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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

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

פרק א': הגדרות

בחוקזה-הצהגדרות

"אזורמוגבל"-אזורשהכריזהעליוועדתהשריםלפיסעיףצה;

"אחראיעלהקטין"-הורה,אפוטרופוס,אומןכהגדרתובחוקאומנהלילדים,התשע"ו-
6ה20ה,אומישהקטיןנמצאבמשמורתואובהשגחתו;

"בדיקתתסמינים"-מדידתחוםאובדיקתתסמיניםאחריםלהידבקותבנגיףהקורונה,
באמצעישאינופולשני;

"גוףהצלה"-כהגדרתובסעיף90אלפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-ה97ה2;

"הגורםהאחראיעלהמקום"-מעסיק,מנהל,מחזיק,מפעיל,אוגורםאחרשישלויכולת
שליטהעלהפעלתהמקוםשייקבעבתקנותשיותקנולפיסעיף4,לפיהעניין;

"הגבלה"-לרבותאיסור;

"הכרזהעלאזורמוגבל"-הכרזהלפיסעיףצה;

"הכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה"-הכרזהלפיסעיף2;

"התקהלות"-שהייתבניאדםבסמיכות,ביןבמבנהוביןבשטחפתוח;

"הוועדה"-ועדהשלהכנסתשוועדתהכנסתקבעהלענייןחוקזה,ואםלאקבעה
כאמור-ועדתהכנסת;

מדינותהעולם,ובכללזהישראל,מתמודדות  כללי
מאזחודשינואר2020עםפנדמיה-מגפהכלל 
המחלה של והתפשטות מהתפרצות כתוצאה עולמית
)NovelCoronavirusnCov-20הנגרמתמנגיףהקורונה)9ה
)להלן-הנגיףאונגיףהקורונה(צמדוברבנגיףאשרעובר
מאדםלאדםעלידיהפרשותמדרכיהנשימה)כגון:עיטוש
אושיעול(ואשרעלוללגרוםלתחלואהולתמותההמונית
משמעותית,גםבקרבאנשיםבריאים,אךבפרטבקבוצות
סיכוןצמאחרשמדוברבנגיףחדש,איןבאוכלוסייהחסינות
נגדו,איןחיסוןשבאמצעותואפשרלמנועאתהתפשטות
המחלההנגרמתממנו)להלן-המחלהאומחלתהקורונה(,

ונכוןלהיוםאיןטיפולידועבהצ

נכוןליוםי"דבסיווןהתש"ף)6ביוני2020(,ההערכות
הןשישכ–7,000,000מקריםשלהידבקותמוכחתברחבי
העולםוכןלמעלהמ־400,000מקרימוותצנכוןלתאריך
האמור,מעידיםנתונימשרדהבריאותלגבימצבהתפשטות
הנגיףבישראלעללמעלהמ־7,700האנשיםשנדבקובנגיף
במדינתישראל,עלכ־2,400אנשיםהחוליםבמחלהועל
ובהן בעולם, רבות מדינות ממנהצ שנפטרו אנשים 295

ישראל,נקטוועודןנוקטותצעדיםמרחיקילכתבמטרה
לצמצםאתההדבקהואתהתפשטותהמחלה,כגוןהטלת
מגבלותתנועהחמורותעלכללאוכלוסייתהמדינהאו
עלחלקיםרחביםממנה,הגבלתכניסתאנשיםממדינות

אחרות,הטלתחובתבידודוחובותדיווחועודצ

ביוםט"ובאדרהתש"ף)ההבמרס2020(הכריזארגון
הבריאותהעולמיעלהמחלהכעלמגפהעולמית,צעד

חריגבעלמשמעויותמרחיקותלכתצ

2020(הכריזשר )27בינואר ביוםא'בשבטהתש"ף
הבריאות,בהתאםלסמכותולפיסעיף20לפקודתבריאות
העם,940ה)להלן-הפקודה(,כיהמחלההנגרמתעלידי
קיימת וכי מסוכנת מידבקת מחלה היא הקורונה נגיף

בעטיהסכנהחמורהלבריאותהציבורצ

תחילת עם הבריאות משרד התמודד בתחילה,
ההדבקהבנגיףבישראלבצוויםשניתנומכוחהפקודה,
ובייחודצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודבית
והוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-2020)ק"תהתש"ף,
מורה המעודכן, בנוסחו הבידוד(צ צו - )להלן 6ה5( עמ'

ס"חהתשע"ו,עמ'586צ ה

דינימדינתישראל,נוסחחדש7ה,עמ'90צצ 2
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"ועדתהשרים"-ועדתהשריםשמינתההממשלהלענייןסימןג'לפרקג';

"חוקהחינוךהמיוחד"-חוקהחינוךהמיוחד,התשמ"ח-988הצ;

"חוקהעבירותהמינהליות"-חוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-985ה4;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-977ה5;

"טיפולרפואי"-כהגדרתובחוקזכויותהחולה,התשנ"ו-996ה6;

"מוסדהמקייםפעילותחינוך"-כלאחדמאלה:

ביתספראוגןילדיםשבולומדיםאומתחנכיםבאופןשיטתייותרמעשרה )ה(
תלמידים,שניתןבוחינוךגןילדים,חינוךיסודי,חינוךעל–יסודי,חינוךעל–תיכוני,

חינוךאמנותיאוחינוךמיוחד;

מוסדתורנילרבותפנימייהשלמוסדתורני; )2(

מקוםהמשמשאונועדלשמשמקוםשהייהיומילחינוךולטיפולבפעוטות; )צ(

מסגרתלחינוךבלתיפורמלי,לרבותצהרון,חוגאוקייטנהכהגדרתהבחוק )4(
הקייטנות)רישויופיקוח(,התש"ן-990ה7;

פנימייההנתמכתאוהמפוקחתעלידימשרדממשלתי; )5(

מרכזהשכלהלנוערנושרובסיכון; )6(

"ועדתהשרים"-ועדתהשריםשמינתההממשלהלענייןסימןג'לפרקג';

"חוקהחינוךהמיוחד"-חוקהחינוךהמיוחד,התשמ"ח-988הצ;

"חוקהעבירותהמינהליות"-חוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-985ה4;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-977ה5;

"טיפולרפואי"-כהגדרתובחוקזכויותהחולה,התשנ"ו-996ה6;

"מוסדהמקייםפעילותחינוך"-כלאחדמאלה:

ביתספראוגןילדיםשבולומדיםאומתחנכיםבאופןשיטתייותרמעשרה )ה(
תלמידים,שניתןבוחינוךגןילדים,חינוךיסודי,חינוךעל–יסודי,חינוךעל–תיכוני,

חינוךאמנותיאוחינוךמיוחד;

מוסדתורנילרבותפנימייהשלמוסדתורני; )2(

מקוםהמשמשאונועדלשמשמקוםשהייהיומילחינוךולטיפולבפעוטות; )צ(

מסגרתלחינוךבלתיפורמלי,לרבותצהרון,חוגאוקייטנהכהגדרתהבחוק )4(
הקייטנות)רישויופיקוח(,התש"ן-990ה7;

פנימייההנתמכתאוהמפוקחתעלידימשרדממשלתי; )5(

מרכזהשכלהלנוערנושרובסיכון; )6(

הצוכימישהגיעלישראלמכליעדשמחוצהלהמחויב
לשהותבבידודלמשך4הימיםצהוראותבידודחלותלפי
הצוהאמורגםעלמישהיהבמגעהדוקעםחולהבנגיף
הקורונהאומישרופאקבעלגביוכיהיהבמגעהדוקעם
חולהבנגיףב־4ההימיםשקדמולקביעתהרופאצנוסףעל
כך,צוהבידודקובעהגבלותעלהתקהלויותועלפעילות
שלמקומותשונים,הגבלותשהתעדכנוועדייןמתעדכנות

מעתלעתבהתאםלהתפשטותהנגיףצ

עםהתפשטותהנגיף,ולנוכחדרכיהפצתווהעלייה
לקבוע חיוני צורך נוצר בו, הנדבקים בהיקף המתמדת
הסדריםרחביהיקףלהתמודדותאתוצצורךדחוףזה,יחד
עםהעדרהאפשרותלפנותלכנסת,תחילהבשלתקופת
ובהמשך כהונתה תחילת וימי ה־צ2 לכנסת הבחירות
בשלהצורךלקבועאתההסדריםהאמוריםבאופןמיידי,
הביאלכךשהממשלהפנתהלעגןאתההסדריםהנדרשים
לחוק־יסוד: 9צ סעיף לפי חירום שעת תקנות במסגרת

הממשלהצ

כך,כחלקממכלולהמאמציםלמניעתהתפשטותנגיף
הקורונה,התקינההממשלהמאזחודשמרס2020מגווןשל
תקנותשעתחירוםשמטרתןלתתמענהלהגנהעלבריאות
הציבורולהבטיחאתהאספקהשלהמוצריםוהשירותים
החיונייםתוךכדיהתמודדותעםהנגיףצבתקנותכאמור

נקבעו,ביןהשאר,הגבלותעלתנועתםועלפעילותםשל
פרטים,עסקיםוגופיםציבורייםצ

ביןהשארהותקנותקנותשעתחירוםשקבעוהסדרים
שנועדולצמצםולהגבילאתהמפגשיםביןאנשים,וזאת
כדילהביאלצמצוםולמניעתהתפשטותהמחלהצכמוכן,
בתקנותשעתחירוםאלהעוגנוהסדריםשקבעוכללים
להתנהגותבמרחבהפרטיוהציבורי,להגבלתהפעילויות
בתחומיהחייםהשוניםובכללזההפנאי,העבודהוהמסחר,
להגבלתפעילותהתחבורההציבוריתועודצהסדריםאלה
המתפתחים לאתגרים והותאמו תכופים, שינויים עברו
עמדת בסיס ועל בממשלה המצב להערכות בהתאם
בניסיון והכול הבריאות, במשרד המקצועיים הגורמים
כך בתוך המשתנהצ למצב מיטבית בצורה להתאימם
התקינההממשלה,ביןהשאר,אתתקנותשעתהחירום

האלה:

)נגיףהקורונההחדש-הגבלת תקנותשעתחירום הצ
- )להלן 2ה8( עמ' התש"ף, )ק"ת התש"ף-2020 פעילות(,
תקנותהגבלתהפעילות(,אשרפורסמוביוםכ"הבאדר
התש"ף)ה2במרס2020(,הקובעותבעיקרןהסדריםלצמצום
היציאהאלהמרחבהציבוריוכלליההתנהגותבו,הגבלת
במקומות הפעילויות הגבלת הפנאי, המסחר, פעילויות

הפתוחיםלציבורוהגבלתשירותיהתחבורההציבוריתצ

ס"חהתשמ"ח,עמ'4ההצ צ

ס"חהתשמ"ו,עמ'הצצ 4

ס"חהתשל"ז,עמ'226צ 5

ס"חהתשנ"ו,עמ'27צצ 6

ס"חהתש"ן,עמ'55הצ 7
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תכניתחינוכיתהמיועדתלבגירים; )7(

גורםהמקייםבחינותלצורךעיסוקהטעוןרישיון,היתר,הסמכהאואישור, )8(
הניתןעלפידין;

גבוהה, להשכלה המועצה בחוק כמשמעותו גבוהה להשכלה מוסד )9(
התשי"ח-958ה8,שהוכרלפיסעיף9לחוקהאמוראושקיבלתעודתהיתראו

אישורלפיסעיףה2אלאותוחוק;

השתלמות או מעשית, הכשרה לרבות מקצועית, הכשרה המבצע גוף )0ה(
הנתמכתאוהמפוקחתעלידימשרדממשלתי;

"מזון"-לרבותשתיה;

"מסגרתרווחה"-מקוםשבוניתןשירותרווחהאוטיפוללאדם,עלידימשרדהעבודה
משרד או קהילתי ולקידום לחיזוק המשרד החברתיים, והשירותים הרווחה
החינוךאומימטעמם,אוהמצויבפיקוחםשלהמשרדיםכאמור,אושניתן
ברשויות חברתיים לשירותים המחלקות ידי על כאמור טיפול או שירות בו

המקומיותאומימטעמןאועלידיהרשותלשיקוםהאסיראומימטעמה;

"מקוםמגורים"-לרבותמקוםשהייהקבוע;

"מקוםעבודה"-מקוםשבומועסקיםעובדיםעלידימעסיקאושנעשיתבועבודה
לצורכיעסקאומשלחידוכןמקוםשעובדמגיעאליובמסגרתעבודתולרבות

במרחבהציבורי;

"מקוםפתוחלציבור"-מקוםתחוםהמנוהלעלידימחזיקוהפתוחלקהלהרחב,לרבות
מקוםשהכניסהאליובתשלום,ביןשהואמצויבמבנהוביןבשטחפתוח;

"מרחבפרטי"-מקוםמגוריםאורכבשאינותחבורהיבשתית;

תקנותשעתחירום)הגבלתמספרהעובדיםבמקום 2צ
החדש(, הקורונה נגיף התפשטות צמצום לשם עבודה
התש"ף-2020)ק"תהתש"ף,עמ'820()להלן-תקנותהגבלת
התש"ף באדר כ"ו ביום פורסמו אשר העובדים(, מספר
)22במרס2020(,הקובעותהסדריםבדברהגבלתמספר
העובדיםהרשאיםלהגיעלמקוםהעבודהובדברתנאים
לפעילותבמסגרתמקוםעבודה,כדילשמורעלבריאות

הנמצאיםבוולמנועאתהתפשטותהמחלהצ

תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()אזורמוגבל(, צצ
התש"ף-2020)ק"תהתש"ף,עמ'026ה()להלן-תקנותאזור
באפריל )צ התש"ף בניסן ט' ביום פורסמו אשר מוגבל(,
2020(,המסמיכותאתועדתשריםלהכריזעלאזורשבו
התפשטהמחלתהקורונהבהיקףנרחבכאזורמוגבלשעליו
יחולוהגבלותלענייןכניסהויציאהמהאזורוכןהגבלות
בתוךהאזורהאמורשנועדולמנועאתהתפשטותהמחלהצ

תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-אכיפה(, 4צ
התש"ף-2020)ק"תהתש"ף,עמ'756()להלן-תקנותשעת
חירום)אכיפה((,אשרפורסמוביוםי"טבאדרהתש"ף)5הבמרס
2020(,המסדירותבעיקרןאתהעבירותהפליליותוהמינהליות
בגיןהפרתהוראותמסוימות,כוללקביעתהקנסותלגביהן,וכן

קובעותסמכויותאכיפה,וזאתלגביהוראותהקבועותבצו
הבידוד,בתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()בידוד
מקוםלבידודמטעםהמדינה(,התש"ף-2020,בתקנותהגבלת

פעילותוכןבתקנותאזורמוגבלצ

סעיף9צ)ו(לחוק־יסוד:הממשלהמגבילאתתקופת
התוקףהמרביתשלתקנותשעתהחירוםלשלושהחודשיםצ
כמוכן,בהתאםלפסיקותיוהמנחותבענייןתקנותשעת
הנחיות כך ובעקבות העליון המשפט בית של חירום
היועץהמשפטילממשלה,עלהממשלהלפעולבהקדם
האפשרילקידוםהצעתחוקלהחלפתתקנותשעתחירוםצ
)ר'בג"ץ2994/90פורזנ'ממשלתישראל,פ"דמד)צ(,7הצ,
ובג"ץ98/ה697פריצקינ'ממשלתישראל,פ"דנג)ה(צ76(
וכןהנחייתהיועץהמשפטילממשלהמס'00הצצ2"חקיקת

משנה:נוהלוהנחיות"(צ

החירום שעת בתקנות כאמור שנקבעו ההסדרים
למנוע כדי היום, גם ונדרשים נדרשו, לעיל הנזכרות
אף על ממנוצ הנגרמת והמחלה הנגיף התפשטות את
הירידהבקצבהתפשטותהנגיףוהשיפורהמסויםבנתוני
התחלואה,נדרשעדייןשיהיובידיהמדינהכליםלמתן
הנגיףצ עם התמודדות לצורך ולעסקים לציבור הוראות

ס"חהתשי"ח,עמ'ה9הצ 8
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"מרחבציבורי"-כלמקוםשאינומרחבפרטיואינומקוםשחליםלגביוסעיפים0,8ה,
ההאו2ה;

;)NovelCoronavirus209ה-nCoV(20נגיףהקורונה"-נגיףהקורונההחדש9ה"

"עובד"-לרבותשוטר,סוהר,מתנדב,חייל,מישמועסקומישנותןשירותבחצריו
שלמעסיקבאופןתדיר,ביןשמתקיימיםעםהמעסיקיחסיעבודהוביןשלא

מתקיימים;

"עיתונאיאועובדמקצועותהתקשורת"-עיתונאיאועובדמקצועותהתקשורתהנושא
הפועל העיתונאים איגוד של או הממשלתית, העיתונות לשכת של תעודה

בישראלשחבריועיתונאיםועובדימקצועותהתקשורת;

"פקודתבריאותהעם"-פקודתבריאותהעם,940ה9;

"תחבורהיבשתית"-תחבורהציבוריתוהסעהמיוחדתכהגדרתהבצוהפיקוחעל
מצרכיםושירותים)הסעתסיור,הסעהמיוחדתוהשכרתרכב(,התשמ"ה-985ה0ה;

"תחבורהציבורית"-כלאלה:

אוטובוסציבוריהפועלבקושירות,כהגדרתםבפקודתהתעבורההה; )ה(

מוניתכהגדרתהבפקודתהתעבורה; )2(

]נוסחחדש[, הלפקודתמסילותהברזל רכבתארציתכהגדרתהבסעיף )צ(
התשל"ב-972ה2ה,ורכבתמקומיתכהגדרתהבסעיף46לפקודההאמורה;

רכבל(, )הפעלת ושירותים מצרכים על הפיקוח בצו כהגדרתו רכבל )4(
התשכ"ח-968הצה;

"מרחבציבורי"-כלמקוםשאינומרחבפרטיואינומקוםשחליםלגביוסעיפים0,8ה,
ההאו2ה;

;)NovelCoronavirus209ה-nCoV(20נגיףהקורונה"-נגיףהקורונההחדש9ה"

"עובד"-לרבותשוטר,סוהר,מתנדב,חייל,מישמועסקומישנותןשירותבחצריו
שלמעסיקבאופןתדיר,ביןשמתקיימיםעםהמעסיקיחסיעבודהוביןשלא

מתקיימים;

"עיתונאיאועובדמקצועותהתקשורת"-עיתונאיאועובדמקצועותהתקשורתהנושא
הפועל העיתונאים איגוד של או הממשלתית, העיתונות לשכת של תעודה

בישראלשחבריועיתונאיםועובדימקצועותהתקשורת;

"פקודתבריאותהעם"-פקודתבריאותהעם,940ה9;

"תחבורהיבשתית"-תחבורהציבוריתוהסעהמיוחדתכהגדרתהבצוהפיקוחעל
מצרכיםושירותים)הסעתסיור,הסעהמיוחדתוהשכרתרכב(,התשמ"ה-985ה0ה;

"תחבורהציבורית"-כלאלה:

אוטובוסציבוריהפועלבקושירות,כהגדרתםבפקודתהתעבורההה; )ה(

מוניתכהגדרתהבפקודתהתעבורה; )2(

]נוסחחדש[, הלפקודתמסילותהברזל רכבתארציתכהגדרתהבסעיף )צ(
התשל"ב-972ה2ה,ורכבתמקומיתכהגדרתהבסעיף46לפקודההאמורה;

רכבל(, )הפעלת ושירותים מצרכים על הפיקוח בצו כהגדרתו רכבל )4(
התשכ"ח-968הצה;

זאת,בשיםלבלמצבהתחלואההנוכחיוכןלעמדתגורמי
המקצועשלפיההסכנהמפניהתפשטותהנגיףטרםחלפהצ

עתה,כאשרמועדפקיעתהתוקףשלתקנותשעת
החוקתית המגבלה ולנוכח קרב האמורות החירום
חקיקתי תחליף להעמיד הצורך קם לעיל, המתוארת
להסדריםהחיונייםשעוגנובתקנותשעתהחירום,אשר
יאפשראתהמשךהמאבקבנגיףמעברלתקופתשלושת
החודשיםהאמורהצהחשיבותשבעיגוןהסדריםאלהבדרך
המלךבחקיקהראשיתגוברתשעהשמדוברבמתןסמכויות
שישבהןכדילהביא,כאמור,לפגיעהמשמעותיתבזכויות

יסודצ

בהתאם,החוקהמוצעבאלהקנותלממשלהסמכויות
ספציפית, ראשית חקיקה מכוח ומתוחמות, מפורשות
בנושאיםשהוסדרובתקנותשעתהחירוםהנזכרותלעיל,
לצורךהמשךההתמודדותעםהנגיףומניעתהתפשטותוצ
בניסן י"ח יום עד שעה כהוראת ייקבע החוק כי מוצע

התשפ"א)הצבמרסה202(צ

החוקהמוצעמסמיךאתהממשלהלהתקיןתקנות
לשםהטלתהגבלותעלפעילותהציבורבמרחבהפרטי
לתחומים בהתאם החיים, תחומי במגוון והציבורי
המוסדריםכעתבתקנותשעתהחירוםשצוינולעילצתנאי
הוא המוצע החוק מכוח הממשלה סמכויות להפעלת
הכרזהשלהממשלהעלמצבחירוםלהתמודדותעםנגיף
הקורונהצבתוךכך,ובכפוףלהכרזהכאמור,מוצעלקבוע
אתאמותהמידהוהתנאיםלהפעלתסמכויותהממשלה
תהיה שבהם התחומים את וכן מכוחו תקנות להתקין

רשאיתהממשלהלהתקיןתקנותאלהצ

עלפיהמוצע,ההכרזהוהתקנותשתתקיןהממשלה
כך, על נוסף בהמשךצ שיפורט כפי בזמן, מוגבלות יהיו
תהיהנתונהלכנסתסמכותלבטלאתההכרזה,והתקנות
יהיוטעונותאישורבדיעבדשלועדהשלהכנסתובמצבים
מיוחדים-שלהכנסת,בפרקזמןקצר,כךשיתאפשרפיקוח

אפקטיבישלהרשותהמחוקקתעלפעילותהממשלהצ

ע"ר940ה,תוס'ה,עמ'ה9הצ 9

ק"תהתשמ"ה,עמ'64ההצ 0ה

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'צ7הצ הה

דינימדינתישראל,נוסחחדשצ2,עמ'485צ 2ה

ק"תהתשכ"ח,עמ'884הצ צה
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"תשאולאוקבלתהצהרה"-תשאולאוקבלתהצהרהבענייניםהשולליםאפשרות
להידבקותבנגיףהקורונה,ובכללזההעדרתסמיניםלהידבקותכאמור,העדר
את למנוע שמטרתן מחייבות הוראות קיום או בנגיף שנדבק לאדם קרבה

התפשטותהנגיףצ

פרק ב': הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה

הכרזהעלמצב
חירוםבשלנגיף

הקורונה

ולפגיעה2צ הקורונה להתפשטותנגיף ממשי הממשלהכיקייםסיכון שוכנעה )א(
בבריאותהציבוראםלאיינקטופעולותמכוחהסמכויותהקבועותבחוקזה,רשאית
היאלהכריזעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה;לאתכריזהממשלהכאמוראלאלאחר

שהונחהלפניהעמדתשרהבריאותבענייןצ

הכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהתונחעלשולחןהכנסתועלשולחן )ב(
הוועדה,בסמוךככלהאפשרלאחרשהחליטהעליההממשלהצ

הכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהתפורסםברשומותותיכנסלתוקףעם )ג(
פרסומה,ואולםרשאיתהממשלה,בהתקייםנסיבותדחופותומיוחדותהמצדיקותזאת,
להורותכיההכרזהתיכנסלתוקפהבאופןמיידי,ובלבדשתפורסםברשומותבסמוך

ככלהאפשרלאחרנתינתהצ

הכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהתעמודבתוקפהלתקופהשתיקבעבה )ד(
בהתחשבבהתפשטותהצפויהשלנגיףהקורונהבישראל,ושלאתעלהעל45ימים,
ורשאיתהממשלהלהאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלועל45ימיםכלאחתצ

למונחים ההגדרות את ה בסעיף לעגן מוצע  סעיף 1
המרכזייםשבהםנעשהשימושבחוקהמוצעצ 

שיוקנו הסמכויות הפעלת כי לקבוע מוצע  סעיף 2
מותנית תהיה המוצע החוק מכוח לממשלה 
בכךשהממשלהתכריזעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה,
אםשוכנעהשקייםסיכוןממשילהתפשטותנגיףהקורונה
ולפגיעהבבריאותהציבוראםלאיינקטופעולותמכוח
הסמכויותהקבועותבחוקהמוצעצזאת,כדישהממשלה
תשקולבראשיתהדבריםאםסכנתההתפשטותשלהנגיף
והצורךלהתמודדעםהמחלהמצדיקיםלחרוגמהסמכויות
הרגילותהניתנותלכלרשותמרשויותהמדינהולהחזיק
בסמכויותנרחבותוחריגותאשרחלקןמאפשרותפגיעה
משמעותיתבזכויותיסודצהחלטתהממשלהתתבסס,בין
תונח כי ומוצע מקצועיים והערכות נתונים על השאר,

לפניהעמדתשרהבריאותבענייןצ

הרףוהעילותהמוצעיםלהכרזהמותאמיםלמאפיינים
שלנגיףהקורונה,ובעיקרלפוטנציאלהתפשטותוהמהירצ
המוצע הרף הבריאות, במשרד המקצוע גורמי לעמדת
מצב על להכריז סמכות שתהיה כדי נדרש כאמור
חירוםבשלנגיףהקורונה,גםבהתבססעלנתוניםבקשר
להתפשטותהתחלואהמהנגיףבישראלובמדינותאחרותצ

עד בתוקפו יעמוד המוצע שהחוק לכך לב בשים
יוםי"חבניסןהתשפ"א)הצבמרסה202(,ייתכןשבמהלך
תקופהזויהיופרקיזמןשבהםמצבהתחלואהישתפרולכן

סמכויות הפעלת או הוראות במתן צורך יהיה לא
חריגותמכוחהחוקהמוצעצלפיכך,בפרקיזמןאלהלאיהיה
צורךבהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה,כךשלא
תהיהסמכותלהתקיןתקנותכדילתתהוראותולהגביל
ההתפשטות סכנת כאשר זאת, לעומת שונותצ פעולות
שלהמחלהתהיהכזושתחייבשימושבסמכויותוהטלת
הגבלותעלהציבורלשםמניעתהתפשטותהנגיף,תוכל
הממשלהלחזורולהכריזעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהצ
מוצעשההכרזהתיכנסלתוקףרקאחריפרסומהברשומות,
פרטלמצביםחריגיםבאופןמיוחד,שבהםהצורךהמיידי
בסמכויותלאיאפשרלהמתיןלפרסוםכאמור;במצבים
אלהתהיהלממשלהסמכותלהחליטשההכרזהתיכנס

לתוקףבאופןמיידי,ורקלאחרמכןתפורסםברשומותצ

בשיםלבלסמכויותהמשמעותיותהמוקנותלממשלה
בתקופתתוקפהשלההכרזה,מוצעשהתקופההאמורהלא
תעלהעל45ימים,ושההכרזהתונחבסמוךככלהאפשר
לאחרהחלטתהממשלה,עלשולחןהכנסתועלשולחנה
שלהוועדהכהגדרתהבסעיףההמוצע)ועדהשלהכנסת
שוועדתהכנסתקבעהלענייןהחוקהמוצעואםלאקבעה
שההתמודדות ככל הוועדה(צ - )להלן הכנסת( ועדת -
כי מוצע להכרזה, לעילות בהתאם זאת, תחייב בנגיף
הממשלהתוכללהאריךאתתוקפהשלההכרזהלתקופות

נוספותשלאיעלועל45ימיםכלאחתצ
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ביטולהכרזהעל
מצבחירוםבשל

נגיףהקורונה

נגיףצצ בשל חירום מצב על ההכרזה את המצדיקות הנסיבות להתקיים חדלו )א(
הקורונה,תבטלהממשלהאתההכרזהצ

הכנסתרשאיתלבטלאתההכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהצ )ב(

ביטולההכרזהלפיסעיףזהיפורסםברשומותוייכנסלתוקףעםפרסומוצ )ג(

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

סימן א': סמכות הממשלה להתקנת תקנות

סמכותלהתקין
תקנותבתקופת

תוקפהשלהכרזה
עלמצבחירום

בשלנגיףהקורונה

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהרשאיתהממשלה4צ )א(
להתקיןתקנותכאמורבסעיפים6עד2האםשוכנעהכיהדברדרושלשםמניעת
ההדבקהבנגיףהקורונה,צמצוםהתפשטותו,צמצוםהיקףהתחלואהאוהגנהעל
אוכלוסיותבסיכון,והכולרקלתקופהובמידההדרושותלצורךהשגתהמטרותהאמורות
ולאחרשנשקלוחלופותלהשגתןוההשפעותעלהמשק;תקנותלפיסעיףקטןזהיכול

שיחולובמדינהכולהאובשטחמסויםממנהצ

תקנותלפיסעיףקטן)א(יותקנובשיםלבלזכויותולצרכיםשלאנשיםעםצרכים )ב(
מיוחדים,ובכללזהאנשיםעםמוגבלות,ולהוראותלפיחוקשוויוןזכויותלאנשיםעם

מוגבלות,התשנ"ח-998ה4הצ

נגיףצצ בשל חירום מצב על ההכרזה את המצדיקות הנסיבות להתקיים חדלו )א(
הקורונה,תבטלהממשלהאתההכרזהצ

ביטולהכרזהעל
מצבחירוםבשל

נגיףהקורונה

הכנסתרשאיתלבטלאתההכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהצ )ב(

ביטולההכרזהלפיסעיףזהיפורסםברשומותוייכנסלתוקףעםפרסומוצ )ג(

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

סימן א': סמכות הממשלה להתקנת תקנות

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהרשאיתהממשלה4צ )א(
להתקיןתקנותכאמורבסעיפים6עד2האםשוכנעהכיהדברדרושלשםמניעת
ההדבקהבנגיףהקורונה,צמצוםהתפשטותו,צמצוםהיקףהתחלואהאוהגנהעל
אוכלוסיותבסיכון,והכולרקלתקופהובמידההדרושותלצורךהשגתהמטרותהאמורות
ולאחרשנשקלוחלופותלהשגתןוההשפעותעלהמשק;תקנותלפיסעיףקטןזהיכול

שיחולובמדינהכולהאובשטחמסויםממנהצ

סמכותלהתקין
תקנותבתקופת

תוקפהשלהכרזה
עלמצבחירום

בשלנגיףהקורונה

תקנותלפיסעיףקטן)א(יותקנובשיםלבלזכויותולצרכיםשלאנשיםעםצרכים )ב(
מיוחדים,ובכללזהאנשיםעםמוגבלות,ולהוראותלפיחוקשוויוןזכויותלאנשיםעם

מוגבלות,התשנ"ח-998ה4הצ

של הביטול דרכי את לקבוע מוצע צ בסעיף  סעיף 3
הקורונהצ נגיף בשל חירום מצב על ההכרזה 
ראשית,כדישלאיהיובידיהממשלההסמכויותהמעוגנות
בחוקהמוצעאםאינןנדרשותצמוצעלקבועכיעלהממשלה
תוטלהחובהלבטלאתההכרזהאםחדלולהתקייםהנסיבות
המצדיקותאותהצזאת,נוסףעלסמכותהלבטלאתההכרזה

בכלעת,הקיימתמתוקףסמכותהלתתאתההכרזהצ

כמוכן,מוצעלהקנותאתהסמכותלבטלאתההכרזה
גםלכנסת,ככליבסיסיהנדרשלפיקוחאפקטיבישלהרשות
המחוקקתעלפעילותהממשלהצסמכותזוחשובהבשים
לבלכךשהממשלההיאבעלתהסמכותלהכריזעלמצב
של מכוחה הכלים את שמפעילה זו גם והיא החירום

ההכרזהצ

תקנות להתקין הממשלה את להסמיך מוצע  סעיפים
כמפורטבסימןב'לפרקג'לחוקהמוצע)סעיפים  4 ו־5

6עד2ההמוצעים(,לפיתנאיםוכלליםבסיסיים 
המפורטיםבסעיפים4ו־5המוצעים,אשרמטרתםלהבטיח
כיהממשלהתעשהשימושמידתי,ממוקדוזהירבסמכויות
שמעניקלההחוקהמוצע,ושהציבורידעמהןההגבלות

השונותהחלותעליוצ

ההתמודדותשלמדינתישראלעםהמחלהבחודשים
האחרוניםמלמדתכיסמכויותנרחבותחיוניותלהקניית
היכולתלהתמודדעםסכנתההתפשטותשלנגיףהקורונהצ
יחדעםזאת,בשלההיקףהנרחבשלהןוחומרתפגיעתן
האפשריתבזכויותאדםבסיסיותביותר,קייםצורךלגדר
אותןבהפעלתשיקולדעתמובנה,ולתתאפשרותלהשתמש

בהןרקבמקריםשהדברמתחייבמנסיבותהחירוםצ

שהסמכות הוא המוצע הראשון התנאי לפיכך,
על הכריזה שהממשלה בכך תלויה תקנות להתקין
2 הקורונה,לפיסעיף עםנגיף להתמודדות מצבחירום
המוצעצתנאינוסףהואשהתקנתהתקנותכאמורתיעשה
מניעת לשם דרוש הדבר כי שוכנעה הממשלה אם רק
צמצום התפשטותו, צמצום הקורונה, בנגיף ההדבקה
כמו בסיכוןצ אוכלוסיות על הגנה או התחלואה,  היקף
כן,מוצעלהתנותאתהתקנתהתקנותבתנאימידתיות
משמעותי באופן לפגוע העלולות לסמכויות הנדרשים
בזכויותיסוד,קריההתקנהתיעשהרקלתקופהובמידה
הדרושותכדילהשיגאתמטרתן,לאחרשנשקלוחלופות
להשגתן,וההסדריםהקבועיםבתקנותיבוטלואוישונו
אםהממשלהמצאהשאיןעודצורךבהם,כולםאוחלקםצ

מההסדרים חלק של המשק על ההשלכות בשל
שהותקנועדכהבתקנותשעתחירוםכדילהתמודדעם
הנגיף,מוצעלכתובבאופןמפורששעלהממשלהלשקול
אתההשפעותשלההסדריםהמוצעיםעלהמשקבבואה
להתקיןאתהתקנותצכמוכן,בחודשיםהאחרוניםהתחדד
שההסדריםשננקטועלוליםלפגועבאופןמיוחדבקבוצות
אוכלוסייהמסוימותבעלותצרכיםמיוחדים,כגוןקשישים,
לפיכך, מוגבלותצ עם אנשים ובראשונה ובראש ילדים,
לזכויותיהם לב בשים יותקנו שהתקנות להדגיש מוצע

ולצורכיהםשלאנשיםכאמורצ

של תוקפן תקופת את להגביל מוצע כך, על נוסף
מרביתהתקנותשיותקנומכוחהחוקהמוצעל־28ימים,

ואתתוקפןשלהתקנותשעניינןהטלתהגבלותבמרחב

ס"חהתשנ"ח,עמ'52הצ 4ה
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תקנותשהותקנולפיסעיףקטן)א(יעמדובתוקפןלתקופהשתיקבעבהןושלא )ג(
תעלהעל28ימים,ולענייןתקנותכאמורבסעיפים6ו־7-שלאתעלהעל4הימים,
תוקפן, הארכת של בדרך לרבות כאמור, תקנות ולהתקין לשוב הממשלה ורשאית
לתקופותנוספותשכלאחתמהןלאתעלהעל28ימיםאו4הימים,לפיהעניין,והכול
ובלבדשתקופתתוקפןשלתקנותלפיסעיףקטןזהתסתייםלאיאוחרמתוםתקופת

תוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהצ

פרסומן לאחר האפשר ככל בסמוך יונחו )א( קטן סעיף לפי שהותקנו תקנות )ד(
ברשומותעלשולחןהוועדהבליווידבריהסבר;הוועדהתקייםדיוןבתקנותהאמורות
ותחליטאםלאשרן,כולןאוחלקן,בתוך4הימיםמהמועדשהונחועלשולחנה,ולעניין
תקנותכאמורבסעיפים6ו־7-בתוך7ימיםמהמועדהאמור;ועדתהכנסתרשאית
במהלךהתקופותהאמורות,להאריכן,לענייןדיוןמסוים,לפרקזמןשלאיעלהעלצ
ימים;לאקיבלההוועדההחלטהעדתוםהתקופותהאמורות,לפיהעניין,ואםהוחלט
עלהארכתן-עדתוםתקופתההארכה)בסעיףקטןזה-המועדהאחרוןלהחלטת
הוועדה(,יביאיושבראשהכנסתאתאישורהתקנותלהצבעהבכנסתבהקדםהאפשרי
ולכלהמאוחרעדתום7ימיםמהמועדהאחרוןלהחלטתהוועדהולענייןתקנותכאמור
בסעיפים6ו–7-עדתוםצימיםמהמועדהאמור;החליטההוועדהשלאלאשראת
התקנות,ואםהובאוהתקנותלאישורהכנסת-החליטההכנסתכאמוראולאקיבלה
החלטהבעניין-יפקעתוקפןשלהתקנות;הודעהעלפקיעתתוקףהתקנותכאמור

תפורסםברשומותצ

הפרטיובמרחבהציבורי,שפגיעתןבזכויותהפרטעלולות
לחוק ו־7 6 בסעיפים כאמור )תקנות יותר קשות להיות
המוצע(-ל־4הימיםצמגבלתהזמןתאפשרלממשלהלבחון
מחדש,מזמןלזמן,אתהצורךבסמכויותואתהיקפןצמטבע
הדברים,תוקףהתקנותיפקעלפניתוםהתקופותהנזכרות,

אםתוקףההכרזהיפקעבמהלךתקופתתוקפןצ

לענייןמעורבותהכנסתלצורךביקורתפרלמנטרית
יונחו שהתקנות מוצע בתקנות, שייקבעו ההסדרים על
עלשולחנהשלהוועדהבהקדםהאפשרילאחרפרסומן
בקביעת הצורך בשל הסברצ דברי בליווי ברשומות,
עם אפקטיבי באופן להתמודד כדי בדחיפות הסדרים
סכנתההתפשטותשלהנגיף,לאניתןלהתנותאתהתקנת
התקנותבאישורמראששלהוועדהצבמקוםזאת,מוצע
לקבועכיהוועדהתקייםדיוןבתקנותהאמורותותחליט
אםלאשרן,כולןאוחלקן,בתוך4הימיםמהמועדשהונחו
עלשולחנהולענייןתקנותכאמורבסעיפים6ו־7-בתוך
7ימיםמהמועדהאמורצעלפיהמוצעועדתהכנסתתהיה
רשאיתבמהלךהתקופותהאמורות,להאריכן,לענייןדיון
מסוים,לפרקזמןשלאיעלהעלצימים,למשלאםתשתכנע
שנדרשלוועדהפרקזמןנוסףלשםמיצויהדיוןצעודמוצע
לקבועכיבמקרהשבוהוועדהלאתקבלהחלטהעדתום
התקופההקבועהבסעיףהמוצעלקבלתההחלטה)היינו
ואם העניין, לפי לעיל, האמורות התקופות תום עד -
יביא ההארכה(, תקופת תום עד - הארכתן על הוחלט
יושבראשהכנסתאתאישורהתקנותלהצבעהבכנסת

בהקדםהאפשריולכלהמאוחרעדתום7ימיםמהמועד
תקנות ולעניין הוועדה, בידי ההחלטה לקבלת האחרון
כאמורבסעיפים6ו–7-עדתוםצימיםמהמועדהאמורצ
נוסףעלכךמוצעלקבועכיאםהוועדההחליטהשלא
לאשראתהתקנות,ובמקרהשבוהובאוהתקנותלאישור
הכנסת-אםהחליטההכנסתכאמוראושלאקיבלהכל
החלטהבעניין-יפקעתוקפןשלהתקנותוהודעהעלכך

תפורסםברשומותצ

החודשיםהאחרונים,שבהם בשיםלבלניסיוןשל
היהניכרשההנגשהלציבורשלפרטיההגבלותהנובעות
בשל מיטבית, הייתה לא השונים החירום מחיקוקי
מורכבותהותכיפותהשינוייםבה,מוצע,בסעיף5להצעת
החוק,לקבועהסדרמיוחדהנוגעליידועהציבורצעלפי
על ברשומות, התקנות פרסום על נוסף המוצע, ההסדר
ההגבלות עיקרי את הציבור לידיעת להביא הממשלה
באופןבהירונגישלקבוצותהשונותבאוכלוסיות,במגוון
שלדרכים,וביןהשארבאופןהנגישלאנשיםעםמוגבלות

ולדוברישפותשונותצ

לבסוף,יובהרשעלאףהסמכויותהרחבותהמוצעות
שהתעוררו לצרכים בהתאם המוצע, ג' לפרק ב' בסימן
מתחילתההתמודדותעםהמחלה,ייתכןשיתעוררבעתיד
צורךבסמכויותנוספותלשםהתמודדותעםהנגיףאשראין
להןמקורחוקיצאםיתעוררצורךכזה,יהיהעלהממשלה
לבקשמהכנסתלעגןסמכויותאלהבחוקצעםזאת,ככל
יאפשר שלא וחיוני חדש מיידי, בצורך מדובר שיהיה
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ראתההממשלהכיאיןעודצורךבהסדריםהקבועיםבתקנותשהותקנולפיסעיף )ה(
קטן)א(,כולםאוחלקם,לשםהשגתהמטרותכאמורבאותוסעיף,תבטלאותתקןאת

התקנותבהתאםצ

הבאתהתקנות
לידיעתהציבור

התקינההממשלהתקנותלפיסעיף4,תפרסםאתעיקרןבציבורבאופןבהירונגיש5צ
לקבוצותהשונותבאוכלוסייה;פרסוםכאמוריכולשיהיהבעיתונים,בערוציתקשורת,
במרשתת)אינטרנט(,במודעותמודפסותעלשלטיחוצותאובכלדרךיעילהאחרת

שתמצאהממשלהלנכוןבנסיבותהענייןצ

סימן ב' : תקנות להגבלת פעילות 

הגבלתפעילות
במרחבהפרטי

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתפעילותבמרחב6צ
הפרטיבענייניםכמפורטבפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן:

הגבלתכניסהשלאדםלמקוםמגוריםשלאחראוהתקהלותבמקוםכאמורשל )ה(
מישאינםמתגורריםבו,ובלבדשהגבלותשייקבעוכאמורלאימנעואספקהשלמוצר
חיוניאושירותחיוני,טיפולאוסיועהדרושיםלאדםעםמוגבלותבשלמוגבלותווכן
מתןסיועחיוניאוטיפולרפואיחיוני,והכוללאדםהזקוקלכךבמקוםמגוריואולבעל

חיים;

תנאיםלשימושברכבשאינותחבורהיבשתית,לרבותלענייןמספרהנוסעיםבו, )2(
מרחקהישיבהביניהםומטרתהנסיעהצ

הגבלתפעילות
במרחבהציבורי

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילותבמרחב7צ
הציבורי,בענייניםכמפורטבפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן:

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

התקנותבהתאםצ

התקינההממשלהתקנותלפיסעיף4,תפרסםאתעיקרןבציבורבאופןבהירונגיש5צ
לקבוצותהשונותבאוכלוסייה;פרסוםכאמוריכולשיהיהבעיתונים,בערוציתקשורת,
במרשתת)אינטרנט(,במודעותמודפסותעלשלטיחוצותאובכלדרךיעילהאחרת

שתמצאהממשלהלנכוןבנסיבותהענייןצ

הבאתהתקנות
לידיעתהציבור

סימן ב' : תקנות להגבלת פעילות 

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתפעילותבמרחב6צ
הפרטיבענייניםכמפורטבפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן:

הגבלתפעילות
במרחבהפרטי

הגבלתכניסהשלאדםלמקוםמגוריםשלאחראוהתקהלותבמקוםכאמורשל )ה(
מישאינםמתגורריםבו,ובלבדשהגבלותשייקבעוכאמורלאימנעואספקהשלמוצר
חיוניאושירותחיוני,טיפולאוסיועהדרושיםלאדםעםמוגבלותבשלמוגבלותווכן
מתןסיועחיוניאוטיפולרפואיחיוני,והכוללאדםהזקוקלכךבמקוםמגוריואולבעל

חיים;

תנאיםלשימושברכבשאינותחבורהיבשתית,לרבותלענייןמספרהנוסעיםבו, )2(
מרחקהישיבהביניהםומטרתהנסיעהצ

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילותבמרחב7צ
הציבורי,בענייניםכמפורטבפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן:

הגבלתפעילות
במרחבהציבורי

אלא מנוס יהיה שלא ייתכן החקיקה, להליך להמתין
להתקיןתקנותשעתחירוםלמתןהמענההבהולצ

הסמכות מכוח הממשלה, כי לקבוע מוצע  סעיף 6 
המוקניתלהבסעיף4המוצעובהתאםלתנאים 
הקבועיםבו,תהיהרשאיתלהתקיןתקנותשיגבילואת

הפעילותבמרחבהפרטי,כהגדרתובסעיףההמוצעצ

ההגבלותהמוצעותבמרחבהפרטי,עניינןבהגבלת
כניסהשלאדםלמקוםמגורים,כהגדרתובסעיףההמוצע,
שלאדםאחר,אוהתקהלותבמקוםכאמורשלמישאינם
מתגורריםבוציחדעםזאתמוצעלקבועכיהממשלהלא
תוכללקבועמכוחהסעיףהמוצעהגבלותשימנעואספקה
שלמוצרחיוניאושירותחיוני,טיפולאוסיועהדרושים
לאדםעםמוגבלותבשלמוגבלותווכןמתןסיועחיוניאו
טיפולרפואיחיוני,והכוללאדםהזקוקלכךבמקוםמגוריו

אולבעלחייםצ

בתקנות לקבוע הממשלה את להסמיך מוצע עוד
הגבלותהקשורותלשימושברכבשאינותחבורהיבשתית
כהגדרתהבסעיףההמוצע)היינו-שאינותחבורהציבורית
מספר לעניין השאר, ובין מיוחדים(, הסעות שירותי או

הנוסעיםברכב,מרחקהישיבהביניהםומטרתהנסיעהצ

הסמכות מכוח הממשלה, כי לקבוע מוצע  סעיף 7
המוקניתלהבסעיף4המוצעובהתאםלתנאים 
הקבועיםבו,תהיהרשאיתלהתקיןתקנותשיגבילואת
המוצעצ ה בסעיף כהגדרתו הציבורי, במרחב הפעילות
ההגבלותהאפשריותהמוצעותמפורטותבפסקאותהשונות

להגבלות מפורשת הסמכה המקנות המוצע, שבסעיף
משמעויותביותרלכלפעילותברחובובמקומותדומים
לו,קריבעיקרמקומותבמרחבהציבורישאינםמגודרים
אושאיןביקורתבכניסהאליהםצהסעיףהמוצעמאפשר
לקבועבתקנותהגבלותבענייןכלמקוםשאינוהמרחב
הפרטי)אשרההגבלותהנוגעותאליומוסדרותבסעיף6
המוצע(אומקוםהמוסדרבתקנותכאמורבסעיפים0,8ה,

ההאו2הלחוקהמוצעצ

לקבוע הממשלה את להסמיך מוצע השאר בין
בתקנותהגבלותלענייןהיציאהמביתהמגוריםאלהמרחב
כן וכמו המוצעת( )ה( פסקה )ר' בו שהייה או הציבורי
חיוניים לצרכים יציאות למנוע לא כדי חריגים קביעת

המפורטיםבאותהפסקהצ

הגבלות לקבוע הממשלה את להסמיך מוצע עוד
לענייןשמירתמרחקביןאנשיםהשוהיםבמרחבהציבורי
והתקהלויותבמרחבהציבורי,ובכללזההפגנות,תפילהאו
טקסדתי)ר'פסקה)2(המוצעת(צלענייןהפגנהיודגשכיבשל
הפגיעהבחופשהביטוי,לאיהיהניתןלאסורעלקיומהמכוח
סעיף7המוצעאלארקלקבועתנאיםלענייןאופןקיומהאשר

יימצאוחיונייםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונהצ

הגבלות לקבוע הממשלה את להסמיך מוצע עוד
שונים במרחבים שהייה או פעילות לציבור, פתיחה על
הנמצאיםבמרחבהציבורי,כגוןמיתקניספורט,גינות,גני
)צ(המוצעת(צ )ר'פסקה שעשועים,חופים,פארקיםועוד
כמוכן,מוצעלהקנותלממשלהסמכותלהטילעלהגורמים
התקנות קיום על אחריות אלה מקומות על האחראים
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לרבות  הציבורי, במרחב שהייה על או המגורים ממקום יציאה על הגבלה )ה(
חריגים ייקבעו כאמור להגבלה אדם; של המגורים ממקום המרחק לעניין הגבלה
שיבטיחוהצטיידותבמוצריםחיוניים,קבלתשירותיםחיוניים,סיועלאדםשישלו
קושיאומצוקההדורשיםסיוע,קבלתטיפולרפואיחיוניאוטיפולסוציאליחיוני,טיפול
חיוניבבעלחיים,יציאהלמקוםעבודהחיונילרבותשלעיתונאיאועובדמקצועות
התקשורת,הגעהלמשכןהכנסת,השתתפותבהפגנהאוהגעהלהליךמשפטישהיוצא

למרחבהציבוריהואצדלואושנדרשלהשתתףבו;

שמירתמרחקביןבניאדםשאינםמתגורריםבאותומקוםמגורים,במרחבהציבורי, )2(
)ה(, והגבלהעלהתקהלותבמרחבהציבורי,ובכללזה,בלילגרועמהוראותפסקה
תנאיםלענייןאופןקיוםהפגנהאותפילהאוטקסדתי,החיונייםלמניעתהתפשטות

נגיףהקורונה;

הגבלהעלפתיחהלציבורשלמיתקניספורט,גינות,גנישעשועים,חופים,פארקים )צ(
קיום ולעניין אליהם הגישה לעניין הגבלות וכן הציבורי, שבמרחב באלה, וכיוצא

פעילות,שהייהאושימושבהם;

חובתיידועהציבורבנוגעלהוראותשניתנולפידיןלשםהגנהמפניהתפשטות )4(
נגיףהקורונה,הנוגעותלשהייתהציבורבמקוםכאמורבפסקה)צ(שתחולעלהגורם

האחראיעלהמקום;

מסירתדיווחאוהצהרהעלביצועההוראותשנקבעולפיסעיףזה,לענייןמקום )5(
כאמורבפסקה)צ(,מאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבעבתקנות;

אחריותלקיוםההוראותשנקבעולפיסעיףזה,לענייןמקוםכאמורבפסקה)צ(, )6(
שתחולעלהגורםהאחראיעלהמקוםצ

הגבלתפעילות
במקומות

עבודה,בבתי
עסקובמקומות

הפתוחיםלציבור
ופעילותשלמתן

שירותים

 הממשלה,מכוחסמכותהלפיסעיף4,רשאיתלהתקיןתקנותלהגבלתהפעילות8צ )א(
עסק( בתי - זה )בסעיף לציבור הפתוחים ובמקומות עבודה במקומות עסק, בבתי
ולהגבלתפעילותשלמתןשירותיםאףשלאבמסגרתבתיעסק,בשיםלבלחיוניות
בתיהעסקאוהשירותים,בענייניםכמפורטבפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטים
בהן,ובלבדשייקבעוחריגיםשיבטיחוייצור,הובלהואספקהשלמוצריםחיונייםאו

הצטיידותבהםוכןמתןשירותיםחיונייםאוקבלתם:

שיותקנומכוחסעיף7המוצע,וכןחובתיידועשלהציבור
בקשרלהגבלותהשימוששנקבעובקשראליהם,כמוגם
חובהלמסורדיווחאוהצהרהלרשותהמוסמכת,עלביצוע

ההוראותשיינתנו)ר'פסקאות)4(עד)6((צ

לסעיף קטן )א( סעיף 8  

מוצעלקבועכיהממשלה,מכוחהסמכותהמוקנית
להבסעיף4המוצעובהתאםלתנאיםהקבועיםבו,תהיה
רשאיתלהתקיןתקנותלהגבלתהפעילותבבתיעסקוכן
במקומותעבודהובמקומותהפתוחיםלציבורכהגדרתם
בסעיףההמוצע)להלןכולםיחד-בתיעסק(,וכןלהגבלת
פעילותשלמתןשירותיםאףשלאבמסגרתביתעסקצכדי
להבטיחאתהמשכיותהאספקהשלמצרכיםחיונייםומתן
שירותיםחיוניים,מוצעלהגבילאתסמכותהשלהממשלה
במסגרתהסעיףהמוצעבאופןהזה:ראשית,בבואהלקבוע
הסדריםכאמור,עלהממשלהיהיהלבחוןאתהחיוניות
את להגביל שוקלת שהיא והשירותים המקומות של

פעילותםצשנית,יהיהצורךלקבועחריגיםשיבטיחואת
היכולתלהמשיךלייצר,להובילולספקמוצריםחיונייםואת
היכולתשלהציבורלרכושאולהשיגאותם,וכןיבטיחואת

האפשרותלתתשירותיםחיונייםולקבלםצ

במסגרתהסעיףהמוצעתוכלהממשלהלהתקיןתקנות,
ביןהשאר,בענייןהגבלותעלמספרהשוהיםבבתיעסק,
לרבותבנוגעלעובדיםוללקוחות,לענייןהתקהלותבבתי
עסקובכללזהתנאיםלענייןאופןקיוםהפגנהאותפילה
אוטקסדתי,החיונייםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה,
וכןתנאיםלשמירתמרחקביןהאנשיםשישהובבתיהעסק
והגבלותעלסוגיפעילותבביתהעסקועלאופןמתןהשירות
הנעשהבקרבהפיזיתועודצכמוכן,מוצעותסמכויותשונות
לענייןהתקנתתקנותכדילהבטיחשמישנכנסלבתיהעסק
לאיישאאתהנגיף,ביןהשאר,באמצעותבדיקתתסמינים
לסיכויי בקשר תשאול פולשנית, לא בבדיקה למחלה
ההדבקה,וכןסמכותלהגבילכניסהשלאדםלמקומות

אלה)ר'פסקאות)צ(עד)8((צ
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איסורעלפתיחהשלבתיעסקלקהל,בנסיבותשבהןאיןדיבהגבלותלפי )ה(
פסקאות)2(עד)צה(כדילמנועאתהסיכוןלהתפשטותנגיףהקורונה;

סגירתביתעסקבנסיבותשבהןנדבקאדםבנגיףהקורונהבביתהעסק, )2(
לתקופההדרושהלשםמניעתהדבקהבנגיףבשלשהייהבאותוביתעסק,ועריכת

חקירהאפידמיולוגית;

הגבלותהנוגעותלמשךהפתיחהשלבתיעסקאולמועדפתיחתם; )צ(

הגבלותעלמספרהשוהיםבבתיעסק,לרבותעובדיםולקוחות,וכןהגבלות )4(
עלהתקהלותבהם,ובכללזהתנאיםלענייןאופןקיוםהפגנהאותפילהאוטקס

דתי,החיונייםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה;

תנאיםלשמירתמרחקביןהשוהיםבבתיעסק,לרבותעובדיםולקוחות, )5(
ובכללזהלפריסתהעובדיםבביתהעסקולחלוקהלמשמרותאולקבוצותנפרדות,
וכןתנאיםלענייןשמירתמרחקביןנותנישירותיםלמקבלישירותיםאףשלא

בביתעסק;

הגבלהעלסוגיפעילותועלאופןמתןשירותללקוחותהנעשהבקרבה )6(
פיזית,לרבותהגבלהעלקבלתקהל;

חובתבדיקתתסמיניםלנכנסיםלבתיעסק,ובכללזהלעובדיםוללקוחות,או )7(
חובתתשאולאוקבלתהצהרהמהם,ולענייןקטין-לרבותמהאחראיעלהקטין;

הגבלהעלכניסהשלאדםלביתעסק,לרבותעובדאולקוח,בשלהחשש )8(
שהואעלוללהדביקבנגיףהקורונה,עלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלת
הצהרהשנערכולולפיפסקה)7(אובשלכךשאינומקייםאתההוראותשניתנו

לפידיןלשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונהבקשרלשהותובביתהעסק;

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

מתקיימתפעילותלמתןשירותיםאףשלאבביתעסק;

מינויממונהבביתעסקשיהיהאחראיעלשמירתההוראותשניתנולפי )0ה(
דיןלשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונה;

חובתיידועשלעובדים,לקוחות,מבקרים,ספקיםוכלהשוהיםבביתעסק, )הה(
בדברההוראותשניתנולפידיןלשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונהבקשר

לשהותםבביתהעסק,שתחולעלהגורםהאחראיעלהמקום;

מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבע )2ה(
בתקנות,עלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזה;

אחריותהגורםהאחראיעלהמקוםלקיוםההוראותשנקבעולפיסעיףזהצ )צה(

איסורעלפתיחהשלבתיעסקלקהל,בנסיבותשבהןאיןדיבהגבלותלפי )ה(
פסקאות)2(עד)צה(כדילמנועאתהסיכוןלהתפשטותנגיףהקורונה;

סגירתביתעסקבנסיבותשבהןנדבקאדםבנגיףהקורונהבביתהעסק, )2(
לתקופההדרושהלשםמניעתהדבקהבנגיףבשלשהייהבאותוביתעסק,ועריכת

חקירהאפידמיולוגית;

הגבלותהנוגעותלמשךהפתיחהשלבתיעסקאולמועדפתיחתם; )צ(

הגבלותעלמספרהשוהיםבבתיעסק,לרבותעובדיםולקוחות,וכןהגבלות )4(
עלהתקהלותבהם,ובכללזהתנאיםלענייןאופןקיוםהפגנהאותפילהאוטקס

דתי,החיונייםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה;

תנאיםלשמירתמרחקביןהשוהיםבבתיעסק,לרבותעובדיםולקוחות, )5(
ובכללזהלפריסתהעובדיםבביתהעסקולחלוקהלמשמרותאולקבוצותנפרדות,
וכןתנאיםלענייןשמירתמרחקביןנותנישירותיםלמקבלישירותיםאףשלא

בביתעסק;

הגבלהעלסוגיפעילותועלאופןמתןשירותללקוחותהנעשהבקרבה )6(
פיזית,לרבותהגבלהעלקבלתקהל;

חובתבדיקתתסמיניםלנכנסיםלבתיעסק,ובכללזהלעובדיםוללקוחות,או )7(
חובתתשאולאוקבלתהצהרהמהם,ולענייןקטין-לרבותמהאחראיעלהקטין;

הגבלהעלכניסהשלאדםלביתעסק,לרבותעובדאולקוח,בשלהחשש )8(
שהואעלוללהדביקבנגיףהקורונה,עלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלת
הצהרהשנערכולולפיפסקה)7(אובשלכךשאינומקייםאתההוראותשניתנו

לפידיןלשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונהבקשרלשהותובביתהעסק;

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

מתקיימתפעילותלמתןשירותיםאףשלאבביתעסק;

מינויממונהבביתעסקשיהיהאחראיעלשמירתההוראותשניתנולפי )0ה(
דיןלשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונה;

חובתיידועשלעובדים,לקוחות,מבקרים,ספקיםוכלהשוהיםבביתעסק, )הה(
בדברההוראותשניתנולפידיןלשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונהבקשר

לשהותםבביתהעסק,שתחולעלהגורםהאחראיעלהמקום;

מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבע )2ה(
בתקנות,עלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזה;

אחריותהגורםהאחראיעלהמקוםלקיוםההוראותשנקבעולפיסעיףזהצ )צה(

נוסףעלכך,כדילהבטיחאתקיוםההוראותשייקבעו,
מוצעלהסמיךאתהממשלהלהטילאחריותעלהגורמים
האחראיםעלבתיהעסקבקיוםההוראותלפיהחוקהמוצע,
לחייבםבמינויממונהעלשמירתההוראותשניתנולפידין
להגנהמפניהדבקהבנגיףוכןלחייבםליידעאתהציבור
האמורים בהקשרים שנקבעו השימוש להגבלות בקשר
וכןלמסורדיווחאוהצהרהלרשותהמוסמכת,עלביצוע

ההוראותשיינתנו)ר'פסקאות)9(עד)צה((צ

בנושאים הגבלות בקביעת די יהיה שלא ככל
האמוריםכדילמנועאתהסיכוןלהתפשטותנגיףהקורונה,
תהיההממשלהרשאיתלהתקיןתקנותבענייןאיסורמלא

עלהפעילותבבתיהעסקצ

לבסוף,מוצעתגםסמכותלקבועתקנותלענייןסגירת
המקומותהאמוריםבמקריםשבהםנדבקאדםבנגיףבבית
ההדבקה מניעת לשם הדרושה לתקופה רק וזאת עסק,
במקוםועריכתחקירהאפידמיולוגית)ר'פסקאות)ה(ו–)2((צ
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הגבלותהנוגעותלעובדיםלפיסעיףזהייקבעובהתחשב,ככלהאפשר,ברווחת )ב(
העובדיםובקיומםשלתנאיעבודההולמיםצ

ההוראותלפיסעיףזהלאיחולולענייןמוסדותהמקיימיםפעילותחינוךולעניין )ג(
העובדיםוהשוהיםבהםצ

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתמסיבה,כנס,9צהגבלתאירועים
טקסלרבותטקסדתי,פסטיבל,טיולמאורגן,אירועספורט,מופעבידוראומופעאמנות
אואירועיםאחריםאשרבשלטיבםמתאפייניםבריבוימשתתפיםאובקרבהביןבני
אדם,ובלבדששוכנעהכימתקיימותנסיבותשבהןההגבלותלפיחוקזהאודיןאחר

עלהתקהלותועלשמירתמרחקביןבניאדם,אוהסמכויותלאכיפתן,אינןמספיקותצ

הגבלתפעילותשל
מוסדותהמקיימים

פעילותחינוך

בסעיףזה,"מקוםהפעילות"-חצריםשלמוסדהמקייםפעילותחינוךאומקום0הצ )א(
אחרשבומתבצעתפעילותשלמוסדכאמורצ

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילות )ב(
שלמוסדותהמקיימיםפעילותחינוךבענייניםכמפורטבפסקאותשלהלןובתנאים

המפורטיםבהן:

איסורעלפתיחהשלמוסדהמקייםפעילותחינוך)בסעיףזה-המוסד( )ה(
ללומדים,למטופליםאולעובדיםבואולכלאדםאחר,בנסיבותשבהןאיןדי
בהגבלותלפיפסקאות)2(עד)הה(כדילמנועאתהסיכוןלהתפשטותנגיףהקורונה;

לסעיף קטן )ב(

בשלההשפעההאפשריתשלהמגבלותשמוסמכת
הממשלהלהטיללפיסעיף8המוצעעלמקומותעבודה,
בהתחשב, ייקבעו האמורות המגבלות כי לקבוע מוצע
ככלהאפשר,ברווחתהעובדיםובקיומםשלתנאיעבודה
הולמים,למשלמתןחלופותלעטייתמסכה,לפחותבחלק

משעותהעבודהאובזמןהפסקהצ

לסעיף קטן )ג(

בשיםלבלמאפייניםהמיוחדיםשלמערכתהחינוך
והמוסדותהשוניםהמקיימיםפעילותחינוך,מוצעלקבוע
שסעיף8המוצעלאיחוללגביהם,ואולםהממשלהתהיה

מוסכמתלקבועתקנותבענייניהםלפיסעיף0ההמוצעצ

הסמכות מכוח הממשלה, כי לקבוע מוצע  סעיף 9
המוקניתלהבסעיף4המוצעובהתאםלתנאים 
הקבועיםבו,תהיהרשאיתלהתקיןתקנותלהגבלתאירועיםצ
הסעיףהמוצענדרשכדילאפשרלממשלהלקבועתנאים
נוספיםבענייןסוגיהאירועיםהמפורטיםבו:מסיבה,כנס,
טקסלרבותטקסדתי,פסטיבל,טיולמאורגן,אירועספורט,
מופעבידור,מופעאמנותאואירועיםאחריםהמתאפיינים

בריבוימשתתפיםאובקרבהביןהמשתתפיםבהםצ

אףעלפישהסמכותלקבועתנאיםוהגבלותמכוח
סעיפיםאחריםבחוקהמוצע,כגוןאיסורעלהתקהלותהחל
בלאקשרלמטרתההתקהלות,אותנאיםבענייןשמירת
מרחקביןאנשים,אמורהלכאורהלהבטיחכיבאירועים
כאמורינהגואנשיםבדרךשלאתביאלהדבקה,הרישבשל
ונסיבות זה מסוג אירועים של המיוחדים המאפיינים
התקיימותםייתכןשיהיהצורך,בהתחשבבנתוניהתפשטות

הנגיףבמדינה,בקביעתתנאיםנוספיםהמכווניםלקיומושל
האירועעצמוצביןהשאר,ייתכןכילענייןאירועיםמסוימים
לאיהיהדיבקיומןשלמגבלותלענייןהתקהלויותושמירת
מרחקביןאנשים,מכיווןשעצםקיומושלהאירועיביא
בהכרחלקרבהאסורהביןבניאדם,מפנישמגבלותכאמור
אינןניתנותליישוםבאותםאירועיםאומפנישהסמכויות
לאכיפתןאינןמספיקותלהתמודדותעםאירועיםמסוגזהצ
יובהר,למעןהסרספק,כיאיןבסעיף9המוצעכדילהסמיך

אתהממשלהלהגבילאולמנועהפגנותצ

הסמכות מכוח הממשלה, כי לקבוע מוצע  סעיף 10
המוקניתלהבסעיף4המוצעובהתאםלתנאים 
להגבלת תקנות להתקין רשאית תהיה בו, הקבועים
זה לעניין חינוךצ פעילות המקיימים במוסדות הפעילות
מוצעלהגדירבסעיףההמוצעאתהמונח"מוסדהמקיים
הנכללים והמסגרות הגופים את ולפרט חינוך" פעילות

במסגרתהמונחהאמורצ

לסעיף קטן )א(

המקיים מוסד של פעילות" "מקום להגדיר מוצע
פעילותחינוךכחצריםשלאותומוסדאוכלמקוםאחר
שמתבצעתבופעילותשלמוסדכאמור,אףשלאבחצריו,
כדישיהיהניתןלהחילאתההגבלותלפיהסעיףהמוצע

עלכלמקוםכאמורצ

לסעיף קטן )ב(

להגבלת בנוגע סמכויות לממשלה להקנות מוצע
פעילותםשלמוסדותהמקיימיםפעילותחינוך,בתחומים
8לחוקהמוצע דומיםלאלההמוצעיםבסעיף ובסוגיות
הפתוחים ומקומות עבודה מקומות עסק, בתי לעניין

ר ב ס ה י  ר ב ד



7צ2 הצעותחוקהממשלה-20צה,י"זבסיווןהתש"ף,2020צ6צ9

הגבלותעלקיוםלימודים,בחינותאוכלפעילותאחרתשלהמוסדאו )2(
מטעמו;

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

והגבלהעלמועדאומשךהפעילות;

הוראותבדברהסעותלתלמידיםולעובדים; )4(

חובתבדיקתתסמיניםלנכנסיםלמקוםהפעילות,ובכללזהלעובדים,או )5(
חובתתשאולאוקבלתהצהרהמהם,ולענייןקטין-לרבותמהאחראיעלהקטין;

הגבלהעלכניסהשלאדםלמקוםפעילות,ובכללזהעובד,בשלהחשש )6(
שהואעלוללהדביקבנגיףהקורונה,עלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלת

הצהרהלפיפסקה)4(;

לרבות הקורונה, בנגיף הידבקות מפני והגנה היגיינה להבטחת תנאים )7(
הוראותבדברהגבלהעלהגשתמזוןוצריכתמזוןבמקוםהפעילות;

מינויממונהבמוסדשיהיהאחראיעלשמירתההוראותשניתנולפידין )8(
לשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונה;

של וכן במוסד השוהים וכל ספקים מבקרים, עובדים, של יידוע חובת )9(
הלומדיםאוהמטופליםבו,ולענייןקטין-לרבותשלהאחראיעלהקטין,בדבר
בקשר הקורונה נגיף התפשטות מפני הגנה לשם דין לפי שניתנו ההוראות

לשהותםבמקוםהפעילות,שתחולעלהגורםהאחראיעלהמקום;

מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבע )0ה(
בתקנות,עלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזה;

אחריותהגורםהאחראיעלהמקוםלקיוםההוראותשנקבעולפיסעיףזהצ )הה(

תקנותלפיסעיףזהיאפשרו,ככלהניתן,הפעלהשלגופיםאומוסדותאוקיום )ג(
פעילויות,כמפורטלהלן,מתוךשקילתשיקוליבריאותהציבורובריאותהשוהיםבמקום:

הגבלותעלקיוםלימודים,בחינותאוכלפעילותאחרתשלהמוסדאו )2(
מטעמו;

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

והגבלהעלמועדאומשךהפעילות;

הוראותבדברהסעותלתלמידיםולעובדים; )4(

חובתבדיקתתסמיניםלנכנסיםלמקוםהפעילות,ובכללזהלעובדים,או )5(
חובתתשאולאוקבלתהצהרהמהם,ולענייןקטין-לרבותמהאחראיעלהקטין;

הגבלהעלכניסהשלאדםלמקוםפעילות,ובכללזהעובד,בשלהחשש )6(
שהואעלוללהדביקבנגיףהקורונה,עלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלת

הצהרהלפיפסקה)4(;

לרבות הקורונה, בנגיף הידבקות מפני והגנה היגיינה להבטחת תנאים )7(
הוראותבדברהגבלהעלהגשתמזוןוצריכתמזוןבמקוםהפעילות;

מינויממונהבמוסדשיהיהאחראיעלשמירתההוראותשניתנולפידין )8(
לשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונה;

של וכן במוסד השוהים וכל ספקים מבקרים, עובדים, של יידוע חובת )9(
הלומדיםאוהמטופליםבו,ולענייןקטין-לרבותשלהאחראיעלהקטין,בדבר
בקשר הקורונה נגיף התפשטות מפני הגנה לשם דין לפי שניתנו ההוראות

לשהותםבמקוםהפעילות,שתחולעלהגורםהאחראיעלהמקום;

מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבע )0ה(
בתקנות,עלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזה;

אחריותהגורםהאחראיעלהמקוםלקיוםההוראותשנקבעולפיסעיףזהצ )הה(

תקנותלפיסעיףזהיאפשרו,ככלהניתן,הפעלהשלגופיםאומוסדותאוקיום )ג(
פעילויות,כמפורטלהלן,מתוךשקילתשיקוליבריאותהציבורובריאותהשוהיםבמקום:

תחום של המיוחדים במאפיינים בהתחשבות לציבור,
החינוך,מוסדותיו,דרכיהלימוד,וביןהשאר,בקשרלמסגרות
לימודשלפעוטות,ילדיםונוערצלתחומיםשניתןלהסדיר
מכוחהסעיףהמוצעישמאפייניםמיוחדים,הבאיםלידי
ביטויבאופיהפעילות,מגווןהאוכלוסייההשוההבמוסדות
אלהובחשיבותםלהקנייתחינוך,לימודוטיפולוכןלהקניית

השכלהאוהכשרהמקצועיתצ

ככלשלאיהיהדיבקביעתהגבלותשונותכדילאפשר
בהתפשטות הכרוכות הסכנות עם מספקת התמודדות
תקנות להתקין רשאית תהיה שהממשלה מוצע הנגיף,
שיאסרובאופןמלאאתפתיחתםשלמוסדותהמקיימים

פעילותחינוךצ

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועכיהממשלה,בבואהלהתקיןתקנותלפי
הסעיףהמוצע,תפעלכדילאפשר,ככלהניתן,לקייםפעילות
שהפעלתם רווחתי-רפואי-טיפולי אופי בעלי במוסדות
של והאתגרים הצרכים בשל חיונית רפואי משבר בעת

שיקולי שקילת מתוך וזאת ומשפחותיהם, התלמידים
בריאותהציבורובריאותהשוהיםבמקוםצהמדוברבכמה

קבוצותשלמוסדות:

מסגרותלילדיםאולפעוטותשהםילדיםשלעובדים הצ
חיונייםבעתתקופתמשבררפואי,שלולאהפעלתהמסגרת
ההוריםשעובדיםבעבודותחיוניותלאיוכלולהתפנות

לעבודתם;

מסגרותחינוכיותלילדיםחולים,מאושפזים,פעילות 2צ
לטובתתלמידיםעםצרכיםמיוחדיםהזקוקיםלטיפולים
פולשנייםבביתםאושהםחוליםבביתםואינםיכולים

ללמודבאופןעצמאי;

מסגרותחינוךלילדיםעםצרכיםמיוחדים,שהעדרה צצ
זמן לאורך פרא־רפואיות ופעולות חינוכית מסגרת של
בהתאםלסוגיהלקויות עלולהלדרדראתמצבם,וזאת

ודרגתןכפישיקבעבתקנות;

לא מסגרות לרבות בסיכון, ולנוער לילדים מוסדות 4צ
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מסגרותלחינוךבלתיפורמלילילדיעובדיםחיונייםעדגיל2הוכןמקומות )ה(
המשמשיםאושנועדולשמשמקוםשהייהיומילחינוךולטיפולבפעוטותשהם

ילדיעובדיםחיוניים;

מרכזיחירוםלילדיםונוערבסיכון; )2(

מרכזינועריישובילנוערבסיכון; )צ(

פעילותבתיספרשניתןבהםחינוךעל־יסודילנוערנושרובסיכון; )4(

פנימיותלתלמידיםבלאעורףמשפחתי,לרבותתלמידיםשהופנועלידי )5(
המחלקותלשירותיםחברתייםברשויותהמקומיותאוצוויביתמשפט;

פעילויותלתלמידעםצרכיםמיוחדיםכהגדרתובחוקחינוךמיוחד,ובכלל )6(
זההסעות;

חולים, לילדים חינם חינוך חוק לפי חולים בבתי חינוכיות מסגרות )7(
התשס"א-ה5200ה;

פעילותמתנדביםשבאהלהבטיחמתןמענהחינוכיאורווחתילתלמידים; )8(

שירותיםפסיכולוגייםחינוכיים; )9(

פעילותשלועדותזכאותואפיון,ועדותהשגהוצוותיםרב־מקצועיים,לפי )0ה(
חוקהחינוךהמיוחד;

שירותיםשלמתי"אכהגדרתובחוקחינוךמיוחד; )הה(

פעולותשלקציןביקורסדירכהגדרתובסעיף4)ב()צ(לחוקלימודחובה, )2ה(
התש"ט-949ה6ה;

פעולותשליחידותהנוערברשויותהמקומיותלפיחוקהרשויותהמקומיות )צה(
)מנהליחידתנוערומועצתתלמידיםונוער(,התשע"א-הה720ה,לרבותהפעלת

מתנדבים;

הרשויות בחוק כהגדרתה החינוך במחלקת קידום יחידת של פעולות )4ה(
המקומיות)מנהלמחלקתחינוך(,התשס"א-ה8200ה,ובכללזהפעילותבמרכז

השכלהלנוערנושרובסיכון;

מבני באמצעות לרבות ומרחוק, מהבית למידה קידום לצורך פעולות )5ה(
מוסדותומיתקנירשויותמקומיותצ

פורמליותולרבותמרכזיחירוםלילדיםונוער,וכןפנימיות
הקולטותתלמידיםבלאעורףמשפחתי,ביןשאיןלצדם
בביתם להישאר יכולים שאינם ובין בישראל משפחה
בימיםאלהבשלהעדרמשפחהתומכתאומתפקדתאו
בשלהשתייכותםלמשפחהבמצבכלכליקשה,אופנימיות
הקולטותילדיםונעריםהחייביםמסגרתחינוכיתתומכת

כדילטפלבצרכיםובאתגריםשלהם;

גופיםהמאפשריםמעטפתחינוכית,פסיכולוגית,טיפולית 5צ
ורווחתיתלילדיםולנעריםהלומדיםבמסגרותחינוך;

של מצומצם מספר על השגחה המאפשרות מסגרות 6צ
פעוטות,לרבותמשפחתוניםצ

ס"חהתשס"א,עמ'28הצ 5ה

ס"חהתש"ט,עמ'287צ 6ה

ס"חהתשע"א,עמ'799צ 7ה

ס"חהתשס"א,עמ'צ20צ 8ה
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הגבלתפעילות
מסגרותרווחה

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

איסורעלפתיחהשלמסגרתרווחהלמקבליהשירותבה)בסעיףקטןזה- )ה(
מקבלישירות(,לעובדיםבהאולכלאדםאחר,בנסיבותשבהןאיןדיבהגבלות

לפיפסקאות)2(עד)0ה(כדילמנועאתהסיכוןלהתפשטותנגיףהקורונה;

חלוקתהצוותשלמסגרתהרווחהוהמשתתפיםבפעילותבהלקבוצות )2(
פעילות,הגבלתגודלןשלהקבוצות,תנאיםלשמירתמרחקביןהשוהיםבה,
הגבלתכניסהאליה,התקהלותאושהייהבה,לרבותשלעובדים,הגבלהעל
חדשים שירות מקבלי קליטת על מגבלות וקביעת הפעילות, משך או מועד

למסגרת;

הוראותבדברהסעותלמקבלישירותולעובדים; )צ(

חובתבדיקתתסמיניםלנכנסיםלמסגרתרווחה,ובכללזהלעובדים,או )4(
חובתתשאולאוקבלתהצהרהמהםאומאפוטרופסם,ולענייןקטין-לרבות

מהאחראיעלהקטין;

הגבלהעלכניסהשלאדםלמסגרתרווחה,ובכללזהעובד,בשלהחשש )5(
שהואעלוללהדביקבנגיףהקורונה,עלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלת

הצהרהלפיפסקה)4(;

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

מינויממונהבמסגרתהרווחהשיהיהאחראיעלשמירתההוראותשניתנו )7(
לפידיןלשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונה;

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

המקום;

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

הגבלתפעילות
מסגרותרווחה

איסורעלפתיחהשלמסגרתרווחהלמקבליהשירותבה)בסעיףקטןזה- )ה(
מקבלישירות(,לעובדיםבהאולכלאדםאחר,בנסיבותשבהןאיןדיבהגבלות

לפיפסקאות)2(עד)0ה(כדילמנועאתהסיכוןלהתפשטותנגיףהקורונה;

חלוקתהצוותשלמסגרתהרווחהוהמשתתפיםבפעילותבהלקבוצות )2(
פעילות,הגבלתגודלןשלהקבוצות,תנאיםלשמירתמרחקביןהשוהיםבה,
הגבלתכניסהאליה,התקהלותאושהייהבה,לרבותשלעובדים,הגבלהעל
חדשים שירות מקבלי קליטת על מגבלות וקביעת הפעילות, משך או מועד

למסגרת;

הוראותבדברהסעותלמקבלישירותולעובדים; )צ(

חובתבדיקתתסמיניםלנכנסיםלמסגרתרווחה,ובכללזהלעובדים,או )4(
חובתתשאולאוקבלתהצהרהמהםאומאפוטרופסם,ולענייןקטין-לרבות

מהאחראיעלהקטין;

הגבלהעלכניסהשלאדםלמסגרתרווחה,ובכללזהעובד,בשלהחשש )5(
שהואעלוללהדביקבנגיףהקורונה,עלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלת

הצהרהלפיפסקה)4(;

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

מינויממונהבמסגרתהרווחהשיהיהאחראיעלשמירתההוראותשניתנו )7(
לפידיןלשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונה;

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

המקום;

לסעיף קטן )א( סעיף 11 

מוצעלקבועכיהממשלה,מכוחהסמכותהמוקנית
להבסעיף4המוצעובהתאםלתנאיםהקבועיםבו,תהיה
במסגרות הפעילות להגבלת תקנות להתקין רשאית
רווחהצמסגרותהרווחהכוללותמגווןרחבשלמסגרות,
ובהןמסגרותלאזרחיםותיקים,לקטיניםבסיכון,לאנשים
התמכרויות, עם המתמודדים לאנשים מוגבלויות, עם
בתקופה שהצטבר מהניסיון ועודצ בזנות לאוכלוסיות
האחרונהעלהכיישנוחסרבהתייחסותייחודיתומותאמת
למסגרותהרווחה,בשיםלבלאופייןהשונהשלהמסגרות
המקבלות השונות האוכלוסיות של הייחודי ולמגוון
שירותבמסגרותאלה,המחייבותלעתיםהוראותייחודיות
ה המותאמותלצורכיהןצלענייןזהמוצעלהגדירבסעיף

המוצעאתהמונח"מסגרתרווחה"באופןרחבהכוללאת
מסגרותהרווחההמופעלותעלידיגורמיםשונים:משרד
העבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,המשרדלחיזוק
לשיקום הרשות המקומיות, הרשויות קהילתי, וקידום
האסיראומימטעמםשלגופיםאלהצוהכולכדישיהיו
בידיהממשלההכליםלמנועולצמצםאתהתפשטותהנגיף

בכלמוסדותהרווחה,ככלשהדבריידרשצ

עלפיהסעיףהמוצעיוקנולממשלהסמכויותבנוגע
להגבלתפעילותםשלמסגרותרווחה,בתחומיםובסוגיות
דומיםלאלההמוצעיםבסעיף8לחוקהמוצעלענייןבתי
עסק,מקומותעבודהומקומותהפתוחיםלציבור,ולאלה
המוצעיםבסעיף0הלענייןמוסדותהמקיימיםפעילותחינוך,
בהתחשבותבמאפייניםהייחודייםשלמסגרותהרווחהצכך
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מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבע )9(
בתקנות,עלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזה;

אחריותהגורםהאחראיעלהמקוםלקיוםההוראותשנקבעולפיסעיףזהצ )0ה(

תקנותלפיסעיףזהיאפשרו,ככלהניתן,הפעלתםשלגופיםאומסגרותרווחהאו )ב(
קיוםפעילויותכמפורטלהלן,מתוךשקילתשיקוליבריאותהציבורובריאותהשוהים

במקום:

מסגרותחוץביתיות; )ה(

מרכזייוםטיפולייםוסיעודייםלבוגריםולמזדקניםעםמוגבלות; )2(

שירותיתמיכהלאוכלוסיותעםצרכיםמיוחדיםולמשפחותבמצוקה; )צ(

מועדוניותופנימיותיוםלילדיםבסיכון; )4(

מרכזייוםומועדוניםלאזרחיםותיקים; )5(

גופיםמפעיליםהמטפליםבהשמותילדיםבמשפחותאומנהובליוויןלפי )6(
חוקאומנהלילדים,התשע"ו-6ה920ה;

מוקדיםטלפונייםשמפעילמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים )7(
אושירותהתעסוקהבאמצעותמיקורחוץ;

מרכזייוםלשיקוםמונעלעבריינימין; )8(

מרכזייוםלטיפולבגבריםאלימים; )9(

מרכזיהגנהומרכזיטיפולבנפגעיתקיפהמינית; )0ה(

מרכזיםלטיפולולמניעהשלאלימותבמשפחה; )הה(

דיורמוגןלאזרחיםותיקים; )2ה(

בתיאבות; )צה(

גופיםהמספקיםשירותיהסעהלאוכלוסיותהזקוקותלסיוע; )4ה(

מרכזיהכווןתעסוקתיוהשמה; )5ה(

ארגוניםותאגידיםהפועליםלמעןאוכלוסיותהזקוקותלסיוע; )6ה(

שהם התפקידים את בעבורם המבצע אדם וכל אפוטרופסות תאגידי )7ה(
המשפטית הכשרות חוק לפי לאפוטרופסים, מינוים מכוח בהם מחויבים

והאפוטרופסות,התשכ"ב-962ה20;

לדוגמה,במסגרותהמספקותקורתגגלקטיניםחסריעורף
משפחתיהמתאפיינות,מצדאחד,בקליטותחירום,ומצד
אחר,בקושילשמורעלמרחק,נדרשותהוראותייחודיות

ומותאמותצ

ככלשלאיהיהדיבקביעתהגבלותשונותכדילאפשר
בהתפשטות הכרוכות הסכנות עם מספקת התמודדות
תקנות להתקין רשאית תהיה שהממשלה מוצע הנגיף,

שיאסרובאופןמלאפתיחתןשלמסגרותרווחהצ

יובהרכיהסמכויותלפיסעיףהההמוצעיחולונוסף
עלסמכותהמוקניתלממשלהבסעיף8המוצע,לכן,בהעדרן
הנושאים לכלל ביחס המוצע, הה סעיף לפי תקנות של
ההוראות הרווחה מסגרות על לחול עשויות חלקם, או

שייקבעובתקנותלפיסעיף8לגבימקומותעבודהאולגבי
מקומותהפתוחיםלציבור,לפיהענייןצ

לסעיף קטן )ב(

הה סעיף לפי תקנות התקנת בעת כי לקבוע מוצע
המוצע,הממשלהתאפשר,ככלהניתן,הפעלתםשלגופים

ס"חהתשע"ו,עמ'586צ 9ה

ס"חהתשכ"ב,עמ'20הצ 20
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מסגרותהמספקותקורתגגזמניתאוממושכתאוהמספקותהגנה,הזנה, )8ה(
טיפולוסיוע,בעבוראנשיםחסריקורתגג,אנשיםחסריעורףמשפחתי,אנשים
המתמודדיםעםהתמכרויותאואוכלוסיותבזנות,ובלבדשהמסגרותמופעלות
בידימשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,המשרדלחיזוקולקידום

קהילתיאורשותמקומית,אובידימימטעמם;

מרכזיםשיקומייםהמופעליםבידיהרשותלשיקוםהאסיראומימטעמה; )9ה(

מסגרותיומיותכוללניות,לנעריםונערותעלקצהרצףהסיכוןוהניתוקצ )20(

הגבלתפעילות
בתחוםהתחבורה

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילות2הצ )א(
בתחוםהתחבורה,בענייניםכמפורטבפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן:

הגבלותעלהפעלהשלתחבורהיבשתיתותחנותתחבורהיבשתית,לרבות )ה(
מועדיהפעלתםומספרהשוהיםובכללזההנוסעים,ובלבדשהגבלותכאמור
ייקבעובשיםלבלפריסההגאוגרפיתשבהניתןשירותהתחבורההיבשתית,
לצורכיהאוכלוסייהולנגישותלמקומותשבהםמסופקיםמוצריםאושירותים

חיוניים;

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

והתשלוםבעדהנסיעהבתחבורהיבשתית;

חובתבדיקתתסמיניםשלהנכנסיםלתחבורהיבשתיתאולתחנתתחבורה )צ(
יבשתיתהנמצאתבמבנהאובמתחםסגור,ובכללזההעובדים,ותשאולאוקבלת
הצהרהמהם,ולענייןקטין-לרבותמהאחראיעלהקטין,במועדהכניסהאו

במועדמוקדםיותר;

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

לפיפסקה)צ(;

לרבות הקורונה, בנגיף הידבקות מפני והגנה היגיינה להבטחת תנאים )5(
הוראותבדברהגבלהעלהגשתמזוןוצריכתמזוןבתחנותתחבורהיבשתית;

חובתיידועשלהנוסעיםבתחבורהיבשתיתבדברההוראותשניתנולפי )6(
דיןלשםהגנהמפנינגיףהקורונה,הנוגעותלשהותםבתחבורההיבשתיתאו

בתחנתתחבורהיבשתית,שתחולעלהגורםאחראיעלהמקום;

מסגרותהמספקותקורתגגזמניתאוממושכתאוהמספקותהגנה,הזנה, )8ה(
טיפולוסיוע,בעבוראנשיםחסריקורתגג,אנשיםחסריעורףמשפחתי,אנשים
המתמודדיםעםהתמכרויותאואוכלוסיותבזנות,ובלבדשהמסגרותמופעלות
בידימשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,המשרדלחיזוקולקידום

קהילתיאורשותמקומית,אובידימימטעמם;

מרכזיםשיקומייםהמופעליםבידיהרשותלשיקוםהאסיראומימטעמה; )9ה(

מסגרותיומיותכוללניות,לנעריםונערותעלקצהרצףהסיכוןוהניתוקצ )20(

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילות2הצ )א(
בתחוםהתחבורה,בענייניםכמפורטבפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן:

הגבלתפעילות
בתחוםהתחבורה

הגבלותעלהפעלהשלתחבורהיבשתיתותחנותתחבורהיבשתית,לרבות )ה(
מועדיהפעלתםומספרהשוהיםובכללזההנוסעים,ובלבדשהגבלותכאמור
ייקבעובשיםלבלפריסההגאוגרפיתשבהניתןשירותהתחבורההיבשתית,
לצורכיהאוכלוסייהולנגישותלמקומותשבהםמסופקיםמוצריםאושירותים

חיוניים;

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

והתשלוםבעדהנסיעהבתחבורהיבשתית;

חובתבדיקתתסמיניםשלהנכנסיםלתחבורהיבשתיתאולתחנתתחבורה )צ(
יבשתיתהנמצאתבמבנהאובמתחםסגור,ובכללזההעובדים,ותשאולאוקבלת
הצהרהמהם,ולענייןקטין-לרבותמהאחראיעלהקטין,במועדהכניסהאו

במועדמוקדםיותר;

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

לפיפסקה)צ(;

לרבות הקורונה, בנגיף הידבקות מפני והגנה היגיינה להבטחת תנאים )5(
הוראותבדברהגבלהעלהגשתמזוןוצריכתמזוןבתחנותתחבורהיבשתית;

חובתיידועשלהנוסעיםבתחבורהיבשתיתבדברההוראותשניתנולפי )6(
דיןלשםהגנהמפנינגיףהקורונה,הנוגעותלשהותםבתחבורההיבשתיתאו

בתחנתתחבורהיבשתית,שתחולעלהגורםאחראיעלהמקום;

בעת שהפעלתן פעילויות קיום או רווחה מסגרות או
משבררפואיחיוניתונדרשת,בשיםלבלצרכיםשלמקבלי
השירותהשוניםומתוךשקילתשיקוליבריאותהציבור

ובריאותהשוהיםבמקום,כמפורטבסעיףקטן)ב(המוצעצ

הסמכות מכוח הממשלה, כי לקבוע מוצע  סעיף 12 
המוקניתלהבסעיף4המוצעובהתאםלתנאים 
להגבלת תקנות להתקין רשאית תהיה בו, הקבועים
היבשתית, התחבורה - התחבורה בתחום הפעילות
התחבורההאוויריתוהתחבורההימיתציובהרכיהסמכות
תחבורה שאינו ברכב לשימוש בנוגע הגבלות לקבוע

יבשתיתמוקניתלממשלהבסעיף6לחוקהמוצעצ

בסעיף2ההמוצערשאיתהממשלהלהטילהגבלותעל
הפעלתהתחבורההיבשתית,ובכללזההגבלותעלהפעלת
תחנותתחבורהיבשתיתוהגבלותלענייןהנוסעיםבתחבורה
יבשתיתצתחבורהיבשתיתמוגדרתבסעיףהבאופןרחב,
כךשהיאכוללתתחבורהציבוריתובכללזהאוטובוסים
ציבורייםהפועליםבקווישירות,רכבותומוניותוכןכוללת
הסעותמיוחדות,למשלהסעותעובדיםאוהסעותילדים
לבתיהספראולמוסדותאחריםצהסמכותלפיהסעיףהמוצע
כוללתהטלתהגבלות,ביןהשאר,לענייןמספרהנוסעים,
מועדיההפעלהשלקוויתחבורהציבורית,שמירתמרחק
והפרדהביןהשוהיםבתחבורההיבשתית,לרבותהגבלות
הכרטיסים מכירת אופן לעניין הגבלות התקהלות, על
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מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבע )7(
בתקנות,עלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזה;

אחריותהגורםהאחראיעלהמקוםלקיוםההוראותשנקבעולפיסעיףזה; )8(

הגבלותעלהפעלתכליטיס,שדותתעופהומנחתים,לענייןהשוהים)9( )א(
בהם,לרבותנוסעיםואנשיצוות,וכןלענייןכניסתכליטיסזריםלשטח
)8(,בשינויים )2(עד ישראל,לרבותלגביהענייניםהאמוריםבפסקאות

המחויבים,וכןבענייניםכמפורטלהלן:

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

חובתנוסעלמסורמידעשיאפשריצירתקשרעמובמקרה )2(
שמתעוררחששלהדבקהבנגיףהקורונה;

חובתיידועשלהנוסעיםבטיסהבין־לאומיתבדבראמצעים )צ(
להבטחתבריאותהציבורהחליםבמדינתהיעדומסירתמידעהנוגע
לפעולותהנדרשותמנוסעאוהמומלצותלולשםצמצוםהסיכון

להידבקותבנגיףהקורונהצ

בפסקהזו,"אישצוות","כליטיס"ו"שדהתעופה"-כהגדרתםבחוק )ב(
הטיס,התשע"א-הה20ה2;

הגבלותלענייןהפעלתכלישיט,נמליםומעגנות,לענייןהשוהיםבהם, )0ה(
לרבותנוסעיםואנשיצוות,וכןלענייןכניסתכלישיטלשטחישראל,לרבותלגבי

הענייניםהאמוריםבפסקאות)2(עד)8(,בשינוייםהמחויבים;לענייןזה-

"כלישיט"-כהגדרתובחוקהספנות)כלישיט(,התש"ך-960ה22;

"נמל"ו"מעגנה"-כהגדרתםלפיפקודתהנמלים]נוסחחדש[,התשל"א-ה97הצ2;

"צוות"-כהגדרתובחוקהספנות)ימאים(,התשל"ג-צ97ה24צ

תקנותלפיסעיףקטן)א()9(ו–)0ה(ייקבעובהתחשבבזכותושלאזרחישראלי )ב(
להיכנסלישראלצ

והתשלוםבעדהנסיעהוכןקביעתתנאיםלהבטחתהיגיינה
והגנהמפניהדבקהבנגיףהקורונהצ

נוסףעלהסמכויותכאמורלעיל,מקנההסעיףהמוצע
לממשלהסמכותלהתקיןתקנותבנושאבדיקתתסמינים
למחלה,בבדיקהלאפולשנית,וכןתשאולבקשרלסיכויי
ההדבקהאומתןהצהרתבריאות,וסמכותלהגבילכניסה
שלאדםלתחבורהיבשתיתולתחנותתחבורהיבשתית
נוסעים זה ובכלל סגור, במתחם או במבנה הנמצאות
ועובדים,עלסמךבדיקה,תשאולאוקבלתהצהרהכאמורצ

לפי בתקנות לממשלה, לאפשר מוצע כך, על נוסף
הסעיףהמוצע,להטילעלהגורמיםהאחראיםעלהפעלת
התחבורההיבשתיתאותחנותהתחבורההיבשתיתחובה
שנקבעו השימוש להגבלות בקשר הציבור את ליידע

בתחוםהתחבורההיבשתית,וכןבמסירתדיווחאוהצהרה
כן כמו שנקבעוצ התקנות ביצוע על המוסמכת, לרשות
יהיהניתןלהטילאחריותעלגורמיםאלהלקיוםהתקנות
קביעת באמצעות לרבות המוצע, הסעיף לפי שנקבעו
נהליםליישוםהתקנותוהדרכתהמועסקיםמטעמםלגבי

תפקידיהםואחריותםלפיהתקנותצ

עודמוצעלקבועכיהסמכויותהמנויותבסעיףהמוצע
לגביתחבורהיבשתית,יחולולגביתחבורהאוויריתוימית
תהיהנתונהסמכות כך ונוסףעל בשינוייםהמחויבים,
לקבועהגבלותלענייןכניסתכליטיסזריםאוכלישיטצ
בשלזכותהיסודשלכלאזרחישראלילהיכנסלישראל,
מודגשבסעיףכיהגבלותלענייןתחבורהאוויריתוימית
ייקבעובהתחשבבזכותזוצלענייןהפעלתכליטיס,מוצע

ס"חהתשע"א,עמ'0צ8צ ה2

ס"חהתש"ך,עמ'70צ 22

דינימדינתישראל,נוסחחדש20,עמ'צ44צ צ2

ס"חהתשל"ג,עמ'29צצ 24
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סימן ג': אזור מוגבל

הכרזהעלאזור
מוגבל

שוכנעהועדתהשרים,בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףצהצ )א(
הקורונה,כיבשלהתפשטותנגיףהקורונהבהיקףנרחבבאזורמסויםבישראלישהכרח
להגבילאתהכניסהאליואואתהיציאהממנו,להגבילאתהיציאהממקוםהמגורים
שלהמתגורריםדרךקבעבאזורכאמוראולהגבילפעילותאוהתקהלותבתוךאותו
אזור,כדילמנועאתהמשךהתפשטותהנגיףבתוךהאזוראומחוצהלו,רשאיתהיא,
לאחרשהתייעצה,ככלהאפשר,בנסיבותהעניין,עםראשיהרשויותהמקומיותשבאזור

המוגבל,להכריזעלהאזורכאזורמוגבלצ

בהכרזהעלאזורמוגבלתקבעועדתהשריםאתההגבלותמביןההגבלותהמנויות )ב(
בסעיפים5העד9האומביןההגבלותשקבעההממשלהלענייןאזורמוגבלבתקנות
כאמורבסעיף20,שיחולובאזורהמוגבל,ורשאיתהיאלקבועהקלותלאותןהגבלות,
והכולאםשוכנעהכאמורבסעיףקטן)א(כיישהכרחבהגבלותהאמורות,ובלבדשלא
יוחלוההגבלותשבסעיף5האלאאםכןהונחהדעתהשלועדתהשריםכיבתקופת
בתוך חיוניים ושירותים מוצרים של נאותה אספקה תתקיים ההכרזה של תוקפה
האזור;קביעתההגבלותשיחולווההקלותלהןתיעשהבהתחשב,ביןהשאר,בנסיבות
הייחודיותהחלותבאזורהמוגבל,במאפייניהתחלואהבו,ביכולתהאכיפה,ובמאפייני

האוכלוסייהוהרשותהמקומיתבאזורזהצ

ולראשי לממשלה מיד כך על תודיע מוגבל, אזור על השרים ועדת הכריזה )ג(
הרשויותהמקומיותשבאזורהמוגבל;ההכרזהתונחעלשולחןהוועדהבסמוךככל

האפשרלאחרנתינתהצ

סימן ג': אזור מוגבל

שוכנעהועדתהשרים,בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףצהצ )א(
הקורונה,כיבשלהתפשטותנגיףהקורונהבהיקףנרחבבאזורמסויםבישראלישהכרח
להגבילאתהכניסהאליואואתהיציאהממנו,להגבילאתהיציאהממקוםהמגורים
שלהמתגורריםדרךקבעבאזורכאמוראולהגבילפעילותאוהתקהלותבתוךאותו
אזור,כדילמנועאתהמשךהתפשטותהנגיףבתוךהאזוראומחוצהלו,רשאיתהיא,
לאחרשהתייעצה,ככלהאפשר,בנסיבותהעניין,עםראשיהרשויותהמקומיותשבאזור

המוגבל,להכריזעלהאזורכאזורמוגבלצ

הכרזהעלאזור
מוגבל

בהכרזהעלאזורמוגבלתקבעועדתהשריםאתההגבלותמביןההגבלותהמנויות )ב(
בסעיפים5העד9האומביןההגבלותשקבעההממשלהלענייןאזורמוגבלבתקנות
כאמורבסעיף20,שיחולובאזורהמוגבל,ורשאיתהיאלקבועהקלותלאותןהגבלות,
והכולאםשוכנעהכאמורבסעיףקטן)א(כיישהכרחבהגבלותהאמורות,ובלבדשלא
יוחלוההגבלותשבסעיף5האלאאםכןהונחהדעתהשלועדתהשריםכיבתקופת
בתוך חיוניים ושירותים מוצרים של נאותה אספקה תתקיים ההכרזה של תוקפה
האזור;קביעתההגבלותשיחולווההקלותלהןתיעשהבהתחשב,ביןהשאר,בנסיבות
הייחודיותהחלותבאזורהמוגבל,במאפייניהתחלואהבו,ביכולתהאכיפה,ובמאפייני

האוכלוסייהוהרשותהמקומיתבאזורזהצ

ולראשי לממשלה מיד כך על תודיע מוגבל, אזור על השרים ועדת הכריזה )ג(
הרשויותהמקומיותשבאזורהמוגבל;ההכרזהתונחעלשולחןהוועדהבסמוךככל

האפשרלאחרנתינתהצ

כייהיהניתןלקבועבתקנותהגבלותנוספות,וביןהשאר
הגבלותעלמכירהאוחלוקהשלמוצריםלאחיונייםבכלי
הטיס,אופןהטיפולבמקרהשבונוסעבכליהטיסמפתח
תסמיניםשלנגיףהקורונה,חובתיידועהנוסעיםבדבר
כלליבריאותהציבורהחליםבכניסהלמדינתהיעד,וחובת
הנוסעלמסורמידעשיאפשרליצורעמוקשרבמדינתהיעדצ
אלה בימים המתקיים הבין–לאומי השיח רקע על זאת,
לקביעתתנאיםלהחזרתהתיירותהבין–לאומיתוהפעלה
סדירהשלטיסותצהטלתמגבלותמסוימותעלהטיסות,
הנוסעיםושדותהתעופה,יאפשרו,ככלהנראה,כניסהשל
תייריםממדינותשונותוכןטיסהשלישראליםבלאצורך

בקיוםחובתבידודעםחזרתםארצהצ

לממשלה המוקנות הסמכויות על נוסף כי יובהר,
בתחוםהתחבורהבסעיף2ההמוצע,עשויותלחולבתחום
זהגםהגבלותשנקבעומכוחסעיפיםאחריםבחוקהמוצע,
למשללענייןמקומותעבודהאומקומותפתוחיםלציבור,

ככלשהדברמתאיםבנסיבותהענייןצ

מוצעלעגןבחקיקהראשיתאתעיקריההסדר  סעיפים
המעוגןכיוםבתקנותאזורמוגבלצההסדרהמוצע  13 עד 22

מסמיךועדתשריםשתמונהעלידיהממשלה 
להכריזעלאזורבישראלכ"אזורמוגבל",כלומראזורשבו
יחולומגבלותמחמירותיותרמאשרבשארחלקיהמדינה,

בשלרמתהתחלואההגבוההבווסכנתההתפשטותשל
המחלהמעברלאזורזה,אםלאיחולואותןהגבלותצ

מוגבל אזור לעניין לחול העשויות ההגבלות
שכן 9ה, עד 5ה בסעיפים עצמו, המוצע בחוק מעוגנות
מדוברבהגבלותקבועותוידועותמראש,עליסודניסיון
החודשייםהאחרוניםצבסעיפיםהאמוריםכלולותהגבלות
עליציאהמהאזורהמוגבלוכניסהאליו,כאשרהכניסה
אלהאזוראוהיציאהממנויותרורקלרשימהשלמטרות
הקבועותבסעיף,וכןהגבלותעלהמטרותשבשלהןניתן
לצאתמהביתולנועבמרחבהציבוריבתוךהאזורהמוגבלצ
כמוכןמעוגנותבסעיפיםאלההגבלותעלפעילותשל
מסחר,בילויאופנאיושלמוסדותהמקיימיםפעילותחינוך

וכןאיסורהתקהלותצ

המתגוררים של בזכויות הקשה לפגיעה לב בשים
באזורהמוגבל,מוצעיםהסדריםשוניםלהבטחתמידתיות
השרים ועדת על ראשית, זהצ חריג כלי של ההפעלה
להתייעץ,ככלהאפשרבנסיבותהעניין,עםראשיהרשויות
המקומיותהרלוונטייםכתנאילהכרזהצשנית,עלועדת
מבין ההגבלות מהן ההכרזה, במסגרת לקבוע, השרים
ההגבלותכאמורבסעיפים5העד20,שיחולועלאותואזור
ספציפי,בתנאיששוכנעהשישהכרחבכלאחתמהןצכמו
כן,ועדתהשריםתוכללהטילמגבלותכאמורבסעיף5ה,

ר ב ס ה י  ר ב ד
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הכרזהעלאזורמוגבלתפורסםברשומותותיכנסלתוקףעםפרסומהאובמועד )ד(
מאוחריותרשייקבעבהכרזה,ואולםרשאיתועדתהשרים,בהתקייםנסיבותדחופות
ומיוחדותהמצדיקותזאת,להורותכיההכרזהתיכנסלתקופהבאופןמיידי,ובלבד

שתפורסםברשומותבסמוךככלהאפשרלאחרנתינתהצ

הכרזהעלאזורמוגבלתעמודבתוקפהלתקופהשתיקבעבהושלאתעלהעל7 )ה(
ימים,ורשאיתועדתהשרים-

להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלועל5ימיםכלאחת,ובלבד )ה(
שתקופתההכרזההכוללתלאתעלהעלה2ימים;

באישורהוועדה-להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלועל4ה )2(
ימיםכלאחת;

והכולובלבדשתקופתתוקפהשלהכרזהלפיסעיףקטןזהתסתייםלאיאוחרמתום
תקופתתוקפהשלההכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהצ

ביטולהכרזהעל
אזורמוגבל

הממשלה,ועדתהשריםאוהוועדה,רשאיותלבטלאתההכרזהעלאזורמוגבלצ4הצ )א(

חדלולהתקייםהנסיבותהמצדיקותאתההכרזהעלאזורמוגבל,תבטלועדת )ב(
השריםאתההכרזהצ

ביטולההכרזהעלאזורמוגבליפורסםברשומותוייכנסלתוקףעםפרסומוצ )ג(

הגבלותלעניין
כניסהלאזור

מוגבלויציאה
ממנו

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיףצה)ב(,כיאדםהמתגורר5הצ )א(
דרךקבעבאזורמוגבללאיצאמהאזורהמוגבל,ובלבדשלאתוגבלהיציאהלפעולות

אולמטרותכמפורטלהלן:

קבלתטיפולרפואיחיונישלאניתןלקבלובאזורהמוגבל; )ה(

הליךמשפטישאותואדםהואצדלואוחייבלהיותנוכחבו; )2(

יציאהבמסגרתתפקידשלשוטר,חייל,סוהר,עובדהרשותהארציתלכבאות )צ(
והצלהאואישצוותרפואי;לענייןזה,"אישצוותרפואי"-רופא,אח,כוחעזר,

פלבוטומיסט,פרמדיקאוחובש;

הלוויהשלקרובמשפחהמדרגהראשונה; )4(

העברהשלקטיןשהוריוחייםבנפרדאלההורההמתגוררמחוץלאזור )5(
המוגבל;

צורךחיוניאחר,לרבותיציאהשלעובדחיונילצורכיעבודתו,באישורגורם )6(
ממשלתישהממשלההסמיכהלענייןזה,שיינתןלפינוהלשפורסםלציבור;

פעולהאומטרהאחרתשקבעההממשלהבתקנותצ )7(

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיףצה)ב(,כיאדםלאייכנס )ב(
לאזורמוגבל,ובלבדשלאתוגבלהכניסהשלמימהמפורטיםלהלןאולמטרותכמפורט

להלן:

אדםהמתגוררדרךקבעבאזורהמוגבל; )ה(

גוףהצלההפועלבמסגרתתפקידיווסמכויותיולפיכלדין,וכןמשטרת )2(
ישראל,שירותבתיהסוהר,צבא–הגנהלישראלושירותההתגוננותהאזרחית,
ובלבדשכניסתצבא–הגנהלישראלושירותההתגוננותהאזרחיתתהיהרקלצורך
מתןסיועאזרחי,פעילותמבצעיתאוהתגוננותאזרחיתבשעתהתקפהובעתמצב

מיוחדבעורףלפיחוקההתגוננותהאזרחית,התשי"א-ה95ה25;

ס"חהתשי"א,עמ'78צ 25
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אישצוותרפואיכהגדרתובסעיף5ה)א()צ(וכןוטרינר,לצורךביצועתפקידם; )צ(

עובדסוציאלי,לצורךביצועתפקידו; )4(

עובדרווחהבמחלקהלשירותיםחברתייםברשותהמקומיתהנוגעתלעניין )5(
שהוגדרכחיוניעלידהאועובדרווחהשקיבלאישורממשרדהעבודההרווחה

והשירותיםהחברתיים,לצורךביצועתפקידם;

עיתונאיאועובדמקצועותהתקשורת,לצורךביצועתפקידם; )6(

אספקהשלמוצריםושירותיםחיוניים,לרבותשירותיחשמל,מים,תקשורת )7(
ואיסוףפסולת;

העברהשלקטיןשהוריוחייםבנפרדעלידיאחדמהוריולביתושלההורה )8(
השני;

צורךחיוניאחר,לרבותכניסהשלעובדחיונילצורכיעבודתו,באישורגורם )9(
ממשלתישהממשלההסמיכהלענייןזה,שיינתןלפינוהלשפורסםלציבור;

גורםאומטרהאחריםשקבעההממשלהבתקנותצ )0ה(

הגבלותלעניין
יציאהלמרחב

הציבוריבאזור
מוגבל

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיףצה)ב(,כיאדםהמתגוררדרך6הצ )א(
קבעבאזורמוגבללאיצאממקוםמגוריובאזורהמוגבל,למקוםאחרבאזורהמוגבל,

ובלבדשלאתוגבלהיציאהלפעולותאולמטרותהמפורטותלהלן:

הגעהשלעובדלמקוםעבודתווחזרהממנו,ובלבדשאיןמניעהלעובד )ה(
לעבודבאותומקוםעבודהלפיכלדין;

הצטיידותבמזון,בתרופותובמוצריםחיונייםוקבלתשירותיםחיוניים; )2(

קבלתטיפולרפואי; )צ(

תרומתדם; )4(

השתתפותבהפגנה; )5(

הגעהלהליךמשפטישאותואדםהואצדלואושנדרשלהשתתףבו; )6(

הגעהלמשכןהכנסת; )7(

טיפולבמסגרתרווחה; )8(

פעילותספורטשליחידאועםאנשיםהגריםעמובאותומקוםמגורים, )9(
למרחקשלעד500מטריםממקוםהמגורים;

יציאהממקוםמגורים,שליחידאושלאנשיםהגריםבאותומקוםמגורים, )0ה(
לזמןקצרולמרחקשלעד00המטריםממקוםהמגורים;

טבילתאישהבמקווהטהרה; )הה(

השתתפותבהלוויהאובבריתמילה; )2ה(

סיוערפואילאדםאחראוסיועלאדםשישלוקושיאומצוקההדורשים )צה(
סיוע;

העברהשלקטין,שהוריוחייםבנפרד,עלידיאחדמהוריו,לביתושלההורה )4ה(
השני;

אישצוותרפואיכהגדרתובסעיף5ה)א()צ(וכןוטרינר,לצורךביצועתפקידם; )צ(

עובדסוציאלי,לצורךביצועתפקידו; )4(

עובדרווחהבמחלקהלשירותיםחברתייםברשותהמקומיתהנוגעתלעניין )5(
שהוגדרכחיוניעלידהאועובדרווחהשקיבלאישורממשרדהעבודההרווחה

והשירותיםהחברתיים,לצורךביצועתפקידם;

עיתונאיאועובדמקצועותהתקשורת,לצורךביצועתפקידם; )6(

אספקהשלמוצריםושירותיםחיוניים,לרבותשירותיחשמל,מים,תקשורת )7(
ואיסוףפסולת;

העברהשלקטיןשהוריוחייםבנפרדעלידיאחדמהוריולביתושלההורה )8(
השני;

צורךחיוניאחר,לרבותכניסהשלעובדחיונילצורכיעבודתו,באישורגורם )9(
ממשלתישהממשלההסמיכהלענייןזה,שיינתןלפינוהלשפורסםלציבור;

גורםאומטרהאחריםשקבעההממשלהבתקנותצ )0ה(

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיףצה)ב(,כיאדםהמתגוררדרך6הצ )א(
קבעבאזורמוגבללאיצאממקוםמגוריובאזורהמוגבל,למקוםאחרבאזורהמוגבל,

ובלבדשלאתוגבלהיציאהלפעולותאולמטרותהמפורטותלהלן:

הגבלותלעניין
יציאהלמרחב

הציבוריבאזור
מוגבל

הגעהשלעובדלמקוםעבודתווחזרהממנו,ובלבדשאיןמניעהלעובד )ה(
לעבודבאותומקוםעבודהלפיכלדין;

הצטיידותבמזון,בתרופותובמוצריםחיונייםוקבלתשירותיםחיוניים; )2(

קבלתטיפולרפואי; )צ(

תרומתדם; )4(

השתתפותבהפגנה; )5(

הגעהלהליךמשפטישאותואדםהואצדלואושנדרשלהשתתףבו; )6(

הגעהלמשכןהכנסת; )7(

טיפולבמסגרתרווחה; )8(

פעילותספורטשליחידאועםאנשיםהגריםעמובאותומקוםמגורים, )9(
למרחקשלעד500מטריםממקוםהמגורים;

יציאהממקוםמגורים,שליחידאושלאנשיםהגריםבאותומקוםמגורים, )0ה(
לזמןקצרולמרחקשלעד00המטריםממקוםהמגורים;

טבילתאישהבמקווהטהרה; )הה(

השתתפותבהלוויהאובבריתמילה; )2ה(

סיוערפואילאדםאחראוסיועלאדםשישלוקושיאומצוקההדורשים )צה(
סיוע;

העברהשלקטין,שהוריוחייםבנפרד,עלידיאחדמהוריו,לביתושלההורה )4ה(
השני;
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העברהשלקטיןשההורההאחראיעליונדרשלצאתלצורךחיונישקבעה )5ה(
הקטין את להשאיר שניתן אחראי המגורים במקום ואין בתקנות, הממשלה

בהשגחתו;

לפי המותרת המוגבל מהאזור יציאה לצורך המגורים ממקום יציאה )6ה(
סעיף5ה)א(;

פעילותאומטרהאחרתשקבעההממשלהבתקנותצ )7ה(

הגבלתפעילות
מסחר,בילויאו

פנאי

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיףצה)ב(,כיאדםלאיפתחבאזור7הצ
המוגבלמקוםכמפורטבתוספת,לציבור,לרבותבביתמגורים;איןבהוראותסעיףזהכדי
לאסורעלשירותמשלוחים,ובלבדשבשירותמשלוחיםלמקוםמגורים,יונחהמשלוח

בסמוךלפתחביתהמגורים,מחוצהלוצ

הגבלתפעילותשל
מוסדותהמקיימים

פעילותחינוך

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיףצה)ב(,כילאתתקייםפעילותשל8הצ
מוסדותהמקיימיםפעילותחינוך,באזורמוגבלצ

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיףצה)ב(,כיאיןלקייםהתקהלות9הצאיסורהתקהלות
במבנהאובשטחפתוחשבאזורמוגבל;לענייןזה,"התקהלות"-שהייהבסמיכותשל

שניאנשיםאויותר,למעטאנשיםהגריםבאותומקוםצ

קביעתהגבלות
בידיהממשלה

שיחולועלאזור
מוגבל

איןבהוראותסימןזהכדילגרועמסמכותהממשלהלפיסעיף4,להתקיןבתקנותכאמור20צ
בסעיפים6עד2ההוראותייחודיותלאזורמוגבלבכפוףלהוראותסימןזה;ועדתהשרים
רשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיףצה)ב(אילומההגבלותשנקבעוכאמוריחולו

באזורהמוגבלשעליוהכריזהצ

הבאתההכרזה
וההגבלותלידיעת

הציבור

הכריזהועדתהשריםעלאזורמוגבל,תפרסםאתעיקריההכרזהוההגבלותשיחולוה2צ
לגביהאזורהמוגבללידיעתהשוהיםבאותואזור,באופןבהירונגישלקבוצותהשונות
תקשורת, בערוצי בעיתונים, שיהיה יכול כאמור פרסום אזור; באותו באוכלוסייה
במרשתת)אינטרנט(,במודעותמודפסותעלשלטיחוצותאובכלדרךיעילהאחרת

שתמצאלנכוןבנסיבותהענייןצ

עלהחלטהפרטניתלפיסימןזהניתןלהגישהשגהבהתאםלתקנותשתקבעהממשלהצ22צהשגה

בענייןמניעתיציאהמהאזור,רקאחרישתבדוקשתתקיים
אספקהמספקתשלמצרכיםושירותיםחיונייםבתוךהאזורצ
זאת,מפנישתושביהאזוריהיומנועיםמלצאתממנוכדי
לרכושאתאותםמוצריםולקבלשירותיםחיונייםצנוסף
עלכך,מוצעלקבועשתקופתתוקפהשלהכרזהעלאזור
תהיה שלה הארכה וכל ימים, 7 על תעלה לא מוגבל
לתקופהשלאתעלהעל5ימיםנוספים,עדל־ה2ימיםבסך
הכולצאםתידרשהארכהנוספתמעברל־ה2ימים,תוכל
ועדתהשריםלעשותזאתרקבאישורהוועדה,לתקופות
שלאיעלועל4הימיםכלאחתצעודמוצעלאפשרלוועדת
השריםלקבועהקלותלהגבלותשהחילהבאזורהמוגבל,
בתקנות לקבוע הממשלה של סמכותה על נוסף זאת,
הקלות,למשללענייןמטרותנוספותליציאהאולכניסה
המותרותבאזור,אליווממנו,ולאפשרותלקבלאישורפרטני

ליציאהמהאזורהמוגבלאולכניסהאליו,לצורךחיוניצ

בסעיף20מוצעלהבהירכיסמכותהשלהממשלה
לקבועתקנותהמגבילותפעילותבהקשריםשוניםבהתאם
לסעיפים6עד2הלחוקהמוצע,מאפשרתלהגםלקבוע

הגבלותייחודיותשיחולועלאזוריםמוגבלים,אךסמכות
זוכפופהלהוראותהמופיעותבחוקהמוצעלענייןאזור
ההוראות על להתגבר תוכל לא הממשלה קרי, מוגבלצ
הקבועותכברבמפורשבסעיפים5העד9ה,למשלבצמצום
העילותהמאפשרותיציאהמהאזורהמוגבלצועדתהשרים
צה)ב(המוצע,להחליטאילו תהיהמוסמכת,מכוחסעיף
מההגבלותשנקבעובידיהממשלהבתקנותכאמוריחולו
לקבוע רשאית ותהיה הכריזה, שעליו המוכרז באזור

ההכרזההקלותלאותןהגבלותצ

בדומהלתוקףהתקנותבהתאםלסעיף4,גםתוקפה
שלההכרזהעלאזורמוגבליפקעעםפקיעתההכרזהעל
מצבחירוםבשלנגיףהקורונהלפיסעיף2לחוקהמוצעצ
חדלו אם ההכרזה את לבטל השרים ועדת על כן, כמו
להתקייםהנסיבותהמצדיקותאותהצנוסףעלכך,לוועדת
השרים,לממשלהולוועדהבכנסתנתונההסמכותלבטל
וכן ברשומות תפורסם ההכרזה ההכרזהצ את עת בכל
במגווןאמצעיתקשורתכדילהבטיחאתיידועהציבור

בהיקףהרחבביותרהאפשריבנסיבותהענייןצ
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פרק ד': עונשין וסמכויות פיקוח ואכיפה

סימן א': עונשין, פיקוח ואכיפה על תקנות הממשלה

עלאףהוראותסעיף2לחוקהעונשין-צ2צעונשין

עלעבירותשקובעתהממשלהבתקנותכאמורבסעיפים6עד2ה,רשאיתהיא )ה(
לקבועעונשקנסלפיסעיףה6)א()ה(לחוקהעונשין,בלבד;

אישורלעבירותועונשיםשקובעתהממשלהבתקנותכאמורבסעיפים6עד2ה, )2(
יינתןבידיהוועדהבהתאםלאמורבסעיף4)ד(;לאאושרוהתקנותבידיהוועדהאו
הכנסת,לפיהעניין,בהתאםלהוראותסעיף4)ד(,תתבטלהאחריותהפליליתלעשיית
העבירותבתקנותהאמורות,לפיסעיף4לחוקהעונשין,אלאאםכןהחליטההוועדה
כיהעבירותיעמדובתוקפן,לפיסעיף6לחוקהעונשין,בתקופהשמיוםפרסוםהתקנות

עדלפרסוםהודעהברשומותעלפקיעתתוקפןלפיסעיף4)ד(,כולהאוחלקהצ

עלאףהוראותסעיףהלחוקהעבירותהמינהליות-24צעבירותמינהליות )א(

קבעההממשלהכיהפרתהוראהבתקנותכאמורבסעיפים6עד2ההיא )ה(
מינהלית עבירה היא העבירה כי תקנות באותן לקבוע היא רשאית עבירה,

כמשמעותהבחוקהעבירותהמינהליות;

אישורלקביעתעבירהמינהליתכאמורבפסקה)ה(יינתןבידיהוועדהאו )2(
הכנסת,לפיהעניין,בהתאםלאמורבסעיף4)ד(צ

הוראותחוקהעבירותהמינהליותיחולועלעבירהמינהליתשנקבעהלפיסעיף )ב(
קטן)א(,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

5000 לעבירהמינהליתכאמורייקבעקנסמינהליקצובשלאיעלהעל )ה(
שקליםחדשים,ולענייןעבירהמינהליתהקבועהבתקנותכאמורבסעיפים7

ו–8-קנסמינהליקצובשלאיעלהעל500שקליםחדשים;

פרק ד': עונשין וסמכויות פיקוח ואכיפה

סימן א': עונשין, פיקוח ואכיפה על תקנות הממשלה

עונשיןעלאףהוראותסעיף2לחוקהעונשין-צ2צ

עלעבירותשקובעתהממשלהבתקנותכאמורבסעיפים6עד2ה,רשאיתהיא )ה(
לקבועעונשקנסלפיסעיףה6)א()ה(לחוקהעונשין,בלבד;

אישורלעבירותועונשיםשקובעתהממשלהבתקנותכאמורבסעיפים6עד2ה, )2(
יינתןבידיהוועדהבהתאםלאמורבסעיף4)ד(;לאאושרוהתקנותבידיהוועדהאו
הכנסת,לפיהעניין,בהתאםלהוראותסעיף4)ד(,תתבטלהאחריותהפליליתלעשיית
העבירותבתקנותהאמורות,לפיסעיף4לחוקהעונשין,אלאאםכןהחליטההוועדה
כיהעבירותיעמדובתוקפן,לפיסעיף6לחוקהעונשין,בתקופהשמיוםפרסוםהתקנות

עדלפרסוםהודעהברשומותעלפקיעתתוקפןלפיסעיף4)ד(,כולהאוחלקהצ

עלאףהוראותסעיףהלחוקהעבירותהמינהליות-24צ עבירותמינהליות)א(

קבעההממשלהכיהפרתהוראהבתקנותכאמורבסעיפים6עד2ההיא )ה(
מינהלית עבירה היא העבירה כי תקנות באותן לקבוע היא רשאית עבירה,

כמשמעותהבחוקהעבירותהמינהליות;

אישורלקביעתעבירהמינהליתכאמורבפסקה)ה(יינתןבידיהוועדהאו )2(
הכנסת,לפיהעניין,בהתאםלאמורבסעיף4)ד(צ

הוראותחוקהעבירותהמינהליותיחולועלעבירהמינהליתשנקבעהלפיסעיף )ב(
קטן)א(,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

5000 לעבירהמינהליתכאמורייקבעקנסמינהליקצובשלאיעלהעל )ה(
שקליםחדשים,ולענייןעבירהמינהליתהקבועהבתקנותכאמורבסעיפים7

ו–8-קנסמינהליקצובשלאיעלהעל500שקליםחדשים;

22מוצעלקבועכיהממשלהתתקיןתקנות בסעיף
לענייןדרכיההשגהעלהחלטהפרטניתשתינתןלפיסימן
לצורך למשל להינתן תוכל כאמור פרטנית החלטה זהצ
לצורך מוגבל כאזור עליו שהוכרז מאזור לצאת אישור
5ה)א()6(המוצע,אולצורךאישור חיוני,בהתאםלסעיף
כניסהלאזורמוגבללצורךחיוני,לפיסעיף5ה)ב()8(המוצעצ

שונות הגבלות לקביעת ההסמכה כי מוצע  סעיפים
פליליות עבירות קביעת גם תאפשר בתקנות  23 ו־24

לחוק ה6)א()ה( בסעיף כקבוע קנס, שעונשן 
נוסף העונשין(צ חוק - )להלן התשל"ז-977ה העונשין,
עלכך,מוצעלאפשרלקבועבתקנותכיהעבירהתהווה
עבירהמינהלית,כמשמעותהבחוקהעבירותהמינהליות,
קרי המינהליות(, העבירות חוק - )להלן התשמ"ו-985ה

עבירהשקנסקצובבצדהצ

בשלהנסיבותהמיוחדותשלמצבהחירוםוהצורך
הנובעממנולקבועהגבלותשייכנסולתוקףבאופןמיידי
לשםהגנהעלבריאותהציבורומניעתהתפשטותהמחלה,
מוצעבאופןחריגלאפשרקביעתעבירותבתקנותבלא
אישורמראששלועדהשלהכנסת,בניגודלאמורבסעיף
בידי יינתן האישור המוצע, פי על העונשיןצ לחוק 2)ב(
הוועדה,ואםלאתתקבלהחלטהבוועדה-בידיהכנסת,

בהתאםלאמורבסעיף4)ד(לחוקהמוצע,קריהתקנותיונחו
עלשולחנהשלהוועדהבהקדםהאפשרילאחרפרסומן,
בסעיף המפורטים הזמן פרקי בתוך בהן תדון הוועדה
האמורותחליטאםלאשרן,כולןאוחלקן,ואםהוועדה
לאתקבלהחלטהבעניין-יובאוהתקנותלאישורמליאת
הכנסתצככלשהוועדהאוהכנסתלאיראולנכוןלאשראת
התקנותאובמקרהשבוהכנסתלאתקבלהחלטהבעניין
בתקופההקבועהבסעיף,יפקעתוקפןשלהתקנותצמוצע
לקבועכיעםפקיעתהתקנותכאמורתתבטלהאחריות
אלה,בהתאם בגיןהעבירותשנקבעובתקנות הפלילית
לאמורבסעיף4לחוקהעונשיןצסעיף4לחוקהעונשיןקובע
בחיקוק עבירה ביטול שלפיו עונשין בדיני יסוד עקרון
האחריות לאחור: במבט גם שלה הפליליות את מפקיע
הפליליתבגיןעבירהזומתבטלת,יופסקוהליכיםשהוחל
בהםבגיןעבירהזוולאיהיובעתידעודתוצאותהנובעות
מההרשעהבאותהעבירהציחדעםזאת,שמורהלוועדה
הסמכותלהחליטכיעלאףפקיעתתוקפןשלהתקנות,
משמעויותיהןהפליליותיעמדובתוקףמיוםהתקנתןעד
ליוםפרסוםהודעהברשומותעלפקיעתתוקפןלפיסעיף
זו,זאתבהתאםלאמורבסעיף6 4)ד(,אולחלקמתקופה

לחוקהעונשיןצ
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עלאףההוראותלפיסעיף5צ)א(עד)ד(לחוקהעבירותהמינהליות,המצאה )2(
שלהודעהעלהטלתקנסמינהליבשלעבירהמינהליתשנקבעהלפיסעיףקטן)א(
לגביעבירהשנקבעהבתקנותכאמורבסעיף8,יכולשתהיהגםבדרךשלמסירה
למישאחראיעלהפעילותבאותומקוםובאותהעתכדישימסוראותהלמפעיל
המקום;לענייןזה,"מפעילהמקום"-מישמפעילאתהמקום,ואםהמקוםהוא
עסקטעוןרישוילפיסעיףהלחוקרישויעסקים,התשכ"ח-968ה26,שנדרשלגביו
רישיוןאוהיתרכמשמעותםבסעיף4לאותוחוק-בעלהרישיוןאובעלההיתרצ

הגורםהמוסמך
לענייןקנסמינהלי

בתקנותכאמורבסעיפים6עד2ה,רשאיתהממשלהלקבוע,עלאףהוראותסעיף255צ )א(
לחוקהעבירותהמינהליות,כיהגורםהמוסמךלהטילקנסמינהלישנקבעבאותןתקנות
ולפקחעלביצועההוראותשבשלהןניתןלהטילקנסכאמור,יהיהאחדאויותרמאלה

)בפרקזה-הגורםהמוסמך(:

שוטר; )ה(

ביקורת לאפשר נועד העונשין לחוק 2)ב( סעיף
פרלמנטריתעלקביעתעבירותועונשיםבחקיקתמשנה,
נוכחפוטנציאלהפגיעההמשמעותישלהםבזכויותיסוד
שלאדם,כגוןהזכותלחירותוזכותהקנייןצאישורועדה
בקביעת בצורך ציבורי דיון מאפשר הכנסת מוועדות
העבירות,ביןהשארבשלשיוריותהדיןהפליליוכןבמדרג
הראוישלהן,וזאתביחסלפגיעהבערכיםהמוגניםכתוצאה
במצב זאת, עם לאסורצ מבקשים שאותה מההתנהגות
החירוםשנוצרבישראלעקבהתפשטותנגיףהקורונה,נוצר
צורךמיוחדלקבועמגבלותמיידיותכמענהלהתפשטות
מאפשר אינו זה דברים מצב בן–לילהצ לעתים המחלה,
לקייםדיוןבוועדהמוועדותהכנסתכמקובללפניאישור
התקנותצאשרעלכןמוצעאיזוןמסויםביןהצורךהדחוף
והמיידיבהטלתמגבלותאכיפותלביןהדרישהבחקיקה
להעבירןבכורההיתוךשלהדיוןהפרלמנטריצאיזוןזהבא
לידיביטויבשניתנאיםמרכזייםלהתקנתהתקנותלפי
החוקהמוצע:ראשית,העונשבצדהעבירותמוגבללעונש
קנסבלבדולאכוללרכיבשלעונשמאסר;שנית,הביקורת
הפרלמנטריתמושעיתלתקופהקצרהומוגבלת,עקבהאמור
4)ד(צתנאיםאלהמבטיחיםדיוןציבוריבעבירות בסעיף

שייקבעווביקורתהרשותהמחוקקתצ

גםלענייןאישורקביעהשלעבירהכעבירהמינהלית
הלחוקהעבירות מוצעלקבועכיעלאףהוראותסעיף
המינהליות,האישוריינתןבידיהוועדהאוהכנסתבהתאם

לאמורבסעיף4)ד(צ

נוסףעלכך,מוצעלהגבילאתסכוםהקנסהקצוב
שאותוניתןלהטילבמסגרתאכיפתעבירהכעבירהמינהליתצ
הציבור על החלות למגבלות בנוגע קצוב קנס כי מוצע
או הפרטי במרחב התנהגות על הגבלה כגון בכללותו,
הציבורי,יהיהמוגבללסכוםמרבישל500שקליםחדשים,
ואילוקנסקצובבנוגעלמגבלותהקשורותלתחומיםאחרים,
החלותבמרביתהמקריםעלגופיםשאינםאנשיםפרטיים,
כגוןבתיעסקאומקומותעבודה,הסכוםהמרבייעמודעל
5,000שקליםחדשיםציודגשכיסכומיםאלההםהסכומים

המרבייםוניתן,כמובן,לקבועסכוםנמוךמהמצויןבהםצ
סכומיםאלהמוצעיםנוכחניסיוןהעברבקביעתקנסות

בתקנותשעתחירוםבענייניהקורונהצ

כמוכן,מוצעלאפשרדרךהמצאהייחודיתלהודעת
הקנס,בהטלתקנסמינהליבעבירותמינהליותמסוימות,
המינהליות, העבירות בחוק הקבועה מהדרך השונה
שנועדהלאפשראכיפהאפקטיביתומהירהשלהעבירות
מעבר זאת, עסק; ולבתי עבודה למקומות הנוגע בכל
5צלחוקהעבירות לדרכיההמצאותהקיימותלפיסעיף
שנקבעה מינהלית עבירה לעניין כי מוצע המינהליותצ
בבתי פעילות להגבלת הנוגע בכל 8 סעיף לפי בתקנות
עסק,במקומותעבודהאובמקומותהפתוחיםלציבוראו
להגבלתפעילותשלמתןשירותים,המצאתהודעהעל
הטלתקנסתוכללהיותגםבדרךשלמסירהלאחראיעל
המקום למפעיל אותה שימסור כדי עת באותה המקום
עסקים, רישוי חוק לפי ההיתר או הרישיון לבעל או
על להקל נועדה זו הוראה הענייןצ לפי התשכ"ח-968ה,
האכיפהבשטחשלהעבירותהמינהליותעלידיהגורם
המוסמךולאפשראכיפהיעילהומהירהציודגשכיאיןבכך
כדילייתראתהחובהלשלוחהודעתקנסגםבדואררשוםצ

לעניין המוצע, 0צ בסעיף גם נקבעה דומה הוראה
עבירהמינהליתשלפתיחתמקוםבאזורמוגבל,לציבור,
בניגודלהוראותסעיף7ההמוצע,כפישהוחלובהכרזהעל

האזורהמוגבללפיסעיףצה)ב(צ

לסעיף קטן )א( סעיף 25 

דרךהמלךלעיגוןסמכויותפיקוחואכיפהבחקיקה
היאלהתאיםאתהסמכותהמוענקתלהוראהאולסעיף
עונשיןמסויםצעםזאת,נוכחהצורךבגמישותומתןמענה
בצורה להתמודדות כדי במהירות, המשתנה למציאות
החוק הקורונה, נגיף של ההתפשטות סכנת עם יעילה
המוצעמגדיראתהמסגרתלקביעתהוראותשונות,אשר
ייקבעובתקנותצגםמרביתסעיפיהעונשיןייקבעובתקנותצ
לפיכך,מוצעלעגןבחקיקהראשית"ערכה"שלסמכויות
שייקבעו השונות התקנות הוראות על פיקוח למטרות

ק"תהתשכ"ח,עמ'204צ 26
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מפקחשהואעובדהמדינהשנתונותלוסמכויותפיקוחלפיכלדין,וכן )2(
פקחשמונהעלידימנהלרשותהטבעוהגניםהלאומייםלפיסעיף58לחוקגנים

לאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-998ה27;

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

פקחעירוני,לרבותפקחמסייע,שהוסמכולפיחוקלייעולהאכיפהוהפיקוח )4(
העירונייםברשויותהמקומיות)הוראתשעה(,התשע"א-הה2820;

רישוי לחוק )ב()ה( או 28)א()2( סעיף לפי שהוסמך מקומית רשות עובד )5(
עסקים,התשכ"ח-968ה29;

צ)א(לחוקהרשויותהמקומיות עובדרשותמקומיתשהוסמךלפיסעיף )6(
)אכיפהסביבתית-סמכויותפקחים(,התשס"ח-02008צצ

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

תקבעגםאתגורםהפיקוחהעיקריצ

מפקחשהואעובדהמדינהשנתונותלוסמכויותפיקוחלפיכלדין,וכן )2(
פקחשמונהעלידימנהלרשותהטבעוהגניםהלאומייםלפיסעיף58לחוקגנים

לאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-998ה27;

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

פקחעירוני,לרבותפקחמסייע,שהוסמכולפיחוקלייעולהאכיפהוהפיקוח )4(
העירונייםברשויותהמקומיות)הוראתשעה(,התשע"א-הה2820;

רישוי לחוק )ב()ה( או 28)א()2( סעיף לפי שהוסמך מקומית רשות עובד )5(
עסקים,התשכ"ח-968ה29;

צ)א(לחוקהרשויותהמקומיות עובדרשותמקומיתשהוסמךלפיסעיף )6(
)אכיפהסביבתית-סמכויותפקחים(,התשס"ח-02008צצ

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

תקבעגםאתגורםהפיקוחהעיקריצ

כעבירותמינהליותועלאכיפתן,כמפורטבסעיף26המוצע,
ולאפשרלקבועבתקנותמייהיההגורםהמוסמךשיפקח

עליישומןויאכוףאותןצ

בסעיף25מוצעלקבועמייהיוהגורמיםשניתןלהסמיך
הממשלה בתקנות שיוטלו המגבלות את לאכוף אותם
ג'המוצעצהגורמיםהמוצעיםבסעיף לפיסימןב'לפרק
זההוסמכולפקחעליישוםההוראותשנקבעוכעבירות
הקורונה נגיף בעניין החירום שעת בתקנות מינהליות
שהחוקהמוצעבאלהחליפןולהטילקנסותמינהלייםעל
המפריםאותןציובהרכימוצעלהגבילאתהסמכתםשל
הפקחיםשהוסמכולפיחוקהעבירותהמינהליות,לאלה
שהוסמכוכאמורעדיוםט"ובסיווןהתש"ף)7ביוני2020(צ
זאת,מאחרשהתבררכיהכשרתפקחיםאלהאינהמספקת
לענייןהפעלתהסמכויותשניתנולהםלפיהחוקהמוצעצ
בצדזאת,נוכחהצורךשלהרשויותהמקומיותבמספררב
שלפקחיםוהעובדהכיכברהוכשרופקחיםחדשיםלפי
חוקהעבירותהמינהליותבמטרהלאכוףעבירותמינהליות
לפיתקנותשעתהחירוםשהותקנולצורךהתמודדותעם
נגיףהקורונה,לאנמצאלנכוןלבטלאתהסמכתםלאכיפת

החוקהמוצעותקנותיוצ

לסעיף קטן )ב(

נוכחתפקידהשלהמשטרהבגילויעבירותומניעתן
ובהיותהגוףהאכיפההלאומישלמדינתישראל,מוצע
לקבועכיברירתהמחדללפיקוחעליישוםהוראותהחוק
עם שוטרצ בידי היא ולאכיפתן שלפיו והתקנות המוצע
תקנות של תוקפן תקופת במהלך שהתברר וכפי זאת,
הקשורות המשימות ריבוי נוכח השונות, החירום שעת
למצבהחירוםבשלנגיףהקורונה,פיקוחואכיפהבאופן
בלעדיעלידימשטרתישראלאינוישיםואףעלוללפגוע
ביכולתהשלהמשטרהלתתמענהלמשימותהשוטפות
שתחתאחריותהצלפיכך,מוצעכיבטרםתקבעהממשלה
צורך יש עליהלהשתכנעכי שוטר, שאינו גורםמוסמך
בהסמכתולשםמניעתהתפשטותנגיףהקורונה,בשיםלב
למאפייניהעבירההמינהליתולמאפייניהגורםהמוסמך
שאינושוטרצנוסףעלכך,מוצעלקבועכיאםיוסמכוכמה
גורמיםלגביעבירהכלשהי,תקבעהממשלהמימהגורמים

הואגורםהפיקוחוהאכיפההעיקריצ

ס"חהתשנ"ח,עמ'202צ 27

ס"חהתשע"א,עמ'057הצ 28

ס"חהתשכ"ח,עמ'204צ 29

ס"חהתשס"ח,עמ'4צ5צ 0צ
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קבעההממשלהגורםמוסמךכאמורבפסקאות)2(עד)6(שלסעיףקטן)א(,תקבע )ג(
כיגורםממשלתייהיהאחראיעלהנחייתהגורםשהוסמך;הנחיותשלגורםממשלתי
כאמורייקבעובתוך72שעותממועדפרסוםקביעהכאמורבתקנותאוממועדפרסום
תיקוןלתקנותשבוקביעהכאמור,בהתחשב,ביןהשאר,בצורךבאכיפהארציתלפי
אמותמידהשוויוניותוכןבהתחשבבצורךלקבועתנאיםלאכיפהכלפיאוכלוסיות

מיוחדות,ובכללזהאנשיםעםמוגבלויותוקטיניםצ

סמכויותהגורם
המוסמך

קבעההממשלהגורםמוסמךלפיסעיף25,יהיונתונותלוהסמכויותכמפורטלהלן,26צ
לצורךהטלתקנסמינהליופיקוחעלביצועההוראותשבשלהןניתןלהטילקנסכאמור:

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודה )ה(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיח )2(
אולהקלאתביצועןשלההוראותשבתחוםסמכותושלהגורםהמוסמך;

למקום ייכנס שלא ובלבד נייח, שהוא תחבורה לכלי לרבות למקום, להיכנס )צ(
המשמשלמגוריםאלאעלפיצושלביתמשפטצ

בתקנותכאמורבסעיפים6עד9ו־2ה,למעטלענייןמקומותעבודהשאינםביתעסק27צסמכויותשוטר
אומקוםהפתוחלציבור,רשאיתהממשלהלקבועכייהיונתונותלשוטר,לשםאכיפת

ההוראותהקבועותבהן,סמכויותאלה:

להורותלכלאדםלפעולבהתאםלתקנותאולהפסיקפעילותבניגודלהן; )ה(

למנועכניסתאדםלמקוםאםישבכךהפרהשלהתקנות; )2(

להורותעלהתפזרותשלהתקהלותאושלאירועכאמורבסעיף9,הנעשיםבניגוד )צ(
לאמורבתקנות;סירבאדםלהוראתשוטרעלהתפזרותכאמור,רשאישוטרלעשות

שימושבכוחסבירלשםפיזורההתקהלותאוהאירועצ

לסעיף קטן )ג(

המוסמכים הגורמים בין הקיימת השונות נוכח
ובהעדרזיקהשלהגורמיםלגורםאכיפהמרכזיאחד,מוצע
לקבועכיאםהפיקוחוהאכיפהיבוצעועלידיגורםמוסמך
שאינושוטר,תקבעהממשלהגורםממשלתישיהיהאחראי
עלהנחייתהגורםשהוסמךצתכליתןשלהנחיותאלההיא
להבטיחאכיפהכללארציתעלפיאמותמידהשוויוניות,
סבירותומידתיותצההנחיותמכוחהסעיףהקטןהמוצע
ייקבעובהתחשב,ביןהשאר,בצורךלקבועתנאיםלאכיפה
מוגבלויות עם אנשים כגון מיוחדות אוכלוסיות כלפי
שעות 72 בתוך לתוקפן ייכנסו כאמור הנחיות וקטיניםצ
ממועדפרסוםתקנותשיקבעוכיגורםמוסמךשאינושוטר
יפקחעליישוםהוראהמסוימתויהיהמוסמךלהטילקנס
מינהליעלהפרתה,אוממועדפרסוםתיקוןלתקנותשבו

קביעהכאמורצ

לגורם הנתונות הסמכויות את לקבוע מוצע  סעיף 26
המוסמךלצורךפיקוחעליישוםהוראותשהן 
עבירותמינהליותולצורךהטלתקנסמינהלימכוחן,שיהיו
לדרוש סמכות הזדהות; לדרוש סמכות להלן: כמפורט

ידיעותומסמכים;סמכותלהיכנסלמקום,לרבותלכלי
למגורים המשמש למקום ולמעט נייח, שהוא תחבורה
אלאעלפיצושלביתמשפטצסמכויותאלהניתןלהעניק
לכלאחדמהגורמיםהמוסמכיםהמפורטיםבסעיף25)א(

המוצעצ

הממשלה שתקבע אימת כל כי לקבוע מוצע  סעיף 27
תקנותלפיסעיפים6עד9ו־2הלחוקהמוצע 
לקבועכייינתנולשוטרהסמכויות רשאית היאתהיה
שרשאית בעניינים הוראות אכיפת לצורך הנדרשות
למקומות פרט האמורים, בסעיפים להסדיר הממשלה
עבודהשאינםביתעסקאומקוםהפתוחלציבור,כמפורט
להלן:להורותלכלאדםלפעולבהתאםלהוראותשבתקנות
וכןלהורותעלהפסקתפעילותהמנוגדתלאמורבתקנות;
האדם של בכניסתו יש אם למקום אדם כניסת למנוע
כדילהפראתהאמורבתקנות;להורותעלהתפזרותשל
התקהלותאושלאירועכאמורבסעיף9,הנעשיםבניגוד
להוראותהתקנותוכןלהשתמשלשםכךבכוחסביראם

סירבאדםלהיענותלהוראהצ
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סמכויותנוספות
לשוטרבנסיבות

מיוחדות

7הגבלותשלצורךאכיפתןאיןדי28צ 6או קבעההממשלהבתקנותכאמורבסעיפים
בסמכויותהאכיפהלפיסימןזהלשםהשגתהמטרותהקבועותבסעיף4,וישצורךחיוני
בהקנייתסמכויותאכיפהנוספותכמפורטלהלן,רשאיתהיאלקבועבאותןתקנותכי
יהיונתונותלשוטרגםהסמכויותכמפורטלהלן,כולןאוחלקן,כפישתקבע,והכולרק

לתקופהובמידההדרושותלצורךהשגתהמטרותהקבועותבסעיף4:

למנועכניסהשלאדםאוכליתחבורהלמקוםמסויםשייקבעבתקנות)בסעיף )ה(
זה-מקוםמוגדר(,אםשהייתובהםהיאבניגודלתקנות;

להוציאממקוםמוגדראדם,כליתחבורהאוחפץהמשמשלשהייהבאותומקום, )2(
הנמצאבובניגודלתקנות;

למנועיציאהשלאדםאוכליתחבורהממקוםמוגדר; )צ(

לדרושמכלאדםלהזדהותלפניוולמסורלוכלידיעהאומסמךוכןלעכבאדם )4(
אוכליתחבורהלשםכך;

להורותלאדםלבצעפעולהאחרתהנדרשתלצורךעמידהבהוראותהתקנות; )5(

להשתמשבכוחסבירלשםמילוידרישהאוהוראהשנתןהשוטרלפיפסקאות )6(
)ה(עד)5(,אםסירבאדםלאותהדרישהאוהוראה;

הסדרי לעניין וסמכויותיה תפקידיה במסגרת מקומיתלפעול לרשות להורות )7(
תנועהברשותהמקומית,ובלבדשקיבלאישורקציןמשטרהלענייןזהצ

סימן ב': עונשין, פיקוח ואכיפה באזור המוגבל

מישעשהאחדמאלה,דינו-קנסכאמורבסעיףה6)א()ה(לחוקהעונשין:29צעונשין

יצאממקוםמגוריובאזורמוגבלבניגודלהגבלותהקבועותבסעיף6הכפישהוחלו )ה(
בהכרזהעלהאזורהמוגבללפיסעיףצה)ב(;

7הגבלותשלצורךאכיפתןאיןדי28צ 6או קבעההממשלהבתקנותכאמורבסעיפים
בסמכויותהאכיפהלפיסימןזהלשםהשגתהמטרותהקבועותבסעיף4,וישצורךחיוני
בהקנייתסמכויותאכיפהנוספותכמפורטלהלן,רשאיתהיאלקבועבאותןתקנותכי
יהיונתונותלשוטרגםהסמכויותכמפורטלהלן,כולןאוחלקן,כפישתקבע,והכולרק

לתקופהובמידההדרושותלצורךהשגתהמטרותהקבועותבסעיף4:

סמכויותנוספות
לשוטרבנסיבות

מיוחדות

למנועכניסהשלאדםאוכליתחבורהלמקוםמסויםשייקבעבתקנות)בסעיף )ה(
זה-מקוםמוגדר(,אםשהייתובהםהיאבניגודלתקנות;

להוציאממקוםמוגדראדם,כליתחבורהאוחפץהמשמשלשהייהבאותומקום, )2(
הנמצאבובניגודלתקנות;

למנועיציאהשלאדםאוכליתחבורהממקוםמוגדר; )צ(

לדרושמכלאדםלהזדהותלפניוולמסורלוכלידיעהאומסמךוכןלעכבאדם )4(
אוכליתחבורהלשםכך;

להורותלאדםלבצעפעולהאחרתהנדרשתלצורךעמידהבהוראותהתקנות; )5(

להשתמשבכוחסבירלשםמילוידרישהאוהוראהשנתןהשוטרלפיפסקאות )6(
)ה(עד)5(,אםסירבאדםלאותהדרישהאוהוראה;

הסדרי לעניין וסמכויותיה תפקידיה במסגרת מקומיתלפעול לרשות להורות )7(
תנועהברשותהמקומית,ובלבדשקיבלאישורקציןמשטרהלענייןזהצ

סימן ב': עונשין, פיקוח ואכיפה באזור המוגבל

עונשיןמישעשהאחדמאלה,דינו-קנסכאמורבסעיףה6)א()ה(לחוקהעונשין:29צ

יצאממקוםמגוריובאזורמוגבלבניגודלהגבלותהקבועותבסעיף6הכפישהוחלו )ה(
בהכרזהעלהאזורהמוגבללפיסעיףצה)ב(;

מגפתהקורונהומאפייניההייחודייםמחייבת  סעיף 28 
להקנותלממשלהכליםגמישיםשיאפשרולה 
להתמודדעםהמציאותהמשתנהתדירותצלפיכך,מוצע
לאפשרלממשלהלהעניקלשוטרבלבדסמכויותנוספות
לצורךאכיפתהוראותלהגבלתפעילותבמרחבהפרטי
ובמרחבהציבוריבנסיבותמיוחדותשבהןאיןדיבסמכויות
האכיפהשניתנולפיסימןא'לפרקד'המוצע,וישצורך
השגת לשם נוספות אכיפה סמכויות בהקניית חיוני
שסמכויות מודגש המוצעצ 4 בסעיף הקבועות המטרות
אלהיוענקורקלתקופהובמידההדרושותלצורךהשגת
המטרותשלההסדרהייחודישייקבעבאותןתקנותצלשם
בהתקהלות המאופיינים מועדים למנות ניתן המחשה
מרובתמשתתפיםאובמפגשיםעםקבוצותאוכלוסייה
בסיכוןגבוה,כפישנעשהלענייןלילהסדרואירועיל"ג
בעומרצלמותרלצייןכיהמגבלותשיוטלובנסיבותאלה
ייעשו אכיפתן לצורך שיוענקו המיוחדות והסמכויות
בהתבססעלהיקפיהתחלואהומאפייניהצבשיםלבלפגיעה
העודפתבזכויותיסוד,מוצעלהגבילאתהסמכויותשניתן
להעניקבנסיבותאלהשיהיוכמפורטלהלן:למנועכניסה
שלאדםאוכלירכבלמקוםמוגדרשייקבעבתקנותאם
שהייתובוהיאבניגודלתקנות;להוציאממקוםמוגדר
אדם,כליתחבורהאוחפץהמשמשלשהייהבאותומקום,

הנמצאבובניגודלתקנות;למנועיציאהשלאדםאוכלי
תחבורהממקוםמוגדר;לדרושהזדהותומסירתידיעות
ומסמכים,לרבותהאפשרותלעכבאדםאורכבלמטרה
זוצמאחרשישקושילצפותמראשאתמלואהמגבלות
לשם שיידרשו הסמכויות ואת להטיל צורך שיהיה
שוטר להסמיך שיאפשר סל סעיף לעגן מוצע אכיפתן,
להורותלאדםלבצעפעולהאחרתהנדרשתלצורךעמידה
בהוראותהתקנותצאפשרותרחבהזומאוזנתבאמצעות
הביקורתהפרלמנטריתעלהתקנות,הקבועהבסעיף4)ד(צ
נוסףעלהאמור,מוצעלאפשרבנסיבותהמתאימותגם
הסמכתשוטרלעשותשימושבכוחסביראםאדםמסרב
זאת, לעילצ כמפורט שוטר להוראת או לדרישה לציית
בשלהנסיבותהחריגותשיחייבולנקוטאמצעיםמרחיקי
לכתבמטרהלמנועאתהמשךהתפשטותהמגפהצלסיום,
מוצעלעגןאתהאפשרותלהסמיךשוטרלהורותלרשות
לעניין וסמכויותיה תפקידיה במסגרת לפעול מקומית
אישור שקיבל ובלבד המקומית, ברשות תנועה הסדרי

קציןמשטרהלענייןזהצ

לאזור נוגע ו–0צ 29 בסעיפים המוצע ההסדר  סעיפים
ג' בסימן קבועות בעניינו שההוראות מוגבל  29 ו־30
לפרקג'המוצע,קריבסעיפיםצהעד22צבמסגרת 
הסדרזההוסמכהועדתהשרים,ביןהשאר,לקבועכיאדם
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פתחמקוםלציבורבאזורמוגבלבניגודלהגבלותהקבועותבסעיף7הכפישהוחלו )2(
בהכרזהעלהאזורהמוגבללפיסעיףצה)ב(;

27)צ(,כפישהוחל סירבלהוראתשוטרלפיזורההתקהלותשניתנהלפיסעיף )צ(
בסעיף2צ)2(צ

העבירות0צצעבירותמינהליות בחוק כמשמעותה מינהלית עבירה היא 29 בסעיף כאמור עבירה )א(
המינהליותוהוראותהחוקהאמוריחולועליהבשינוייםהמחויביםובשינויהאמור

בסעיף24)ב()2(שיחוללענייןעבירהלפיסעיף29)2(צ

לעבירהמינהליתכאמורבסעיףקטן)א(יהיהקנסמינהליקצובכמפורטלהלן, )ב(
לפיהעניין:

לעבירהלפיסעיף29)ה(-500שקליםחדשים; )ה(

לעבירהלפיסעיף29)2(-5,000שקליםחדשים; )2(

לעבירהלפיסעיף29)צ(-000,השקליםחדשיםצ )צ(

)ב(שהיאעבירה הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיףקטן )ג(
2)ג(לחוקהעבירותהמינהליות,יהיהכפלהקנס מינהליתחוזרתכהגדרתהבסעיף

המינהליהאמורבסעיףקטן)ב(,לפיהענייןצ

)ב(שהיאעבירה הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיףקטן )ד(
מינהליתנמשכת,יהיהבשיעורחמישיתמהקנסהקבועבסעיףקטן)ב(,לפיהעניין,
לכליוםשבונמשכתהעבירהלאחרהמועדשנקבעבהתראהכאמורבסעיף8)בה(לחוק

העבירותהמינהליותצ

הגורםהמוסמך
לענייןקנסמינהלי

וסמכויותיו

הגורםהמוסמךלהטילקנסמינהליעלעבירותמינהליותלפיסעיף0צהואכמפורטהצצ )א(
להלן,לפיהעניין:

לענייןעבירהלפיסעיף29)ה(או)צ(-שוטר; )ה(

לענייןעבירהלפיסעיף29)2(-גורםמוסמךכמפורטבסעיף25)א()ה(עד)6(צ )2(

לגורםמוסמךכאמורבסעיףקטן)א(יהיונתונותהסמכויותשבסעיף26צ )ב(

המתגוררדרךקבעבאזורמוגבללאיצאממקוםמגוריו
באזורהמוגבל,למטרהשאינהאחתמהמטרותהקבועות
בסעיף6ה;כיאדםלאיפתחבאזורהמוגבלמקוםכמפורט
או במבנה התקהלות לקיים אין וכי לציבור; בתוספת,

בשטחפתוחשבאזורמוגבלצ

29מוצעלקבועכיאםקבעהועדתהשרים בסעיף
עבירה תהווה הפרתן המוגבל, באזור כאמור מגבלות
פליליתשעונשהקנס,כקבועבסעיףה6)א()ה(לחוקהעונשיןצ
מוצעלקבועעבירהזוכעבירהמינהלית,כמשמעותהבחוק
העבירותהמינהליות,שקנסקצובבצדהלפיהפירוטהזה:
הקנסבגיןיציאהממקוםמגוריםשלאדםבאזורמוגבל
בניגודלהגבלותהקבועותבסעיף6היעמודעל500שקלים
מוגבל באזור לציבור מקום פתיחת בגין הקנס חדשים;
בניגודלהגבלותהקבועותבסעיף7היעמודעל5,000שקלים
חדשים;הקנסבגיןסירובלהוראתשוטרלפיזורההתקהלות
יעמודעל000,השקליםחדשיםציודגשכיהתקהלותבפני
כפי 27)צ(, סעיף לפי מהווהעבירה,ואולם אינה עצמה
שהוחלהבסעיף2צ)2(,מוקניתלשוטרסמכותלהורותעל

התפזרותשלהתקהלותצאםסירבאדםלהוראתשוטרעל
התפזרותהתקהלות,מוקניתלשוטרסמכותלעשותשימוש
בכוחסבירלשםפיזורההתקהלותוהדבראףמהווהעבירה
שניתןלהטילבגינהקנסקצובכאמורלעילצסכומיהקנסות
נקבעובהתאםלקנסותהקצוביםבשלעבירותמינהליות

דומותשנחקקובתקנותשעתהחירוםבתקופתהקורונהצ

הקנס לעניין הוראות לקבוע מוצע כך, על נוסף
ולעבירה חוזרת מינהלית לעבירה הקצוב המינהלי
מינהלית,וכןלהחילאתהוראותסעיף24)ב()2(המוצע,
שעניינודרךהמצאהייחודיתלהודעתהקנס,לענייןעבירה
מינהליתלפיסעיף29)2(המוצעשלפתיחתמקוםבאזור
כפי המוצע, 7ה סעיף להוראות בניגוד לציבור, מוגבל,

שהוחלובהכרזהעלהאזורהמוגבללפיסעיףצה)ב(צ

קנס להטלת המוסמך הגורם כי לקבוע מוצע  סעיף 31
מינהליעליציאהממקוםמגוריםבאזורהמוגבל 
בניגודלהגבלותועלסירובלהוראתשוטרלפיזורהתקהלות
באזורהמוגבל,יהיהשוטרצעודמוצעכיכללהגורמים
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הכריזהועדתהשריםעלאזורמוגבלכאמורבסעיףצה,רשאישוטר-2צצסמכויותשוטר

לשםאכיפתההוראותכאמורבסעיף5הבאזורהמוגבלובסביבתוהקרובה,אם )ה(
הוחלובהכרזהלפיסעיףצה)ב(-

למנועכניסהשלאדםאורכבלאזורהמוגבל,אויציאהממנו; )א(

לדרושמכלאדםלהזדהותלפניוולמסורלוכלידיעהאומסמך,וכןלעכב )ב(
אדםאוכלירכבלשםכך;

להורותלרשותמקומיתלפעולבמסגרתתפקידיהוסמכויותיהלענייןהסדרי )ג(
תנועהברשותהמקומית,ובלבדשקיבלאישורקציןמשטרהלענייןזה;

פסקאות לפי השוטר שנתן דרישה מילוי לשם סביר בכוח להשתמש )ד(
משנה)א(או)ב(,אםסירבאדםלאותהדרישה;

לשםאכיפתההוראותלפיסעיפים6העד9הוכןתקנותהקובעותהוראותייחודיות )2(
לאזורהמוגבלכאמורבסעיף20,אםהוחלובהכרזהלפיסעיףצה)ב(-להפעילאת

הסמכויותהמנויותבסעיף27)ה(עד)צ(צ

סימן ג': הוראות כלליות

הגורםהמוסמךלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,אלאבעתמילויצצצחובתהזדהות
תפקידוובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו,ואםהואשוטרהואלובש )ה(
מדימשטרה;

סמכויותשוטרהכריזהועדתהשריםעלאזורמוגבלכאמורבסעיףצה,רשאישוטר-2צצ

לשםאכיפתההוראותכאמורבסעיף5הבאזורהמוגבלובסביבתוהקרובה,אם )ה(
הוחלובהכרזהלפיסעיףצה)ב(-

למנועכניסהשלאדםאורכבלאזורהמוגבל,אויציאהממנו; )א(

לדרושמכלאדםלהזדהותלפניוולמסורלוכלידיעהאומסמך,וכןלעכב )ב(
אדםאוכלירכבלשםכך;

להורותלרשותמקומיתלפעולבמסגרתתפקידיהוסמכויותיהלענייןהסדרי )ג(
תנועהברשותהמקומית,ובלבדשקיבלאישורקציןמשטרהלענייןזה;

פסקאות לפי השוטר שנתן דרישה מילוי לשם סביר בכוח להשתמש )ד(
משנה)א(או)ב(,אםסירבאדםלאותהדרישה;

לשםאכיפתההוראותלפיסעיפים6העד9הוכןתקנותהקובעותהוראותייחודיות )2(
לאזורהמוגבלכאמורבסעיף20,אםהוחלובהכרזהלפיסעיףצה)ב(-להפעילאת

הסמכויותהמנויותבסעיף27)ה(עד)צ(צ

סימן ג': הוראות כלליות

הגורםהמוסמךלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,אלאבעתמילויצצצ
תפקידוובהתקייםשנייםאלה:

חובתהזדהות

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו,ואםהואשוטרהואלובש )ה(
מדימשטרה;

קנס להטיל מוסמכים יהיו 25)א( סעיף לפי המוסמכים
מינהליעלעבירהשלפתיחתמקוםלציבורבאזורהמוגבל
בניגודלהגבלותצלסיום,מוצעלהקנותלגורמיםהמוסמכים

כאמוראתהסמכויותהקבועותבסעיף26המוצעצ

לאכיפת השוטר סמכויות את לעגן מוצע  סעיף 32
הוראותשקבעהועדתהשריםבמסגרתהכרזה 

עלאזורמוגבללפיסעיףצהצ

לשםאכיפתאיסורהכניסהלאזורהמוגבלוהיציאה
ממנו,מוצעכייוענקולשוטרהסמכויותהמפורטותלהלן:
למנועכניסהשלאדםאורכבלאזורהמוגבל,אויציאה
ממנוכדילמנועכניסהויציאהשלבלתימורשים;לדרוש
לשוטר לאפשר כדי ומסמכים ידיעות ומסירת הזדהות
מהאזור לצאת מורשה לפניו העומד האדם אם לבחון
שוטרלעכב כךרשאי אליוולצורך להיכנס המוגבלאו
נתונה רכב עיכוב סמכות כי יובהר רכבצ כלי או אדם
לשוטרגםמכוחסעיף69לחוקסדרהדיןהפלילי)מעצרים(,
התשנ"ו-996ה,במקרהשבוהחוקמעניקסמכותדרישת
מסמכיםצעםזאת,נוכחהעובדהכיהמאטריהשלחוק
זהאינהפליליתונוכחהפגיעההגלומהבהפעלתסמכות
עיכובכאמור,ישמקוםלהסמכהמפורשתלענייןזהצנוסף
עלהסמכויותשפורטולעיל,מוצעלהעניקלשוטרסמכות
שימושבכוחבמקרהשבואדםמסרבלהיענותלדרישות
מאחר זאת, הזדהותצ לדרישת סירוב לרבות האמורות,
שהפרתהמגבלותבכניסהלאזורהמוגבלוביציאהממנו
לאזורים ולהפצתה המחלה להוביללהתפשטות עלולה
שאינםנגועים,ולפיכךישלהקנותלשוטרכליםיעיליםכדי

למנועאתהכניסהוהיציאהשלבלתימורשיםצסמכויות
דומותלשימושבכוחבסירובלדרישתהזדהותוהוראות
אחרותנתונותלשוטריםומאבטחיםלצורךמניעתאלימות
ופעילותחבלניתעוינתמכוחחוקסמכויותלשםשמירה
עלביטחוןהציבור,התשס"ה-2005צהצורךלהעניקסמכות
סמכות את לעגן מחייב להזדהות בסירוב בכוח שימוש
דרישתההזדהותבחוקהמוצעצמעברלכך,מוצעלהסמיך
שוטרלהורותלרשותמקומיתלפעולבמסגרתתפקידיה
המקומית, ברשות תנועה הסדרי לעניין וסמכויותיה
ובלבדשקיבלאישורקציןמשטרהלענייןזהצזאת,במטרה
לאפשרלמשטרהלהסתייעברשויותהמקומיותבמקרים

המתאימיםצ

לשםאכיפתהגבלותעליציאהלמרחבהציבורי,על
באזור אחרת פעילות או פנאי או בילוי מסחר, פעילות
המוגבל,מוצעלהסמיךשוטרבאותןהסמכויותשהוקנו

לצורךאכיפתהגבלתפעילותכמפורטבסעיף27המוצעצ

הגורם בסמכויות השימוש את לסייג מוצע  סעיף 33 
מילוי לעת רק המוצע, ד' פרק לפי המוסמך 
תפקידושלהגורםהמוסמךוכשהואעונדבגלויתגהמזהה
אותוואתתפקידווישבידותעודההמעידהעלתפקידו
במצבהחירום,שאותהיציגעלפידרישהצגורםמוסמך
שהואשוטרילבשמדימשטרה,זאתכדילאפשרלאזרח
לזהותולוודאשהאדםהדורשממנוציותהואבעלסמכות

כדיןצ
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ישבידותעודתשוטראותעודהאחרתהמעידהעלתפקידובהתאםלתקנות )2(
שבהןהואנקבעכגורםמוסמך,שאותהיציגעלפידרישהצ

סייגלהפעלת
הסמכות

)6(לאיפעילסמכויותשהוענקולו4צצ הגורםהמוסמךכאמורבסעיף25)א()2(עד )א(
לפיסעיפים26ו־הצ)ב(במיתקןהמוחזקעלידימערכתהביטחון;בסעיףזה,"מערכת

הביטחון"-כלאחדמאלה:

משרדהביטחוןויחידותהסמךשלמשרדהביטחון; )ה(

יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלה,שעיקרפעילותןבתחום )2(
ביטחוןהמדינה,שאינןמנויותבסעיף7צ;

20לחוקלהסדרתהביטחון מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף )צ(
בגופיםציבוריים,התשנ"ח-998ההצ,שאינםיחידותכאמורבפסקה)צ(;

הרשותלהגנהעלעדיםצ )4(

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

איןבהוראותלפיפרקזהכדילגרועמסמכויותאחרותהנתונותלשוטראולגורםמוסמך5צצשמירתסמכויות
שאינושוטר,שניתנולולפיכלדיןצ

פרק ה': שונות

חוקזהיחולעלהמדינהצ6צצתחולהעלהמדינה

חוקזהלאיחולעלנשיאהמדינהצ7צצסייגלתחולה )א(

את להפעיל האפשרות את לסייג מוצע  סעיף 34
ו־הצ)ב( 26 בסעיפים המנויות הסמכויות 
של במיתקנים ,25 סעיף לפי המוסמך לגורם שיימסרו
מערכתהביטחוןמכמהסיבות:ראשית,הפיקוחוהאכיפה
מבוצעיםעלידימגווןרחבמאודשלבעליסמכותשלא
הביטחונית ההתאמה בתנאי עמידתם את לוודא ניתן
הנדרשיםלצורךכניסהלמיתקנימערכתהביטחוןצשנית,
חוקיםרגולטורייםהמקימיםמנגנוןפיקוחואכיפהקובעים
להשיג במטרה הביטחון מערכת כלפי ייעודית אכיפה
המדינה בביטחון לפגוע בלי יעילים ואכיפה פיקוח
במיתקנים מאכיפה כתוצאה וביטחונו הציבור ובשלום
שלמערכתהביטחוןצהחוקהמוצע,שאינוקובעבאופן
אלא מכוחו, שיחולו וההוראות המגבלות את מפורט
מסמיךאתהממשלהלקבועאתההוראותהחיוניותלשם
מאפשר אינו הנגיף, התפשטות סכנת עם התמודדות
שיופעל והאכיפה הפיקוח מנגנון של מראש התאמה
של הגדולים ההיקפים לבסוף, הביטחוןצ מערכת כלפי
הפיקוחוהאכיפההנדרשיםבכללהארץעוליםלאיןערוך
עלמספרהגורמיםהמוסמכיםהעומדיםלמימושמטרה
זאתצבצדזאת,האחריותהמוגברתשלמערכתהביטחון
הרציפות על שמירה לשם התקנות בהוראות לעמידה
התפקודיתשלהםמביאהלכךשלאייגרםנזקניכראם
תוגבלכניסתהגורמיםהמוסמכיםצלפיכך,מוצעכיגופי
מערכתהביטחוןיחויבולמנותעובדאועובדיםבגוףלשם

פיקוחעלהוראותהחוקהמוצעותקנותיובמיתקניגוף
הכלולבמערכתהביטחוןצ

מוצעלקבועכיהסמכויותהמוקנותלשוטרים  סעיף 35
ולגורמיםמוסמכיםלפיפרקד'המוצעלאיגרעו 
מסמכויותאחרותהנתונותלהםלפיכלדין,כךלמשלעל
האמור הפרק לפי הסמכויות להפעלת הנוגע הסייג אף
במיתקניםשלמערכתהביטחון,במקרהשלחשדלביצוע
עבירהתוכלהמשטרהלהפעילאתהסמכויותהנתונותלה

לפיכלדיןצ

על יחול המוצע החוק כי לקבוע מוצע  סעיף 36
המדינהצזאת,כדילהתגברעלסעיף42לחוק 
הפרשנות,התשמ"א-ה98ה,שלפיו"איןחיקוקבאלגרוע
מכלזכותשלהמדינה,אולהטילעליהחובה,אלאאם
שההגבלות לכך חשיבות קיימת במפורש"צ בו נאמר
שייקבעומכוחהוראותהחוקהמוצעיחולוגםעלרשויות
המדינההשונות,כמקומותעבודה,וכמקומותשאליהם
מגיעיםלארקעובדיםאלאגםקהל,לקוחותאוספקים,
וזאתכדילמנועאתהסכנהלהתפשטותהנגיףגםבמקומות

אלהצ

המדינה נשיא של במעמדו לפגוע לא כדי  סעיף 37 
עצמאי באופן תפקידו את למלא וביכולתו 
נגיף עם להתמודדות חירום מצב על ההכרזה בעת גם
הקורונה,מוצעכיההגבלותלפיהחוקהמוצעלאיחולו

ס"חהתשנ"ח,עמ'48צצ הצ
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חוקזהלאיחולעלמשכןהכנסת,בתיהמשפט,בתיהדיןלעבודהובתיהדין )ב(
הדתייםצ

חוקזהלאיחולעלפעילותצבא–הגנהלישראל,משטרתישראל,שירותבתי )ג(
הסוהר,שירותהביטחוןהכללי,המוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדיםוהרשותהארצית
לכבאותוהצלהאובמיתקניהם,ואולםהעומדבראשכלגוףכאמורייתןהנחיות
שמטרתןלמנועאולצמצםאתהתפשטותנגיףהקורונהואתהיקףהתחלואהבאותו
גוף,בהתאםלהוראותשייקבעובתקנותלפיסעיף4,בשינוייםהמתחייביםמאופיושל

הגוףומפעילותוצ

הגבלותשנקבעובתקנותכאמורבסעיף7אולפיסעיפים5האו6הלאיחולועל )ד(
חבריהכנסת,שופטיםבבתיהמשפטובבתיהדיןלעבודה,דייניםבבתיהדיןהדתיים,
מבקרהמדינהועובדיוויושבראשועדתהבחירותהמרכזיתועובדיה,בקשרלמילוי

תפקידיהםצ

ראשהממשלהממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותלביצועו,ואולם8צצביצועותקנות
ג'יותקנובידיהממשלה;תקנותלפיסעיףזהטעונות תקנותלביצועסימןג'לפרק

אישורהוועדהצ

ביטולתקנותשעת
חירום

בטלותבזהתקנותשעתחירוםאלה:9צצ

תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-הגבלתפעילות(,התש"ף-22020צ; )ה(

תקנותשעתחירום)הגבלתמספרהעובדיםבמקוםעבודהלשםצמצוםהתפשטות )2(
נגיףהקורונההחדש(,התש"ף-2020צצ;

תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()אזורמוגבל(,התש"ף-42020צ; )צ(

תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-אכיפה(,התש"ף-52020צצ )4(

חוקזהלאיחולעלמשכןהכנסת,בתיהמשפט,בתיהדיןלעבודהובתיהדין )ב(
הדתייםצ

חוקזהלאיחולעלפעילותצבא–הגנהלישראל,משטרתישראל,שירותבתי )ג(
הסוהר,שירותהביטחוןהכללי,המוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדיםוהרשותהארצית
לכבאותוהצלהאובמיתקניהם,ואולםהעומדבראשכלגוףכאמורייתןהנחיות
שמטרתןלמנועאולצמצםאתהתפשטותנגיףהקורונהואתהיקףהתחלואהבאותו
גוף,בהתאםלהוראותשייקבעובתקנותלפיסעיף4,בשינוייםהמתחייביםמאופיושל

הגוףומפעילותוצ

הגבלותשנקבעובתקנותכאמורבסעיף7אולפיסעיפים5האו6הלאיחולועל )ד(
חבריהכנסת,שופטיםבבתיהמשפטובבתיהדיןלעבודה,דייניםבבתיהדיןהדתיים,
מבקרהמדינהועובדיוויושבראשועדתהבחירותהמרכזיתועובדיה,בקשרלמילוי

תפקידיהםצ

ראשהממשלהממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותלביצועו,ואולם8צצ
ג'יותקנובידיהממשלה;תקנותלפיסעיףזהטעונות תקנותלביצועסימןג'לפרק

אישורהוועדהצ

ביצועותקנות

ביטולתקנותשעתבטלותבזהתקנותשעתחירוםאלה:9צצ
חירום

תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-הגבלתפעילות(,התש"ף-22020צ; )ה(

תקנותשעתחירום)הגבלתמספרהעובדיםבמקוםעבודהלשםצמצוםהתפשטות )2(
נגיףהקורונההחדש(,התש"ף-2020צצ;

תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()אזורמוגבל(,התש"ף-42020צ; )צ(

תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-אכיפה(,התש"ף-52020צצ )4(

לגביוצכךגםמוצעשההגבלותלפיהחוקהמוצעלאיחולו
עלבתיהמשפט,בתיהדיןלעבודהובתיהדיןהדתיים,וכן
עלמשכןהכנסת,זאתכדישלאלפגועבפעולותהשיפוט
ובתפקודהשלהכנסתגםבתקופתהחירום,באופןעצמאי

ובלאתלותבתקנותשיותקנובידיהרשותהמבצעתצ

עודמוצעלקבועכיהחוקהמוצעלאיחולעלפעילות
הסוהר בתי שירות ישראל, משטרת לישראל, צבא–הגנה
שירותהביטחוןהכללי,המוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדים
והרשותהארציתלכבאותוהצלהאובמיתקניהם,ואולם
העומדבראשכלגוףכאמורייתןהנחיותשמטרתןלמנועאו
לצמצםאתהתפשטותנגיףהקורונהואתהיקףהתחלואה
באותוגוף,בהתאםלהוראותשייקבעובתקנותלפיסעיף4

המוצע,בשינוייםהמתחייביםמאופיושלהגוףומפעילותוצ

לבסוף,כדילאפשראתביצועתפקידיהםשלהגופים
הנהניםמעצמאותאלמולהרשותהמבצעתואשרבחלקם
ובקרה, ביקורת פיקוח, של סמכויות כלפיה מפעילים
מוצעכיחבריהכנסת,השופטים,הדיינים,מבקרהמדינה
ועובדיה המרכזית הבחירות ועדת ראש ויושב ועובדיו

ייהנומתנועהחופשיתלמרותמגבלותשאולייחולועל
תנועהבמרחבהציבורי,והכולבמסגרתביצועתפקידיהםצ

מוצעלקבועכיהשרהממונהעלהחוקיהיה  סעיף 38 
ראשהממשלה,זאתבשלהפריסההרחבהשל 
של אחריות תחומי על השפעתן המוצעות, הסמכויות
משרדיממשלהרבים,ובשיםלבלהקנייתהסמכותלהתקין
ראש מכך, כתוצאה לממשלהצ החוק אתהתקנותמכוח
הממשלהיהיהמוסמךלהתקיןתקנותלביצועהחוק,ככל
שיידרשוכאלהצלעומתזאת,מובהרכיבענייןסימןג'לפרק
המוגבל, האזור לגבי בהסדרים העוסק המוצע, לחוק ג'
מוצעשהממשלההיאזושתהיהמוסמכתלהתקיןתקנות
ביצוע,בדומהלסמכותלהתקיןתקנותאחרותבקשרלסימן
האמורצתקנותהביצועיהיוטעונותאישורמראששלועדה
בכנסת,לעומתהתקנותשמתקינההממשלהמכוחסעיף
4לחוקהמוצע,שכןנראהשהדחיפותשלכניסתןלתוקף

תהיהפחותמשמעותיתצ

כאמור,ההסדרבחוקהמוצעמחליףאתעיקר  סעיף 39 
ההסדרהקבועבתקנותשעתחירום)אכיפה(, 

ק"תהתש"ף,עמ'2ה8צ 2צ

ק"תהתש"ף,עמ'2ה8צ 2צ

ק"תהתש"ף,עמ'820צ צצ

ק"תהתש"ף,עמ'026הצ 4צ

ק"תהתש"ף,עמ'756צ 5צ
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שמירתדינים
וסמכויות

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמסמכותהנתונהלפיכלדיןלעובדשלגוףציבורי40צ )א(
להיכנסלמקוםצ

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמהוראותסעיף9לחוקחסינותחבריהכנסת, )ב(
זכויותיהםוחובותיהם,התשי"א-ה95ה6צצ

איןבהוראותלפיחוקזהכדילגרועמההוראותלפיסעיף20לפקודתבריאות )ג(
העם,ובלבדשההוראותלפיהפקודההאמורהלאיסתרואתההוראותלפיחוקזהצ
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נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות לחוק 22 סעיף לפי בהשגה החלטה "62צ
הקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020צ"

חוקזהיעמודבתוקפועדיוםי״חבניסןהתשפ״א)הצבמרסה202(צצ4צתוקף

מספר הגבלת תקנות הפעילות, הגבלת תקנות ואת
העובדיםבמקוםעבודהותקנותאזורמוגבל,ומוצעעל
עתידות אלה חירום שעת תקנות של תוקפן לבטלןצ כן
החקיקה תהליך אם לפיכך הקרובים, בשבועות לפקוע
תקנות פקיעת למועדי מעבר יימשך המוצע החוק של
שעתהחירוםהאמורות,יהיהמקוםלשקולחקיקתחוק
להארכתתוקפןשלתקנותשעתחירוםאלהלזמןהנדרש
עדלהשלמתהחקיקה,כדישלאייווצרמצבשבולאיהיו
בתוקףההסדריםהחיונייםלשםמניעתהתפשטותנגיף

הקורונהצ

מוצעלקבועהוראותשונותשלשמירתדינים,  סעיף 40 
לענייןסמכויותלפידיןשלעובדשלגוףציבורי 
להיכנסלמקום,חסינותחבריהכנסת,וסעיף20לפקודת
בריאותהעםציוזכרכימכוחסעיף20האמור,הוציאעד
כההמנהלהכללישלמשרדהבריאותמגווןשלצווים
והוראותכחלקממכלולההסדריםשנקבעולהתמודדותעם
נגיףהקורונה,כךשיובהרשאיןבהסדרהמוצעבחוקזה
כדילגרועמאותןהוראות,עלהסמכויות,החובותוהזכויות
לפי ההוראות את יסתרו לא שאלה ובלבד בהן שעוגנו

החוקהמוצעצ

והסכנה התחלואה שנתוני לכך לב בשים  סעיף 41 
להתפרצותנרחבתשלנגיףהקורונהמצריכים 
להטילעדייןמגבלותותנאיםעלפעילויותשונות,וכדי

למנועמצבשבויהיהחסרחקיקתיביןמועדכניסתהחוק
לתוקףוביטולתקנותשעתהחירוםלביןהכרזתהממשלה
כאמורבסעיף2לחוקהמוצע,הנדרשתלקביעתכלמגבלה
להתמודדותעםהנגיף,מוצעשלאיהיהצורךבהכרזה
ראשונהעםתחילתושלהחוקהמוצע,אלאשיראוביום
זהכאילוניתנההכרזהלפיסעיף2לחוקהמוצע,לתקופה

של0צימיםצ
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פרטניתבמסגרתההוראותהמוסדרותבסימןג' 
לפרקג'להצעתהחוק,העוסקבאזורמוגבל,תהיהבדרךשל
עתירהמינהליתלפיחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,
התש"ס-2000צהחלטהפרטניתכאמורתוכללהינתן,למשל,
מוגבל כאזור עליו שהוכרז מאזור לצאת אישור לצורך
או המוצע, לחוק 5ה)א()6( לסעיף בהתאם חיוני, לצורך
לצורךאישורכניסהלאזורמוגבללצורךחיוני,לפיסעיף

5ה)ב()8(לחוקהמוצעצ

מוצעכיהחוקהמוצעיעמודבתוקףלתקופה  סעיף 43 
)הצבמרס מוגבלתעדיוםי"חבניסןהתשפ"א 
ה202(,כדילהקנותלממשלהאתהכליםלהגןעלבריאות
הציבורבאופןשוטף,לרבותלנוכחההתפשטותהרחבהשל
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תוספת

)סעיף 17(

חנותאודוכן,לרבותביתאוכל,ובכללזהביתאוכלבביתמלון)בתוספתזו-בית )ה(
אוכל(,אומעבדתתיקונים,שאינםביתעסקנדרש;בתוספתזו,"ביתעסקנדרש"-חנות
למכירתמזוןשאינהביתאוכל,ביתמרקחת,חנותאופטיקהאוחנותשעיקרעיסוקה

מכירתמוצריהיגיינהוכןמעבדהלתיקוןמוצריתקשורתאומחשבים;

קניון,למעטחנותלמכירתמזוןשאינהביתאוכל,ביתמרקחת,חנותאופטיקהאו )2(
חנותשעיקרעיסוקהמכירתמוצריהיגיינההמצוייםבקניון;

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

שוקקמעונאיהפתוחלציבורהרחב,וכןדוכןבשוקכאמור,ובכללזהדוכןלמכירת )4(
מזון,למעטשוקסיטונאיולמעטביתעסקנדרשצ
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