוםהפעילות,התקהלותאושהייהבו,לרבותשלעובדים,

והגבלהעלמועדהפעילותאומשכה;

הוראותבדברהסעותלתלמידיםולעובדים; )5(

חובתבדיקתתסמיניםלנכנסיםלמקוםהפעילות,ובכללזהלעובדים,או )6(
חובתתשאולאוקבלתהצהרתבריאותמהם,ולענייןקטין-לרבותמהאחראי

עלהקטין;

הגבלהעלכניסהשלאדםלמקוםפעילות,ובכללזהעובד,בשלהחשש )7(
שהואעלוללהדביקבנגיףהקורונהעלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלת

הצהרתבריאותלפיפסקה)6(;

לרבות הקורונה, בנגיף הידבקות מפני והגנה היגיינה להבטחת תנאים )8(
הוראותבדברהגבלהעלהגשתמזוןותנאיםלצריכתמזוןבמקוםהפעילות;

מינויממונהבמוסדשיהיהאחראיעלשמירתההוראותשניתנולפידין )9(
לשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונה;

חובתיידועשלעובדים,מבקרים,ספקיםוכלהשוהיםבמוסד,וכןשל )10(
הלומדיםאוהמטופליםבו,ולענייןקטין-לרבותשלהאחראיעלהקטין,בדבר
בקשר הקורונה נגיף התפשטות מפני הגנה לשם דין לפי שניתנו ההוראות

לשהותםבמקוםהפעילות,שתחולעלהגורםהאחראיעלהמקום;

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתמסיבה,כנס,9ר
טקס,לרבותטקסדתי,פסטיבל,טיולמאורגן,אירועספורט,מופעבידוראומופעאמנות
אואירועיםאחריםאשרבשלטיבםמתאפייניםבריבוימשתתפיםאובקרבהביןבני
אדם,ובלבדששוכנעהכימתקיימותנסיבותשבהןההגבלותלפיחוקזהאודיןאחר

עלהתקהלותושמירתמרחקביןבניאדםאוהסמכויותלאכיפתןאינןמספיקותר

הגבלתאירועים

בסעיףזה,"מקוםהפעילות"-חצריםשלמוסדהמקייםפעילותחינוךאומקום10ר )א(
אחרשבומתבצעתפעילותשלמוסדכאמורר

הגבלתפעילותשל
מוסדותהמקיימים

פעילותחינוך
 הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילות )ב(

שלמוסדותהמקיימיםפעילותחינוךבענייניםכמפורטבפסקאותשלהלןובתנאים
המפורטיםבהן:

המוסד( - זה )בסעיף חינוך פעילות המקיים מוסד של פתיחה איסור )1(
ללומדים,למטופליםאולעובדיםבואולכלאדםאחרבנסיבותשבהןההגבלות
לפיפסקאות)2(עד)11(אינןמספיקות,בשיםלבלחשיבותהמשךפעילותםשל

מוסדותלילדיםבגיליםהמחייביםהשגחה;

סגירתהמוסד,כולואוחלקו,אםשההבואדםהנושאאתנגיףהקורונה )2(
לתקופההדרושהלשםמניעתהדבקהבנגיףבשלשהייהבאותומוסדאולשם
עריכתחקירהאפידמיולוגית,ובלבדשסגירתהמוסדלצורךעריכתחקירהכאמור
לאתעלהעל72שעות,ובמקריםמיוחדיםולפיהוראהשלראששירותיבריאות

הציבורבמשרדהבריאותאוסגנו-על120שעות;

הגבלותעלקיוםלימודים,בחינותאוכלפעילותאחרתשלהמוסדאו )3(
מטעמו;

חלוקתהצוותשלהמוסדוהמשתתפיםבפעילותבולקבוצותפעילות, )4(
הגבלתגודלןשלהקבוצות,תנאיםלשמירתמרחקביןהשוהיםבמקוםהפעילות,
הגבלתכניסהלמקוםהפעילות,התקהלותאושהייהבו,לרבותשלעובדים,

והגבלהעלמועדהפעילותאומשכה;

הוראותבדברהסעותלתלמידיםולעובדים; )5(

חובתבדיקתתסמיניםלנכנסיםלמקוםהפעילות,ובכללזהלעובדים,או )6(
חובתתשאולאוקבלתהצהרתבריאותמהם,ולענייןקטין-לרבותמהאחראי

עלהקטין;

הגבלהעלכניסהשלאדםלמקוםפעילות,ובכללזהעובד,בשלהחשש )7(
שהואעלוללהדביקבנגיףהקורונהעלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלת

הצהרתבריאותלפיפסקה)6(;

לרבות הקורונה, בנגיף הידבקות מפני והגנה היגיינה להבטחת תנאים )8(
הוראותבדברהגבלהעלהגשתמזוןותנאיםלצריכתמזוןבמקוםהפעילות;

מינויממונהבמוסדשיהיהאחראיעלשמירתההוראותשניתנולפידין )9(
לשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונה;

השוהיםבמוסד,וכןשל חובתיידועשלעובדים,מבקרים,ספקיםוכל )10(
הלומדיםאוהמטופליםבו,ולענייןקטין-לרבותשלהאחראיעלהקטין,בדבר
בקשר הקורונה נגיף התפשטות מפני הגנה לשם דין לפי שניתנו ההוראות

לשהותםבמקוםהפעילות,שתחולעלהגורםהאחראיעלהמקום;
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מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבע )11(
בתקנותעלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזהשהוטלועלהגורםהאחראיעל

המקוםר

תקנותלפיסעיףזהיאפשרו,ככלהניתן,הפעלהשלגופיםאומוסדותאוקיום )ג(
פעילויותכמפורטלהלן,מתוךשקילתשיקוליבריאותהציבורובריאותהשוהיםבמקום,

וכןשיקוליםשבטובתהמשתתפיםבפעילות:

מסגרותלחינוךבלתיפורמלילילדיעובדיםחיונייםעדגיל12וכןמקומות )1(
המשמשיםאושנועדולשמשמקוםשהייהיומילחינוךולטיפולבפעוטותשהם

ילדיעובדיםחיוניים;

מרכזיחירוםלילדיםונוערבסיכון; )2(

מרכזינועריישובילנוערבסיכון; )3(

פעילותבתיספרשניתןבהםחינוךעל־יסודילנוערנושרובסיכון; )4(

פנימיותלתלמידיםבלאעורףמשפחתי,לרבותתלמידיםשהופנועלידי )5(
המחלקותלשירותיםחברתייםברשויותהמקומיותאובצוויביתמשפט;

פעילויותלתלמידעםצרכיםמיוחדיםכהגדרתובחוקחינוךמיוחד,ובכלל )6(
זההסעות;

חולים, לילדים חינם חינוך חוק לפי חולים בבתי חינוכיות מסגרות )7(
התשס"א-142001;

פעילותמתנדביםשבאהלהבטיחמתןמענהחינוכיאורווחתילתלמידים; )8(

שירותיםפסיכולוגייםחינוכיים; )9(

פעילותשלועדותזכאותואפיון,ועדותהשגהוצוותיםרב־מקצועייםלפי )10(
חוקחינוךמיוחד;

שירותיםשלמתי"אכהגדרתובחוקחינוךמיוחד; )11(

פעולותשלקציןביקורסדירכהגדרתובסעיף4)ב()3(לחוקלימודחובה, )12(
התש"ט-151949;

פעולותשליחידותהנוערברשויותהמקומיותלפיחוקהרשויותהמקומיות )13(
)מנהליחידתנוערומועצתתלמידיםונוער(,התשע"א-162011,לרבותהפעלת

מתנדבים;

הרשויות בחוק כהגדרתה החינוך במחלקת קידום יחידת של פעולות )14(
המקומיות)מנהלמחלקתחינוך(,התשס"א-172001,ובכללזהפעילותבמרכז

השכלהלנוערנושרובסיכון;

מבני באמצעות לרבות ומרחוק, מהבית למידה קידום לצורך פעולות )15(
מוסדותומיתקנירשויותמקומיותר

הגבלתפעילות
מסגרותרווחה

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילות11ר )א(
שלמסגרותרווחה,בענייניםכמפורטבפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן:

ס"חהתשס"א,עמ'128ר 14

ס"חהתש"ט,עמ'287ר 15

ס"חהתשע"א,עמ'799ר 16

ס"חהתשס"א,עמ'203ר 17
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איסורפתיחהשלמסגרתרווחהלמקבליהשירותבה)בסעיףקטןזה- )1(
מקבלישירות(,לעובדיםבהאולכלאדםאחרבנסיבותשבהןההגבלותלפי

פסקאות)2(עד)9(אינןמספיקות;

חלוקתהצוותשלמסגרתהרווחהוהמשתתפיםבפעילותבהלקבוצות )2(
פעילות,הגבלתגודלןשלהקבוצות,תנאיםלשמירתמרחקביןהשוהיםבה,
הגבלתכניסהאליה,התקהלותאושהייהבה,לרבותשלעובדים,הגבלהעל
מועדהפעילותאומשכהוקביעתהגבלותעלקליטתמקבלישירותחדשים
למסגרת,ובלבדשהגבלותעלקליטתמקבלישירותחדשיםיהיומצומצמותככל
הניתןותוךשקילתשיקוליםשלטובתמקבלהשירותוחיוניותמסגרתהרווחה

עבורו;

הוראותבדברהסעותלמקבלישירותולעובדים; )3(

חובתבדיקתתסמיניםלנכנסיםלמסגרתרווחה,ובכללזהלעובדים,או )4(
חובתתשאולאוקבלתהצהרתבריאותמהםאומאפוטרופסם,ולענייןקטין-

לרבותמהאחראיעלהקטין;

הגבלהעלכניסהשלאדםלמסגרתרווחה,ובכללזהעובד,בשלהחשש )5(
שהואעלוללהדביקבנגיףהקורונה,עלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלת

הצהרתבריאותלפיפסקה)4(;

לרבות הקורונה, בנגיף הידבקות מפני והגנה היגיינה להבטחת תנאים )6(
הוראותבדברהגבלהעלאופןהגשתמזוןותנאיםלצריכתמזוןבמסגרתהרווחה;

מינויממונהבמסגרתהרווחהשיהיהאחראיעלשמירתההוראותשניתנו )7(
לפידיןלשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונה;

חובתיידועשלעובדים,מבקרים,ספקיםוכלהשוהיםבמסגרתהרווחה, )8(
וכןשלמקבלישירות,לרבותהאפוטרופוסיםעליהם,ולענייןקטין-לרבותשל
האחראיעלהקטין,בדברההוראותשניתנולפידיןלשםהגנהמפניהתפשטות
נגיףהקורונהבקשרלשהותםבמקוםהפעילות,שתחולעלהגורםהאחראיעל

המקום;

מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבע )9(
בתקנותעלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזהשהוטלועלהגורםהאחראיעל

המקוםר

תקנותלפיחוקזהיאפשרו,ככלהניתן,הפעלתםשלגופיםאומסגרותרווחהאו )ב(
קיוםפעילויות,שירותיםותכניותכמפורטלהלן,מתוךשקילתשיקוליבריאותהציבור

ובריאותהשוהיםבמקום,וכןשיקוליםשלטובתהמשתתפיםבהם:

מסגרותחוץ־ביתיות; )1(

מרכזייוםטיפולייםוסיעודייםלבגיריםולמזדקניםעםמוגבלות; )2(

במצוקה ולמשפחות מיוחדים צרכים עם לאוכלוסיות תמיכה שירותי )3(
ושירותיתמיכהלילדיםונוערבסיכון;

מועדוניותופנימיותיוםלילדיםבסיכון; )4(

מרכזייוםומועדוניםלאזרחיםותיקים; )5(

גופיםמפעיליםהמטפליםבהשמותילדיםבמשפחותאומנהובליוויןלפי )6(
חוקאומנהלילדים,התשע"ו-2016;

איסורפתיחהשלמסגרתרווחהלמקבליהשירותבה)בסעיףקטןזה- )1(
מקבלישירות(,לעובדיםבהאולכלאדםאחרבנסיבותשבהןההגבלותלפי

פסקאות)2(עד)9(אינןמספיקות;

חלוקתהצוותשלמסגרתהרווחהוהמשתתפיםבפעילותבהלקבוצות )2(
פעילות,הגבלתגודלןשלהקבוצות,תנאיםלשמירתמרחקביןהשוהיםבה,
הגבלתכניסהאליה,התקהלותאושהייהבה,לרבותשלעובדים,הגבלהעל
מועדהפעילותאומשכהוקביעתהגבלותעלקליטתמקבלישירותחדשים
למסגרת,ובלבדשהגבלותעלקליטתמקבלישירותחדשיםיהיומצומצמותככל
הניתןותוךשקילתשיקוליםשלטובתמקבלהשירותוחיוניותמסגרתהרווחה

עבורו;

הוראותבדברהסעותלמקבלישירותולעובדים; )3(

חובתבדיקתתסמיניםלנכנסיםלמסגרתרווחה,ובכללזהלעובדים,או )4(
חובתתשאולאוקבלתהצהרתבריאותמהםאומאפוטרופסם,ולענייןקטין-

לרבותמהאחראיעלהקטין;

הגבלהעלכניסהשלאדםלמסגרתרווחה,ובכללזהעובד,בשלהחשש )5(
שהואעלוללהדביקבנגיףהקורונה,עלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלת

הצהרתבריאותלפיפסקה)4(;

לרבות הקורונה, בנגיף הידבקות מפני והגנה היגיינה להבטחת תנאים )6(
הוראותבדברהגבלהעלאופןהגשתמזוןותנאיםלצריכתמזוןבמסגרתהרווחה;

מינויממונהבמסגרתהרווחהשיהיהאחראיעלשמירתההוראותשניתנו )7(
לפידיןלשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונה;

חובתיידועשלעובדים,מבקרים,ספקיםוכלהשוהיםבמסגרתהרווחה, )8(
וכןשלמקבלישירות,לרבותהאפוטרופוסיםעליהם,ולענייןקטין-לרבותשל
האחראיעלהקטין,בדברההוראותשניתנולפידיןלשםהגנהמפניהתפשטות
נגיףהקורונהבקשרלשהותםבמקוםהפעילות,שתחולעלהגורםהאחראיעל

המקום;

מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבע )9(
בתקנותעלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזהשהוטלועלהגורםהאחראיעל

המקוםר

תקנותלפיחוקזהיאפשרו,ככלהניתן,הפעלתםשלגופיםאומסגרותרווחהאו )ב(
קיוםפעילויות,שירותיםותכניותכמפורטלהלן,מתוךשקילתשיקוליבריאותהציבור

ובריאותהשוהיםבמקום,וכןשיקוליםשלטובתהמשתתפיםבהם:

מסגרותחוץ־ביתיות; )1(

מרכזייוםטיפולייםוסיעודייםלבגיריםולמזדקניםעםמוגבלות; )2(

במצוקה ולמשפחות מיוחדים צרכים עם לאוכלוסיות תמיכה שירותי )3(
ושירותיתמיכהלילדיםונוערבסיכון;

מועדוניותופנימיותיוםלילדיםבסיכון; )4(

מרכזייוםומועדוניםלאזרחיםותיקים; )5(

גופיםמפעיליםהמטפליםבהשמותילדיםבמשפחותאומנהובליוויןלפי )6(
חוקאומנהלילדים,התשע"ו-2016;
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מוקדיםטלפונייםשמפעילמשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים )7(
אושירותהתעסוקהאומימטעמם;

מרכזייוםלשיקוםמונעלעבריינימין; )8(

מרכזייוםלטיפולבגבריםאלימים; )9(

מרכזיהגנהומרכזיטיפולבנפגעיתקיפהמינית; )10(

מרכזיםלטיפולולמניעהשלאלימותבמשפחה; )11(

דיורמוגןלאזרחיםותיקים; )12(

בתיאבות; )13(

גופיםהמספקיםשירותיהסעהלאוכלוסיותהזקוקותלסיוע; )14(

מרכזיהכווןתעסוקתיוהשמה; )15(

ארגוניםותאגידיםהפועליםלמעןאוכלוסיותהזקוקותלסיוע; )16(

שהם התפקידים את בעבורם המבצע אדם וכל אפוטרופסות תאגידי )17(
המשפטית הכשרות חוק לפי לאפוטרופוסים מינוים מכוח בהם מחויבים

והאפוטרופסות,התשכ"ב-181962;

מסגרותהמספקותקורתגגזמניתאוממושכתאומספקותהגנה,הזנה, )18(
טיפולוסיועבעבוראנשיםחסריקורתגג,אנשיםחסריעורףמשפחתי,אנשים

המתמודדיםעםהתמכרויותאואוכלוסיותבזנות;

מרכזיםשיקומייםהמופעליםבידיהרשותלשיקוםהאסיראומימטעמה; )19(

מסגרותיומיותכוללניותלנעריםונערותעלקצהרצףהסיכוןוהניתוק; )20(

מעונותיוםשיקומיים; )21(

מעונותיוםרב־תכליתיים; )22(

מסגרותשיקומיותהמופעלותבמסגרתסלהשירותיםהפסיכו־סוציאליים )23(
לנכהלפיחוקהנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-1959]נוסחמשולב[19,עלידי

משרדהביטחון,בפיקוחושלהמשרד,מטעמואובמימונור

בסעיףזה,"מסגרתרווחה"-כלאחדמאלה: )ג(

העבודה, לאדםעלידימשרד טיפול שירותרווחהאו מקוםשניתןבו )1(
הרווחהוהשירותיםהחברתיים,המשרדלחיזוקולקידוםקהילתי,משרדהחינוך,
משרדהביטחוןאומימטעמםאומקוםהמצויבפיקוחםשלהמשרדיםכאמור;

מקוםשניתןבושירותרווחהאוטיפוללאדםעלידיהרשויותהמקומיות )2(
אומימטעמן;

מקוםשניתןבושירותרווחהאוטיפוללאדםעלידיהרשותלשיקוםהאסיר )3(
אומימטעמהר

הגבלתפעילות
בתחוםהתחבורה

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילות12ר )א(
בתחוםהתחבורהבענייניםכמפורטבפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן:

ס"חהתשכ"ב,עמ'120ר 18

ס"חהתשי"ט,עמ'276ר 19
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הגבלותעלהפעלהשלתחבורהיבשתיתותחנותתחבורהיבשתית,לרבות )1(
מועדיהפעלתןומספרהשוהיםבהן,ובכללזההנוסעים,ובלבדשהגבלותכאמור
ייקבעובשיםלבלפריסההגאוגרפיתשבהניתןשירותהתחבורההיבשתית,
לצורכיהאוכלוסייהולנגישותלמקומותשבהםמסופקיםמוצריםאושירותים

חיוניים;

תנאיםלענייןשמירתמרחקוהפרדהביןהשוהיםבתחבורהיבשתיתאו )2(
כרטיסים מכירת אופן ולעניין התקהלות, לרבות יבשתית, תחבורה בתחנות

והתשלוםבעדהנסיעהבתחבורהיבשתית;

חובתבדיקתתסמיניםשלהנכנסיםלתחבורהיבשתיתאולתחנתתחבורה )3(
יבשתיתהנמצאתבמבנהאובמתחםסגור,ובכללזההעובדים,ותשאולם,ולעניין
קטין-לרבותמהאחראיעלהקטין;לענייןעובדים,וכןלענייןהנכנסיםלתחבורה
יבשתיתאולתחנתתחבורהיבשתיתשהכניסהאליהןנעשיתברישוםמראש
אובהזמנהמראש-גםחובהלקבלתהצהרתבריאותמהםבמועדכניסתםאו

במועדמוקדםיותר;

הגבלהעלכניסהשלאדםלתחבורהיבשתיתאולתחנתתחבורהיבשתית )4(
הנמצאתבמבנהאובמתחםסגור,ובכללזהעובד,בשלהחשששהואעלול
להדביקבנגיףהקורונה,עלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלתהצהרת

בריאותלפיפסקה)3(;

לרבות הקורונה, בנגיף הידבקות מפני והגנה היגיינה להבטחת תנאים )5(
הוראותבדברהגבלהעלהגשתמזוןוצריכתמזון,למעטשתייה,בתחבורה
יבשתיתובתחנותתחבורהיבשתית,ובלבדשלאתוגבלצריכהשלמזוןאושתייה

בתחנותתחבורהיבשתיתבשטחפתוח;

חובתיידועשלהנוסעיםבתחבורהיבשתיתבדברההוראותשניתנולפידין )6(
לשםהגנהמפנינגיףהקורונההנוגעותלשהותםבתחבורההיבשתיתאובתחנת

תחבורהיבשתית,שתחולעלהגורםהאחראיעלהמקום;

מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבע )7(
בתקנותעלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזהשהוטלועלהגורםהאחראיעל

המקום;

הגבלותעלהפעלתכליטיס,שדותתעופהומנחתים,לענייןהשוהים)8( )א(
טיס כלי כניסת לעניין וכן צוות, ואנשי מלווים נוסעים, לרבות בהם,
זריםלשטחישראל,לרבותלגביהענייניםהאמוריםבפסקאות)2(עד)7(,

בשינוייםהמחויבים,וכןבענייניםכמפורטלהלן:

לא מוצרים של או מזון של מכירה או חלוקה על הגבלה )1(
חיונייםבכליטיס;

חובתנוסעלמסורפרטיםמזהיםומידעשיאפשרויצירת)2( )א(
קשרעמואםהתעוררחששלהדבקהבנגיףהקורונהר

מידעשהתקבללפיפסקהזויישמרבנפרדמכלמידע )ב(
אחרבידיגוףממשלתישייקבעלענייןזהבתקנותלפיסעיףזה
ויועברלמשרדהבריאותלצורךעריכתחקירהאפידמיולוגית

ולמטרהזובלבדר

תקופה לאחר יימחק זו פסקה לפי שהתקבל מידע )ג(
שתקבעהממשלהבתקנותלפיסעיףזהר

הגבלותעלהפעלהשלתחבורהיבשתיתותחנותתחבורהיבשתית,לרבות )1(
מועדיהפעלתןומספרהשוהיםבהן,ובכללזההנוסעים,ובלבדשהגבלותכאמור
ייקבעובשיםלבלפריסההגאוגרפיתשבהניתןשירותהתחבורההיבשתית,
לצורכיהאוכלוסייהולנגישותלמקומותשבהםמסופקיםמוצריםאושירותים

חיוניים;

תנאיםלענייןשמירתמרחקוהפרדהביןהשוהיםבתחבורהיבשתיתאו )2(
כרטיסים מכירת אופן ולעניין התקהלות, לרבות יבשתית, תחבורה בתחנות

והתשלוםבעדהנסיעהבתחבורהיבשתית;

חובתבדיקתתסמיניםשלהנכנסיםלתחבורהיבשתיתאולתחנתתחבורה )3(
יבשתיתהנמצאתבמבנהאובמתחםסגור,ובכללזההעובדים,ותשאולם,ולעניין
קטין-לרבותמהאחראיעלהקטין;לענייןעובדים,וכןלענייןהנכנסיםלתחבורה
יבשתיתאולתחנתתחבורהיבשתיתשהכניסהאליהןנעשיתברישוםמראש
אובהזמנהמראש-גםחובהלקבלתהצהרתבריאותמהםבמועדכניסתםאו

במועדמוקדםיותר;

הגבלהעלכניסהשלאדםלתחבורהיבשתיתאולתחנתתחבורהיבשתית )4(
הנמצאתבמבנהאובמתחםסגור,ובכללזהעובד,בשלהחשששהואעלול
להדביקבנגיףהקורונה,עלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלתהצהרת

בריאותלפיפסקה)3(;

לרבות הקורונה, בנגיף הידבקות מפני והגנה היגיינה להבטחת תנאים )5(
הוראותבדברהגבלהעלהגשתמזוןוצריכתמזון,למעטשתייה,בתחבורה
יבשתיתובתחנותתחבורהיבשתית,ובלבדשלאתוגבלצריכהשלמזוןאושתייה

בתחנותתחבורהיבשתיתבשטחפתוח;

חובתיידועשלהנוסעיםבתחבורהיבשתיתבדברההוראותשניתנולפידין )6(
לשםהגנהמפנינגיףהקורונההנוגעותלשהותםבתחבורההיבשתיתאובתחנת

תחבורהיבשתית,שתחולעלהגורםהאחראיעלהמקום;

מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבע )7(
בתקנותעלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזהשהוטלועלהגורםהאחראיעל

המקום;

הגבלותעלהפעלתכליטיס,שדותתעופהומנחתים,לענייןהשוהים)8( )א(
טיס כלי כניסת לעניין וכן צוות, ואנשי מלווים נוסעים, לרבות בהם,
זריםלשטחישראל,לרבותלגביהענייניםהאמוריםבפסקאות)2(עד)7(,

בשינוייםהמחויבים,וכןבענייניםכמפורטלהלן:

לא מוצרים של או מזון של מכירה או חלוקה על הגבלה )1(
חיונייםבכליטיס;

חובתנוסעלמסורפרטיםמזהיםומידעשיאפשרויצירת)2( )א(
קשרעמואםהתעוררחששלהדבקהבנגיףהקורונהר

מידעשהתקבללפיפסקהזויישמרבנפרדמכלמידע )ב(
אחרבידיגוףממשלתישייקבעלענייןזהבתקנותלפיסעיףזה
ויועברלמשרדהבריאותלצורךעריכתחקירהאפידמיולוגית

ולמטרהזובלבדר

תקופה לאחר יימחק זו פסקה לפי שהתקבל מידע )ג(
שתקבעהממשלהבתקנותלפיסעיףזהר
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בסוד, ישמרנו זו פסקה לפי מידע אליו שהגיע אדם )ד(
לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימושפרטלתכלית

האמורהבפסקתמשנה)א(או)ב(;
חובתיידועשלהנוסעיםבטיסהבין־לאומיתבדבראמצעים )3(
להבטחתבריאותהציבורהחליםבמדינתהיעדומסירתמידעהנוגע
לפעולותהנדרשותמנוסעאוהמומלצותלולשםצמצוםהסיכון

להידבקותבנגיףהקורונה;
זר","מנחת","שדה זו,"אישצוות","כליטיס","כליטיס בפסקה )ב(

תעופה"ו"שטחישראל"-כהגדרתםבחוקהטיס,התשע"א-202011;
הגבלותלענייןהפעלתכלישיט,נמליםומעגנותלענייןהשוהיםבהם, )9(
לרבותנוסעיםואנשיצוות,וכןלענייןכניסתכלישיטלשטחישראל,לרבותלגבי

הענייניםהאמוריםבפסקאות)2(עד)7(,בשינוייםהמחויבים;לענייןזה-
"כלישיט"-כהגדרתובחוקהספנות)כלישיט(,התש"ך-211960;

"נמל"ו"מעגנה"-כהגדרתםלפיפקודתהנמלים]נוסחחדש[,התשל"א-221971;

"צוות"-כהגדרתובחוקהספנות)ימאים(,התשל"ג-231973ר

תקנותלפיסעיףקטן)א()8(ו–)9(ייקבעובהתחשבבזכותושלאזרחישראלילהיכנס )ב(
לישראלר

סימן ג': אזור מוגבל

הכרזהעלאזור
מוגבל

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה,רשאיתועדת13ר )א(
השריםלהכריזעלאזורכאזורמוגבלאםהתקיימותנאיםאלה:

ורמת בישראל מסוים באזור הקורונה נגיף של נרחבת התפשטות יש  )1(
התחלואהבאותואזורגבוההביחסלרמתהתחלואההכלליתבישראל;

ועדתהשריםשוכנעה,לאחרשבחנהדרכיפעולהחלופיות,כיכדילמנוע )2(
אתהמשךהתפשטותהנגיףבתוךהאזוראומחוצהלו,ישהכרחלהגבילאת
הכניסהאליואואתהיציאהממנו,להגבילאתהיציאהממקוםהמגוריםשל
המתגורריםבאזורכאמוראולהגבילפעילותאוהתקהלותבתוךאותואזור;

בסימןזה,"מתגורר"-לרבותמיששוההבמקוםדרךקבער

הצעתהחלטהלהכריזעלאזורכאזורמוגבלתובאלוועדתהשריםלאחרשקוימה )ב(
התייעצותעםראשיהרשויותהמקומיותבאותואזור,אלאאםכןלאניתןהיהלקבל
אתעמדתםבעלפהאובכתבלאחרשנעשהמאמץסבירלקבלה;בטרםקבלתההחלטה
תיבחןעמדתהרשויותהמקומיותשבתחוםהאזורהמוגבל,ככלשהתקבלה;התקבלה
עמדהכאמור,יכללוהנימוקיםבדבריההסברלהצעתההחלטההתייחסותלעמדה,

ואםהוגשההעמדהבכתב-היאתצורףלהצעתההחלטהר

ההגבלות מתוך ההגבלות את השרים ועדת תקבע מוגבל אזור על בהכרזה )ג(
המנויותבסעיפים15עד19אומתוךההגבלותשקבעההממשלהלענייןאזורמוגבל
בתקנותכאמורבסעיף20,שיחולובאזורהמוגבל,ורשאיתהיאלקבועהקלותלאותן
הגבלות,והכולאםשוכנעהכיגודלהאזורוהיקףההגבלותאינםעוליםעלהנדרש,
ובמאפייני החולים בפיזור זה ובכלל בריאותיים, בשיקולים השאר, בין בהתחשב,
התחלואהבאזור,ביכולתהאכיפה,במאפייניהאוכלוסייהובמאפייניםהייחודייםשל

האזורוכןבפגיעהבזכויותר

ס"חהתשע"א,עמ'830ר 20

ס"חהתש"ך,עמ'70ר 21

דינימדינתישראל,נוסחחדש20,עמ'443ר 22

ס"חהתשל"ג,עמ'329ר 23
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בהכרזהעלאזורמוגבללאיוחלוההגבלותשבסעיף15,אלאאםכןנחהדעתה )ד(
שלועדתהשריםכיבתקופתתוקפהשלההכרזהיתקיימואספקהנאותהשלמוצרים

ומתןשירותיםחיונייםבתוךהאזורר

הכריזהועדתהשריםעלאזורכאזורמוגבל,תודיעעלכךמידלוועדהשלהכנסת, )ה(
לממשלהולראשיהרשויותהמקומיותשבאזורהמוגבל;ההכרזה,פירוטההגבלות
שהוטלובהוהנימוקיםלהן,והתשתיתהעובדתיתשעליהמבוססתההחלטה,יוגשו

לוועדהשלהכנסתבסמוךככלהאפשרלאחרההכרזהר

הכרזהעלאזורכאזורמוגבלתפורסםברשומותותיכנסלתוקףעםפרסומהאו )ו(
במועדמאוחריותרשייקבעבהכרזה;ההכרזהתפורסםגםבאתרהאינטרנטשלמשרד

ראשהממשלהר

הכרזהעלאזורכאזורמוגבלתעמודבתוקפהלתקופהשתיקבעבהושלאתעלה )ז(
עלשבעהימים,ורשאיתועדתהשרים-

להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלועלחמישהימיםכלאחת, )1(
ובלבדשתקופתההכרזההכוללתלאתעלהעל21ימים;

באישורהוועדהשלהכנסת-להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלא )2(
יעלועל14ימיםכלאחת;

והכולובלבדשתקופתתוקפהשלהכרזהלפיסעיףקטןזהתסתייםלאיאוחרמתום
תקופתתוקפהשלההכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה;ההוראותהחלותעל

הכרזהעלאזורמוגבליחולוגםעלהארכתהכרזהכאמורבסעיףקטןזהר

בלילגרועמסמכותועדתהשריםלהכריזעלאזורמוגבל,הממשלהתקבענוהל )ח(
לענייןהתמודדותומתןסיועלאזוריםשרמתהתחלואהבהםעלולהלהוביללהכרזה
עליהםכאזורמוגבל;בנוהלכאמורתיקבעדרךהפעולהלענייןההתמודדותומתןסיוע
כאמור,בשיםלבלצורךבשיתוףפעולהככלהאפשרעםראשיהרשויותהמקומיות

הנוגעותבדברר

ביטולהכרזהעל
אזורמוגבל

הממשלה,ועדתהשריםאוהוועדהשלהכנסת,רשאיותלבטלאתההכרזהעל14ר )א(
אזורמוגבלר

חדלולהתקייםהנסיבותהמצדיקותאתההכרזהעלאזורמוגבל,תבטלועדת )ב(
השריםאתההכרזהר

ביטולההכרזהעלאזורמוגבליפורסםברשומותבסמוךככלהאפשרלאחרקבלת )ג(
ההחלטהוייכנסלתוקףעםפרסומואובמועדמוקדםיותרשייקבעבהחלטה;ההחלטה

תפורסםגםבאתרהאינטרנטשלמשרדראשהממשלהר

הגבלותלעניין
כניסהלאזור

מוגבלויציאה
ממנו

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,כיאדםהמתגורר15ר )א(
באזורמוגבללאיצאמהאזורהמוגבל,ובלבדשלאתוגבלהיציאהלפעולותאולמטרות

אלה:

קבלתטיפולרפואיחיונישאותואדםאינויכוללקבלובאזורהמוגבל; )1(

הליךמשפטישאותואדםהואצדלו,בעלמעמדבואוחייבלהיותנוכח )2(
בו;

יציאהבמסגרתתפקידשלשוטר,חייל,סוהר,עובדהרשותהארציתלכבאות )3(
והצלהאואישצוותרפואי;לענייןזה,"אישצוותרפואי"-רופא,סטז'ר,אח,כוח

עזררפואי,פלבוטומיסט,פרמדיקאוחובש;

בהכרזהעלאזורמוגבללאיוחלוההגבלותשבסעיף15,אלאאםכןנחהדעתה )ד(
שלועדתהשריםכיבתקופתתוקפהשלההכרזהיתקיימואספקהנאותהשלמוצרים

ומתןשירותיםחיונייםבתוךהאזורר

הכריזהועדתהשריםעלאזורכאזורמוגבל,תודיעעלכךמידלוועדהשלהכנסת, )ה(
לממשלהולראשיהרשויותהמקומיותשבאזורהמוגבל;ההכרזה,פירוטההגבלות
שהוטלובהוהנימוקיםלהן,והתשתיתהעובדתיתשעליהמבוססתההחלטה,יוגשו

לוועדהשלהכנסתבסמוךככלהאפשרלאחרההכרזהר

הכרזהעלאזורכאזורמוגבלתפורסםברשומותותיכנסלתוקףעםפרסומהאו )ו(
במועדמאוחריותרשייקבעבהכרזה;ההכרזהתפורסםגםבאתרהאינטרנטשלמשרד

ראשהממשלהר

הכרזהעלאזורכאזורמוגבלתעמודבתוקפהלתקופהשתיקבעבהושלאתעלה )ז(
עלשבעהימים,ורשאיתועדתהשרים-

להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלועלחמישהימיםכלאחת, )1(
ובלבדשתקופתההכרזההכוללתלאתעלהעל21ימים;

באישורהוועדהשלהכנסת-להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלא )2(
יעלועל14ימיםכלאחת;

והכולובלבדשתקופתתוקפהשלהכרזהלפיסעיףקטןזהתסתייםלאיאוחרמתום
תקופתתוקפהשלההכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה;ההוראותהחלותעל

הכרזהעלאזורמוגבליחולוגםעלהארכתהכרזהכאמורבסעיףקטןזהר

בלילגרועמסמכותועדתהשריםלהכריזעלאזורמוגבל,הממשלהתקבענוהל )ח(
לענייןהתמודדותומתןסיועלאזוריםשרמתהתחלואהבהםעלולהלהוביללהכרזה
עליהםכאזורמוגבל;בנוהלכאמורתיקבעדרךהפעולהלענייןההתמודדותומתןסיוע
כאמור,בשיםלבלצורךבשיתוףפעולהככלהאפשרעםראשיהרשויותהמקומיות

הנוגעותבדברר

הממשלה,ועדתהשריםאוהוועדהשלהכנסת,רשאיותלבטלאתההכרזהעל14ר )א(
אזורמוגבלר

ביטולהכרזהעל
אזורמוגבל

חדלולהתקייםהנסיבותהמצדיקותאתההכרזהעלאזורמוגבל,תבטלועדת )ב(
השריםאתההכרזהר

ביטולההכרזהעלאזורמוגבליפורסםברשומותבסמוךככלהאפשרלאחרקבלת )ג(
ההחלטהוייכנסלתוקףעםפרסומואובמועדמוקדםיותרשייקבעבהחלטה;ההחלטה

תפורסםגםבאתרהאינטרנטשלמשרדראשהממשלהר

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,כיאדםהמתגורר15ר )א(
באזורמוגבללאיצאמהאזורהמוגבל,ובלבדשלאתוגבלהיציאהלפעולותאולמטרות

אלה:

הגבלותלעניין
כניסהלאזור

מוגבלויציאה
ממנו

קבלתטיפולרפואיחיונישאותואדםאינויכוללקבלובאזורהמוגבל; )1(

הליךמשפטישאותואדםהואצדלו,בעלמעמדבואוחייבלהיותנוכח )2(
בו;

יציאהבמסגרתתפקידשלשוטר,חייל,סוהר,עובדהרשותהארציתלכבאות )3(
והצלהאואישצוותרפואי;לענייןזה,"אישצוותרפואי"-רופא,סטז'ר,אח,כוח

עזררפואי,פלבוטומיסט,פרמדיקאוחובש;
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הלוויהשלקרובמשפחהמדרגהראשונה; )4(

העברהשלקטיןשהוריוחייםבנפרדאלההורההמתגוררמחוץלאזור )5(
המוגבל;

יציאהשלאחדמאלהלשםמילויתפקידו: )6(

עובדבמחלקהלשירותיםחברתייםברשותמקומיתאומימטעמה )א(
העבודה, משרד לכךאישור וניתן כחיוני, הגדירה שהרשותהמקומית

הרווחהוהשירותיםהחברתיים,שיינתןבהקדםהאפשרי;

עובדבמשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתייםאומימטעמו )ב(
שקיבלאישורממשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים;

צורךחיוניאחר,לרבותיציאהשלעובדחיונילצורכיעבודתווכןסיוע )7(
לקרובמשפחהחולהאוקשיש,והכולבאישוררשותהחירוםהלאומיתאוגורם
ממשלתיאחרשהממשלההסמיכהלענייןזה,שיינתןלפינוהלשפורסםלציבור;

פעולהאומטרהאחרתשקבעההממשלהבתקנותר )8(

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,כיאדםלאייכנסלאזור )ב(
מוגבל,ובלבדשלאתוגבלהכניסהשלמימהמפורטיםלהלןאולמטרותכמפורטלהלן:

אדםהמתגוררבאזורהמוגבל; )1(

גוףהצלההפועלבמסגרתתפקידיווסמכויותיולפיכלדין,וכןמשטרת )2(
ישראל,שירותבתיהסוהר,צבאההגנהלישראלושירותההתגוננותהאזרחית,
ובלבדשכניסתצבאההגנהלישראלושירותההתגוננותהאזרחיתתהיהרק
לצורךמתןסיועאזרחי,פעילותמבצעיתאוהתגוננותאזרחיתבשעתהתקפה

ובעתמצבמיוחדבעורףלפיחוקההתגוננותהאזרחית,התשי"א-241951;

אישצוותרפואיכהגדרתובסעיף15)א()3(וכןוטרינר,לשםמילויתפקידם; )3(

עובדסוציאלי,לשםמילויתפקידו; )4(

עובדכמפורטלהלןלשםמילויתפקידו: )5(

עובדבמחלקהלשירותיםחברתייםברשותהמקומיתהנוגעתלעניין )א(
אומימטעמהשהרשותהמקומיתהגדירהכחיוני;

עובדבמשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתייםאומימטעמו )ב(
שקיבלאישורממשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;

עיתונאיאועובדמקצועותהתקשורת,לשםמילויתפקידם; )6(

אספקהותחזוקהשוטפותשלמוצריםושירותיםחיוניים,לרבותשירותי )7(
חשמל,מים,תקשורתואיסוףפסולתוכןתיקוניםהנדרשיםלשםאספקהשוטפת

שלשירותיםכאמור;

העברהשלקטיןשהוריוחייםבנפרדעלידיאחדמהוריולביתושלההורה )8(
השני;

צורךחיוניאחר,לרבותכניסהשלעובדחיונילצורכיעבודתווכןסיוע )9(
לקרובמשפחהחולהאוקשיש,והכולבאישוררשותהחירוםהלאומיתאוגורם
ממשלתיאחרשהממשלההסמיכהלענייןזה,שיינתןלפינוהלשפורסםלציבור;

גורםאומטרהאחריםשקבעההממשלהבתקנותר )10(

ס"חהתשי"א,עמ'78ר 24
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הגבלותלעניין
יציאהלמרחב

הציבוריבאזור
מוגבל

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,כיאדםהמתגורר16ר )א(
באזורמוגבללאיצאממקוםמגוריובאזורהמוגבללמקוםאחרבאזורהמוגבל,ובלבד

שלאתוגבלהיציאהלפעולותאולמטרותהמפורטותלהלן:

הגעהשלעובדלמקוםעבודתווחזרהממנו,וכןהסעהשלעובדלמקום )1(
עבודהכאמור,ובלבדשאיןמניעהלעובדלעבודבאותומקוםעבודהלפיכלדין;

הצטיידותבמזון,בתרופותובמוצריםחיונייםוקבלתשירותיםחיוניים,וכן )2(
תיקוניםהנדרשיםלשםאספקהשוטפתשלשירותיםכאמור;

קבלתטיפולרפואי; )3(

תרומתדם; )4(

השתתפותבהפגנה; )5(

הגעהלהליךמשפטישאותואדםהואצדלו,בעלמעמדבואושהואנדרש )6(
להשתתףבו;

הגעהלמשכןהכנסת; )7(

טיפולבמסגרתרווחה; )8(

פעילותספורטשליחידאועםאנשיםהגריםעמובאותומקוםמגורים, )9(
למרחקשלעד500מטריםממקוםהמגורים;

יציאהממקוםמגורים,שליחידאושלאנשיםהגריםבאותומקוםמגורים, )10(
לזמןקצרולמרחקשלעד100מטריםממקוםהמגורים;

טבילתאישהבמקווהטהרה; )11(

השתתפותבהלוויהאובבריתמילה,בתפילהאובטקסחתונהשלקרוב )12(
משפחהמדרגהראשונה;

סיוערפואילאדםאחראוסיועלאדםשישלוקושיאומצוקההדורשים )13(
סיוע;

העברהשלקטין,שהוריוחייםבנפרד,עלידיאחדמהוריו,לביתושלההורה )14(
האחר;

העברהשלקטיןשההורההאחראיעליונדרשלצאתלצורךחיוני,ואין )15(
במקוםהמגוריםאחראישניתןלהשאיראתהקטיןבהשגחתו;

יציאהממקוםהמגוריםלצורךיציאהמהאזורהמוגבלהמותרתלפיסעיף )16(
15)א(;

פעילותאומטרהאחרתשקבעההממשלהבתקנותר )17(

בסעיףזה,"מסגרתרווחה"-כלאחדמאלה: )ב(

מקוםשבוניתןשירותרווחהאוטיפוללאדםעלידימשרדממשלתיאומי )1(
מטעמו;

מקוםהמצויבפיקוחמשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים; )2(

מקוםשבוניתןשירותרווחהאוטיפוללאדםעלידיהרשויותהמקומיות )3(
אומימטעמן;

מקוםשבוניתןשירותרווחהאוטיפוללאדםעלידיהרשותלשיקוםהאסיר )4(
אומימטעמהר

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,כיאדםהמתגורר16ר )א(
באזורמוגבללאיצאממקוםמגוריובאזורהמוגבללמקוםאחרבאזורהמוגבל,ובלבד

שלאתוגבלהיציאהלפעולותאולמטרותהמפורטותלהלן:

הגבלותלעניין
יציאהלמרחב

הציבוריבאזור
מוגבל

הגעהשלעובדלמקוםעבודתווחזרהממנו,וכןהסעהשלעובדלמקום )1(
עבודהכאמור,ובלבדשאיןמניעהלעובדלעבודבאותומקוםעבודהלפיכלדין;

הצטיידותבמזון,בתרופותובמוצריםחיונייםוקבלתשירותיםחיוניים,וכן )2(
תיקוניםהנדרשיםלשםאספקהשוטפתשלשירותיםכאמור;

קבלתטיפולרפואי; )3(

תרומתדם; )4(

השתתפותבהפגנה; )5(

הגעהלהליךמשפטישאותואדםהואצדלו,בעלמעמדבואושהואנדרש )6(
להשתתףבו;

הגעהלמשכןהכנסת; )7(

טיפולבמסגרתרווחה; )8(

פעילותספורטשליחידאועםאנשיםהגריםעמובאותומקוםמגורים, )9(
למרחקשלעד500מטריםממקוםהמגורים;

יציאהממקוםמגורים,שליחידאושלאנשיםהגריםבאותומקוםמגורים, )10(
לזמןקצרולמרחקשלעד100מטריםממקוםהמגורים;

טבילתאישהבמקווהטהרה; )11(

השתתפותבהלוויהאובבריתמילה,בתפילהאובטקסחתונהשלקרוב )12(
משפחהמדרגהראשונה;

סיוערפואילאדםאחראוסיועלאדםשישלוקושיאומצוקההדורשים )13(
סיוע;

העברהשלקטין,שהוריוחייםבנפרד,עלידיאחדמהוריו,לביתושלההורה )14(
האחר;

העברהשלקטיןשההורההאחראיעליונדרשלצאתלצורךחיוני,ואין )15(
במקוםהמגוריםאחראישניתןלהשאיראתהקטיןבהשגחתו;

יציאהממקוםהמגוריםלצורךיציאהמהאזורהמוגבלהמותרתלפיסעיף )16(
15)א(;

פעילותאומטרהאחרתשקבעההממשלהבתקנותר )17(

בסעיףזה,"מסגרתרווחה"-כלאחדמאלה: )ב(

מקוםשבוניתןשירותרווחהאוטיפוללאדםעלידימשרדממשלתיאומי )1(
מטעמו;

מקוםהמצויבפיקוחמשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים; )2(

מקוםשבוניתןשירותרווחהאוטיפוללאדםעלידיהרשויותהמקומיות )3(
אומימטעמן;

מקוםשבוניתןשירותרווחהאוטיפוללאדםעלידיהרשותלשיקוםהאסיר )4(
אומימטעמהר
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הגבלתפעילותשל
מסחר,בילויאו

פנאיושלתחבורה
ציבורית

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,כיאדםלאיפתח17ר )א(
לציבורבאזורהמוגבלמקוםמתוךהמקומותהמפורטיםבתוספת,לרבותבביתמגורים,
ורשאיתהיאלקבועתנאיםלפתיחתמקוםכאמורלציבור;איןבהוראותסעיףזהכדי
לאסורשירותמשלוחים,ובלבדשבשירותמשלוחיםלמקוםמגוריםאולמבנהאחר

המשלוחיונחסמוךלפתחביתהמגוריםאובסמוךלפתחהמבנה,מחוצהלור

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,הגבלותעלהפעלת )ב(
תחבורהציבוריתבאזורהמוגבל,אליואוממנו,בשיםלבלצורכיהאוכלוסייהבאזור

המוגבלולנגישותשלמקומותשבהםמסופקיםמוצריםאוניתניםשירותיםחיונייםר

הגבלתפעילותשל
מוסדותהמקיימים

פעילותחינוך

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,ולאחרשמיעתעמדתשר18ר
החינוךאוהשרלהשכלהגבוהה,לפיהעניין,כילאתתקייםבאזורמוגבלפעילותשל
מוסדותהמקיימיםפעילותחינוך,ורשאיתהיאלקבועתנאיםלקיוםפעילותשלמוסד
כאמור;בבואהלקבועהגבלותלפיסעיףזהתשקולועדתהשרים,במידתהאפשר
ובהתחשבבכךשמדוברבאזורמוגבל,המשךהפעלהשלגופים,מוסדותופעילויות

מביןאלההמנוייםבסעיף10)ג(ר

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,הגבלותעלהתקהלות19רהגבלתהתקהלות
במבנהאובשטחפתוחשבאזורמוגבל;לענייןזה,"התקהלות"-שהייהבסמיכותשל
שניאנשיםאויותר,למעטאנשיםהגריםבאותומקום;איןבאמורכדילמנועקביעת
תנאיםלענייןאופןקיוםהפגנה,תפילהאוטקסדתיבאזורהמוגבל,החיונייםלמניעת

התפשטותנגיףהקורונהר

קביעתהגבלות
בידיהממשלה

שיחולועלאזור
מוגבל

איןבהוראותסימןזהכדילגרועמסמכותהממשלהלפיסעיף4להתקיןבתקנותכאמור20ר
בסעיפים6עד12הוראותייחודיותלאזורמוגבלבכפוףלהוראותסימןזה;ועדתהשרים
רשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,אילומההגבלותשנקבעוכאמוריחולו

באזורהמוגבלשעליוהכריזהר

הבאתההכרזה
וההגבלותלידיעת

הציבור

הכריזהועדתהשריםעלאזורכאזורמוגבל,תפרסםאתעיקריההכרזהוההגבלות21ר
שיחולולגביהאזורהמוגבללידיעתהשוהיםבאותואזורולידיעתהנוגעיםבדבר,
באופןבהיר,נגישומותאםלקבוצותהשונותבאוכלוסייההמתגוררותבאותואזור;
פרסוםכאמוריכולשיהיהבעיתונים,בערוציתקשורת,באינטרנט,במודעותמודפסות
עלשלטיחוצותאובכלדרךיעילהאחרתשתבטיחאתיידועהציבורבהיקףהרחב

ביותרהאפשריבנסיבותהענייןר

עלהחלטהפרטניתלפיסימןזהניתןלהגישהשגהלראשרשותחירוםלאומית22רהשגה )א(
אולסגנו;הסמיכההממשלהגורםממשלתיאחרלענייןסעיף15)א()7(ו–)ב()9(,תוגש

ההשגהלגורםהממונהעלמישנתןאתההחלטהר

החלטהבהשגהתהיהמנומקתותינתןבהקדםהאפשריולאיאוחרמ־12שעות )ב(
מעתהגשתההשגהר

החלטהפרטניתכאמורתעמודבתוקפהאלאאםכןהתקבלההחלטהאחרת )ג(
בהשגהר

עלהחלטהבהשגהניתןלהגישעתירהמינהליתלביתהמשפטלענייניםמינהלייםר )ד(

פרק ד': עונשין וסמכויות פיקוח ואכיפה

סימן א': עונשין, פיקוח ואכיפה על תקנות הממשלה

עלאףהאמורבסעיף2לחוקהעונשין-23רעונשין

עלעבירותשקובעתהממשלהבתקנותכאמורבסעיפים6עד12,רשאיתהיא )1(
לקבועעונשקנסלפיסעיף61)א()1(לחוקהעונשין,בלבד;
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עבירות בהן שנקבעו ,12 עד 6 סעיפים לפי הממשלה שקבעה תקנות אישור )2(
ועונשים,יינתןבידיהוועדהשלהכנסתאובידיהכנסתבהתאםלהוראותסעיף4)ד(;לא
אושרוהתקנותבידיהוועדהשלהכנסתאובידיהכנסת,לפיהעניין,תתבטלהאחריות
הפליליתלעשייתהעבירותבתקנותהאמורות,לפיסעיף4לחוקהעונשין,ויוחזרקנס
ששולם,אלאאםכןהחליטההוועדהשלהכנסתכיהעבירותיעמדובתוקפן,לפיסעיף6
לחוקהעונשין,בתקופהשמיוםפרסוםהתקנותעדלפרסוםהודעהברשומותעלפקיעת

תוקפןלפיסעיף4)ד(,כולהאוחלקהר

עלאףהאמורבסעיף1לחוקהעבירותהמינהליות-24רעבירותמינהליות )א(

קבעההממשלהכיהפרתהוראהבתקנותכאמורבסעיפים6עד12היא )1(
מינהלית עבירה היא העבירה כי תקנות באותן לקבוע היא רשאית עבירה,

כמשמעותהבחוקהעבירותהמינהליות;

אישורלקביעתעבירהמינהליתכאמורבפסקה)1(יינתןבידיהוועדהשל )2(
הכנסתאובידיהכנסת,לפיהעניין,בהתאםלהוראותסעיף4)ד(ר

הוראותחוקהעבירותהמינהליותיחולועלעבירהמינהליתשנקבעהלפיסעיף )ב(
קטן)א(,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

לעבירהמינהליתכאמורייקבעקנסמינהליקצובשלאיעלהעל5,000 )1(
שקליםחדשים,ולענייןעבירהמינהליתהקבועהבתקנותכאמורבסעיפים6

ו־7-קנסמינהליקצובשלאיעלהעל500שקליםחדשים;

עלאףהאמורבהוראותלפיסעיף35לחוקהעבירותהמינהליות,הודעה )2(
עלהטלתקנסמינהליבשלעבירהמינהליתשנקבעהלפיסעיףקטן)א(,לגבי
עבירהשנקבעהבתקנותכאמורבסעיף8,תימסרלמישאחראיבאותההעתעל
הפעילותבמקוםמטעמושלהאדםשעליומוטלתהאחריותלעבירה,ובלבד
שהודעהכאמורתומצאלמבצעהעבירהבדואררשוםשמועדמסירתויהווה

אתתאריךההמצאהלפיחוקהעבירותהמינהליותר

עבירהמינהליתלפיחוקזהלאתהווהפרטרישוםפליליר )ג(

הגורםהמוסמך
לענייןקנסמינהלי

ומינהלתאכיפה
ארצית

בתקנותכאמורבסעיפים6עד12,רשאיתהממשלהלקבוע,עלאףהוראותסעיף255ר )א(
לחוקהעבירותהמינהליות,כיהגורםהמוסמךלהטילקנסמינהלישנקבעבאותןתקנות
ולפקחעלביצועההוראותשבשלהןניתןלהטילקנסכאמור,יהיהאחדאויותרמאלה

)בפרקזה-הגורםהמוסמך(:

שוטר; )1(

מפקחשהואעובדהמדינהשנתונותלוסמכויותפיקוחלפיכלדין,וכןפקח )2(
שמינהמנהלרשותהטבעוהגניםהלאומייםלפיסעיף58לחוקגניםלאומיים,

שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-251998;

עובדרשותמקומיתשהוסמךעדיוםט"ובסיווןהתש"ף)7ביוני2020(לפי )3(
סעיף5)ב(לחוקהעבירותהמינהליות;

פקחעירוני,לרבותפקחמסייע,שהוסמךלפיחוקלייעולהאכיפהוהפיקוח )4(
העירונייםברשויותהמקומיות)הוראתשעה(,התשע"א-262011;

רישוי לחוק )ב()1( או 28)א()2( סעיף לפי שהוסמך מקומית רשות עובד )5(
עסקים,התשכ"ח-271968;

עבירות בהן שנקבעו ,12 עד 6 סעיפים לפי הממשלה שקבעה תקנות אישור )2(
ועונשים,יינתןבידיהוועדהשלהכנסתאובידיהכנסתבהתאםלהוראותסעיף4)ד(;לא
אושרוהתקנותבידיהוועדהשלהכנסתאובידיהכנסת,לפיהעניין,תתבטלהאחריות
הפליליתלעשייתהעבירותבתקנותהאמורות,לפיסעיף4לחוקהעונשין,ויוחזרקנס
ששולם,אלאאםכןהחליטההוועדהשלהכנסתכיהעבירותיעמדובתוקפן,לפיסעיף6
לחוקהעונשין,בתקופהשמיוםפרסוםהתקנותעדלפרסוםהודעהברשומותעלפקיעת

תוקפןלפיסעיף4)ד(,כולהאוחלקהר

עלאףהאמורבסעיף1לחוקהעבירותהמינהליות-24ר עבירותמינהליות)א(

קבעההממשלהכיהפרתהוראהבתקנותכאמורבסעיפים6עד12היא )1(
מינהלית עבירה היא העבירה כי תקנות באותן לקבוע היא רשאית עבירה,

כמשמעותהבחוקהעבירותהמינהליות;

אישורלקביעתעבירהמינהליתכאמורבפסקה)1(יינתןבידיהוועדהשל )2(
הכנסתאובידיהכנסת,לפיהעניין,בהתאםלהוראותסעיף4)ד(ר

הוראותחוקהעבירותהמינהליותיחולועלעבירהמינהליתשנקבעהלפיסעיף )ב(
קטן)א(,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

לעבירהמינהליתכאמורייקבעקנסמינהליקצובשלאיעלהעל5,000 )1(
שקליםחדשים,ולענייןעבירהמינהליתהקבועהבתקנותכאמורבסעיפים6

ו־7-קנסמינהליקצובשלאיעלהעל500שקליםחדשים;

עלאףהאמורבהוראותלפיסעיף35לחוקהעבירותהמינהליות,הודעה )2(
עלהטלתקנסמינהליבשלעבירהמינהליתשנקבעהלפיסעיףקטן)א(,לגבי
עבירהשנקבעהבתקנותכאמורבסעיף8,תימסרלמישאחראיבאותההעתעל
הפעילותבמקוםמטעמושלהאדםשעליומוטלתהאחריותלעבירה,ובלבד
שהודעהכאמורתומצאלמבצעהעבירהבדואררשוםשמועדמסירתויהווה

אתתאריךההמצאהלפיחוקהעבירותהמינהליותר

עבירהמינהליתלפיחוקזהלאתהווהפרטרישוםפליליר )ג(

בתקנותכאמורבסעיפים6עד12,רשאיתהממשלהלקבוע,עלאףהוראותסעיף255ר )א(
לחוקהעבירותהמינהליות,כיהגורםהמוסמךלהטילקנסמינהלישנקבעבאותןתקנות
ולפקחעלביצועההוראותשבשלהןניתןלהטילקנסכאמור,יהיהאחדאויותרמאלה

)בפרקזה-הגורםהמוסמך(:

הגורםהמוסמך
לענייןקנסמינהלי

ומינהלתאכיפה
ארצית

שוטר; )1(

מפקחשהואעובדהמדינהשנתונותלוסמכויותפיקוחלפיכלדין,וכןפקח )2(
שמינהמנהלרשותהטבעוהגניםהלאומייםלפיסעיף58לחוקגניםלאומיים,

שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-251998;

עובדרשותמקומיתשהוסמךעדיוםט"ובסיווןהתש"ף)7ביוני2020(לפי )3(
סעיף5)ב(לחוקהעבירותהמינהליות;

פקחעירוני,לרבותפקחמסייע,שהוסמךלפיחוקלייעולהאכיפהוהפיקוח )4(
העירונייםברשויותהמקומיות)הוראתשעה(,התשע"א-262011;

רישוי לחוק )ב()1( או 28)א()2( סעיף לפי שהוסמך מקומית רשות עובד )5(
עסקים,התשכ"ח-271968;

ס"חהתשנ"ח,עמ'202ר 25

ס"חהתשע"א,עמ'1057ר 26

ס"חהתשכ"ח,עמ'204ר 27
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3)א(לחוקהרשויותהמקומיות עובדרשותמקומיתשהוסמךלפיסעיף )6(
)אכיפהסביבתית-סמכויותפקחים(,התשס"ח-282008ר

הממשלהלאתקבעגורםמוסמךכאמורבפסקאות)2(עד)6(שלסעיףקטן)א( )ב(
אלאלאחרשבדקהושקלה,לגביכלגורםשתקבעכאמור,כיישצורךבהסמכתולשם
מניעתהתפשטותנגיףהקורונה,בשיםלבלמאפייניהעבירותהמינהליותשאותוגורם
יהיהמוסמךלאכוףולמאפייניהגורםהמוסמך;קבעההממשלהכמהגורמיםמוסמכים,

תקבעגםאתגורםהפיקוחהעיקריר

גורםמוסמךכאמורבסעיףקטן)א(יפעילאתסמכותובכפוףלמדיניותפיקוח )ג(
ואכיפהשתקבעמינהלתאכיפהארציתבמשטרתישראל)להלן-מינהלתאכיפה(;
המדיניותתיקבעבהתייעצותעםמשרדהבריאותובהתחשב,ביןהשאר,בצורךבאכיפה
כלל־ארציתלפיאמותמידהשוויוניות,בשיםלבלצורךבקביעתתנאיםלאכיפהכלפי
אוכלוסיותמיוחדות,ובכללזהאנשיםעםמוגבלותוקטינים,וכןבאפשרותלהימנע

מהטלתקנסבהתאםלנסיבותהענייןר

מינהלתהאכיפהתהיהאחראית,ביןהיתר,עלהנושאיםהמפורטיםלהלן: )ד(

הנחייתהגורמיםהמוסמכים; )1(

ההכשרה תוכני וקביעת ייעודית בהכשרה עניין, בכל הצורך, שקילת )2(
הנדרשיםבמקריםהמתאימים;

ביצועהכשרותבמקריםהמתאימיםלגורמיםמוסמכיםהמנוייםבסעיף )3(
קטן)א()1(ו–)2(ר

גוףממשלתיאותאגידסטטוטוריהמפעילגורםמוסמךכאמורבסעיףקטן)א()2( )ה(
ורשותמקומיתהמפעילהבשטחהגורמיםמוסמכיםכאמורבסעיףקטן)א()3(עד)6(
יטפלובפניותמהציבורבנוגעלאופןהפעלתהסמכויותהאמורותבסעיףקטן)א(ובסעיף
26,בידיהגורמיםהמוסמכים;גוףממשלתי,תאגידסטטוטוריורשותמקומיתכאמור
יפרסמובאתרהאינטרנטשלהםהוראותבדבראופןהגשתהפנייה,לוחותהזמנים

לטיפולבהוכןפרטיםבדבראופןיצירתהקשרלשםקבלתפניותמהציבורר

סמכויותהגורם
המוסמך

קבעההממשלהגורםמוסמךלפיסעיף25,יהיונתונותלוהסמכויותכמפורטלהלן,26ר
לצורךהטלתקנסמינהליופיקוחעלביצועההוראותשבשלהןניתןלהטילקנסכאמור

בלבד:

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודה )1(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיח )2(
אתביצועןשלההוראותשבתחוםסמכותושלהגורםהמוסמך;

להיכנסלמקום,לרבותלכליתחבורהשחלותעליוהוראותסעיף12,כשהואנייח, )3(
ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםאלאעלפיצושלביתמשפטר

סמכויותשוטר
ואיסורעלסירוב

להוראתפיזור
התקהלות

בתקנותכאמורבסעיפים6עד9ו־12,למעטלענייןמקוםעבודהשאינומקום27ר )א(
הפתוחלציבור,רשאיתהממשלהלקבועכייהיונתונותלשוטרסמכויותאלה:

להורותלכלאדםלפעולבהתאםלתקנותאולהפסיקפעילותבניגודלהן; )1(

למנועכניסתאדםלמקוםאםישבכךהפרהשלהתקנות; )2(

ס"חהתשס"ח,עמ'534ר 28
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להורותעלפיזורשלהתקהלותשנעשיתבניגודלאמורבתקנותאושל )3(
אירועכאמורבסעיף9שנעשהבניגודלאמורבתקנות;סירבאדםלהוראתשוטר
עלפיזורכאמור,רשאישוטרלעשותשימושבכוחסבירבנסיבותהענייןלשם

פיזורההתקהלותאוהאירוער

סירבאדםלהוראתשוטרלפיזורהתקהלותבניגודלתקנותלפיסעיפים6עד)ב( )1(
9או12,בהתאםלסמכותהאמורהבסעיףקטן)א()3(,דינו-קנסכאמורבסעיף

61)א()1(לחוקהעונשיןר

עבירהכאמורבפסקה)1(היאעבירהמינהליתכמשמעותהבחוקהעבירות )2(
המינהליותוהוראותהחוקהאמוריחולועליהבשינוייםהמחויביםר

1,000 )2(יהיה הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבפסקה )3(
שקליםחדשיםר

הקנסהמינהליהקצובלעבירהכאמורבסעיףקטןזהשהיאעבירהמינהלית )4(
חוזרתכהגדרתהבסעיף2)ג(לחוקהעבירותהמינהליות,יהיהכפלהקנסהמינהלי

האמורבפסקה)3(,לפיהענייןר

לו נתונות ויהיו שוטר יהיה כאמור מינהלי קנס לתת המוסמך הגורם )5(
הסמכויותלפיסעיף26ר

סמכויותנוספות
לשוטרבנסיבות

מיוחדות

בסמכויות28ר די אין שלגביהן הגבלות 7 או 6 סעיפים לפי בתקנות הממשלה קבעה
בהקניית חיוני צורך ויש ,4 בסעיף הקבועות המטרות להשגת זה בסימן הקבועות
סמכויותנוספותכמפורטלהלן,רשאיתהיאלקבועבאותןתקנותכייהיונתונותלשוטר
גםהסמכויותכמפורטלהלן,כולןאוחלקן,כפישתקבע,והכולרקלתקופהובמידה

הדרושותלצורךהשגתהמטרותהקבועות
בסעיף4:

למנועכניסהשלאדםאוכליתחבורהלמקוםמסויםשייקבעבתקנות)בסעיף )1(
זה-מקוםמוגדר(,אםשהייתובוהיאבניגודלתקנות;

להוציאממקוםמוגדראדם,כליתחבורהאוחפץהמשמשלשהייהבאותומקום )2(
הנמצאבובניגודלתקנות;

למנועיציאהשלאדםאוכליתחבורהממקוםמוגדר; )3(

לדרושמכלאדםלהזדהותלפניוולמסורלוכלידיעהאומסמך;סירבאדם )4(
לדרישהכאמור,רשאישוטרלהורותכאמורבפסקאות)1(עד)3(;

להורותלאדםלבצעפעולהאחרתשתיקבעבתקנות,שבלעדיהלאניתןלהשיג )5(
אתתכליתןשלהתקנות;

להשתמשבכוחסבירבנסיבותהענייןלשםמילוידרישהאוהוראהשנתןשוטר )6(
לפיפסקאות)1(עד)3(ו-)5(,אםסירבאדםלאותהדרישהאוהוראה;

להורותלרשותמקומיתלפעולבמסגרתסמכויותיהלענייןהסדריתנועהברשות )7(
המקומית,ובלבדשקיבלאישורקציןמשטרהלענייןזהר

סימן ב': עונשין, פיקוח ואכיפה באזור המוגבל

מישעשהאחדמאלה,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשין:29רעונשין

יצאממקוםמגוריובאזורמוגבלבניגודלהגבלותהקבועותבסעיף16כפישהוחלו )1(
בהכרזהעלהאזורהמוגבללפיסעיף13)ג(;

להורותעלפיזורשלהתקהלותשנעשיתבניגודלאמורבתקנותאושל )3(
אירועכאמורבסעיף9שנעשהבניגודלאמורבתקנות;סירבאדםלהוראתשוטר
עלפיזורכאמור,רשאישוטרלעשותשימושבכוחסבירבנסיבותהענייןלשם

פיזורההתקהלותאוהאירוער

סירבאדםלהוראתשוטרלפיזורהתקהלותבניגודלתקנותלפיסעיפים6)ב( )1(
12,בהתאםלסמכותהאמורהבסעיףקטן)א()3(,דינו-קנסכאמור 9או עד

בסעיף61)א()1(לחוקהעונשיןר

עבירהכאמורבפסקה)1(היאעבירהמינהליתכמשמעותהבחוקהעבירות )2(
המינהליותוהוראותהחוקהאמוריחולועליהבשינוייםהמחויביםר

1,000 )2(יהיה הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבפסקה )3(
שקליםחדשיםר

הקנסהמינהליהקצובלעבירהכאמורבסעיףקטןזהשהיאעבירהמינהלית )4(
חוזרתכהגדרתהבסעיף2)ג(לחוקהעבירותהמינהליות,יהיהכפלהקנסהמינהלי

האמורבפסקה)3(,לפיהענייןר

לו נתונות ויהיו שוטר יהיה כאמור מינהלי קנס לתת המוסמך הגורם )5(
הסמכויותלפיסעיף26ר

בסמכויות28ר די אין שלגביהן הגבלות 7 או 6 סעיפים לפי בתקנות הממשלה קבעה
בהקניית חיוני צורך ויש ,4 בסעיף הקבועות המטרות להשגת זה בסימן הקבועות
סמכויותנוספותכמפורטלהלן,רשאיתהיאלקבועבאותןתקנותכייהיונתונותלשוטר
גםהסמכויותכמפורטלהלן,כולןאוחלקן,כפישתקבע,והכולרקלתקופהובמידה

הדרושותלצורךהשגתהמטרותהקבועותבסעיף4:

סמכויותנוספות
לשוטרבנסיבות

מיוחדות

למנועכניסהשלאדםאוכליתחבורהלמקוםמסויםשייקבעבתקנות)בסעיף )1(
זה-מקוםמוגדר(,אםשהייתובוהיאבניגודלתקנות;

להוציאממקוםמוגדראדם,כליתחבורהאוחפץהמשמשלשהייהבאותומקום )2(
הנמצאבובניגודלתקנות;

למנועיציאהשלאדםאוכליתחבורהממקוםמוגדר; )3(

לדרושמכלאדםלהזדהותלפניוולמסורלוכלידיעהאומסמך;סירבאדם )4(
לדרישהכאמור,רשאישוטרלהורותכאמורבפסקאות)1(עד)3(;

להורותלאדםלבצעפעולהאחרתשתיקבעבתקנות,שבלעדיהלאניתןלהשיג )5(
אתתכליתןשלהתקנות;

להשתמשבכוחסבירבנסיבותהענייןלשםמילוידרישהאוהוראהשנתןשוטר )6(
לפיפסקאות)1(עד)3(ו–)5(,אםסירבאדםלאותהדרישהאוהוראה;

להורותלרשותמקומיתלפעולבמסגרתסמכויותיהלענייןהסדריתנועהברשות )7(
המקומית,ובלבדשקיבלאישורקציןמשטרהלענייןזהר

סימן ב': עונשין, פיקוח ואכיפה באזור המוגבל

עונשיןמישעשהאחדמאלה,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשין:29ר

יצאממקוםמגוריובאזורמוגבלבניגודלהגבלותהקבועותבסעיף16כפישהוחלו )1(
בהכרזהעלהאזורהמוגבללפיסעיף13)ג(;
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פתחמקוםלציבורבאזורמוגבלבניגודלאיסורעלפתיחתוהקבועבסעיף17)א( )2(
כפישהוחלבהכרזהעלהאזורהמוגבללפיסעיף13)ג(;

סירבלהוראתשוטרלפיזורההתקהלותבניגודלהגבלותעלהתקהלותבאזור )3(
המוגבלכפישהוחלובהכרזהעלהאזורהמוגבללפיסעיף13)ג(שניתנהלפיהוראות

סעיפים27)א()3(ו־32)2(ר

העבירות30רעבירותמינהליות בחוק כמשמעותה מינהלית עבירה היא 29 בסעיף כאמור עבירה )א(
המינהליות,והוראותהחוקהאמוריחולועליהבשינוייםהמחויביםובשינויהאמור

בסעיף24)ב()2(שיחוללענייןעבירהלפיסעיף29)2(ר

לעבירהמינהליתכאמורבסעיףקטן)א(יהיהקנסמינהליקצובכמפורטלהלן, )ב(
לפיהעניין:

לעבירהלפיסעיף29)1(-500שקליםחדשים; )1(

לעבירהלפיסעיף29)2(- )2(

אםמועסקיםבמקוםעדחמישהעובדים-2,000שקליםחדשים; )א(

אםמועסקיםבמקוםביןשישהלחמישיםעובדים-4,000שקלים )ב(
חדשים;

אםמועסקיםבמקוםיותרמחמישיםעובדים-6,000שקליםחדשים; )ג(

לעבירהלפיסעיף29)3(-1,000שקליםחדשיםר )3(

)ב(שהיאעבירה הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיףקטן )ג(
2)ג(לחוקהעבירותהמינהליותיהיהכפלהקנס מינהליתחוזרתכהגדרתהבסעיף

המינהליהאמורבסעיףקטן)ב(,לפיהענייןר

)ב(שהיאעבירה הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיףקטן )ד(
מינהליתנמשכתיהיהבשיעורחמישיתמהקנסהקבועבסעיףקטן)ב(,לפיהעניין,לכל
יוםשבונמשכתהעבירהלאחרהמועדשנקבעבהתראהכאמורבסעיף8)ב1(לחוק

העבירותהמינהליותר

הגורםהמוסמך
לענייןקנסמינהלי

וסמכויותיו

הגורםהמוסמךלהטילקנסמינהליעלעבירותמינהליותלפיסעיף30הואכמפורט31ר )א(
להלן,לפיהעניין:

לענייןעבירהלפיסעיף29)1(או)3(-שוטר; )1(

לענייןעבירהלפיסעיף29)2(-גורםמוסמךכאמורבסעיף25)א(ר )2(

לגורםמוסמךכאמורבסעיףקטן)א(יהיונתונותהסמכויותשבסעיף26ר )ב(

הכריזהועדתהשריםעלאזורמוגבלכאמורבסעיף13,רשאישוטר-32רסמכויותשוטר

לשםאכיפתההוראותכאמורבסעיף15באזורהמוגבלובסביבתוהקרובה,אם )1(
הוחלובהכרזהלפיסעיף13)ג(-

למנועכניסהשלאדםאורכבלאזורהמוגבלאויציאהממנו,ולאחרשסירב )א(
האדםלדרישה-אףלהשתמשבכוחסבירבנסיבותהענייןלשםכך;

לדרושמכלאדםלהזדהותלפניוולמסורלוכלידיעהאומסמך,ולאחר )ב(
שסירבלדרישה-למנועאתכניסתולאזורהמוגבלאואתיציאתוממנוואף

להשתמשבכוחסבירבנסיבותהענייןלשםכך;

להורותלרשותמקומיתלפעולבמסגרתסמכויותיהלענייןהסדריתנועה )ג(
ברשותהמקומית,ובלבדשקיבלאישורקציןמשטרהלענייןזה;
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לשםאכיפתההוראותלפיסעיפים16עד19וכןתקנותהקובעותהוראותייחודיות )2(
לאזורהמוגבלכאמורבסעיף20,אםהוחלובהכרזהלפיסעיף13)ג(-להפעילאת

הסמכויותהמנויותבסעיף27)א(ר

סימן ג': הוראות כלליות

הגורםהמוסמךלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזהאלאבעתמילוי33רחובתהזדהות
תפקידוובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו,ואםהואשוטר-הואלובש )1(
מדימשטרה;

ישבידותעודתשוטראותעודהאחרתהמעידהעלתפקידובהתאםלתקנות )2(
שבהןהואנקבעכגורםמוסמך,שאותהיציגעלפידרישהר

סייגלהפעלת
הסמכותבמערכת

הביטחון

)6(לאיפעילסמכויותשהוענקולו34ר הגורםהמוסמךכאמורבסעיף25)א()2(עד )א(
לפיסעיפים26ו־31)ב(במיתקןהמוחזקעלידימערכתהביטחון;בסעיףזה,"מערכת

הביטחון"-כלאחדמאלה:

משרדהביטחוןויחידותהסמךשלמשרדהביטחוןשאינןמנויותבסעיף44)ג(; )1(

יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלה,שעיקרפעילותןבתחום )2(
ביטחוןהמדינהשאינןמנויותבסעיף44)ג(;

20לחוקלהסדרתהביטחון מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף )3(
בגופיםציבוריים,התשנ"ח-291998,שאינםיחידותכאמורבפסקאות)1(ו–)2(;

הרשותלהגנהעלעדיםר )4(

ראשגוףהמנויבהגדרה"מערכתהביטחון"שבסעיףקטן)א(,ימנהעובדמטעמו, )ב(
אחדאויותר,לשםפיקוחעלההוראותלפיחוקזהבמיתקניהגוףהאמורר

איןבהוראותלפיפרקזהכדילגרועמסמכויותאחרותהנתונותלשוטראולגורםמוסמך35רשמירתסמכויות
שאינושוטרשניתנולולפיכלדיןר

פרק ה': תיקונים עקיפים
תיקוןחוקבתי

המשפט-מס'99
בחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-301984,בתוספתהשלישית,בסופהיבוא:36ר

שעה(, )הוראת החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות חוק "46ר
התש"ף-312020ר"

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים
מינהליים-מס'

124-הוראתשעה

בתקופתתוקפושלחוקזהיקראואתחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-37ר
322000,כךשבתוספתהראשונה,אחריפרט61יבוא:

נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות לחוק 22 סעיף לפי בהשגה החלטה "62ר
הקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020ר"

תיקוןחוק
העבירות

המינהליות-מס'
27-הוראתשעה

בתקופתתוקפושלחוקזהיקראואתחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-331985,כך38ר
שבתוספתהראשונה,בטורא',בסופויבוא:

שעה(, )הוראת החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות "חוק
התש"ף-2020ר"

לשםאכיפתההוראותלפיסעיפים16עד19וכןתקנותהקובעותהוראותייחודיות )2(
לאזורהמוגבלכאמורבסעיף20,אםהוחלובהכרזהלפיסעיף13)ג(-להפעילאת

הסמכויותהמנויותבסעיף27)א(ר

סימן ג': הוראות כלליות

הגורםהמוסמךלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזהאלאבעתמילוי33ר
תפקידוובהתקייםשנייםאלה:

חובתהזדהות

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו,ואםהואשוטר-הואלובש )1(
מדימשטרה;

ישבידותעודתשוטראותעודהאחרתהמעידהעלתפקידובהתאםלתקנות )2(
שבהןהואנקבעכגורםמוסמך,שאותהיציגעלפידרישהר

)6(לאיפעילסמכויותשהוענקולו34ר הגורםהמוסמךכאמורבסעיף25)א()2(עד )א(
לפיסעיפים26ו־31)ב(במיתקןהמוחזקעלידימערכתהביטחון;בסעיףזה,"מערכת

הביטחון"-כלאחדמאלה:

סייגלהפעלת
הסמכותבמערכת

הביטחון

משרדהביטחוןויחידותהסמךשלמשרדהביטחוןשאינןמנויותבסעיף44)ג(; )1(

יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלה,שעיקרפעילותןבתחום )2(
ביטחוןהמדינהשאינןמנויותבסעיף44)ג(;

20לחוקלהסדרתהביטחון מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף )3(
בגופיםציבוריים,התשנ"ח-291998,שאינםיחידותכאמורבפסקאות)1(ו–)2(;

הרשותלהגנהעלעדיםר )4(

ראשגוףהמנויבהגדרה"מערכתהביטחון"שבסעיףקטן)א(,ימנהעובדמטעמו, )ב(
אחדאויותר,לשםפיקוחעלההוראותלפיחוקזהבמיתקניהגוףהאמורר

איןבהוראותלפיפרקזהכדילגרועמסמכויותאחרותהנתונותלשוטראולגורםמוסמך35ר
שאינושוטרשניתנולולפיכלדיןר

שמירתסמכויות

פרק ה': תיקונים עקיפים

תיקוןחוקבתיבחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-301984,בתוספתהשלישית,בסופהיבוא:36ר
המשפט-מס'99

שעה(, )הוראת החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות חוק "46ר
התש"ף-312020ר"

בתקופתתוקפושלחוקזהיקראואתחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-37ר
322000,כךשבתוספתהראשונה,אחריפרט61יבוא:

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים
מינהליים-מס'

124-הוראתשעה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות לחוק 22 סעיף לפי בהשגה החלטה "62ר
הקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020ר"

בתקופתתוקפושלחוקזהיקראואתחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-331985,כך38ר
שבתוספתהראשונה,בטורא',בסופויבוא:

תיקוןחוק
העבירות

המינהליות-מס'
27-הוראתשעה שעה(, )הוראת החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות "חוק

התש"ף-2020ר"

ס"חהתשנ"ח,עמ'348ר 29

ס"חהתשמ"ד,עמ'198;התשע"ט,עמ'250ר 30

ס"חהתש"ף,עמ'266ר 31

ס"חהתש"ס,עמ'190;התש"ף,עמ'86ר 32

ס"חהתשמ"ו,עמ'31;התש"ף,עמ'12ר 33
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תיקוןחוקלתיקון
ולקיוםתוקפןשל

תקנותשעתחירום
)נגיףהקורונה

החדש-הגבלת
פעילות(-מס'2

)נגיףהקורונההחדש-הגבלת39ר בחוקלתיקוןולקיוםתוקפןשלתקנותשעתחירום
פעילות(,התש"ף-342020,בסעיף1-

2020("יבוא )6באוגוסט האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"ט"זבאבהתש"ף )1(
"כ'באבהתש"ף)10באוגוסט2020()להלן-תקופתההארכה(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הכנסתרשאיתבהחלטה,לבקשתהממשלהועלפיהמלצתועדתהחוקה, ")ב(
חוקומשפטשלהכנסת,להאריךאתתקופתההארכהלתקופהאחתנוספתשלא

תעלהעל14ימיםאולקצראותה;בקשתהממשלהתוגשלוועדההאמורהר"

תיקוןחוקלתיקון
ולקיוםתוקפןשל

תקנותשעתחירום
)נגיףהקורונה

החדש-הגבלת
מספרהעובדים

במקוםעבודה
לשםצמצום

התפשטותנגיף
הקורונההחדש(

בחוקלתיקוןולקיוםתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-הגבלתמספר40ר
העובדיםבמקוםעבודהלשםצמצוםהתפשטותנגיףהקורונההחדש(,התש"ף-352020,

בסעיף1-

2020("יבוא )6באוגוסט האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"ט"זבאבהתש"ף )1(
"כ'באבהתש"ף)10באוגוסט2020()להלן-תקופתההארכה(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הכנסתרשאיתבהחלטה,לבקשתהממשלהועלפיהמלצתועדתהחוקה, ")ב(
חוקומשפטשלהכנסת,להאריךאתתקופתההארכהלתקופהאחתנוספתשלא

תעלהעל14ימיםאולקצראותה;בקשתהממשלהתוגשלוועדההאמורהר"

תיקוןחוקלתיקון
ולקיוםתוקפןשל

תקנותשעתחירום
)נגיףהקורונה

החדש-אכיפה(
-מס'3

בחוקלתיקוןולקיוםתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-אכיפה(,41ר
התש״ף-362020,בסעיף1-

בסעיףקטן)א(,במקום"ט'באבהתש"ף)30ביולי2020("יבוא"כ'באבהתש"ף)10 )1(
באוגוסט2020(";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

הכנסתרשאיתבהחלטה,לבקשתהממשלהועלפיהמלצתועדתהחוקה, ")ב(
חוקומשפטשלהכנסת,להאריךאתתקופתההארכה,לענייןהחוקכולואוחלק
ממנו,לתקופהאחתנוספתשלאתעלהעל21ימיםאולקצראתתקופתההארכה,

לענייןהחוקכולואוחלקו;בקשתהממשלהתוגשלוועדההאמורהר"

ביטולחוקלתיקון
ולהארכתתוקפן
שלתקנותשעת

חירום)נגיף
הקורונההחדש(

)אזורמוגבל(

חוקלתיקוןולהארכתתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()אזורמוגבל(,42ר
התש"ף-372020-בטלר

פרק ו': הוראות שונות

חוקזהיחולעלהמדינהר43רתחולהעלהמדינה

חוקזהלאיחולעלנשיאהמדינהר44רסייגיםלתחולה )א(

חוקזהלאיחולעלמשכןהכנסת,לשכתנשיאהמדינהומשרדמבקרהמדינה,ועל )ב(
בתיהמשפט,בתיהדיןלעבודהובתיהדיןהדתיים)בסעיףזה-ערכאותשיפוטיות(;

ואולם-

ס"חהתש"ף,עמ'128ועמ'206ר 34

ס"חהתש"ף,עמ'108ר 35

ס"חהתש"ף,עמ'94ועמ'218ר 36

ס"חהתש"ף,עמ'190ר 37
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המנהלהכללישלכלגוףכאמורייתןהנחיותלגביעובדיאותוגוףשמטרתן )1(
למנועאולצמצםאתהתפשטותנגיףהקורונהואתהיקףהתחלואהבהתאם
להוראותשייקבעובתקנותלפיסעיף4,בשינוייםהמתחייביםמאופיושלהגוף

ומפעילותו;

מנהלערכאהשיפוטיתרשאילהתקיןתקנותלענייןהגבלותהמנויותבסעיף )2(
8)א()4(עד)11(שמטרתןלמנועאולצמצםאתהתפשטותנגיףהקורונהבמסגרת

פעילותהערכאההשיפוטיתר

חוקזהלאיחולעלפעילותצבאההגנהלישראל,משטרתישראל,שירותבתי )ג(
הסוהר,שירותהביטחוןהכללי,המוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדים,הממונהעל
הביטחוןבמערכתהביטחון)מלמ״ב(,יחידותהסמךשלמשרדהביטחוןלמעטרשות
המעבריםהיבשתיים)רמי״ם(,הוועדהלאנרגיהאטומית,המכוןלמחקרביולוגיבישראל
והרשותהארציתלכבאותוהצלהאובמיתקניהם;ואולם,העומדבראשכלגוףכאמור
היקף ואת הקורונה נגיף התפשטות את לצמצם או למנוע שמטרתן הנחיות ייתן
בשינויים ,4 סעיף לפי בתקנות שייקבעו להוראות בהתאם גוף, באותו התחלואה

המתחייביםמאופיושלהגוףומפעילותור

הגבלותשנקבעובתקנותכאמורבסעיפים6או7אולפיסעיפים15או16)ד( )1(
לאיחולועלחבריהכנסת,עלשריםאוסגנישרים,עלשופטיםורשמיםבבתי
המשפטובבתיהדיןלעבודה,עלדיינים,קאדים,וקאדיםמד'הבבבתיהדין
הדתיים,עלמבקרהמדינהועובדימשרדמבקרהמדינהונציבתלונותהציבור,על
יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתועובדיהועלראשירשויותמקומיותבקשר
למילויתפקידיהם,ועלחברימועצתרשותמקומיתלענייןהשתתפותבישיבות

המועצהר

בתקנותלפיסעיפים6ו־7ייקבעוסייגיםלענייןהעובדיםשלחבריהכנסת, )2(
שלעובדיהערכאותהשיפוטיותושלעובדילשכתנשיאהמדינה,כךשתימנע
פגיעהבעבודתםככלשהדברנדרשלשםמילויתפקידםשלנושאיהמשרה,לפי

העניין;עובדיםאלהייחשבועובדיםחיונייםלענייןסעיפים15)ב(ו־16ר

שמירתדינים
וסמכויות

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמסמכותהנתונהלפיכלדיןלעובדשלגוףציבורי45ר )א(
להיכנסלמקוםר

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמהוראותסעיף9לחוקחסינותחבריהכנסת, )ב(
זכויותיהםוחובותיהם,התשי"א-381951ר

איןבהוראותלפיחוקזהכדילגרועמההוראותלפיסעיף20לפקודתבריאות )ג(
העם,ובלבדשההוראותלפיהפקודההאמורהלאיסתרואתההוראותלפיחוקזהר

פעולהבאמצעות
ועדתשריםואיסור

אצילה

איןבהוראותפרקיםג'ו־ד'כדילמנועמהממשלהמלפעולבאמצעותועדתשרים46ר )א(
לענייןהתקנתתקנותלפיאותםפרקים,למעטתקנותלפיסעיף7)1(,ובלבדשבוועדת
השריםשתמנההממשלהיהיוחבריםראשהממשלה,ראשהממשלההחלופי,שר
הביטחון,שרהמשפטים,שרהאוצר,השרלביטחוןפנים,שרהבריאותושרהכלכלה

והתעשייהר

הממשלהרשאיתלמנותלוועדתהשריםחבריםנוספים,ובלבדשמספרחבריה )ב(
לאיעלהעלמחציתממספרחבריהממשלהר

הממשלהאינהרשאיתלאצולסמכותהתקנתתקנותלפיפרקיםג'ו־ד'לשרר )ג(

המנהלהכללישלכלגוףכאמורייתןהנחיותלגביעובדיאותוגוףשמטרתן )1(
למנועאולצמצםאתהתפשטותנגיףהקורונהואתהיקףהתחלואהבהתאם
להוראותשייקבעובתקנותלפיסעיף4,בשינוייםהמתחייביםמאופיושלהגוף

ומפעילותו;

המנויות הגבלות לעניין תקנות להתקין רשאי שיפוטית ערכאה מנהל )2(
בסעיף8)א()4(עד)11(שמטרתןלמנועאולצמצםאתהתפשטותנגיףהקורונה

במסגרתפעילותהערכאההשיפוטיתר

חוקזהלאיחולעלפעילותצבאההגנהלישראל,משטרתישראל,שירותבתי )ג(
הסוהר,שירותהביטחוןהכללי,המוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדים,הממונהעל
הביטחוןבמערכתהביטחון)מלמ״ב(,יחידותהסמךשלמשרדהביטחוןלמעטרשות
המעבריםהיבשתיים)רמי״ם(,הוועדהלאנרגיהאטומית,המכוןלמחקרביולוגיבישראל
והרשותהארציתלכבאותוהצלהאובמיתקניהם;ואולם,העומדבראשכלגוףכאמור
היקף ואת הקורונה נגיף התפשטות את לצמצם או למנוע שמטרתן הנחיות ייתן
בשינויים ,4 סעיף לפי בתקנות שייקבעו להוראות בהתאם גוף, באותו התחלואה

המתחייביםמאופיושלהגוףומפעילותור

הגבלותשנקבעובתקנותכאמורבסעיפים6או7אולפיסעיפים15או16)ד( )1(
לאיחולועלחבריהכנסת,עלשריםאוסגנישרים,עלשופטיםורשמיםבבתי
המשפטובבתיהדיןלעבודה,עלדיינים,קאדים,וקאדיםמד'הבבבתיהדין
הדתיים,עלמבקרהמדינהועובדימשרדמבקרהמדינהונציבתלונותהציבור,על
יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתועובדיהועלראשירשויותמקומיותבקשר
למילויתפקידיהם,ועלחברימועצתרשותמקומיתלענייןהשתתפותבישיבות

המועצהר

בתקנותלפיסעיפים6ו־7ייקבעוסייגיםלענייןהעובדיםשלחבריהכנסת, )2(
שלעובדיהערכאותהשיפוטיותושלעובדילשכתנשיאהמדינה,כךשתימנע
פגיעהבעבודתםככלשהדברנדרשלשםמילויתפקידםשלנושאיהמשרה,לפי

העניין;עובדיםאלהייחשבועובדיםחיונייםלענייןסעיפים15)ב(ו־16ר

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמסמכותהנתונהלפיכלדיןלעובדשלגוףציבורי45ר )א(
להיכנסלמקוםר

שמירתדינים
וסמכויות

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמהוראותסעיף9לחוקחסינותחבריהכנסת, )ב(
זכויותיהםוחובותיהם,התשי"א-381951ר

איןבהוראותלפיחוקזהכדילגרועמההוראותלפיסעיף20לפקודתבריאות )ג(
העם,ובלבדשההוראותלפיהפקודההאמורהלאיסתרואתההוראותלפיחוקזהר

איןבהוראותפרקיםג'ו־ד'כדילמנועמהממשלהמלפעולבאמצעותועדתשרים46ר )א(
לענייןהתקנתתקנותלפיאותםפרקים,למעטתקנותלפיסעיף7)1(,ובלבדשבוועדת
השריםשתמנההממשלהיהיוחבריםראשהממשלה,ראשהממשלההחלופי,שר
הביטחון,שרהמשפטים,שרהאוצר,השרלביטחוןפנים,שרהבריאותושרהכלכלה

והתעשייהר

פעולהבאמצעות
ועדתשריםואיסור

אצילה

הממשלהרשאיתלמנותלוועדתהשריםחבריםנוספים,ובלבדשמספרחבריה )ב(
לאיעלהעלמחציתממספרחבריהממשלהר

הממשלהאינהרשאיתלאצולסמכותהתקנתתקנותלפיפרקיםג'ו־ד'לשרר )ג(

ס"חהתשי"א,עמ'228ר 38
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פעילותועדות
הכנסתבתקופת

הפגרה

הגבלהלפיתקנוןהכנסתעלקיוםישיבהשלועדהשלהכנסתבתקופתפגרתהכנסת47ר
לאתחולעלדיוןבהכרזהלפיסעיף2,תקנותלפיסעיף4והכרזהעלאזורמוגבללפי

סעיף13ר

עלמידעשהתקבללפיסעיפים)8()א()7(,10)ב()6(,11)א()4(ו־12)א()3(יחולוהוראותאלה:48רשמירהעלמידע

המפורטים למקומות כניסה המגבילות ההוראות קיום לשם ישמש המידע )1(
בסעיפיםהאמורים,ולתכליתזובלבד;

אםהמידעהתקבלבתשאול,הואלאיועלהעלהכתבולאיישמר; )2(

אםהמידעהתקבלבהצהרתבריאות,הואיימחקבסמוךלאחרהכניסהלמקוםאו )3(
לקבלתהשירות,ולאיאוחרמ־24שעותמאותומועד;עדלמחיקתהמידעתוגבלהגישה
אליוותינתןרקלבעליתפקידיםשהואדרושלהםלשםהגשמתהתכליתהאמורה

בפסקה)1(;

אדםשהגיעאליומידעלפיהסעיפיםהאמוריםישמוראותובסוד,לאיגלהאותו )4(
לאחרולאיעשהבוכלשימושפרטלתכליתהאמורהבפסקה)1(ר

ראשהממשלהממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותלביצועו;ואולם,49רביצועותקנות
ג'יותקנובידיהממשלה;תקנותלפיסעיףזהטעונות תקנותלביצועסימןג'לפרק

אישורהוועדהשלהכנסתר

חוקזה,למעטסעיף36,יעמודבתוקפועדיוםכ'בתמוזהתשפ״א)30ביוני2021(ר50רתוקף

ביוםתחילתושלחוקזהיראוכאילוניתנההכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה51רהוראתמעבר
לפיסעיף2)א(,שתוקפה45ימיםר

תוספת
)סעיף17)א((

חנותאודוכן,לרבותביתאוכל,ובכללזהביתאוכלבביתמלון)בתוספתזו-בית )1(
אוכל(,אומעבדתתיקונים,שאינםביתעסקנדרש;בתוספתזו,"ביתעסקנדרש"-חנות
למכירתמזוןשאינהביתאוכל,ביתמרקחת,חנותאופטיקה,חנותשעיקרעיסוקה

מכירתמוצריהיגיינהומעבדהלתיקוןמוצריתקשורתאומחשבים;

קניון,למעטבתיעסקאלההנמצאיםבקניון:חנותלמכירתמזוןשאינהביתאוכל, )2(
ביתמרקחת,חנותאופטיקהוחנותשעיקרעיסוקהמכירתמוצריהיגיינה;

דיסקוטק,בר,פאב,אולםאירועים,מכוןכושר,בריכתשחייה,פארקמים,גןחיות, )3(
ספארי,פינתחי,ביתמרחץ,ביתקולנוע,תיאטרון,ספרייה,מוזאוןומוסדתרבותאחר,
פארקשעשועים,לונהפארק,גנישעשועיםומיתקנישעשועים,עסקלטיפוללא־רפואי
בגוףהאדם,לרבותטיפולירפואהאלטרנטיבית,מקוםלעריכתמופעיםוירידים,כלישיט
ציבורי,רכבל,שמורתטבע,גןלאומי,אתרמורשתומקוםשישבואטרקציהתיירותית;

שוקקמעונאיהפתוחלציבורהרחב,וכןדוכןבשוקכאמור,ובכללזהדוכןלמכירת )4(
מזון,למעטשוקסיטונאיולמעטביתעסקנדרשר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת
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