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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש - 
אכיפה(, התש"ף-2020

תוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-אכיפה(,התש"ף-12020,בנוסח1.הארכתתוקף )א(
המפורטבתוספת,מוארךבזהב־45ימים.

הממשלהרשאיתלבקשמהכנסתלהאריךאתהתקופההאמורהבסעיףקטן)א( )ב(
לתקופהאחתנוספתשלאתעלהעל45ימים;בקשתהממשלהתונחעלשולחןועדת
החוקהחוקומשפטשלהכנסת;ביקשההממשלהכאמור,רשאיתהכנסת,בהחלטה,על
פיהמלצתועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,להאריךאתהתקופההאמורהבסעיף

קטן)א(לתקופהאחתנוספתשלאתעלהעל45ימים.

כעת נמצא ממנו, כחלק וישראל העולם,  כללי
מהתפרצות כתוצאה פנדמיה של בעיצומה 
למחלה הגורם SARS-CoV-2 הנגיף והתפשטות
COVID-19)להלן-המחלה,המגפהאוהנגיף(.נכוןלהיום,
איןבאוכלוסייתישראלחסינותנגדהמחלה,איןחיסון
שבאמצעותוניתןלצמצםאתהתפשטותהואיןטיפוליעיל
למחלה.יצויןכיקיימתאפשרותשלהעברתהנגיףמאדם
עםתסמיניםמזערייםאובלאתסמיניםכלשהםלאנשים
רבים,בליידיעתו.בישראל,נכוןליוםזה,נדבקועשרות

אלפיחוליםונפטרוקרובל־00צאנשים.

לצורךהתמודדותעםהמגיפהנקבעוהסדריםשונים
באמצעותצוויםשהותקנומכוחסמכותושלהמנהלהכללי
שלמשרדהבריאותלפיפקודתבריאותהעם,ובעיקרצו
בריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראות
שונות(,התש"ף-2020)להלן-צובידודבית(,ובאמצעות
חירום שעת תקנות ובהן: שונות חירום שעת תקנות
)נגיףהקורונההחדש-הגבלתפעילות(,התש"ף-2020,
)נגיףהקורונההחדש()אזורמוגבל(, תקנותשעתחירום
התש"ף-2020,ותקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש(
)בידודבמקוםלבידודמטעםהמדינה(,התש"ף-2020.מטרות
הסדריםאלההן,ביןהשאר,בידודנשאיםפוטנציאלייםשל
הנגיף)חוזריםמחוץלארץאומישהיובמגעעםחולים(,
בידודחולים,מגבלותעלהתקהלות,חובתעטייתמסכה,
הגבלותעלפעילותהמסחר,הבילויוהפנאי,איסורשהייה
במקומותציבורייםמסוימים,סמכותלהכריזעלאזורים
שבהםקייםצברתחלואהכאזוריםמוגבלים,להורותעל
בידודבמקוםלבידודמטעםהמדינהלגביחלקמהמבודדים,

ועוד.

תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-אכיפה(,
בידי שהותקנו האכיפה( תקנות - )להלן התש"ף-2020
הממשלהביוםי"טבאדרהתש"ף)15במרס2020(,מסדירות
אתהתשתיתהנדרשתלצורךאכיפתהוראותאלה.תקנות
האכיפהקובעותאתסעיפיהעונשיןבנוגעלהפרהשל
חובותמסוימותהקבועותבצובידודבית,כגוןחובתבידוד

ביתוחובתעטייתמסכהוכןקובעותעבירהשלסירוב
להוראתשוטרלפיזורהתקהלות,כמשמעותהבצובידוד
בית.נוסףעלכך,תקנותהאכיפהקובעותכיעבירותאלה,
וכןהעבירותהקבועותבתקנותשעתחירוםהאמורות,הן
עבירותמינהליות,ואתהקנסהמינהליהקצובשניתןלהטיל
בשלעבירותאלה.כןנקבעוהגורמיםהמוסמכיםלאכיפת
הוראותאלהוסמכויותהאכיפהשלהגורמיםהמוסמכים.

בהתאםלסעיף9צ)ו(לחוק־יסוד:הממשלה,הקובעכי
"תוקפןשלתקנותשעתחירוםיפקעכעבורשלושהחודשים
מיוםהתקנתן,זולתאםהוארךתוקפןבחוק",עתידותתקנות
האכיפהלפקועביוםכ"גבסיווןהתש"ף)15ביוני2020(.
כיווןשעדייןלאהסתייםהמצבהמיוחדשנוצרבישראל
בעקבותהתפשטותהמגפהוכדילאפשראתהמשךאכיפת
ההסדריםשנקבעולצורךהמאבקבהתפשטותהמגיפה,
ישלהאריךאתתוקפןלתקופהשל45ימים,עםאפשרות
להארכהנוספתשל45ימיםבאישורועדהשלהכנסת.
את להאריך יש המגפה, בהתפשטות המאבק לצורך
תוקפןלתקופהשל45ימים.הארכהזונדרשתהןלצורך
אכיפתהעבירותהקבועותבתקנותשעתהחירום,כלעוד
הןבתוקףועדשיושלםהליךחקיקתווייכנסלתוקףחוק
סמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש
)הוראתשעה(,התש"ף-2020,אשריחליףאתתקנותשעת
החירום,והןלצורךאכיפתההסדריםהקבועיםבצובידוד
בית.בתקופתההארכההאמורהתיבחןהדרךהמשפטית
המתאימהלקבועאתהעבירותואתדרכיהאכיפהשל
ההוראותבצובידודביתשנדרשלאכוףאותןבאמצעות

הטלתסנקציה.

אםתקופתההארכההאמורהלאתספיקלהשלמת
הפעולותהאמורותתוכלהממשלהלבקשמהכנסתלהאריך
אתתוקףהתקנותבתקופהאחתנוספתשל45ימים.הכנסת
רשאיתלהחליטכאמור,לבקשתהממשלהועלפיהמלצת

ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת.

מוצעלקבועכיתוקפןשלתקנותשעתחירום  סעיף 1
)נגיףהקורונההחדש-אכיפה(,התש"ף-2020, 
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תוספת
)סעיף1(

העוברעלהוראותסעיפים2)ד(,צו־צה)ג1()1(עד)צ(לצובריאותהעם)נגיףהקורונה1.עבירותפליליות
החדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-22020)להלן-צובריאות
העם(,דינו-מאסרשישהחודשיםאוקנסלפיסעיף61)א()1(לחוקהעונשין,התשל"ז-

1977צ)להלן-חוקהעונשין(.

פיזורהתקהלותאו
התכנסות

שוטררשאילהורותעלהתפזרותשלהתקהלותאוהתכנסותבין־לאומיתשנעשית2. )א(
בניגודלסעיףצאלצובריאותהעם;סירבאדםלהוראתשוטרעלהתפזרותכאמור,רשאי

שוטרלעשותשימושבכוחסבירלשםפיזורההתקהלות.

מישסירבלהוראותשוטרכאמורבתקנתמשנה)א(,דינו-מאסרשישהחודשים )ב(
אוקנסלפיסעיף61)א()1(לחוקהעונשין.

שוההבמקוםשאינומקוםמגוריובליעטייתמסכה,בניגודלהוראותסעיףצה)א(לצו2א.אי־עטייתמסכה
בריאותהעם,דינו-מאסרשישהחודשיםאוקנס,לפיסעיף61)א()1(לחוקהעונשין.

עבירהעלהוראהמההוראותהמפורטותבטורא'שבתוספת,היאעבירהמינהלית.צ.עבירותמינהליות

יהיהקנסמינהליקצוב,כקבועלצדהבטורב'4.קנסמינהליקצוב צ לעבירהמינהליתכאמורבתקנה
בתוספת.

עבירהמינהלית
חוזרת

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתחוזרתכמשמעותהבסעיף2)ג(לחוקהעבירות5.
הקנס כפל יהיה המינהליות(, העבירות חוק - )להלן התשמ"ו-41985 המינהליות,

המינהליהאמורבתקנה2,לפיהעניין.

עבירהמינהלית
נמשכת

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתנמשכתיהיהבשיעורחמישיתמהקנסהקבוע6.
בתקנה4,לפיהעניין,לכליוםשבונמשכתהעבירהלאחרהמועדשנקבעבהתראה

כאמורבסעיף8)ב1(לחוקהעבירותהמינהליות.

הגורםהמוסמך
להטלתקנס

מינהלי

הגורםהמוסמךלהטילקנסמינהלילפיתקנותשעתחירוםאלה)להלן-הגורם7. )א(
המוסמך(,הואכלאחדמאלה:

שוטר; )1(

תוספת
)סעיף1(

העוברעלהוראותסעיפים2)ד(,צו־צה)ג1()1(עד)צ(לצובריאותהעם)נגיףהקורונה1.
החדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-22020)להלן-צובריאות
העם(,דינו-מאסרשישהחודשיםאוקנסלפיסעיף61)א()1(לחוקהעונשין,התשל"ז-

1977צ)להלן-חוקהעונשין(.

עבירותפליליות

שוטררשאילהורותעלהתפזרותשלהתקהלותאוהתכנסותבין־לאומיתשנעשית2. )א(
בניגודלסעיףצאלצובריאותהעם;סירבאדםלהוראתשוטרעלהתפזרותכאמור,רשאי

שוטרלעשותשימושבכוחסבירלשםפיזורההתקהלות.

פיזורהתקהלותאו
התכנסות

מישסירבלהוראותשוטרכאמורבתקנתמשנה)א(,דינו-מאסרשישהחודשים )ב(
אוקנסלפיסעיף61)א()1(לחוקהעונשין.

שוההבמקוםשאינומקוםמגוריובליעטייתמסכה,בניגודלהוראותסעיףצה)א(לצו2א.
בריאותהעם,דינו-מאסרשישהחודשיםאוקנס,לפיסעיף61)א()1(לחוקהעונשין.

אי־עטייתמסכה

עבירותמינהליותעבירהעלהוראהמההוראותהמפורטותבטורא'שבתוספת,היאעבירהמינהלית.צ.

יהיהקנסמינהליקצוב,כקבועלצדהבטורב'4. צ לעבירהמינהליתכאמורבתקנה
בתוספת.

קנסמינהליקצוב

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתחוזרתכמשמעותהבסעיף2)ג(לחוקהעבירות5.
הקנס כפל יהיה המינהליות(, העבירות חוק - )להלן התשמ"ו-41985 המינהליות,

המינהליהאמורבתקנה2,לפיהעניין.

עבירהמינהלית
חוזרת

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתנמשכתיהיהבשיעורחמישיתמהקנסהקבוע6.
בתקנה4,לפיהעניין,לכליוםשבונמשכתהעבירהלאחרהמועדשנקבעבהתראה

כאמורבסעיף8)ב1(לחוקהעבירותהמינהליות.

עבירהמינהלית
נמשכת

הגורםהמוסמךלהטילקנסמינהלילפיתקנותשעתחירוםאלה)להלן-הגורם7. )א(
המוסמך(,הואכלאחדמאלה:

הגורםהמוסמך
להטלתקנס

מינהלי

שוטר; )1(

הכנסת וכי ימים, ב־45 יוארך בתוספת, המובא בנוסחן
רשאית,לבקשתהממשלהועלפיהמלצתועדתהחוקה
חוקומשפטשלהכנסת,להאריךאתתקופתתוקפןשל
התקנותב–45ימיםנוספים.וזאתכדילאפשראתהאכיפה
המוסדרתבתקנותאלה,שלההסדריםהקבועיםבצובידוד
עם להתמודדות השונות, החירום שעת ובתקנות בית
התפשטותנגיףהקורונה,ולאפשרחקיקתהסדרחקיקתי

שיחליףתקנותאלה.

)נגיף בתוספתמובאותכלשונןתקנותשעתחירום
אלה תקנות התש"ף-2020. אכיפה(, - החדש הקורונה
מסדירותאתהוראותהעונשיןשבצובידודביתוכןקובעות
כיעבירותאלהוהעבירותהמנויותבתקנותשעתהחירום
העבירות חוק לפי מינהליות עבירות מהוות השונות
נוסף שבצדן. הקנסות ואת התשמ"ו-1985, המינהליות,
עלכך,תקנותאלהמסדירותאתסמכויותהאכיפהואת

הגורמיםהמוסמכיםלאכוףאתהוראותאלה.

ק"תהתש"ף,עמ'516. 2

ס"חהתשל"ז,עמ'226. צ

ס"חהתשמ"ו,עמ'1צ. 4
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מפקחשהואעובדמדינהונתונותלוסמכויותפיקוחעלפיכלדיןוכן )2(
פקחיםשמונועלידימנהלרשותהטבעוהגניםהלאומייםלפיסעיף58לחוק

גניםלאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-51998;

עובדרשותמקומיתשהוסמךלפיסעיף5)ב(לחוקהעבירותהמינהליות; )צ(

פקחעירוני,לרבותפקחמסייע,שהוסמכובהתאםלחוקלייעולהאכיפה )4(
והפיקוחהעירונייםברשויותהמקומיות)הוראתשעה(,התשע"א-62011.

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,הגורםהמוסמךלהטילקנסמינהלילפיפרט)צ(, )ב(
)צא(,)7(,)9(ו–)10(לתוספתהואשוטרבלבדוהגורםהמוסמךלהטילקנסמינהלילפי
פרט)8(לתוספתהואשוטראומפקחשהואעובדהמדינהכאמורבתקנתמשנה)א()2(.

נוסףעלהאמורבתקנתמשנה)א(,לענייןהטלתקנסמינהלילפיפרט)2א(לתוספת )ג(
במקוםשהואחנותאועסקכמשמעותםבתקנה5)ב()2א()א(ו–)א1(בתקנותהגבלת
פעילות,וכןלענייןהטלתקנסמינהלילפיפרט)8א(עד)8ד(ו–)8ח(עד)8יא(לתוספת,

יהיההגורםהמוסמךכמשמעותובתקנתמשנה)א(,גםאחדמאלה:

עובדרשותמקומיתשהוסמךלפיסעיף28)א()2(ו–)ב()1(לחוקרישויעסקים, )1(
התשכ"ח-71968;

צ)א(לחוקהרשויותהמקומיות עובדרשותמקומיתשהוסמךלפיסעיף )2(
)אכיפהסביבתית-סמכויותפקחים(,התשס"ח-82008.

לשםפיקוחעלהוראותתקנותשעתחירוםאלה,לרבותלצורךהטלתקנסמינהלי8.סמכויותנלוות )א(
מכוחן,יהיהרשאיהגורםהמוסמך-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאו )1(
תעודתרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהםכדי )2(
להבטיחאולהקלאתביצועןשלתקנותשעתחירוםאלה;

להיכנסלמקום,לרבותלמקוםהמשמשלמגורים. )צ(

לאיפעילגורםמוסמךלפיתקנה7)א()2(אתסמכויותיולשםפיקוחואכיפת )א1(
הוראותסעיפים2)ד(ו־צלצובריאותהעם,אלאבהתאםלמדיניותהפיקוחוהאכיפה

הכלליתשלמשטרתישראל,וכןלפיהוראותפרטניותשנתנהמשטרתישראל.

זוכדילגרועמהסמכויותשניתנולו איןבסמכויותהגורםהמוסמךלפיתקנה )ב(
לפיכלדין.

תיקוןחוק
העבירות

המינהליות

בתקופתתוקפןשלתקנותשעתחירוםאלה,יראוכאילובחוקהעבירותהמינהליות,9.
בתוספתהראשונה,בטורב',לצד"פקודתבריאותהעם,1940"נאמר"תקנותשעתחירום
)אכיפתצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראת
)נגיףהקורונההחדש-הגבלתפעילות(, שעה((,התש"ף-2020,ותקנותשעתחירום

התש"ף-92020".

ס"חהתשנ"ח,עמ'202. 5

ס"חהתשע"א,עמ'1057. 6

ס"חהתשכ"ח,עמ'204. 7

ס"חהתשס"ח,עמ'4צ5. 8

ק"תהתש"ף,עמ'812. 9
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תיקוןחוק
בתיהמשפט

]נוסחמשולב[,
התשמ"ד-1984

בתקופתתוקפןשלתקנותשעתחירוםאלה,יראוכאילובחוקבתיהמשפט]נוסח9א.
משולב[,התשמ"ד-101984,בתוספתהשלישית,בסופהבא:

תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-הגבלתפעילות(,התש"ף-2020; .44"

תקנותשעתחירום)אכיפתצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודבית .45
והוראותשונות()הוראתשעה((,התש"ף-2020."

המצאהשל
הודעתקנסבשל

עבירהלפיפרט4
לתוספת

15לתקנותהעבירות10. 5צלחוקהעבירותהמינהליותובתקנה עלאףהאמורבסעיף
המינהליות,התשמ"ו-111986,המצאהשלהודעהעלהטלתקנסמינהליבשלעבירה
לפיפרט)4(לתוספתיכולשתהיהגםבדרךשלמסירהלאחראיעלהמקוםאוהעסק
באותהעתכדישימסוראותהלמפעילכהגדרתובתקנה6לתקנותשעתחירום)נגיף
הקורונההחדש-הגבלתפעילות(,התש"ף-2020)להלן-תקנותהגבלתפעילות(,ובלבד

שתישלחלמפעילגםהודעהכאמורבדואררשום.

תוספת
)תקנותצ,7,4)ב(ו־10(

טורא'
העבירותהמינהליות

טורב'
קנסמינהליקצובבשקליםחדשים

תקנה1לענייןסעיף2)ד(לצובריאותהעם )1(5,000

תקנה1לענייןסעיףצלצובריאותהעם 000,צ)2(

)צ(לצובריאות צה)ג1()1(עד 1לענייןסעיף תקנה )2א(
העם

1,000

תקנה2)ב( 1,000)צ(

תקנה2א 200)צא(

צב)2( תקנה פעילות, הגבלת לתקנות )1(6 תקנה )4(
)אזור החדש( הקורונה )נגיף חירום שעת לתקנות

מוגבל(,התש"ף-122020

5,000

)נמחק( )5(

תקנה6)צ(לתקנותהגבלתפעילות )6(500

)נמחק( )7(

תקנה6)5(לתקנותהגבלתפעילות )8(5,000

תקנה6)6(לתקנותהגבלתפעילות 2,000)8א(

תקנה6)7(לתקנותהגבלתפעילות 2,000)8ב(

תקנה6)8(לתקנותהגבלתפעילות 2,000)8ג(

תקנה6)9(לתקנותהגבלתפעילות 5,000)8ד(

)פקע( )8ה(

)פקע( )8ו(

בתקופתתוקפןשלתקנותשעתחירוםאלה,יראוכאילובחוקבתיהמשפט]נוסח9א.
משולב[,התשמ"ד-101984,בתוספתהשלישית,בסופהבא:

תיקוןחוק
בתיהמשפט

]נוסחמשולב[,
התשמ"ד-1984 תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-הגבלתפעילות(,התש"ף-2020; .44"

תקנותשעתחירום)אכיפתצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודבית .45
והוראותשונות()הוראתשעה((,התש"ף-2020."

15לתקנותהעבירות10. 5צלחוקהעבירותהמינהליותובתקנה עלאףהאמורבסעיף
המינהליות,התשמ"ו-111986,המצאהשלהודעהעלהטלתקנסמינהליבשלעבירה
לפיפרט)4(לתוספתיכולשתהיהגםבדרךשלמסירהלאחראיעלהמקוםאוהעסק
באותהעתכדישימסוראותהלמפעילכהגדרתובתקנה6לתקנותשעתחירום)נגיף
הקורונההחדש-הגבלתפעילות(,התש"ף-2020)להלן-תקנותהגבלתפעילות(,ובלבד

שתישלחלמפעילגםהודעהכאמורבדואררשום.

המצאהשל
הודעתקנסבשל

עבירהלפיפרט4
לתוספת

תוספת
)תקנותצ,7,4)ב(ו־10(

טורא'
העבירותהמינהליות

טורב'
קנסמינהליקצובבשקליםחדשים

תקנה1לענייןסעיף2)ד(לצובריאותהעם )1(5,000

תקנה1לענייןסעיףצלצובריאותהעם 000,צ)2(

)צ(לצובריאות צה)ג1()1(עד 1לענייןסעיף תקנה )2א(
העם

1,000

תקנה2)ב( 1,000)צ(

תקנה2א 200)צא(

צב)2( תקנה פעילות, הגבלת לתקנות )1(6 תקנה )4(
)אזור החדש( הקורונה )נגיף חירום שעת לתקנות

מוגבל(,התש"ף-122020

5,000

)נמחק( )5(

תקנה6)צ(לתקנותהגבלתפעילות )6(500

)נמחק( )7(

תקנה6)5(לתקנותהגבלתפעילות )8(5,000

תקנה6)6(לתקנותהגבלתפעילות 2,000)8א(

תקנה6)7(לתקנותהגבלתפעילות 2,000)8ב(

תקנה6)8(לתקנותהגבלתפעילות 2,000)8ג(

תקנה6)9(לתקנותהגבלתפעילות 5,000)8ד(

)פקע( )8ה(

)פקע( )8ו(

ס"חהתשמ"ד,עמ'198. 10

ק"תהתשמ"ו,עמ'774. 11

ק"תהתש"ף,עמ'1026. 12

10/06/2015:13



)פקע( )8ז(

תקנה6)צ1(לתקנותהגבלתפעילות 2,000)8ח(

תקנה6)14(לתקנותהגבלתפעילות 2,000)8ט(

תקנה6)15(לתקנותהגבלתפעילות 2,000)8י(

תקנה6)16(לתקנותהגבלתפעילות 5,000)8יא(

הקורונה )נגיף חירום שעת לתקנות 7 תקנה )9(
המדינה(, מטעם לבידוד במקום )בידוד החדש(

התש"ף-2020צ1

5,000

הקורונה )נגיף חירום שעת לתקנות צב)1( תקנה )10(
החדש()אזורמוגבל(,התש"ף-2020

500

ק"תהתש"ף,עמ'1022. צ1
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