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

בחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-1רתיקוןסעיף1
12020)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-

בהגדרה"ועדהשלהכנסת"- )1(

במקוםהרישהיבוא"כלאחתמהוועדותשלהלן,לפיהעניין,ואםהנושא )א(
הואבתחוםענייניהןשלשתיועדותאויותרמביןהוועדותהמנויותבהגדרה
זו-הוועדהשהתקנותהןבעיקרןבתחוםענייניה,אלאאםכןועדתהכנסת
קבעהועדהאחרתמביןהוועדותהמנויותבהגדרהזו,לבקשתיושבראשועדה
מהוועדותהאמורות,אולםאםלאהוקמהועדהמהוועדותהמנויותלהלן-

ועדהשלהכנסתשוועדתהכנסתקבעהלענייןזה:";

בפסקה)1(,המילים"חוקומשפטשלהכנסת"-יימחקו; )ב(

אחריההגדרה"ועדהשלהכנסת"יבוא: )2(

""ועדתהחוקה"-ועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת,ואםלאהוקמה-ועדה
שלהכנסתשוועדתהכנסתקבעהלענייןזה;"ר

אחריההגדרה"פקודתבריאותהעם"יבוא: )3(

""רופאמחוזי"-כהגדרתובפקודתבריאותהעם,לרבותסגנו;"ר

בסעיף2לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"לוועדהשלהכנסת"יבוא"לוועדתהחוקה",2רתיקוןסעיף2
ובמקום"הוועדהשלהכנסת"יבוא"ועדתהחוקה"ר

בסעיף3)ב(לחוקהעיקרי-3רתיקוןסעיף3

האמורבויסומןכפסקה")1(",ובה,אחרי"רשאית"יבוא"להחליט"; )1(

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

)1(תתקבללפיהמלצתועדתהחוקה,עלבסיס החלטהכאמורבפסקה )2("
בקשהשל30חבריהכנסתשתוגשבכתבאליושבראשהכנסתואלועדתהחוקה

)בסעיףזה-בקשתהביטול(ר

ועדתהחוקהתדוןבבקשתהביטולבהקדםהאפשריותביאאתהמלצתה )3(
לאישורהכנסתר

החליטהועדתהחוקהלהמליץלכנסתלאשראולדחותאתבקשתהביטול, )ר(
תעביראתהמלצתהליושבראשהכנסתשיכנסאתהכנסתלדיוןבהמלצה
בהקדםהאפשרי;לאקיבלהועדתהחוקההחלטהבבקשהבתוךשבעהימים
מיוםשהוגשהלה,יכנסיושבראשהכנסתאתהכנסתבהקדםהאפשרילדיון

בבקשתהביטולר

הודעהעלקיוםהדיוןבמליאתהכנסתתימסרלחבריהכנסתלאיאוחר )5(
מיוםלפניהדיוןר"

בסעיף5לחוקהעיקרי-ררתיקוןסעיף5

בסעיףקטן)ב(,במקוםהרישהעדהמילים"לפיסעיפים26עד28"יבוא"נקבעובחוק )1(
זהאובתקנותלפיועבירותאועבירותמינהליותאוהוקנוסמכויותפיקוחואכיפה";

בהצעותחוק הסברפורסמו ודברי הצעתהחוק ;)2020 באוגוסט 17( התש"ף באב כ"ז ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-1332,מיוםל'בסיווןהתש"ף)22ביוני2020(,עמ'ר35ר

ס"חהתש"ף,עמ'266ר 1

הערות
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אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

ד' לפרק ב'1 סימן הוראות עיקרי את יכלול זה בסעיף כאמור פרסום ")ג(
שעניינוצוויסגירהמינהליים,ובכללזהזהותהגורםהמורשהוהגורםהמוסמך
וסמכויותיהםבקשרלמתןצוסגירהמינהלי,ההפרותשבשלהןניתןלתתאתהצו,
תקופתתוקפוהמרבית,השיקוליםשישלהתחשבבהםבעתהוצאתוומידעבדבר

זכותשימוע,השגהועתירהבקשרלצור"

בסעיף8)א(לחוקהעיקרי-5רתיקוןסעיף8

בפסקה)1(,אחרי"עסקיםלקהל"יבוא"ואיסורשהייהבהם",ובמקום")13("יבוא")ר1("; )1(

במקוםפסקה)7(יבוא: )2(

חובתבדיקתתסמיניםאוחובתתשאוללנכנסיםלעסק,ובכללזהלעובדים )7("
וללקוחות,ונוסףעלכך-חובהלקבלהצהרתבריאותמעובדיםומהנכנסיםלעסק
שהכניסהאליואוקבלתשירותממנונעשיתברישוםאובהזמנהמראש,ולעניין

קטין-חובתתשאולאוקבלתהצהרתבריאותלרבותמהאחראיעלהקטין;";

אחריפסקה)13(יבוא: )3(

חובתהגורםהאחראיעלהמקוםלנהלרשימתמספריטלפוןשנמסרו)ר1( )א(
זו- לו,שללקוחות,עובדיםונותנישירותיםהמבקריםבעסק)בפסקה
מבקרים(לשםהעברתהלמשרדהבריאותלעריכתחקירהאפידמיולוגית
-לגביעסקשמעצםטיבוהכניסהאליונעשיתבתיאוםאובהזמנהמראש
אומותניתברישוםאובזיהוי,ביןבעתהכניסהוביןבמועדמוקדםיותר,
ולגביעסקבעתשמתקיימתבופעילותהמתאפיינתבריבוימשתתפים

ובשהייהממושכתמשותפתשלאנשיםר

חובתהגורםהאחראיעלהמקוםלנהלגםרשימתפרטיםמזהים )ב(
הכולליםשםפרטי,שםמשפחהומספרזהות,מספרדרכוןאומספרמזהה
אחרשניתןעלידירשותשלטונית-לגבימבקריםבעסקשבוהמבקרים
נדרשיםלמסורבעתהתיאום,ההזמנהאוהרישוםמראשאובעתכניסתם

לעסקפרטיםכאמורר

חובתהגורםהאחראיעלהמקוםלנהלגםרשימתפרטיםבדברמספר )ג(
מושבוזמןהכניסהלעסקאוזמןהיציאהממנו-לגבימבקריםבעסקשבו

בידיהגורםהאחראיעלהמקוםישפרטיםכאמורר

חובתמבקרבעסקכאמורבפסקתמשנה)א(למסורמספרטלפון, )ד(
למטרתעריכתחקירהאפידמיולוגית,בעתהכניסהלעסקאובמועדמוקדם

יותרר

חובתהגורםהאחראיעלהמקוםלהעבירלמשרדהבריאותרשימת )ה(
מספריטלפוןורשימותפרטיםכאמורבפסקאותמשנה)א(עד)ג(שברשותו,

לשםעריכתחקירהאפידמיולוגית;";

בסעיף11)ג(לחוקהעיקרי,במקוםפסקה)1(יבוא:6רתיקוןסעיף11

מקוםשניתןבושירותרווחהאוטיפוללאדםעלידימשרדהעבודה,הרווחה )1("
והשירותיםהחברתייםאומימטעמואובפיקוחו,וביתדיורמוגןכהגדרתובחוקהדיור

המוגן,התשע"ב-22012;

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

ד' לפרק ב'1 סימן הוראות עיקרי את יכלול זה בסעיף כאמור פרסום ")ג(
שעניינוצוויסגירהמינהליים,ובכללזהזהותהגורםהמורשהוהגורםהמוסמך
וסמכויותיהםבקשרלמתןצוסגירהמינהלי,ההפרותשבשלהןניתןלתתאתהצו,
תקופתתוקפוהמרבית,השיקוליםשישלהתחשבבהםבעתהוצאתוומידעבדבר

זכותשימוע,השגהועתירהבקשרלצור"

תיקוןסעיף8בסעיף8)א(לחוקהעיקרי-5ר

בפסקה)1(,אחרי"עסקיםלקהל"יבוא"ואיסורשהייהבהם",ובמקום")13("יבוא")ר1("; )1(

במקוםפסקה)7(יבוא: )2(

חובתבדיקתתסמיניםאוחובתתשאוללנכנסיםלעסק,ובכללזהלעובדים )7("
וללקוחות,ונוסףעלכך-חובהלקבלהצהרתבריאותמעובדיםומהנכנסיםלעסק
שהכניסהאליואוקבלתשירותממנונעשיתברישוםאובהזמנהמראש,ולעניין

קטין-חובתתשאולאוקבלתהצהרתבריאותלרבותמהאחראיעלהקטין;";

אחריפסקה)13(יבוא: )3(

חובתהגורםהאחראיעלהמקוםלנהלרשימתמספריטלפוןשנמסרו)ר1( )א(
זו- לו,שללקוחות,עובדיםונותנישירותיםהמבקריםבעסק)בפסקה
מבקרים(לשםהעברתהלמשרדהבריאותלעריכתחקירהאפידמיולוגית
-לגביעסקשמעצםטיבוהכניסהאליונעשיתבתיאוםאובהזמנהמראש
אומותניתברישוםאובזיהוי,ביןבעתהכניסהוביןבמועדמוקדםיותר,
ולגביעסקבעתשמתקיימתבופעילותהמתאפיינתבריבוימשתתפים

ובשהייהממושכתמשותפתשלאנשיםר

חובתהגורםהאחראיעלהמקוםלנהלגםרשימתפרטיםמזהים )ב(
הכולליםשםפרטי,שםמשפחהומספרזהות,מספרדרכוןאומספרמזהה
אחרשניתןעלידירשותשלטונית-לגבימבקריםבעסקשבוהמבקרים
נדרשיםלמסורבעתהתיאום,ההזמנהאוהרישוםמראשאובעתכניסתם

לעסקפרטיםכאמורר

חובתהגורםהאחראיעלהמקוםלנהלגםרשימתפרטיםבדברמספר )ג(
מושבוזמןהכניסהלעסקאוזמןהיציאהממנו-לגבימבקריםבעסקשבו

בידיהגורםהאחראיעלהמקוםישפרטיםכאמורר

חובתמבקרבעסקכאמורבפסקתמשנה)א(למסורמספרטלפון, )ד(
למטרתעריכתחקירהאפידמיולוגית,בעתהכניסהלעסקאובמועדמוקדם

יותרר

חובתהגורםהאחראיעלהמקוםלהעבירלמשרדהבריאותרשימת )ה(
מספריטלפוןורשימותפרטיםכאמורבפסקאותמשנה)א(עד)ג(שברשותו,

לשםעריכתחקירהאפידמיולוגית;";

תיקוןסעיף11בסעיף11)ג(לחוקהעיקרי,במקוםפסקה)1(יבוא:6ר

מקוםשניתןבושירותרווחהאוטיפוללאדםעלידימשרדהעבודה,הרווחה )1("
והשירותיםהחברתייםאומימטעמואובפיקוחו,וביתדיורמוגןכהגדרתובחוקהדיור

המוגן,התשע"ב-22012;

ס"חהתשע"ב,עמ'26רר 2

הערות
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מקוםשניתןבושירותרווחהאוטיפוללאדםעלידיהמשרדלחיזוקולקידום )1א(
קהילתי,משרדהחינוך,משרדהביטחוןאומימטעמםאובפיקוחם;"ר

בסעיף12)א(לחוקהעיקרי-7רתיקוןסעיף12

במקוםפסקה)3(יבוא: )1(

חובתבדיקתתסמיניםאוחובתתשאוללנכנסיםלתחבורהיבשתיתאו )3("
לתחנתתחבורהיבשתיתהנמצאתבמבנהאובמתחםסגור,ובכללזהלעובדים,
ונוסףעלכך-חובהלקבלהצהרתבריאותמעובדיםומהנכנסיםלתחבורה
יבשתיתאולתחנתתחבורהיבשתיתשהכניסהאליהןנעשיתברישוםאובהזמנה
מראשבמועדהכניסהאובמועדמוקדםיותר,ולענייןקטין-חובתתשאולאו

קבלתהצהרתבריאותלרבותמהאחראיעלהקטין;";

אחריפסקה)9(יבוא: )2(

חובתמפעילשלכליתחבורהיבשתית,כלישיטאוכליטיס,לנהל")10( )א(
רשימתמספריטלפוןשנמסרולושלנוסעים,עובדיםונותנישירותיםבכלי
תחבורהכאמור)בפסקהזו-נוסעים(,לשםהעברתהלמשרדהבריאות
למטרתעריכתחקירהאפידמיולוגית-לגביכליתחבורהכאמורשהנסיעה
בונעשיתבתיאוםאובהזמנהמראש,אושהכניסהאליואוהשימושבו

מותניםברישוםאובזיהוי,ביןבעתהכניסהוביןבמועדמוקדםיותרר

חובתמפעילשלכליתחבורהכאמורבפסקתמשנה)א(לנהלגם )ב(
רשימתפרטיםמזהיםהכולליםשםפרטי,שםמשפחהומספרזהות,מספר
דרכוןאומספרמזההאחרשניתןעלידירשותשלטונית-לגבינוסעים
בכליתחבורהשבוהנוסעיםנדרשיםלמסורבעתהתיאום,ההזמנהאו

הרישוםמראשאובעתכניסתםאליופרטיםמזהיםר

חובתמפעילשלכליתחבורהכאמורבפסקתמשנה)א(לנהלגםרשימת )ג(
פרטיםבדברמספרמושבוזמןהכניסהלכליהתחבורהאוזמןהיציאהממנו

-לגבינוסעיםבכליתחבורהשבידיהמפעילשלוישפרטיםכאמורר

חובתנוסעבכליתחבורהכאמורבפסקתמשנה)א(,למסורמספר )ד(
טלפון,למטרתעריכתחקירהאפידמיולוגית,בעתהכניסהלכליהתחבורה

אובמועדמוקדםיותרר

חובתמפעילכליתחבורהכאמורבפסקהזולהעבירלמשרדהבריאות )ה(
רשימתמספריטלפוןורשימתפרטיםכאמורבפסקאותמשנה)א(עד)ג(

שברשותו,לשםעריכתחקירהאפידמיולוגית;";

בסעיף13לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"לוועדהשלהכנסת"יבוא"לוועדתהחוקה",8רתיקוןסעיף13
ובמקום"הוועדהשלהכנסת"יבוא"ועדתהחוקה"ר

בסעיףר1)א(לחוקהעיקרי,במקום"הוועדהשלהכנסת"יבוא"ועדתהחוקה"ר9רתיקוןסעיףר1

בסעיף16)ב(לחוקהעיקרי-10רתיקוןסעיף16

בפסקה)1(,בסופהיבוא"אובפיקוחו,וביתדיורמוגןכהגדרתובחוקהדיורהמוגן, )1(
התשע"ב-2012;";

פסקה)2(-תימחקר )2(

בסעיף21לחוקהעיקרי-11רתיקוןסעיף21

ההגבלות "ההכרזה, יבוא וההגבלות" "ההכרזה במקום השוליים, בכותרת )1(
והעבירותשיחולו";
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העבירות העבירות, ההגבלות, "ההכרזה, יבוא וההגבלות" "ההכרזה במקום )2(
המינהליותוהקנסותהמינהליים"ר

22)א(לחוקהעיקרי,במקום"תוגשההשגהלגורםהממונהעלמישנתןאת12רתיקוןסעיף22 בסעיף
ההחלטה"יבוא"תקבעגורםבכיר,הממונהעלמישנתןאתההחלטה,שההשגהתוגש

לו"ר

הוספתסימןד'
לפרקג'

אחריסעיף22לחוקהעיקרייבוא:13ר

"סימן ד': בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה

הגדרות-סימןד'
ותחולה

בסימןזה-22אר )א(

"חייבבבידוד"-אדםשחלהעליוחובתבידודלפיסעיף20
לפקודתבריאותהעם,לרבותחולהכמשמעותולפי

הוראותהסעיףהאמור;

"אפוטרופוס"-אפוטרופוסלענייניםרפואייםאואישייםאו
מיופהכוחלפיייפויכוחמתמשךבענייניםרפואיים
אואישייםשנכנסלתוקףכמשמעותםבחוקהכשרות

המשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-31962;

"חוזר"-אזרחישראל,בעלרישיוןלישיבתקבעבישראל
אומחזיקבאשרתעולהשהגיעלישראלמחוצהלה,
למעטמישהגיעמיהודהוהשומרוןאומחבלעזהולא
היהבמדינהאחרתבמהלךר1הימיםהאחרוניםשלפני

הגעתולישראל;

"בעלרישיוןלישיבתארעי"-בעלרישיוןלישיבתארעיכללי
לפיחוקהכניסהלישראל,שהגיעלישראל בישראל
למעטמישהגיעמיהודהוהשומרוןאו מחוצהלה,
מחבלעזהולאהיהבמדינהאחרתבמהלךר1הימים

האחרוניםשלפניהגעתולישראל;

"חוקהכניסהלישראל"-חוקהכניסהלישראל,התשי"ב-
1952ר;

"המנהל"-כהגדרתובפקודתבריאותהעם;

אכסניה או מלון בית - המדינה" מטעם לבידוד "מקום
שנקבעובידיהמדינהכמקוםהמיועדלבידודבמימונה;

"מסגרתחוץ־ביתית"-מסגרתהמשמשתחלופתביתבפיקוח
החברתיים, והשירותים הרווחה העבודה, משרד
בהפעלתואומטעמואובהפעלתהמחלקהלשירותים

חברתייםברשותהמקומיתאומטעמה;

להוראות בהתאם הפועל מאלה, אחד - המוסמך" "הנציג
ולהנחיותשלמשרדהבריאותולאחרשקיבלהדרכה
מתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפיסימןזה:

קציןביקורתהגבולותאועובדרשותהאוכלוסין )1(
וההגירהשראשהרשותהסמיךלכך;

העבירות העבירות, ההגבלות, "ההכרזה, יבוא וההגבלות" "ההכרזה במקום )2(
המינהליותוהקנסותהמינהליים"ר

22)א(לחוקהעיקרי,במקום"תוגשההשגהלגורםהממונהעלמישנתןאת12ר בסעיף
ההחלטה"יבוא"תקבעגורםבכיר,הממונהעלמישנתןאתההחלטה,שההשגהתוגש

לו"ר

תיקוןסעיף22

הוספתסימןד'אחריסעיף22לחוקהעיקרייבוא:13ר
לפרקג'

"סימן ד': בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה

הגדרות-סימןד'
ותחולה

בסימןזה-22אר )א(

"חייבבבידוד"-אדםשחלהעליוחובתבידודלפיסעיף20
לפקודתבריאותהעם,לרבותחולהכמשמעותולפי

הוראותהסעיףהאמור;



"אפוטרופוס"-אפוטרופוסלענייניםרפואייםאואישייםאו
מיופהכוחלפיייפויכוחמתמשךבענייניםרפואיים
אואישייםשנכנסלתוקףכמשמעותםבחוקהכשרות

המשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-31962;

"חוזר"-אזרחישראל,בעלרישיוןלישיבתקבעבישראל
אומחזיקבאשרתעולהשהגיעלישראלמחוצהלה,
למעטמישהגיעמיהודהוהשומרוןאומחבלעזהולא
היהבמדינהאחרתבמהלךר1הימיםהאחרוניםשלפני

הגעתולישראל;

"בעלרישיוןלישיבתארעי"-בעלרישיוןלישיבתארעיכללי
בישראללפיחוקהכניסהלישראל,שהגיעלישראל
למעטמישהגיעמיהודהוהשומרוןאו מחוצהלה,
מחבלעזהולאהיהבמדינהאחרתבמהלךר1הימים

האחרוניםשלפניהגעתולישראל;

"חוקהכניסהלישראל"-חוקהכניסהלישראל,התשי"ב-
1952ר;

"המנהל"-כהגדרתובפקודתבריאותהעם;

אכסניה או מלון בית - המדינה" מטעם לבידוד "מקום
שנקבעובידיהמדינהכמקוםהמיועדלבידודבמימונה;

"מסגרתחוץ־ביתית"-מסגרתהמשמשתחלופתביתבפיקוח
החברתיים, והשירותים הרווחה העבודה, משרד
בהפעלתואומטעמואובהפעלתהמחלקהלשירותים

חברתייםברשותהמקומיתאומטעמה;

להוראות בהתאם הפועל מאלה, אחד - המוסמך" "הנציג
ולהנחיותשלמשרדהבריאותולאחרשקיבלהדרכה
מתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפיסימןזה:

קציןביקורתהגבולותאועובדרשותהאוכלוסין )1(
וההגירהשראשהרשותהסמיךלכך;

ס"חהתשכ"ב,עמ'120ר 3

ס"חהתשי"ב,עמ'ר35ר ר

הערות
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משרד של הכללי שהמנהל המדינה עובד )2(
הבריאותאוהמנהלהכללישלמשרדהפניםהסמיך

לכך;

"פנימייה"-מוסדהמקייםפעילותחינוךהמשמשגםכמקום
מגוריםעבורהשוהיםבו,למעטמסגרתחוץ־ביתית;

בריאות ביטוח לחוק 2 בסעיף כהגדרתה - "קופתחולים"
ממלכתי,התשנ"ד-ר5199;

"הרופאהמוסמך"-רופאמחוזיאורופאראשישלקופת
חוליםהמוסמךלהורותעלבידודבמקוםלבידודמטעם
המדינהלפיסעיף22ד,ולענייןאדםהמתגוררבמסגרת
חוץ־ביתית-רופאראשימנהלמערךשירותיהבריאות

שלמשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתייםר

הוראותסימןזהיחולובתקופתתוקפהשלהכרזהעל )ב(
מצבחירוםבשלנגיףהקורונהר

הוראותסעיפים22בעד22דלאיחולואםהמנהלהודיע )ג(
כיאיןמקומותפנוייםבמקוםלבידודמטעםהמדינהולמשך

התקופהשהודיעלגביהר

בידודשלאדם
שנכנסלישראל

או22בר מגוריו בבית בבידוד ישהה בבידוד החייב חוזר )א(
במקוםאחרהעומדלרשותולפיסעיף20לפקודתבריאות

העם,ובלבדשביצעאתכלאלה:

בבירורשערךלוהנציגהמוסמך,הואפירטבפניו )1(
אתמקוםהבידודהעומדלרשותוואתתנאיו;

חובת את קיים כי המוסמך לנציג הראה הוא )2(
הדיווחלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם;

התחייבות על המוסמך הנציג בפני חתם הוא )3(
להגיעלמקוםהבידודשלאבתחבורהציבוריתבהתאם

להוראותלפיסעיף20לפקודתבריאותהעםר

המוסמךרשאי הנציג )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
המדינה, מטעם לבידוד במקום לשהות לחוזר להורות
בסעיף המפורטים התנאים אחד את קיים לא החוזר אם
לאחר לקיימם שהות לו שניתנה ובלבד ו–)3(, )א()2( קטן
המוסמך הנציג אם או אי־קיומם משמעות לו שהוסברה
השתכנע,בבירורשערךלחוזרלפיסעיףקטן)א()1(,כיהחוזר
אינויכוללקייםאתתנאיהבידודבמלואםבבידודבבית
מגוריואובמקוםאחרהעומדלרשותובהתאםלהוראותלפי

סעיף20לפקודתבריאותהעםר

המנהלרשאילאשרבקשהשלחוזר,שהורולולקיים )ג(
אתהבידודבמקוםלבידודמטעםהמדינה,לשהותבמקום
בידודאחראובתנאיבידודלאמלאים,מטעמיםבריאותיים
אוהומניטריים,עקבנסיבותאישיותאובנסיבותמיוחדות

ס"חהתשנ"ד,עמ'156ר 5

הערות
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עם אדם של קטין, של בעניינו בקשה זה ובכלל אחרות,
מוגבלותאושלאדםשמונהלואפוטרופוסובתנאיםשיורה
המנהל,באישור,לענייןאותובידוד;ההחלטהבבקשהתינתן
בהקדםהאפשריולפניהעברהלמקוםלבידודמטעםהמדינהר

הוראותסעיףזהיחולוגםעלבעלרישיוןלישיבתארעי )ד(
החייבבבידוד,ובלבדשלאיהיהבכךכדילגרועמסמכויות

שרהפניםלפיחוקהכניסהלישראלר

בידודשלאדם
שנכנסלישראל

בנסיבותמיוחדות

הממשלהרשאיתלהכריזכיחוזריםשהםחייבים)א(22גר )1(
בבידודאוחוזריםכאמורממדינהאוממדינותמסוימות
ישהובבידודבמקוםלבידודמטעםהמדינה,אםשוכנעה
כיישסיכוןמוגברלהגעתחוליםלישראלמחוצהלהאו
ממדינהאוממדינותכאמורוכיכניסתםלישראלעלולה

להביאלהחמרהברמתהתחלואהבמדינהר

הכרזהכאמורבפסקה)1(תינתןעלסמךחוותדעת )2(
אפידמיולוגיתמטעםמשרדהבריאות,המתייחסת,בין
היתר,לשיעוריהתחלואהבמדינהאובמדינותכאמור;
לאתכריזהממשלהכאמוראלאלאחרשבחנהדרכי
פעולהחלופיותולאחרששקלהאתהצורךבהכרזה

מולמידתהפגיעהבזכויותשלחוזרמהכרזהכאמורר

חוזרים)ב( לעניין )א(, קטן בסעיף כאמור הכרזה )1(
לפי החוקה לוועדת תוגש יותר, או מדינות מחמש
הוראותסעיףקטן)ו(,והיארשאיתלאשרה,לאלאשרה
אולשנותאתתקופתתוקפה,בתוך8רשעותמהמועד
שהוגשהלה,ואםהסתיימההתקופההאמורהביום
מנוחהאושבתוןשנקבעבחיקוק-עדהשעה00:ר1

ביוםשלאחריוםהמנוחהאוהשבתוןכאמורר

החליטהועדתהחוקהלאשראתהצעתההכרזה, )2(
תפורסםההכרזהברשומותסמוךלאחרמכןותיכנס
לתוקףבמועדפרסומה,אלאאםכןנקבעבהמועד

מאוחריותרר

לאקיבלהועדתהחוקההחלטהבתוךהמועד )3(
האמור,תפורסםההכרזהברשומותותיכנסלתוקףעם
פרסומה,והכולאלאאםכןהחליטההממשלהאחרת,
ובלבדשמועדהכניסהלתוקףלאיהיהמוקדםממועד

הפרסוםברשומותר

הכרזה עליו שחלה חוזר 22ב, בסעיף האמור אף על )ג(
כאמורבסעיףזהישההעםכניסתולישראלבמקוםלבידוד

מטעםהמדינהבהתאםלהוראתהנציגהמוסמךר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,המנהלרשאילאשרבקשה )ד(
לא בידוד בתנאי או אחר בידוד במקום לשהות חוזר של
נסיבות עקב הומניטריים, או בריאותיים מטעמים מלאים,
בקשה זה ובכלל אחרות, מיוחדות בנסיבות או אישיות

עם אדם של קטין, של בעניינו בקשה זה ובכלל אחרות,
מוגבלותאושלאדםשמונהלואפוטרופוסובתנאיםשיורה
המנהל,באישור,לענייןאותובידוד;ההחלטהבבקשהתינתן
בהקדםהאפשריולפניהעברהלמקוםלבידודמטעםהמדינהר

הוראותסעיףזהיחולוגםעלבעלרישיוןלישיבתארעי )ד(
החייבבבידוד,ובלבדשלאיהיהבכךכדילגרועמסמכויות

שרהפניםלפיחוקהכניסהלישראלר

בידודשלאדם
שנכנסלישראל

בנסיבותמיוחדות

הממשלהרשאיתלהכריזכיחוזריםשהםחייבים)א(22גר )1(
בבידודאוחוזריםכאמורממדינהאוממדינותמסוימות
ישהובבידודבמקוםלבידודמטעםהמדינה,אםשוכנעה
כיישסיכוןמוגברלהגעתחוליםלישראלמחוצהלהאו
ממדינהאוממדינותכאמורוכיכניסתםלישראלעלולה

להביאלהחמרהברמתהתחלואהבמדינהר

הכרזהכאמורבפסקה)1(תינתןעלסמךחוותדעת )2(
אפידמיולוגיתמטעםמשרדהבריאות,המתייחסת,בין
היתר,לשיעוריהתחלואהבמדינהאובמדינותכאמור;
לאתכריזהממשלהכאמוראלאלאחרשבחנהדרכי
פעולהחלופיותולאחרששקלהאתהצורךבהכרזה

מולמידתהפגיעהבזכויותשלחוזרמהכרזהכאמורר

חוזרים)ב( לעניין )א(, קטן בסעיף כאמור הכרזה )1(
לפי החוקה לוועדת תוגש יותר, או מדינות מחמש
הוראותסעיףקטן)ו(,והיארשאיתלאשרה,לאלאשרה
אולשנותאתתקופתתוקפה,בתוך8רשעותמהמועד
שהוגשהלה,ואםהסתיימההתקופההאמורהביום
מנוחהאושבתוןשנקבעבחיקוק-עדהשעה00:ר1

ביוםשלאחריוםהמנוחהאוהשבתוןכאמורר

החליטהועדתהחוקהלאשראתהצעתההכרזה, )2(
תפורסםההכרזהברשומותסמוךלאחרמכןותיכנס
לתוקףבמועדפרסומה,אלאאםכןנקבעבהמועד

מאוחריותרר

לאקיבלהועדתהחוקההחלטהבתוךהמועד )3(
האמור,תפורסםההכרזהברשומותותיכנסלתוקףעם
פרסומה,והכולאלאאםכןהחליטההממשלהאחרת,
ובלבדשמועדהכניסהלתוקףלאיהיהמוקדםממועד

הפרסוםברשומותר

הכרזה עליו שחלה חוזר 22ב, בסעיף האמור אף על )ג(
כאמורבסעיףזהישההעםכניסתולישראלבמקוםלבידוד

מטעםהמדינהבהתאםלהוראתהנציגהמוסמךר



עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,המנהלרשאילאשרבקשה )ד(
לא בידוד בתנאי או אחר בידוד במקום לשהות חוזר של
נסיבות עקב הומניטריים, או בריאותיים מטעמים מלאים,
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בעניינושלקטין,שלאדםעםמוגבלותאושלאדםשמונה
לואפוטרופוס,ובתנאיםשיורההמנהל,באישור,לענייןאותו
בידוד;ההחלטהבבקשהתינתןבהקדםהאפשריולפניהעברה

למקוםלבידודמטעםהמדינהר

הוראותסעיףזהיחולוגםעלבעלרישיוןלישיבתארעי )ה(
החייבבבידוד,ובלבדשלאיהיהבכךכדילגרועמסמכויות

שרהפניםלפיחוקהכניסהלישראלר

הכריזההממשלהכאמורבסעיףזהתודיעעלכךמיד )ו(
לוועדתהחוקה;ההכרזה,הנימוקיםלהוהתשתיתהעובדתית

שביסודהיוגשולוועדהסמוךככלהאפשרלאחרההכרזהר

ותיכנס ברשומות תפורסם )א( קטן סעיף לפי הכרזה )ז(
לתוקףעםפרסומהאובמועדמאוחריותרשייקבעבהכרזהר

לתקופה בתוקפה תעמוד )א( קטן סעיף לפי הכרזה )ח(
שתיקבעבהושלאתעלהעלעשרהימים,ורשאיתהממשלה-

להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלו )1(
ההכרזה שתקופת ובלבד אחת, כל ימים עשרה על

הכוללתלאתעלהעלעשריםימים;

תוקפה את להאריך - החוקה ועדת באישור )2(
לתקופותנוספותשלאיעלועלר1ימיםכלאחת;

והכולובלבדשתקופתתוקפהשלהכרזהלפיסעיףקטןזה
תסתייםלאיאוחרמתוםתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצב
חירוםבשלנגיףהקורונה;ההוראותהחלותעלהכרזהלפי

סעיףזהיחולוגםעלהארכתההכרזהר

הכרזה לבטל רשאיות החוקה ועדת או הממשלה )ט(
לפיסעיףקטן)א(;חדלולהתקייםהנסיבותהמצדיקותאת
ההכרזה ביטול ההכרזה; את הממשלה תבטל ההכרזה,
יפורסםברשומותסמוךככלהאפשרלאחרקבלתההחלטה
וייכנסלתוקףעםפרסומוברשומותאובמועדמוקדםיותר

שייקבעבהחלטהר

הכרזהאוביטולהכרזהלפיסעיףזהיפורסמובאינטרנט, )י(
ובכללזהבאתריהאינטרנטשלמשרדראשהממשלה,משרד
החוץורשותהאוכלוסיןוההגירה,ויובאו,ככלהניתן,לידיעת
הנוגעיםבדברובכללזהלידיעתאנשיםהמבקשיםלהיכנס
לישראל,באמצעותשגרירויותוקונסוליות,פרסוםבערוצי
תקשורתאובכלדרךיעילהאחרתשתמצאהממשלהלנכון

בנסיבותהענייןר

בידודשלחייב
בבידודבמקום
לבידודמטעם

המדינה

לשהות22דר בבידוד החייב לאדם להורות רשאי מוסמך רופא
במקוםלבידודמטעםהמדינהאםשוכנע,לאחרבירורשנערך
לאותואדם,כיהואאינויכוללקייםאתתנאיהבידודבבית
מגוריואובמקוםאחרהעומדלרשותו,והכולבשיםלב,בין
השאר,לאופןקיוםהבידודבעברבאותומקום,לגודלהמקום,
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ומאפייניהן, בו שגרות הנפשות מספר בו, החדרים מספר
ולהשפעהעלבניביתושלהחייבבבידוד,והוארשאילאשר
לחייבבבידוד,לבקשתו,לשהותבתנאיבידודלאמלאים,
אישיות נסיבות עקב הומניטריים, או מטעמיםבריאותיים
אובנסיבותמיוחדותאחרותשיוצגולפניו,ובכללזהבקשה
בעניינושלקטין,שלאדםעםמוגבלותאושלאדםשמונה
לואפוטרופוס,ובתנאיםשיורההרופאהמוסמךלענייןאותו

בידודר

בידודבמקום
לבידודמטעם

המדינהשלקטין,
אדםעםמוגבלות

ואדםשמונהלו
אפוטרופוס

עלאףהאמורבסעיפים22בעד22ד,קטיןשהאחראי22הר )א(
עליואינוחייבבבידודעמולאישההבמקוםלבידודמטעם
המדינהאלאבנסיבותמיוחדותולאחרשהנציגהמוסמךאו
הרופאהמוסמך,לפיהעניין,וידאכיאיןבשהייתובמקום

כאמורכדילפגועבטובתו,ובכפוףלהוראותסעיףקטן)ב(ר

קטיןשלאמלאולו17שניםישההבמקוםלבידוד)ב( )1(
מטעםהמדינהרקבליוויהאחראיעלהקטיןר

במקום לשהות יכול שנים 17 לו שמלאו קטין )2(
לבידודמטעםהמדינהגםבליוויבגיראחרשמלאו
לור2שניםואינוהאחראיעלהקטיןאובליוויקרוב
משפחהבגיר,ובלבדשהקטיןוהאחראיעלהקטיןנתנו

אתהסכמתםלכךר

עלאףהאמורבפסקאות)1(ו–)2(,קטיןשמלאולו )3(
16שניםהשוההבפנימייהיכוללשהותבמקוםלבידוד
מטעםהמדינהבליוויבגירשמלאולור2שנים,כפי
והאחראי ובלבדשהקטין הפנימייה, מנהל שהחליט
עלהקטיןנתנואתהסכמתםלכך;הועברוכמהקטינים
מאותהפנימייהלמקוםלבידודמטעםהמדינה,יוכל
אותואדםלשמשמלווהלכמהקטינים,והכלבהסכמת
כלקטיןוהאחראיעלהקטין,ובלבדשבמקוםלבידוד
מטעםהמדינהששוהיםבוחייביבידודשאינםחולים,

לאיהיהמלווהאחדליותרמארבעהקטיניםר

עלאףהאמורבפסקאות)1(עד)3(,קטיןהשוהה )ר(
במסגרתחוץ־ביתיתמתוקףצושיפוטיישההבמקום
הכשרה בעל בגיר בליווי המדינה מטעם לבידוד
מתאימהכפישהחליטמנהלהמסגרתהחוץ־ביתית;
הועברוכמהקטיניםמאותהמסגרתחוץ־ביתיתלמקום
אחד מלווה לשמש יוכל המדינה, מטעם לבידוד

לארבעהקטינים,לכלהיותרר

עלאףהאמורבסעיפים22בעד22ד,לאישההאדםעם )ג(
מוגבלותבמקוםלבידודמטעםהמדינהאלאלאחרשהנציג
המוסמךאוהרופאהמוסמך,לפיהעניין,שוכנעכיהבידוד
אדם היותו בשל נזק אדם לאותו יגרום לא מקום באותו

ומאפייניהן, בו שגרות הנפשות מספר בו, החדרים מספר
ולהשפעהעלבניביתושלהחייבבבידוד,והוארשאילאשר
לחייבבבידוד,לבקשתו,לשהותבתנאיבידודלאמלאים,
אישיות נסיבות עקב הומניטריים, או מטעמיםבריאותיים
אובנסיבותמיוחדותאחרותשיוצגולפניו,ובכללזהבקשה
בעניינושלקטין,שלאדםעםמוגבלותאושלאדםשמונה
לואפוטרופוס,ובתנאיםשיורההרופאהמוסמךלענייןאותו

בידודר

בידודבמקום
לבידודמטעם

המדינהשלקטין,
אדםעםמוגבלות

ואדםשמונהלו
אפוטרופוס

עלאףהאמורבסעיפים22בעד22ד,קטיןשהאחראי22הר )א(
עליואינוחייבבבידודעמולאישההבמקוםלבידודמטעם
המדינהאלאבנסיבותמיוחדותולאחרשהנציגהמוסמךאו
הרופאהמוסמך,לפיהעניין,וידאכיאיןבשהייתובמקום

כאמורכדילפגועבטובתו,ובכפוףלהוראותסעיףקטן)ב(ר



קטיןשלאמלאולו17שניםישההבמקוםלבידוד)ב( )1(
מטעםהמדינהרקבליוויהאחראיעלהקטיןר

במקום לשהות יכול שנים 17 לו שמלאו קטין )2(
לבידודמטעםהמדינהגםבליוויבגיראחרשמלאו
לור2שניםואינוהאחראיעלהקטיןאובליוויקרוב
משפחהבגיר,ובלבדשהקטיןוהאחראיעלהקטיןנתנו

אתהסכמתםלכךר

)1(ו–)2(,קטיןשמלאו עלאףהאמורבפסקאות )3(
במקום לשהות יכול בפנימייה השוהה שנים 16 לו
לבידודמטעםהמדינהבליוויבגירשמלאולור2שנים,
כפישהחליטמנהלהפנימייה,ובלבדשהקטיןוהאחראי
עלהקטיןנתנואתהסכמתםלכך;הועברוכמהקטינים
מאותהפנימייהלמקוםלבידודמטעםהמדינה,יוכל
אותואדםלשמשמלווהלכמהקטינים,והכולבהסכמת
כלקטיןוהאחראיעלהקטין,ובלבדשבמקוםלבידוד
מטעםהמדינהששוהיםבוחייביבידודשאינםחולים,

לאיהיהמלווהאחדליותרמארבעהקטיניםר

עלאףהאמורבפסקאות)1(עד)3(,קטיןהשוהה )ר(
במסגרתחוץ־ביתיתמתוקףצושיפוטיישההבמקום
הכשרה בעל בגיר בליווי המדינה מטעם לבידוד
מתאימהכפישהחליטמנהלהמסגרתהחוץ־ביתית;
הועברוכמהקטיניםמאותהמסגרתחוץ־ביתיתלמקום
אחד מלווה לשמש יוכל המדינה, מטעם לבידוד

לארבעהקטינים,לכלהיותרר



עלאףהאמורבסעיפים22בעד22ד,לאישההאדםעם )ג(
מוגבלותבמקוםלבידודמטעםהמדינהאלאלאחרשהנציג
המוסמךאוהרופאהמוסמך,לפיהעניין,שוכנעכיהבידוד
אדם היותו בשל נזק אדם לאותו יגרום לא מקום באותו
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עםמוגבלותולאחרשווידאכיהמקוםנגישעבורובהתאם
מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון חוק לפי להוראות
התשנ"ח-61998,וניתןבומענהשתואםאתצרכיושלאותו
אדם,ליוויככלשהדברנדרשלו,ומסירתהודעהלגורמים

מטפליםאומלוויםשלהאדם,לבקשתור

אדםשמונהלואפוטרופוסלאישההבמקוםלבידוד )ד(
מטעםהמדינה,אלאבנסיבותחריגותובליוויהאפוטרופוסאו
בגיראחרהמטפלבענייניושלהאדם,ובלבדשהאפוטרופוס
והאדם,ככלשניתןלברראתדעתו,נתנואתהסכמתםלליווי
כאמור;הנציגהמוסמךאוהרופאהמוסמךלפיהעניין,רשאי
ליווי ללא אפוטרופוס לו שמונה אדם של שהייה לאשר
בנסיבותחריגותבלבד,לבקשתהאדםובהסכמתהאפוטרופוס

ולאחרשמצאכימתקיימותהוראותסעיףקטן)ג(ר

המנהלרשאילהורותעלתנאיםלשהייתושלקטין,אדם )ה(
עםמוגבלותאואדםשמונהלואפוטרופוסבמקוםלבידוד
ואת שלומו את להבטיח לצורך לב בשים המדינה מטעם

טובתור

המנהלרשאילאשרלחייבבבידודהשוההבמקוםלבידוד22ורסמכותהמנהל
שאינו במקום הבידוד חובת את להשלים המדינה מטעם

מקוםלבידודמטעםהמדינהבתנאיםשיקבער

לבידוד22זראחריותהמדינה במקום בבידוד ששוהה למי תספק המדינה )א(
מטעםהמדינהמזוןאיכותיוטריומוצריניקיון,תנאימגורים
תרופות לקבל יוכל כי ותוודא הולמים תברואה ותנאי

ושירותיםרפואייםאוסוציאלייםשהואנזקקלהםר

בכלמקוםלבידודמטעםהמדינהימונהנציגמטעם )ב(
המדינהשיהיהאחראילקשרעםהשוהיםבבידוד,לטיפול
בתלונותולתיאוםעםהגורמיםהנוגעיםבדבר,ובכללזהעם

משטרתישראללענייןשמירתהסדרהציבוריר

לכלאדםהשוההבמקוםלבידודמטעםהמדינהיהיה )ג(
גורםהאחראילבירורשלומוהנפשיולמתןתמיכהראשונית

לפיהצורךר

עלהחלטהפרטניתשלהנציגהמוסמךאושלהרופא22חרהשגהלמנהל )א(
22הניתןלהגישהשגה 22דאו 22ב, המוסמךלפיסעיפים

למנהלר

החלטתהמנהלבהשגהתהיהמנומקתותינתןבהקדם )ב(
האפשריולאיאוחרמ־ר2שעותמעתהגשתההשגה;המנהל
אם נוספות שעות ב־ר2 ההחלטה מתן את לדחות רשאי

התקיימונסיבותמיוחדותהמצדיקותזאתר

החלטהלפיסעיףקטן)א(תעמודבתוקפה,אלאאםכן )ג(
התקבלההחלטהאחרתבהשגהר

ס"חהתשנ"ח,עמ'152ר 6

הערות
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61)א()1(22טרעונשין מישעשהאחדמאלה,דינו-קנסכאמורבסעיף
לחוקהעונשין:

נכנסלישראלשהפראתהוראתהנציגהמוסמךלשהות )1(
במקוםלבידודמטעםהמדינה,בניגודלהוראותסעיף22באו

22ג;

אדםהחייבבבידודשהפראתהוראתהרופאהמוסמך )2(
לשהותבמקוםלבידודמטעםהמדינה,בניגודלהוראותסעיף

22דר

מינהלית22ירעבירותמינהליות עבירה היא 22ט בסעיף כאמור עבירה )א(
החוק והוראות המינהליות, העבירות בחוק כמשמעותה

האמוריחולועליהבשינוייםהמחויביםר

קנס יהיה )א( קטן בסעיף כאמור מינהלית לעבירה )ב(
מינהליקצובשל5,000שקליםחדשיםר

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(שהיאעבירהמינהליתחוזרתכהגדרתהבסעיף2)ג(
לחוקהעבירותהמינהליות,יהיהכפלהקנסהמינהליהאמור

בסעיףקטן)ב(,לפיהענייןר

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיף )ד(
קטן)ב(,שהיאעבירהמינהליתנמשכת,יהיהבשיעורחמישית
מהקנסהקבועבסעיףקטן)ב(,לכליוםשבונמשכתהעבירה
לחוק 8)ב1( בסעיף כאמור בהתראה שנקבע המועד לאחר

העבירותהמינהליותר

הגורםהמוסמךלהטילקנסמינהליעלעבירהמינהלית )ה(
לפיסעיףזההואשוטראוגורםמוסמךכאמורבסעיף25)א(

)2(,ויהיונתונותלוהסמכויותלפיסעיף26ר

לשםמילויתפקידיםלפיסעיפים22בעד22היהיונתונות22יארסמכויות
לנציגהמוסמךולרופאהמוסמךהסמכויותהמפורטותבסעיף

26)1(ו–)2(ר

מקוםלבידוד
מטעםהמדינה

לענייןחוקהמאבק
בתופעתהשכרות

בתופעת22יבר המאבק בחוק ציבורי" "מקום ההגדרה לעניין
השכרות,התש"ע-72010,יראומקוםלבידודמטעםהמדינה,

למעטחדרבמקוםכאמורהמשמשלמגורים,כמקוםציבוריר

עלמידעשהתקבללפיהוראותסימןזהאובמסגרתמילוי22יגרשמירתמידע
תפקידלפיסימןזהיחולוהוראותאלה:

המידעישמשלשםקיוםהוראותסימןזהולתכליתזו )1(
בלבד;

הגישהלמידעתוגבלרקלבעליתפקידיםשהואדרוש )2(
להםולשםמילויתפקידם;

אדםשהגיעאליומידעלפיהוראותסימןזהישמור )3(
אותובסוד,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבושימושאלא

לשםקיוםהוראותסימןזהר

61)א()1(22טרעונשין מישעשהאחדמאלה,דינו-קנסכאמורבסעיף
לחוקהעונשין:

נכנסלישראלשהפראתהוראתהנציגהמוסמךלשהות )1(
22ב במקוםלבידודמטעםהמדינה,בניגודלהוראותסעיף

או22ג;

אדםהחייבבבידודשהפראתהוראתהרופאהמוסמך )2(
להוראות בניגוד המדינה, מטעם לבידוד במקום לשהות

סעיף22דר



מינהלית22ירעבירותמינהליות עבירה היא 22ט בסעיף כאמור עבירה )א(
החוק והוראות המינהליות, העבירות בחוק כמשמעותה

האמוריחולועליהבשינוייםהמחויביםר

קנס יהיה )א( קטן בסעיף כאמור מינהלית לעבירה )ב(
מינהליקצובשל5,000שקליםחדשיםר

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(שהיאעבירהמינהליתחוזרתכהגדרתהבסעיף2)ג(
לחוקהעבירותהמינהליות,יהיהכפלהקנסהמינהליהאמור

בסעיףקטן)ב(,לפיהענייןר

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיף )ד(
קטן)ב(,שהיאעבירהמינהליתנמשכת,יהיהבשיעורחמישית
מהקנסהקבועבסעיףקטן)ב(,לכליוםשבונמשכתהעבירה
לחוק 8)ב1( בסעיף כאמור בהתראה שנקבע המועד לאחר

העבירותהמינהליותר

הגורםהמוסמךלהטילקנסמינהליעלעבירהמינהלית )ה(
לפיסעיףזההואשוטראוגורםמוסמךכאמורבסעיף25)א()2(,

ויהיונתונותלוהסמכויותלפיסעיף26ר

לשםמילויתפקידיםלפיסעיפים22בעד22היהיונתונות22יארסמכויות
המפורטות הסמכויות המוסמך ולרופא המוסמך לנציג

בסעיף26)1(ו–)2(ר

מקוםלבידוד
מטעםהמדינה

לענייןחוקהמאבק
בתופעתהשכרות

בתופעת22יבר המאבק בחוק ציבורי" "מקום ההגדרה לעניין
השכרות,התש"ע-72010,יראומקוםלבידודמטעםהמדינה,

למעטחדרבמקוםכאמורהמשמשלמגורים,כמקוםציבוריר

עלמידעשהתקבללפיהוראותסימןזהאובמסגרתמילוי22יגרשמירתמידע
תפקידלפיסימןזהיחולוהוראותאלה:

המידעישמשלשםקיוםהוראותסימןזהולתכליתזו )1(
בלבד;

הגישהלמידעתוגבלרקלבעליתפקידיםשהואדרוש )2(
להםולשםמילויתפקידם;

אדםשהגיעאליומידעלפיהוראותסימןזהישמור )3(
אותובסוד,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבושימושאלא

לשםקיוםהוראותסימןזהר

ס"חהתש"ע,עמ'ר50ר 7

הערות
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אדםהשוההבמקוםלבידודמטעםהמדינהאואדם22ידרסיועמשפטי )א(
שניתנהלוהוראהלשהותבבידודכאמור,זכאילסיועמשפטי
בעתירותלפיפרט62לתוספתהראשונהלחוקבתימשפט

לענייניםמינהליים,בענייןהחלטהפרטניתלפיסימןזהר

באמצעות יינתן )א( קטן בסעיף כאמור משפטי סיוע )ב(
הסיוע לחוק בהתאם הפועלות המשפטי הסיוע לשכות
לפי זה ובכלל הוראותיו, ולפי התשל"ב-81972, המשפטי,
סעיפים2עדרלחוקהאמור;איןבאמורכדילגרועממתן

שירותמשפטיבענייןאחר,לפיהחוקהאמורוהוראותיור

קיוםחובתבידוד
בפנימייה

לבקשתמנהלפנימייהובתיאוםעמו,רשאיהמנהללאשרכי22טור
חובתהבידודשלשוהיםבפנימייהתקויםבפנימייהעצמה,
והכול העניין, בנסיבות ומוצדק יעיל הדבר כי מצא אם
בהתאםלהוראותולהנחיותמשרדהבריאותולתנאיםשיורה
עליהםלשםמניעתהדבקהבנגיףהקורונה,ובכללזהלעניין
תנאיהשהייהוהבידוד,ניקוי,חיטוי,מיגון,איוורורובשיםלב

למאפייניהמקוםוהשוהיםבור

מידעלשוהים
במקוםלבידוד
מטעםהמדינה

עםהגעתאדםלמקוםלבידודמטעםהמדינהלשםשהייה22טזר
בו,יימסרלומידעבשפההמובנתלובדברכלליההתנהגות
החליםבמקוםלפיכלדין,ובכללזהחפציםוחומריםשאסור
להכניסםלמקום,וכןפירוטחובותיווזכויותיוופרטיםליצירת
לציבור יפורסם המידע בדבר; הנוגעים גורמים עם קשר

בעברית,בערביתובאנגלית,לפחותר"

בסעיף25לחוקהעיקרי-ר1רתיקוןסעיף25

בכותרתהשוליים,המילים"ומינהלתאכיפהארצית"-יימחקו; )1(

בסעיףקטן)ב(,הסיפההחלבמילים"קבעההממשלה"-תימחק; )2(

סעיפיםקטנים)ג(עד)ה(-בטליםר )3(

בסעיף26לחוקהעיקרי,ברישהאחרי"שבשלהןניתןלהטילקנסכאמור"יבוא"והגשת15רתיקוןסעיף26
דיןוחשבוןהמשמשלמתןצוסגירהמינהלילפיסעיף32ב"ר

בסעיף27לחוקהעיקרי-16רתיקוןסעיף27

בכותרתהשוליים,המילים"ואיסורעלסירובלהוראתפיזורהתקהלות"-יימחקו; )1(

סעיףקטן)ב(-בטלר )2(

הוספתסעיפים
28או־28ב

אחריסעיף28לחוקהעיקרייבוא:17ר

"איסורעלסירוב
להוראתפיזור

התקהלות-
עונשין

בניגוד28אר התקהלות לפיזור שוטר להוראת אדם סירב )א(
לתקנותלפיסעיפים6עד9או12,בהתאםלסמכותהאמורה
לחוק 61)א()1( בסעיף כאמור קנס - דינו 27)א()3(, בסעיף

העונשיןר

מינהלית עבירה היא )א( קטן בסעיף כאמור עבירה )ב(
החוק והוראות המינהליות העבירות בחוק כמשמעותה

האמוריחולועליהבשינוייםהמחויביםר

ס"חהתשל"ב,עמ'95ר 8

הערות
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הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(יהיה1,000שקליםחדשיםר

הקנסהמינהליהקצובלעבירהכאמורבסעיףזהשהיא )ד(
עבירהמינהליתחוזרתכהגדרתהבסעיף2)ג(לחוקהעבירות
המינהליות,יהיהכפלהקנסהמינהליהאמורבסעיףקטן)ג(,

לפיהענייןר

הגורםהמוסמךלתתקנסמינהליכאמוריהיהשוטר )ה(
ויהיונתונותלוהסמכויותלפיסעיף26ר

מינהלתאכיפה
ארצית

גורםמוסמךכאמורבסעיף25)א(וגורםמורשהכאמור28בר )א(
פיקוח למדיניות בכפוף סמכותם את יפעילו 32א בסעיף
ישראל במשטרת ארצית אכיפה מינהלת שתקבע ואכיפה
)בחוקזה-מינהלתאכיפה(;המדיניותתיקבעבהתייעצותעם
משרדהבריאותובהתחשב,ביןהשאר,בצורךבאכיפהכלל־

ארציתלפיאמותמידהשוויוניות,בשיםלבלצורךבקביעת
תנאיםלאכיפהכלפיאוכלוסיותמיוחדות,ובכללזהאנשים
וכןבאפשרותלהימנעמהטלתקנס מוגבלותוקטינים, עם

בהתאםלנסיבותהענייןר

מינהלתהאכיפהתהיהאחראית,ביןהיתר,עלנושאים )ב(
אלה:

הנחייתהגורמיםהמוסמכים; )1(

ייעודית בהכשרה עניין, בכל הצורך, שקילת )2(
וקביעתתוכניההכשרההנדרשיםבמקריםהמתאימים;

לגורמים המתאימים במקרים הכשרות ביצוע )3(
מוסמכיםהמנוייםבסעיף25)א()1(ו–)2(ר

גוףממשלתיאותאגידסטטוטוריהמפעילגורםמוסמך )ג(
בשטחה המפעילה מקומית ורשות 25)א()2( בסעיף כאמור
גורמיםמוסמכיםכאמורבסעיף25)א()3(עד)6(יטפלובפניות
מהציבורבנוגעלאופןהפעלתהסמכויותהאמורותבסעיפים
25)א(ו־26,בידיהגורמיםהמוסמכים;גוףממשלתי,תאגיד
סטטוטוריורשותמקומיתכאמוריפרסמובאתרהאינטרנט
הזמנים לוחות הפנייה, הגשת אופן בדבר הוראות שלהם
לטיפולבהוכןפרטיםבדבראופןיצירתהקשרלשםקבלת

פניותמהציבורר

גוףממשלתיאותאגידסטטוטוריהמפעילגורםמוסמך )ד(
בשטחה המפעילה מקומית ורשות 25)א()2( בסעיף כאמור
ידווחו )6( עד 25)א()3( בסעיף כאמור מוסמכים גורמים
למינהלתהאכיפה,באופןובתדירותשתורהמינהלתהאכיפה,
בתיאוםעםמרכזהשלטוןהמקומי,מרכזהמועצותהאזוריות

אוהתאגידהסטטוטורי,לפיהעניין,עלכלאלה:

מספרכתביהאישוםשהוגשובשלעבירותלפי )1(
חוקזהומספרפסקיהדיןשהסתיימובהרשעה;

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(יהיה1,000שקליםחדשיםר

הקנסהמינהליהקצובלעבירהכאמורבסעיףזהשהיא )ד(
עבירהמינהליתחוזרתכהגדרתהבסעיף2)ג(לחוקהעבירות
המינהליות,יהיהכפלהקנסהמינהליהאמורבסעיףקטן)ג(,

לפיהענייןר

הגורםהמוסמךלתתקנסמינהליכאמוריהיהשוטר )ה(
ויהיונתונותלוהסמכויותלפיסעיף26ר

מינהלתאכיפה
ארצית

גורםמוסמךכאמורבסעיף25)א(וגורםמורשהכאמור28בר )א(
פיקוח למדיניות בכפוף סמכותם את יפעילו 32א בסעיף
ישראל במשטרת ארצית אכיפה מינהלת שתקבע ואכיפה
)בחוקזה-מינהלתאכיפה(;המדיניותתיקבעבהתייעצותעם
משרדהבריאותובהתחשב,ביןהשאר,בצורךבאכיפהכלל־

ארציתלפיאמותמידהשוויוניות,בשיםלבלצורךבקביעת
תנאיםלאכיפהכלפיאוכלוסיותמיוחדות,ובכללזהאנשים
וכןבאפשרותלהימנעמהטלתקנס מוגבלותוקטינים, עם

בהתאםלנסיבותהענייןר

מינהלתהאכיפהתהיהאחראית,ביןהיתר,עלנושאים )ב(
אלה:

הנחייתהגורמיםהמוסמכים; )1(

ייעודית בהכשרה עניין, בכל הצורך, שקילת )2(
וקביעתתוכניההכשרההנדרשיםבמקריםהמתאימים;

לגורמים המתאימים במקרים הכשרות ביצוע )3(
מוסמכיםהמנוייםבסעיף25)א()1(ו–)2(ר

גוףממשלתיאותאגידסטטוטוריהמפעילגורםמוסמך )ג(
בשטחה המפעילה מקומית ורשות 25)א()2( בסעיף כאמור
יטפלו )6( עד 25)א()3( בסעיף כאמור מוסמכים גורמים
בפניותמהציבורבנוגעלאופןהפעלתהסמכויותהאמורות
בסעיפים25)א(ו־26,בידיהגורמיםהמוסמכים;גוףממשלתי,
באתר יפרסמו כאמור מקומית ורשות סטטוטורי תאגיד
האינטרנטשלהםהוראותבדבראופןהגשתהפנייה,לוחות
הזמניםלטיפולבהוכןפרטיםבדבראופןיצירתהקשרלשם

קבלתפניותמהציבורר

גוףממשלתיאותאגידסטטוטוריהמפעילגורםמוסמך )ד(
בשטחה המפעילה מקומית ורשות 25)א()2( בסעיף כאמור
ידווחו )6( עד 25)א()3( בסעיף כאמור מוסמכים גורמים
למינהלתהאכיפה,באופןובתדירותשתורהמינהלתהאכיפה,
בתיאוםעםמרכזהשלטוןהמקומי,מרכזהמועצותהאזוריות

אוהתאגידהסטטוטורי,לפיהעניין,עלכלאלה:

מספרכתביהאישוםשהוגשובשלעבירותלפי )1(
חוקזהומספרפסקיהדיןשהסתיימובהרשעה;
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מספרהקנסותהמינהלייםשהוטלולפיחוקזה )2(
בחלוקהלפיסעיפיהעבירהובציוןגובההקנסשהוטל,
הגורםהמוסמךשהטילאתהקנסלפיסעיף25)א()2(
או)3(עד)6(,מספרהקנסותשבוטלו,מספרהבקשות

שהוגשולהישפט,מספרההרשעותומספרהזיכויים;

מספרהפניותמהציבורשהתקבלולפיסעיףקטן )3(
)ג(,עיקריהפנייהואופןהטיפולבה;

הפקחיםהמוקציםלצורךפיקוחוהטלת מספר )ר(
קנסותמינהלייםלפיחוקזהר

רופאמחוזיידווחלמינהלתהאכיפהבאופןובתדירות )ה(
שתורהמינהלתהאכיפהעלמספרצוויהסגירההמינהליים
שנתןומספרהמקריםשבהםהחליטלאחרשימועשלאלתת
צו,בחלוקהלפיסוגיהמקומות,העילהלמתןהצו,ותקופת

תוקפושלהצור"

הוספתסימןב'1
לפרקד'

אחריסעיף32לחוקהעיקרייבוא:18ר

"סימן ב'1: צווי סגירה מינהליים

בסימןזה-32ארהגדרות-סימןב'1

"גורםמורשה"-כלאחדמאלה:

ראשהרשותהמקומיתשבתחומהנמצאהמקום; )1(

קציןמשטרהבדרגתסגן־ניצבומעלה; )2(

רופאמחוזי; )3(

"מקום"-

ביתעסקאומקוםהפתוחלציבורכמשמעותם )1(
בסעיף8)א(,למעטבתיתפילה,מוסדהמקייםפעילות

חינוךומסגרתרווחה;

לפי בתוספת המנוי מוגבל באזור מקום )2(
סעיף17)א(;

"צוסגירהמינהלי"-כמשמעותובסעיף32בר

ראהגורםמורשה,עליסודדיןוחשבוןשהגישלוהגורם32ברצוסגירהמינהלי )א(
המוסמך,כיהתקייםאחדמהמפורטיםלהלןלגבימקום,רשאי
כל ועל המקום על האחראי הגורם על בכתב לצוות הוא
מישמועסקבשירותו,מנימוקיםשיירשמובצו,להפסיקאת
העיסוקאואתהפעילותבמקוםאוחלקמהםאולסגוראת

המקוםאוחלקממנו:

המקוםפתוחלציבורבניגודלהוראותשנקבעו )1(
בתקנותלפיסעיף8אושנקבעועלידיועדתהשרים
לפיסעיף17או20)בסימןזה-הוראותהגבלתפעילות(

שלפיהןחלאיסורלפתוחאתהמקום;
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ניכרת במידה חורג במקום השוהים מספר )2(
מהוראותהגבלתפעילות;

הגורםהאחראיעלהמקוםהפרבמידהניכרת )3(
אתאחריותולכךשהעובדיםבמקוםהעבודהיקיימו
אתהחובהלעטותמסכהשנקבעהלפיסעיף20לפקודת

בריאותהעםר

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,ראהגורםמורשה )ב(
הרשות ראש שהוא מורשה גורם או מחוזי רופא שהוא
המקומיתכיהגורםהאחראיעלהמקוםהפרהפרהמהותית
אוהפרכמההפרות,לגבימקום,שלהוראהמהוראותהגבלת
פעילותאושלהוראהלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,
וכיבשלכךקייםחששמשמעותילהדבקהבנגיףהקורונה,
רשאיהואלצוותכאמורבסעיףקטן)א(;גורםמורשהשהוא
ראשהרשותהמקומיתרשאילצוותכאמוררקבהמלצתרופא

מחוזיר

כאמור מינהלי סגירה צו המורשה הגורם ייתן לא )ג(
בסעיפיםקטנים)א(או)ב(,אלאאםכןישלויסודסבירלהניח
כיבנסיבותהענייןשימושבאמצעישפגיעתופחותהלאימנע
אתהמשךההפרההאמורהבסעיפיםקטניםאלה;איןבאמור
כדילגרועמהאפשרותלהורותעלצוסגירהמינהליגםאם
לאננקטואמצעיאכיפהאחרים,בהתחשבבחומרתההפרהר

תקופתתוקפושלצוסגירהמינהליתהיהכמפורטבו, )ד(
ובלבדשלאתעלהעלשבעהימיםמיוםנתינתו,אלאאםכן
בוטלקודםלכןבהחלטהבעיוןחוזרלפיסעיףקטן)ז(,בהשגה
לפיסעיף32חאובהחלטתביתמשפטבעתירהלפיסעיף32טר

ניתןצוסגירהמינהלי,למעטצולפיהוראותסעיףקטן )ה(
)א()1(,לאיוטלקנסמינהליבשלאותההפרהשבשלהניתן

הצור

נתןגורםמורשהצוסגירהמינהליומצאכילאתוקן )ו(
ליקוישבשלוניתןהצועדתוםתקופתתוקפושלהצו,רשאי
הואלהאריךולחזורולהאריךאתתוקפולתקופהכמפורטבו
שלאתעלהעלשבעהימים,ובלבדשתקופתתוקפוהכוללת
ר1ימיםמיוםנתינתו;הוארךהצו, שלהצולאתעלהעל
יעמודבתוקפואלאאםכןבוטלקודםלכןבהחלטהבעיון
חוזרלפיסעיףקטן)ז(,בהשגהלפיסעיף32חאובהחלטתבית

משפטבעתירהלפיסעיף32טר

מישנפגעמצוסגירהמינהליאומהחלטהעלהארכת )ז(
תוקפולפיסעיףזהרשאילפנותלגורםהמורשהבבקשהלעיון
חוזרבצושנתן,אםנתגלועובדותחדשות,נשתנוהנסיבות

אותוקנוהליקוייםשפורטובצור

שיקולהדעת
בהחלטהעלמתן
צוסגירהמינהלי

בבואולתתצוסגירהמינהלי,ישקולהגורםהמורשהבין32גר
השאראתאלה:

ניכרת במידה חורג במקום השוהים מספר )2(
מהוראותהגבלתפעילות;

הגורםהאחראיעלהמקוםהפרבמידהניכרת )3(
אתאחריותולכךשהעובדיםבמקוםהעבודהיקיימו
אתהחובהלעטותמסכהשנקבעהלפיסעיף20לפקודת

בריאותהעםר

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,ראהגורםמורשה )ב(
הרשות ראש שהוא מורשה גורם או מחוזי רופא שהוא
המקומיתכיהגורםהאחראיעלהמקוםהפרהפרהמהותית
אוהפרכמההפרות,לגבימקום,שלהוראהמהוראותהגבלת
פעילותאושלהוראהלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,
וכיבשלכךקייםחששמשמעותילהדבקהבנגיףהקורונה,
רשאיהואלצוותכאמורבסעיףקטן)א(;גורםמורשהשהוא
ראשהרשותהמקומיתרשאילצוותכאמוררקבהמלצתרופא

מחוזיר

כאמור מינהלי סגירה צו המורשה הגורם ייתן לא )ג(
בסעיפיםקטנים)א(או)ב(,אלאאםכןישלויסודסבירלהניח
כיבנסיבותהענייןשימושבאמצעישפגיעתופחותהלאימנע
אתהמשךההפרההאמורהבסעיפיםקטניםאלה;איןבאמור
כדילגרועמהאפשרותלהורותעלצוסגירהמינהליגםאם
לאננקטואמצעיאכיפהאחרים,בהתחשבבחומרתההפרהר

תקופתתוקפושלצוסגירהמינהליתהיהכמפורטבו, )ד(
ובלבדשלאתעלהעלשבעהימיםמיוםנתינתו,אלאאםכן
בוטלקודםלכןבהחלטהבעיוןחוזרלפיסעיףקטן)ז(,בהשגה
לפיסעיף32חאובהחלטתביתמשפטבעתירהלפיסעיף32טר

סעיף הוראות לפי צו למעט מינהלי, סגירה צו ניתן )ה(
קטן)א()1(,לאיוטלקנסמינהליבשלאותההפרהשבשלה

ניתןהצור

נתןגורםמורשהצוסגירהמינהליומצאכילאתוקן )ו(
ליקוישבשלוניתןהצועדתוםתקופתתוקפושלהצו,רשאי
הואלהאריךולחזורולהאריךאתתוקפולתקופהכמפורטבו
שלאתעלהעלשבעהימים,ובלבדשתקופתתוקפוהכוללת
ר1ימיםמיוםנתינתו;הוארךהצו, שלהצולאתעלהעל
יעמודבתוקפואלאאםכןבוטלקודםלכןבהחלטהבעיון
חוזרלפיסעיףקטן)ז(,בהשגהלפיסעיף32חאובהחלטתבית

משפטבעתירהלפיסעיף32טר

מישנפגעמצוסגירהמינהליאומהחלטהעלהארכת )ז(
תוקפולפיסעיףזהרשאילפנותלגורםהמורשהבבקשהלעיון
חוזרבצושנתן,אםנתגלועובדותחדשות,נשתנוהנסיבות

אותוקנוהליקוייםשפורטובצור

שיקולהדעת
בהחלטהעלמתן
צוסגירהמינהלי

בבואולתתצוסגירהמינהלי,ישקולהגורםהמורשהבין32גר
השאראתאלה:
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שעשויים לאדם או לציבור הנזק או הסכנה מידת )1(
להיגרםכתוצאהמהמשךהפעילותאוהעיסוקבמקום;

ביצועעבירותאוהפרותקודמותשלהוראהמהוראות )2(
הגבלתפעילותאולפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,במקום,
לרבותעבירותאוהפרותשניתנהבשלהןהתראהאואזהרה;

האפשרותלתקןאתהליקויבתוךזמןסבירבלאצורך )3(
במתןצו;

האפשרותלנקוטאמצעיאכיפהאחריםלפיחוקזה; )ר(

ידיעתהגורםהאחראיעלהמקוםעלביצועעבירותאו )5(
הפרותבמקוםשלהוראהמהוראותהגבלתפעילותאולפי
סעיף20לפקודתבריאותהעם,אועלהכוונהלבצעעבירה

אוהפרהכאמור;

חיוניותהמקוםלציבור; )6(

לענייןהיקףהצוומשךתוקפו-גםאתמידתהפגיעה )7(
שתיגרםלגורםהאחראיעלהמקוםממתןהצור

תוכנושלצו
סגירהמינהלי

גורםמורשההנותןצוסגירהמינהלייפרטבצואתכלאלה:32דר

פרטיםמזהיםלענייןהמקום,לרבותכתובתואומיקום )1(
המקרקעיןשבהםחלהצו;

משךתוקפושלהצו; )2(

תיאורהעובדותשעלפיהןהוחלטלתתאתהצו; )3(

פרטיםבדברזכותהשימועבפניהגורםהמורשהנותן )ר(
הצו,לרבותפרטיםבדבראופןההתקשרותעמו;

פרטיםבדברהזכותלבקשעיוןחוזרלפיסעיף32ב)ז( )5(
מהגורםהמורשהשנתןאתהצו,לרבותפרטיםבדבראופן

ההתקשרותעמו;

פרטיםבדברזכותההשגהלפיסעיף32ח,לרבותפרטים )6(
בדבראופןההתקשרותעםהגורםהדןבהשגה,וכןפרטים

בדברביתהמשפטשאליוניתןלעתורלפיסעיף32טר

המצאהשלצו
סגירהמינהלי

גורםמורשהאומימטעמוימציאאתצוהסגירההמינהלי32הר
המקום, על העת באותה שאחראי למי מסירה של בדרך
ועותקשלצוהסגירההמינהלייוצגבמקוםשעליוהואחל,
ובלבדשהגורםהמורשהאומימטעמוישלחבתוך8רשעות
הודעהבדואררשוםעלמתןצוהסגירהגםלגורםהאחראי

עלהמקוםר

מועדהסגירהלפי
צוסגירהמינהלי

כאמור32ור לציבור המקום ייסגר מינהלי, סגירה צו ניתן )א(
בסעיף32בבתוךר2שעותממועדמתןהצור

נותן המורשה הגורם )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
הצורשאילהורותבצועלסגירתהמקוםלאלתראםמצא
כיהופרהלגביהמקוםהפרהחמורהשלהוראהמהוראות
הגבלתפעילותאולפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,וכי
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הקורונה; בנגיף להדבקה משמעותי חשש כך בשל קיים
הוראהעלסגירתהמקוםלאלתרבצולפיסעיף32ב)ב(,של
גורםמורשהשהואראשהרשותהמקומיתהטעונההמלצת

רופאמחוזי,לאתינתןאלאלאחרקבלתהמלצהכאמורר

יידועגורמים
מורשיםאחרים

הגורם32זר כך על יודיע זה, פרק לפי מינהלי סגירה צו ניתן
המורשהנותןהצולגורמיםהמורשיםהאחריםמידלאחר

שניתןר

מישנפגעמצוסגירהמינהליאומהחלטהעלהארכת32חרהשגה )א(
תוקפולפיסעיף32ב,רשאילהגישהשגהכמפורטלהלן,לפי

העניין:

עלהחלטהשלגורםמורשהשהואראשהרשות )1(
המקומיתשניתנהלפיסעיף32ב)א(-לרופאמחוזי;

עלהחלטהשלגורםמורשהשהואראשהרשות )2(
סעיף לפי מחוזי רופא בהמלצת שניתנה המקומית
במשרד הציבור בריאות שירותי לראש - 32ב)ב(

הבריאותאוסגנו;

עלהחלטהשלגורםמורשהשהואקציןמשטרה )3(
בדרגתסגן־ניצבומעלה-למפקדמשטרתהמחוז;

עלהחלטהשלגורםמורשהשהוארופאמחוזי )ר(
-לראששירותיבריאותהציבורבמשרדהבריאותאו

סגנור

החלטהבהשגהתהיהמנומקתותינתןבתוךזמןסביר )ב(
שלאיעלהעל8רשעותממועדהגשתהר

עתירהעלהחלטה
בהשגה

עלהחלטהשניתנהבהשגהלפיסעיף32חניתןלעתורלבית32טר
משפטהשלום,הנמצאבאזורהשיפוטשבוניתנהההחלטה
בהשגה;הוגשהעתירהכאמור,יקייםביתהמשפטביקורת
שיפוטיתעלההחלטהשניתנהבהשגהויהיהרשאיגםלבחון

אםהתקיימוהדרישותלמתןהצולפיחוקזהר

ביצועשלצו
סגירהמינהלי

ניתןצוסגירהמינהליוהגורםהאחראיעלהמקוםהפראת32יר
האמורבצו,רשאיהגורםהמוסמךלנקוטפעולותהדרושות
באופןסבירלביצועהצו;משטרתישראלרשאיתלסייעלגורם

המוסמך,לפיבקשתו,ולעשותשימושבכוחסבירלשםכךר"

בסעיףר3)א(לחוקהעיקרי,פסקה)ר(-תימחקר19רתיקוןסעיףר3

37לחוקהעיקרי,המתקןאתהתוספתהראשונהלחוקבתימשפטלעניינים20רתיקוןסעיף37 בסעיף
מינהליים,התש"ס-92000,בפרט62המובאבו-

לפני"החלטהבהשגה"יבוא: )1(

"סמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונה-";

בסופויבוא"והחלטהפרטניתלפיסימןד'לפרקג'לחוקהאמור"ר )2(

בסעיףרר)ג(לחוקהעיקרי,אחרי"המכוןלמחקרביולוגיבישראל"יבוא"הרשותלהגנה21רתיקוןסעיףרר
עלעדים"ר

הקורונה; בנגיף להדבקה משמעותי חשש כך בשל קיים
הוראהעלסגירתהמקוםלאלתרבצולפיסעיף32ב)ב(,של
גורםמורשהשהואראשהרשותהמקומיתהטעונההמלצת

רופאמחוזי,לאתינתןאלאלאחרקבלתהמלצהכאמורר

יידועגורמים
מורשיםאחרים

הגורם32זר כך על יודיע זה, פרק לפי מינהלי סגירה צו ניתן
המורשהנותןהצולגורמיםהמורשיםהאחריםמידלאחר

שניתןר

מישנפגעמצוסגירהמינהליאומהחלטהעלהארכת32חרהשגה )א(
תוקפולפיסעיף32ב,רשאילהגישהשגהכמפורטלהלן,לפי

העניין:

עלהחלטהשלגורםמורשהשהואראשהרשות )1(
המקומיתשניתנהלפיסעיף32ב)א(-לרופאמחוזי;

ראש שהוא מורשה גורם של החלטה על )2(
הרשותהמקומיתשניתנהבהמלצתרופאמחוזילפי
סעיף32ב)ב(-לראששירותיבריאותהציבורבמשרד

הבריאותאוסגנו;

עלהחלטהשלגורםמורשהשהואקציןמשטרה )3(
בדרגתסגן־ניצבומעלה-למפקדמשטרתהמחוז;

עלהחלטהשלגורםמורשהשהוארופאמחוזי )ר(
-לראששירותיבריאותהציבורבמשרדהבריאותאו

סגנור

החלטהבהשגהתהיהמנומקתותינתןבתוךזמןסביר )ב(
שלאיעלהעל8רשעותממועדהגשתהר

עתירהעלהחלטה
בהשגה

עלהחלטהשניתנהבהשגהלפיסעיף32חניתןלעתורלבית32טר
משפטהשלום,הנמצאבאזורהשיפוטשבוניתנהההחלטה
בהשגה;הוגשהעתירהכאמור,יקייםביתהמשפטביקורת
שיפוטיתעלההחלטהשניתנהבהשגהויהיהרשאיגםלבחון

אםהתקיימוהדרישותלמתןהצולפיחוקזהר

ביצועשלצו
סגירהמינהלי

ניתןצוסגירהמינהליוהגורםהאחראיעלהמקוםהפראת32יר
האמורבצו,רשאיהגורםהמוסמךלנקוטפעולותהדרושות
באופןסבירלביצועהצו;משטרתישראלרשאיתלסייעלגורם

המוסמך,לפיבקשתו,ולעשותשימושבכוחסבירלשםכךר"

תיקוןסעיףר3בסעיףר3)א(לחוקהעיקרי,פסקה)ר(-תימחקר19ר

37לחוקהעיקרי,המתקןאתהתוספתהראשונהלחוקבתימשפטלעניינים20ר בסעיף
מינהליים,התש"ס-92000,בפרט62המובאבו-

תיקוןסעיף37

לפני"החלטהבהשגה"יבוא: )1(

"סמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונה-";

בסופויבוא"והחלטהפרטניתלפיסימןד'לפרקג'לחוקהאמור"ר )2(

בסעיףרר)ג(לחוקהעיקרי,אחרי"המכוןלמחקרביולוגיבישראל"יבוא"הרשותלהגנה21ר
עלעדים"ר

תיקוןסעיףרר

ס"חהתש"ס,עמ'190;התש"ף,עמ'320ר 9

הערות
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בסעיף6רלחוקהעיקרי,אחרי"לפיסעיף7)1("יבוא"ולעניןהכרזהלפיסעיף22ג"ר22רתיקוןסעיף6ר

בסעיף7רלחוקהעיקרי-23רתיקוןסעיף7ר

בכותרתהשוליים,במקום"ועדותהכנסת"יבוא"הכנסתוועדותיה"; )1(

האמורבויסומן")ב("ולפניויבוא: )2(

הגבלהלפיסעיף9לחוקהכנסת,התשנ"ד-ר10199,אולפיתקנוןהכנסתעל ")א(
כינוסהכנסתבתקופתפגרתהכנסתלאתחוללענייןכינוסהלדיוןבהכרזהלפי

סעיף2,בביטולהכרזהלפיסעיף3ובתקנותלפיסעיףרר";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"לפיסעיף2,"יבוא"דיוןבביטולהכרזהלפיסעיף3,",ובמקום )3(
"והכרזהעלאזורמוגבללפיסעיף13"יבוא"הכרזהאוביטולהכרזהעלאזורמוגבל

לפיסעיפים13ו־ר1והכרזהאוביטולהכרזהלפיסעיף22ג"ר

בסעיף8רלחוקהעיקרי-ר2רתיקוןסעיף8ר

האמורבויסומן")א(",ואחריפסקה)3(שבויבוא: )1(

)3(,מידעכאמורבסעיף12)א()3(שהתקבללפי עלאףהאמורבפסקה ")3א(
סעיף12)א()8()א(יימחקלאחרתקופהשלאתעלהעל60ימים,אךחובתהמחיקה

לאתחולעלמידעשהחללגביוהליךפליליאומינהלי;"ר

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עלמידעשהתקבללפיסעיפים8)א()ר1(ו־12)א()10(יחולוהוראותאלה: ")ב(

גורםהאחראיעלהמקוםומפעילשמנהליםרשימותכאמורבאותם )1(
סעיפיםישמרואותןבאופןמאובטח,לאיעשובהןכלשימושולאיעבירו
אותןלאחר,למעטלמשרדהבריאותלשםעריכתחקירהאפידמיולוגית,

וימחקואותןבחלוף20ימים;

אדםשהגיעאליומידעלפיאותםסעיפיםישמוראותובסוד,לא )2(
יגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימושפרטלתכליתהאמורהבאותן

הוראותר"

אחריסעיף8רלחוקהעיקרייבוא:25רהוספתסעיף8רא

ידווחו8ראר"דיווחלכנסת לכך שהסמיכה ממשלתי גורם או הממשלה )א(
לוועדתהחוקה,בכתב,ב־1בכלחודש,עלאלה:

הצגהמרוכזתשלנתוניםהמשקפיםאתהיקף )1(
התחלואהעלרצףשלזמןבשלושתהחודשיםשקדמו
למועדהדיווח,שעליויוצגומועדיהטלתההגבלות,וכן
שלנתוניםהמציגיםאתההשפעהשלהטלתההגבלות

עלהמשקבאותההעת;

ההגבלות, בהיקף לשינוי שנקבעה מדיניות )2(
הכוללתאמותמידהשנקבעולענייןזה;

תחזיתבדברהיקףהתחלואההעתידי,וכןנתונים )3(
המערכתהרפואיתלספקשירותי בדבריכולתהשל

רפואהלטיפולבאותוהיקףתחלואה;

ס"חהתשנ"ד,עמ'0ר1ר 10

הערות
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לענייןשוהיםבמקוםלבידודמטעםהמדינה- )ר(
מספרהשוהיםבמקומותכאמור,שיעורהשוהיםשהם
חולים,שיעורהשוהיםשהםנכנסיםלישראלומתוכם
שיעורהחוזרים,שיעורהשוהיםשהםקטיניםואנשים
במקומות הפנויים המקומות ומספר מוגבלות עם
22ב סעיף לפי שהוגשו הבקשות מספר וכן כאמור,
הבקשות ומספר 22ח, סעיף לפי שהוגשו וההשגות

וההשגותשהתקבלומתוכן;

בכלאחדמהאזוריםשהוכרזוכאזוריםמוגבלים )5(
בתקופתהדיווח-נתוניהתחלואהשעלבסיסםהוחלט
להכריזעלהאזורכאזורמוגבלונתוניהתחלואהבסיום

תקופתההכרזהבאותואזור;

דרכיהפעולהשננקטובהתאםלנוהלשנקבעלפי )6(
סעיף13)ח(ר

מינהלתהאכיפהתדווחלוועדתהחוקה,בכתב,ב־1בכל )ב(
חודש,עלאלה:

לעבירות חשד בשל שנפתחו החקירות מספר )1(
שהוגשו האישום כתבי מספר זה, חוק לפי שנעברו

בשלהןומספרפסקיהדיןשהסתיימובהרשעה;

מספרהקנסותהמינהלייםשהוטלולפיחוקזה )2(
בחלוקהלפיסעיפיהעבירהובציוןסכוםהקנסשהוטל,
הגורםהמוסמךשהטילאתהקנסלפיסעיף25)א()1(,)2(
או)3(עד)6(,מספרהקנסותשבוטלו,מספרהבקשות

שהוגשולהישפט,מספרההרשעותומספרהזיכויים;

ומספר שניתנו המינהליים הסגירה צווי מספר )3(
המקריםשבהםהוחלטלאחרשימועשלאלתתצו,
בחלוקהלפיסוגיהמקומות,העילהלמתןהצו,זהות

הגורםהמורשהנותןהצוותקופתתוקפושלהצור

מורשה" "גורם להגדרה )1( בפסקה כאמור גורם )ג(
ידווחלוועדתהחוקה,בכתב,ב־1בכלחודש, 32א בסעיף
עלמספרצוויהסגירההמינהלייםשניתנוומספרהמקרים
שבהםהוחלטלאחרשימועשלאלתתצו,בחלוקהלפיסוגי
המקומות,העילהלמתןהצוותקופתתוקפושלהצו;דיווח
לוועדהכאמורבפסקהזוייעשהבאמצעותמינהלתהאכיפה,
באופןובתדירותשתורהמינהלתהאכיפה,בתיאוםעםמרכז

השלטוןהמקומיאומרכזהמועצותהאזוריות,לפיהענייןר

יביא רר בסעיף כמשמעותה שיפוטית ערכאה מנהל )ד(
לידיעתועדתהחוקהאתהתקנותשהתקיןאונהליםשקבע
למניעהאולצמצוםשלהתפשטותנגיףהקורונהבמסגרת
להם; ותיקונים שבניהולו, השיפוטית הערכאה פעילות

התקנותיובאובליווידבריהסברר"

לענייןשוהיםבמקוםלבידודמטעםהמדינה- )ר(
מספרהשוהיםבמקומותכאמור,שיעורהשוהיםשהם
חולים,שיעורהשוהיםשהםנכנסיםלישראלומתוכם
שיעורהחוזרים,שיעורהשוהיםשהםקטיניםואנשים
במקומות הפנויים המקומות ומספר מוגבלות עם
22ב סעיף לפי שהוגשו הבקשות מספר וכן כאמור,
הבקשות ומספר 22ח, סעיף לפי שהוגשו וההשגות

וההשגותשהתקבלומתוכן;

בכלאחדמהאזוריםשהוכרזוכאזוריםמוגבלים )5(
בתקופתהדיווח-נתוניהתחלואהשעלבסיסםהוחלט
להכריזעלהאזורכאזורמוגבלונתוניהתחלואהבסיום

תקופתההכרזהבאותואזור;

דרכיהפעולהשננקטובהתאםלנוהלשנקבעלפי )6(
סעיף13)ח(ר

מינהלתהאכיפהתדווחלוועדתהחוקה,בכתב,ב־1בכל )ב(
חודש,עלאלה:

לעבירות חשד בשל שנפתחו החקירות מספר )1(
שהוגשו האישום כתבי מספר זה, חוק לפי שנעברו

בשלהןומספרפסקיהדיןשהסתיימובהרשעה;

מספרהקנסותהמינהלייםשהוטלולפיחוקזה )2(
בחלוקהלפיסעיפיהעבירהובציוןסכוםהקנסשהוטל,
הגורםהמוסמךשהטילאתהקנסלפיסעיף25)א()1(,)2(
או)3(עד)6(,מספרהקנסותשבוטלו,מספרהבקשות

שהוגשולהישפט,מספרההרשעותומספרהזיכויים;

ומספר שניתנו המינהליים הסגירה צווי מספר )3(
המקריםשבהםהוחלטלאחרשימועשלאלתתצו,
בחלוקהלפיסוגיהמקומות,העילהלמתןהצו,זהות

הגורםהמורשהנותןהצוותקופתתוקפושלהצור

מורשה" "גורם להגדרה )1( בפסקה כאמור גורם )ג(
ידווחלוועדתהחוקה,בכתב,ב־1בכלחודש, 32א בסעיף
עלמספרצוויהסגירההמינהלייםשניתנוומספרהמקרים
שבהםהוחלטלאחרשימועשלאלתתצו,בחלוקהלפיסוגי
המקומות,העילהלמתןהצוותקופתתוקפושלהצו;דיווח
לוועדהכאמורבפסקהזוייעשהבאמצעותמינהלתהאכיפה,
באופןובתדירותשתורהמינהלתהאכיפה,בתיאוםעםמרכז

השלטוןהמקומיאומרכזהמועצותהאזוריות,לפיהענייןר

יביא רר בסעיף כמשמעותה שיפוטית ערכאה מנהל )ד(
לידיעתועדתהחוקהאתהתקנותשהתקיןאונהליםשקבע
למניעהאולצמצוםשלהתפשטותנגיףהקורונהבמסגרת
להם; ותיקונים שבניהולו, השיפוטית הערכאה פעילות

התקנותיובאובליווידבריהסברר"
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הוראהאואישורשניתנולפיחוקלתיקוןולהארכתתוקפןשלתקנותשעתחירום26רהוראותמעבר )א(
)נגיףהקורונההחדש()בידודבמקוםלבידודמטעםהמדינה(,התש"ף-112020,לפני
פקיעתו,יראואותםכאילוניתנולפיחוקזה,אלאאםכןבוטלוקודםלכןבהשגהלפי
סעיף22חלחוקהעיקריכנוסחובחוקזהאובהחלטתביתמשפטבעתירהעלהחלטה

בהשגהכאמורר

איןבהוראותהחוקהעיקריכנוסחובחוקזהכדילפגועבתוקפושלצוסגירה )ב(
מינהלישניתןלפניתחילתושלחוקזהמכוחחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדות
עםנגיףהקורונההחדש)צוויסגירהמינהליים()הוראתשעה(,התש"ף-122020,לפני
פקיעתו,אלאאםכןבוטלקודםלכןבהחלטהבעיוןחוזר,בהשגהאובהחלטתבית
משפטבעתירהלפיסעיף32ב)ז(,32חאו32טלחוקהעיקריכנוסחובחוקזה,בהתאמהר

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

ס"חהתש"ף,עמ'182ר 11

ס"חהתש"ף,עמ'198ר 12
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