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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )בידוד 
במקום לבידוד מטעם המדינה וצווי סגירה מינהליים( )הוראת שעה(, 

התש"ף-2020

פרק א': בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה

בפרקזה-העהגדרותלפרקא'

"אדםהמצויבבידוד"-אדםשחלהעליוחובתבידודלפיסעיף20לפקודתבריאות
העם,940הה;

"חוזר"-אזרחישראל,תושבישראלאועולהחדששהגיעלישראלמחוצהלה,למעט
מישהגיעמיהודהוהשומרוןאומחבלעזהולאהיהבמדינהאחרתבמהלך4ה

הימיםהאחרוניםשלפניהגעתולישראל;

"המנהל"-כהגדרתובפקודתבריאותהעם,940ה;

"מקוםלבידודמטעםהמדינה"-מקוםהמיועדלבידודשהואביתמלוןאואכסניה
שנקבעובידיהמדינהובמימונה;

"הנציגהמוסמך"-אחדמאלה,הפועלבהתאםלהוראותולהנחיותשלמשרדהבריאות:

עובדרשותהאוכלוסיןוההגירה; )ה(

עובדהמדינהשימונהעלידיראשהממשלהבהתייעצותעםשרהבריאות )2(
ושרהפנים;

"קופתחולים"-כהגדרתהבסעיף2לחוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-994ה2;

בעיצומה נמצא ממנו, כחלק וישראל העולם,  כללי
שלפנדמיהכתוצאהמהתפרצותוהתפשטות 
הנגיףSARS-CoV-2הגורםלמחלה9ה-COVID)להלן
-המחלה,המגפהאוהנגיף(ענכוןלהיום,איןבאוכלוסיית
ישראלחסינותנגדהמחלה,איןחיסוןשבאמצעותוניתן
לצמצםאתהתפשטותהואיןטיפוליעיללמחלהעכיוון
שכך,מוצעבהצעתחוקזולהסדירשניאמצעיםשונים
להתמודדותעםהתפשטותהשלהמחלה-בידודבמקום
לבידודמטעםהמדינהומתןצוסגירהמינהלי,כפישיפורט
לאמצעי נוסף נדבך הם אלה מוצעים אמצעים להלןע
הפיקוחוהאכיפההמוצעיםבהצעתחוקסמכויותמיוחדות
שעה(, )הוראת החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות
התש"ף-2020)להלן-חוקסמכויותמיוחדות(והוראותחוק

מוצעזהעתידותלהשתלבבהוראותהחוקהאמורע

פרק א'

מוצעלהסדירבפרקא'המוצעאתהאמצעישל  כללי
)להלן המדינה מטעם לבידוד במקום בידוד 
-בידודבמקוםלבידודמטעםהמדינהאובידודמטעם

המדינה(עאמצעיזהנדרשמכיווןשקיימתאפשרותשל
בלא או מזעריים תסמינים עם מאדם הנגיף העברת
תסמיניםכלשהםלאנשיםרבים,בליידיעתועלפיכך,הדרך
היעילהביותרלמניעתהתפשטותהנגיףהיאבאמצעות
בנגיףע שנדבקו סביר סיכוי שיש ואנשים חולים בידוד
בישראלנדבקועשרותאלפיאנשיםונפטרויותרמ–300

אנשיםמהנגיףע

לצורךהתמודדותעםהמגפהנקבעובצובריאותהעם
)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראת
שעה(,התש"ף-2020)להלן-צובריאותהעם(,שהותקן
הבריאות משרד של הכללי המנהל של סמכותו מכוח
לפיפקודתבריאותהעם,940ה,הסדריםשמטרתםלבודד
אנשיםשהםנשאיםפוטנציאלייםשלהנגיף)חוזריםמחו"ל
אומישהיובמגעעםחולים(ענוסףעלההסדריםהאמורים,
ביוםט'בניסןהתש"ף)3באפריל2020(התקינההממשלה
אתתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()בידודבמקום
תקנות - )להלן התש"ף-2020 המדינה(, מטעם לבידוד
בידוד להסדרת המדינה(, מטעם לבידוד במקום בידוד

במקוםלבידודמטעםהמדינהכאמורע

ע"ר940ה,תוס'ה,עמ'ה9הע ה

ס"חהתשנ"ד,עמ'ו5הע 2
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"הרופאהמוסמך"-רופאמחוזיאורופאראשישלקופתחוליםהמוסמךלהורותעל
בידודבמקוםבידודמטעםהמדינהלפיסעיף4;

"רופאמחוזי"-כהגדרתובפקודתבריאותהעם,940ה,לרבותסגנוע

חוזרשחלהעליוחובתבידודלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,940ה)להלן2עבידודחוזר )א(
בפרקזה-חובתבידוד(,ישההבבידודבביתמגוריואובמקוםאחרהעומדלרשותו

לפיהסעיףהאמור,ובלבדשביצעאתכלאלה:

החוזרפירטלפניהנציגהמוסמך,במסגרתתשאולשערךלוהנציגהמוסמך, )ה(
אתמקוםהבידודהעומדלרשותוואתתנאיו;

החוזרהראהלנציגהמוסמךכיקייםאתחובתהדיווחלפיסעיף20לפקודת )2(
בריאותהעם,940ה;

החוזרחתםבפניהנציגהמוסמךעלהתחייבותלהגיעלמקוםהבידודשלא )3(
בתחבורהציבוריתבהתאםלהוראותלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,940הע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הנציגהמוסמךרשאילהורותלחוזרלשהותבמקום )ב(
לבידודמטעםהמדינה,אםהחוזרלאקייםאתאחדהתנאיםהמפורטיםבסעיףקטן
)א()2(ו–)3(אואםהנציגהמוסמךהשתכנע,בשלהתשאולשערךלחוזרלפיסעיףקטן
)א()ה(,כיהחוזראינויכוללקייםאתתנאיהבידודבמלואםבבידודבביתמגוריואו
במקוםאחרהעומדלרשותובהתאםלהוראותלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,940ה;
סעיףקטןזהלאיחולאםהודיעהמנהלכיאיןמקומותפנוייםבמקוםלבידודמטעם

המדינהולמשךהתקופהשהודיעלגביהכאמורע

"הרופאהמוסמך"-רופאמחוזיאורופאראשישלקופתחוליםהמוסמךלהורותעל
בידודבמקוםבידודמטעםהמדינהלפיסעיף4;

"רופאמחוזי"-כהגדרתובפקודתבריאותהעם,940ה,לרבותסגנוע

חוזרשחלהעליוחובתבידודלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,940ה)להלן2ע )א(
בפרקזה-חובתבידוד(,ישההבבידודבביתמגוריואובמקוםאחרהעומדלרשותו

לפיהסעיףהאמור,ובלבדשביצעאתכלאלה:

בידודחוזר

החוזרפירטלפניהנציגהמוסמך,במסגרתתשאולשערךלוהנציגהמוסמך, )ה(
אתמקוםהבידודהעומדלרשותוואתתנאיו;

החוזרהראהלנציגהמוסמךכיקייםאתחובתהדיווחלפיסעיף20לפקודת )2(
בריאותהעם,940ה;

החוזרחתםבפניהנציגהמוסמךעלהתחייבותלהגיעלמקוםהבידודשלא )3(
בתחבורהציבוריתבהתאםלהוראותלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,940הע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הנציגהמוסמךרשאילהורותלחוזרלשהותבמקום )ב(
לבידודמטעםהמדינה,אםהחוזרלאקייםאתאחדהתנאיםהמפורטיםבסעיףקטן
)א()2(ו–)3(אואםהנציגהמוסמךהשתכנע,בשלהתשאולשערךלחוזרלפיסעיףקטן
)א()ה(,כיהחוזראינויכוללקייםאתתנאיהבידודבמלואםבבידודבביתמגוריואו
במקוםאחרהעומדלרשותובהתאםלהוראותלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,940ה;
סעיףקטןזהלאיחולאםהודיעהמנהלכיאיןמקומותפנוייםבמקוםלבידודמטעם

המדינהולמשךהתקופהשהודיעלגביהכאמורע

עודיצויןכיבמדינותהעולםהנתוניםעדייןמצביעים
עלתחלואהבהיקףגבוה,וכןכיבמדינותרבותאיןמנגנון
בקרהוטיפולמספקלמניעתהתפשטותהנגיף,כךשעדיין
קייםחשששהנגיףיופץעלידיהחוזריםמחו"לויגרוםלגל
שנישלתחלואהעמאחרשמלכתחילההגעתהנגיףלישראל
נעשתהבאמצעותחוזריםמחו"ל,ישהכרחלהבטיחשלא
יגיעלישראלגלנוסףשלתחלואהכתוצאהמהגעתחולים
לישראלממדינותאחרותובפרטלנוכחהעלייהבמספר
המגיעיםלישראלממדינותאחרותבתקופההאחרונהעלכן
עדייןנדרשותהגבלותמוגברותומיוחדותביחסלנכנסים

לישראלע

המוצע הפרק של מטרתו לעיל, לאמור בהמשך
מהפצת בתחלואה העלייה את ולצמצם למנוע היא
החשיפה צמצום באמצעות השאר, בין הקורונה, נגיף
לאנשיםהחייביםבבידודמכוחצובריאותהעם,ובפרט
הסדרת ידי על וזאת אחרות, ממדינות לישראל חוזרים
בידודבמקוםלבידודמטעםהמדינהבמקריםובנסיבות
מכוח סמכויות לממשלה מוקנות בכך לכךע המתאימים
עם כאמור ההתמודדות המשך לצורך ראשית, חקיקה
לממשלה נתונות שהיו הסמכויות במקום זאת הנגיף,
המדינהע מטעם לבידוד במקום בידוד תקנות לפי

עולה לישראל הטיסות מספר הגדלת לנוכח  סעיף 2 
צורךלהמשיךולפקחבאופןהדוקעלהחוזרים 
מוצע המגפהע של חוזרת התפרצות למנוע כדי מחו"ל
להורותשחוזרמחו"ליוכללצאתממעברהגבוללבידוד
בביתואולמקוםאחרהעומדלרשותו)להלן-בידודבית(,
את המוסמך, הנציג שערך התשאול במסגרת פירט, אם
מקוםהבידודהעומדלרשותוואתתנאיו,והראהלנציג
המוסמךכיקייםאתחובתהדיווחעלהבידודלפיסעיף20
לפקודתבריאותהעם,940ה,ביחסלמקוםהבידודכאמורע
כמוכן,בשלהחשששחוזריגיעלמקוםהבידודבאמצעות
חתימת הוא בית לבידוד נוסף תנאי ציבורית, תחבורה
ציבוריתע בתחבורה לנסוע שלא התחייבות על החוזר
במקרהשבוהשתכנעהנציגהמוסמך)אשרמוגדרכעובד
להוראות בהתאם שפועל וההגירה האוכלוסין רשות
ולהנחיותשלמשרדהבריאותאועובדהמדינהשמונה
עלידיראשהממשלה,בהתייעצותעםשרהבריאותושר
הפניםופועלבהתאםלהוראותולהנחיותמשרדהבריאות(,
הנמצאבמעברהגבול,כיהחוזראינויכוללקייםאתחובת
הבידודבמלואהבבידודבית,אואםהחוזרמסרבלחתום
עלההתחייבותכאמוראולדווחעלמקוםהבידוד-רשאי
הואלהורותלחוזרלשהותבבידודבמקוםלבידודמטעם
המדינהעלענייןזה,מוצעלהגדירבסעיףה"מקוםלבידוד
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עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,היההחוזרקטיןאשרהורהואואפוטרופסואינוחייב )ג(
בבידודיחדעמו,לאיורההגורםהמוסמךעלשהייתובמקוםלבידודמטעםהמדינה
אלאבנסיבותמיוחדות,ולאחרשווידאכיאיןבשהייתושלהקטיןבמקוםלבידוד
מטעםהמדינהכדילפגועבטובתהקטין;המנהלרשאילהורותעלתנאיםלשהייתו
שלהקטיןבמקוםלבידודמטעםהמדינה,בשיםלבלצורךלהבטיחאתשלומוואת

טובתושלהקטיןע

המנהלרשאילאשרבקשהשלחוזרלשהותבמקוםבידודאחראובתנאיבידוד )ד(
לאמלאים,מטעמיםבריאותייםאוהומניטרייםאועקבנסיבותאישיותאובנסיבות
מיוחדותאחרות,לרבותבקשהבעניינושלקטין,ובתנאיםשיורההמנהל,באישור,

לענייןאותובידודע

בידודחוזר
בנסיבותמיוחדות

עלאףהאמורבסעיף2,השתכנעההממשלהכיקייםסיכוןמוגברלהגעתחולים3ע )א(
לישראלמחוצהלהעלסמךחוותדעתאפידמיולוגיתשיגישלהמשרדהבריאות,
רשאיתהיא,לאחרששקלהאתמידתהפגיעהבזכויותהיסודשלחוזרמהכרזהכמפורט
להלן,להכריזכיחוזריםשחלהלגביהםחובתבידודישהובבידודבמקוםלבידודמטעם
המדינה;הממשלהרשאיתלקבועבהכרזהכאמורכיחובתהבידודבמקוםלבידוד
מטעםהמדינהתחוללגביכלחוזראולגביחוזרממדינהאוממדינותשתקבעבהכרזה
אולגביקבוצותגילשתקבעבהכרזה,והכוללפישיעוריהתחלואהבאותהמדינהאו

בקרבאותןקבוצותגיל,לפיהענייןע

הכריזההממשלהכאמורבסעיףקטן)א(,ישההחוזרשחלהעליוההכרזהבמקום )ב(
לבידודמטעםהמדינהבהתאםלהוראתהנציגהמוסמךעםהגעתולישראלע

מטעםהמדינה"כמקוםהמיועדלבידודשהואביתמלוןאו
אכסניהשנקבעובידיהמדינהובמימונהע

או שהורהו שקטין זה בעניין לקבוע מוצע עוד
אפוטרופוסולאנזקקלבידודמכוחסעיףזה,לאיידרש
לקייםבידודמטעםהמדינה,אלאבנסיבותמיוחדות,ולאחר
שהנציגהמוסמךוידאכיאיןבכךכדילפגועבטובתושל
הקטיןעבסעיףמוצעגםלהקנותלמנהלכהגדרתובפקודת
בריאותהעם,940ה)להלן-המנהל(אתהסמכותלהורות
עלתנאיםלענייןבידודכאמורשלאותוקטין,בשיםלב

להבטחתשלומווטובתושלהקטיןע

כדילאפשרלאדם,במקריםחריגיםשבהםלאיוכל
לשהות בית, בבידוד או המדינה מטעם בבידוד להיות
במקוםבידודאחר,מוצעלהקנותלמנהלסמכותלאשר
בקשהשלחוזרלשהותבמקוםבידודאחר,גםבמקרהשבו
איןבאפשרותהחוזרלקייםאתתנאיהבידודבמלואם,זאת
מטעמיםבריאותייםאוהומניטרייםאובנסיבותמיוחדות
אחרותובתנאיםשעליהםיורההמנהלעאחדמאותםמקרים
בקשה לאשר הסמכות את להפעיל רשאי המנהל שבו
שלחוזרלשהותבמקוםבידודאחר,הואבקשהשמוגשת

בעניינושלקטיןע

כאןהמקוםלצייןכיהבידודהמוקפדבמקוםלבידוד
מטעםהמדינה,שהוחלבתחילהבמסגרתתקנותבידוד
במקוםלבידודמטעםהמדינה,הביאלהפחתהממשית

מחו"לע חוזרים ידי על ישראלים של ההדבקות במספר
ודרישת החוזרים על מוגבר פיקוח על ההקפדה המשך
לכך לסייע יכולים - ושלם מלא בידוד פתרון הצגת

שהחוזריםלאיהיומקורלהדבקהנוספתבקהילהע

שנתוני בכך הכרה ומתוך לכך, בהמשך  סעיף 3  
ואף להשתנות עלולים בעולם התחלואה 
להחמיר,מוצעלקבועכיבמקרהשבומצאההממשלה,
עלסמךחוותדעתאפידמיולוגיתמגורמיהמקצועבמשרד
הבריאות,כיקייםסיכוןמוגברלהגעתחוליםלישראל,
הפגיעה את ששקלה לאחר להכריז, הממשלה רשאית
בזכויותהיסודשלחוזר,כיחוזרשחלהלגביוחובתבידוד,
ישההבבידודבמקוםלבידודמטעםהמדינהעהממשלה
רשאיתלקבועבהכרזהכיחובתהבידודבמקוםלבידוד
מטעםהמדינהתחוללגביכלחוזראולגביחוזרממדינהאו
ממדינותכפישתקבעבהכרזהאולגביקבוצותגילשתקבע
בהכרזה,והכוללפישיעוריהתחלואהבאותההמדינהאו

בקרבאותןקבוצותגיל,לפיהענייןע

עודמוצעלקבועהוראותשיחולולגביקטיניםבמקרה
שלהכרזהכאמור,כךשחוזרשהואקטיןשלאמלאולווה
שניםאשרהורהואואפוטרופסואינוחייבבבידודיחד
עמו,לאיידרשלקייםבידודמטעםהמדינה,אלאבנסיבות
מיוחדות,ולאחרשהנציגהמוסמךוידאכיאיןבכךכדי
לפגועבטובתושלהקטין,ואילוחוזרשהואקטיןשמלאולו
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עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(- )ג(

עלחוזרכאמורשהואקטיןשלאמלאולווהשניםאשרהורהואואפוטרופסו )ה(
אינוחייבבבידודיחדעמו,יחולוהוראותסעיף2)ג(;

חוזרכאמורשהואקטיןשמלאולווהשניםאשרהורהואואפוטרופסו )2(
אינוחייבבבידודיחדעמו,ישההבבידודבמקוםלבידודמטעםהמדינה,והכול
בהתאםלתנאיםשיורההמנהללענייןשהייתושלהקטיןבמקוםלבידודמטעם

המדינה,בשיםלבלצורךלהבטיחאתשלומוואתטובתושלהקטיןע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,המנהלרשאילאשרבקשהשלחוזרלשהותבמקום )ד(
בידודאחר,מטעמיםבריאותייםאוהומניטרייםאועקבנסיבותאישיותאובנסיבות
מיוחדותאחרות,לרבותבקשהבעניינושלקטין,ובתנאיםשיורההמנהל,באישור,לעניין

אותובידודע

הכרזהלפיסעיףקטן)א(תפורסםברשומותותיכנסלתוקףעםפרסומהאובמועד )ה(
מאוחריותרשייקבעבהכרזהע

הכרזהלפיסעיףקטן)א(תעמודבתוקפהלתקופהשתיקבעבהושלאתעלהעל )ו(
0הימים,ורשאיתהממשלה-

להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלועל0הימיםכלאחת,ובלבד )ה(
שתקופתההכרזההכוללתלאתעלהעל20ימים;

באישורהוועדה-להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלועל4ה )2(
ימיםכלאחת;בסעיףזה,"הוועדה"-ועדהשלהכנסתשוועדתהכנסתקבעה

לענייןחוקזה,ואםלאקבעהכאמור-ועדתהכנסתע

והכולובלבדשתקופתתוקפהשלהכרזהלפיסעיףקטןזהתסתייםלאיאוחרמתום
תקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהשניתנהלפיחוקסמכויות
מיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-32020)להלן-

חוקסמכויותמיוחדות(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(- )ג(

עלחוזרכאמורשהואקטיןשלאמלאולווהשניםאשרהורהואואפוטרופסו )ה(
אינוחייבבבידודיחדעמו,יחולוהוראותסעיף2)ג(;

חוזרכאמורשהואקטיןשמלאולווהשניםאשרהורהואואפוטרופסו )2(
אינוחייבבבידודיחדעמו,ישההבבידודבמקוםלבידודמטעםהמדינה,והכול
בהתאםלתנאיםשיורההמנהללענייןשהייתושלהקטיןבמקוםלבידודמטעם

המדינה,בשיםלבלצורךלהבטיחאתשלומוואתטובתושלהקטיןע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,המנהלרשאילאשרבקשהשלחוזרלשהותבמקום )ד(
בידודאחר,מטעמיםבריאותייםאוהומניטרייםאועקבנסיבותאישיותאובנסיבות
מיוחדותאחרות,לרבותבקשהבעניינושלקטין,ובתנאיםשיורההמנהל,באישור,לעניין

אותובידודע

הכרזהלפיסעיףקטן)א(תפורסםברשומותותיכנסלתוקףעםפרסומהאובמועד )ה(
מאוחריותרשייקבעבהכרזהע

הכרזהלפיסעיףקטן)א(תעמודבתוקפהלתקופהשתיקבעבהושלאתעלהעל )ו(
0הימים,ורשאיתהממשלה-

להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלועל0הימיםכלאחת,ובלבד )ה(
שתקופתההכרזההכוללתלאתעלהעל20ימים;

באישורהוועדה-להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלועל4ה )2(
ימיםכלאחת;בסעיףזה,"הוועדה"-ועדהשלהכנסתשוועדתהכנסתקבעה

לענייןחוקזה,ואםלאקבעהכאמור-ועדתהכנסתע

והכולובלבדשתקופתתוקפהשלהכרזהלפיסעיףקטןזהתסתייםלאיאוחרמתום
תקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהשניתנהלפיחוקסמכויות
מיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-32020)להלן-

חוקסמכויותמיוחדות(ע

והשניםאשרהורהואואפוטרופסואינוחייבבבידודיחד
עמו,ישההבבידודבמקוםלבידודמטעםהמדינה,ובידודו
יהיהבהתאםלתנאיםשיורההמנהללענייןשהייתושל
לצורך לב בשים המדינה, מטעם לבידוד במקום הקטין
להבטיחאתשלומוואתטובתושלהקטיןענוסףעלכך,כדי
לאפשרבמקריםחריגיםשבהםלאיוכלאדםלהיותבבידוד
בידוד במקום לשהות המדינה, מטעם לבידוד במקום
אחר,מוצעלהקנותלמנהלסמכותלאשרבקשהשלחוזר
לשהותבמקוםבידודאחר,זאתמטעמיםבריאותייםאו
הומניטרייםאועקבנסיבותאישיותאובנסיבותמיוחדות
אחרותובתנאיםשעליהםיורההמנהלעאחדמאותםמקרים
בקשה לאשר הסמכות את להפעיל רשאי המנהל שבו
שלחוזרלשהותבמקוםבידודאחר,הואבקשהשמוגשת

בעניינושלקטיןע

ההכרזהכאמורתפורסםברשומותותעמודבתוקפה
לתקופהשתיקבעבהושלאתעלהעל0הימיםעהממשלה

רשאיתלהאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלו

0הימיםכלאחת,ובלבדשתקופתההכרזההכוללת על
לאתעלהעל20ימיםעבאישורועדהשלהכנסתשוועדת
הכנסתקבעהלענייןחוקזה)ואםלאנקבעהועדהכאמור-
ועדתהכנסת(,רשאיתהממשלהלהאריךאתתוקףההכרזה
4הימיםכלאחתעהכול לתקופותנוספותשלאיעלועל
בלבדשתקופתתוקפהשלהכרזהלפיסעיףקטןזהתסתיים
לאיאוחרמתוםתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירום
בשלנגיףהקורונהשניתנהלפיחוקסמכויותמיוחדותע
כמוכן,הממשלהאוהוועדהכאמוררשאיותלבטלאת
ההכרזה;ביטולההכרזהיפורסםברשומותוייכנסלתוקפו
עםפרסומוברשומותעכמוכןהממשלהתבטלאתההכרזה,
אםחדלולהתקייםהנסיבותהמצדיקותאתההכרזהעביטול
הכרזהלפיסעיףזהיפורסםברשומותוייכנסלתוקףעם

פרסומוע

הצ"חהתש"ף,עמ'ו22ע 3
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הממשלהאוהוועדהרשאיותלבטלהכרזהלפיסעיףקטן)א(;ביטולההכרזה )ז(
יפורסםברשומותוייכנסלתוקףעםפרסומוברשומותע

תבטל )א(, קטן סעיף לפי ההכרזה את המצדיקות הנסיבות להתקיים חדלו )ח(
הממשלהאתההכרזהע

ביטולהכרזהלפיסעיףזהיפורסםברשומותוייכנסלתוקףעםפרסומוע )ט(

העברהמבידוד
במקוםשאינו
מקוםלבידוד

מטעםהמדינה

רופאמוסמךרשאילהורותלאדםהמצויבבידודבמקוםשאינומקוםלבידוד4ע )א(
מטעםהמדינהכיישההבמקוםלבידודמטעםהמדינהאםמצאכילאניתןלקיים
אתתנאיהבידודבביתמגוריושלאותואדםאובמקוםאחרהעומדלרשותו,בשים
לב,ביןהשאר,לגודלושלמקוםהמגורים,מספרהחדריםבו,מספרהנפשותשגרותבו

ומאפייניהןע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאיורהרופאמוסמךעלשהייתושלקטיןאשרהורהו )ב(
אואפוטרופסואינוחייבבבידודיחדעמו,במקוםלבידודמטעםהמדינה,אלאבנסיבות
מיוחדותולאחרשווידאכיאיןבשהייתושלהקטיןבמקוםלבידודמטעםהמדינהכדי
לפגועבטובתהקטין;המנהלרשאילהורותעלתנאיםלשהייתושלהקטיןבמקוםלבידוד

מטעםהמדינה,בשיםלבלצורךלהבטיחאתשלומוואתטובתושלהקטיןע

המנהלרשאילהתירלאדםהמצויבבידודבמקוםלבידודמטעםהמדינהלהשליםאת5עסמכותהמנהל
חובתהבידודבמקוםשאינומקוםלבידודמטעםהמדינהבתנאיםשיקבעע

המדינהתספקלמישמצויבבידודבמקוםלבידודמטעםהמדינהמזוןומוצריניקיוןעועמזוןומוצריניקיון

עלהחלטתהנציגהמוסמךלפיסעיף2)ב(או3)ב(ניתןלהגישהשגהלמנהל;השגה7עהשגהלמנהל )א(
כאמורתוגשבכתבע

החלטתהמנהלבהשגהתינתןבתוך2ימיעבודהמיוםהגשתההשגהע )ב(

החלטהלפיסעיףקטן)א(תעמודבתוקפה,אלאאםכןהתקבלההחלטהאחרת )ג(
בהשגהע

מישעשהאחדמאלה,דינו-קנסכאמורבסעיףהו)א()ה(לחוקהעונשין,התשל"ז-977ה8:4עעונשין

חוזראשרהפראתהוראתהנציגהמוסמךלשהותבמקוםבידודמטעם )ה(
המדינה,בניגודלסעיף2)ב(או3)ב(;

מוצע הנגיף התפשטות למניעת נוסף ככלי  סעיף 4 
או מחוזי רופא מצא שבו במקרה כי לקבוע 
רופאראשישלקופתחולים)להלן-רופאמוסמך(כיאדם
לאיכוללקייםאתתנאיהבידודבביתמגוריואובמקום
אחרהעומדלרשותו,רשאיהואלהורותכיהלהישהה
זוייתןהרופא במקוםלבידודמטעםהמדינהעבקביעתו
אתדעתולתנאימקוםהבידודשעומדלרשותושלהאדם,
דוגמתגודלושלמקוםהמגורים,מספרהחדרים,מספר
הנפשותהגרותבאותוהמקוםובלבדשלאתינתןהוראה
כאמורביחסלקטין,אלאבנסיבותמיוחדותולאחרשהרופא
המוסמךוידאכיאיןהדברפוגעבטובתושלהקטיןעלמנהל
מוקניתסמכותלקבועפרטניתאתהתנאיםלבידודכאמור

שלהקטיןע

כדילאפשרגמישותבנסיבותמשתנות,מוצעכי  סעיף 5 
המנהליהיהרשאילאפשרלאדםהמצויבמקום 

לבידודמטעםהמדינהלהשליםאתתנאיהבידודבמקום
שאינומקוםלבידודמטעםהמדינה,הכוללפיהתנאים

שאותםיקבעהמנהלע

המצוי לאדם תספק המדינה כי לקבוע מוצע  סעיף 6 
מזון המדינה מטעם לבידוד במקום בבידוד 

ומוצריניקיוןוהיאתישאבעלויותאלהע

להגיש ניתן יהיה המוסמך החלטותהנציג על  סעיף 7 
השגהבכתבלמנהלעהחלטתהמנהלתינתןבתוך 
2ימיעבודהמיוםהגשתההשגהעהחלטתהנציגהמוסמך
תעמודבתוקפה,אלאאםכןקיבלהמנהלהחלטהאחרת

בעקבותההשגהע

מוצעלקבועכיהפרתהוראותהנציגהמוסמך  סעיפים
במקום בבידוד לשהות בבידוד החייב לחוזר  8 ו–9
לבידודמטעםהמדינהוכןהפרתהוראותהרופא 
המוסמךלאדםשחלהלגביוחובתבידודלשהותבמקום

ס"חהתשל"ז,עמ'ו22ע 4

ר ב ס ה י  ר ב ד



359 הצעותחוקהממשלה-332ה,ל'בסיווןהתש"ף,2020עוע22

אדםהמצויבבידודאשרהפראתהוראתהרופאהמוסמךלשהותבבידוד )2(
במקוםלבידודמטעםהמדינה,בניגודלסעיף4ע

העבירות9עעבירותמינהליות בחוק כמשמעותה מינהלית עבירה היא 8 בסעיף כאמור עבירה )א(
המינהליות,התשמ"ו-985ה5)בסעיףזה-חוקהעבירותהמינהליות(,והוראותהחוק

האמוריחולועליהבשינוייםהמחויביםע

לעבירהמינהליתכאמורבסעיףקטן)א(יהיהקנסמינהליקצובשל3,000שקלים )ב(
חדשיםע

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

המינהליהאמורבסעיףקטן)ב(,לפיהענייןע

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

העבירותהמינהליותע

לשםאכיפתההוראותהקבועותבסעיפים2עד0-4העסמכויות

המפורטות הסמכויות ולשוטר המוסמך לרופא המוסמך, לנציג נתונות יהיו )ה(
בסעיפים25ו–ו2לחוקסמכויותמיוחדות;

סירבאדםלמלאאחרהוראותהנציגהמוסמךאואחרהוראותהרופאהמוסמך, )2(
רשאישוטר,לבקשתהנציגהמוסמךאוהרופאהמוסמך,ולאחרשהסבירלאדםאת
הצורךבשהייהבמקוםבידודמטעםהמדינהלשםמניעתהתפשטותהמחלהואת
משמעותסירובו,לעשותשימושבכוחסבירלשםהעברתולמקוםבידודמטעםהמדינה;
לענייןפסקהזו,יראומישסירבלדרישתהזדהותכמישסירבלמלאאחרהוראותהנציג

המוסמךאוהרופאהמוסמךכאמור;

שימושבכוחכאמורבפסקה)2(ייערךעלידיבןמינושלהאדם,זולתאםבנסיבות )3(
הענייןלאניתןלעשותכןוישבדחייתהעברתולמקוםבידודמטעםהמדינהסיכוןבלתי

סבירלבריאותהציבורע

אדםהמצויבבידודאשרהפראתהוראתהרופאהמוסמךלשהותבבידוד )2(
במקוםלבידודמטעםהמדינה,בניגודלסעיף4ע

העבירות9ע בחוק כמשמעותה מינהלית עבירה היא 8 בסעיף כאמור עבירה )א(
המינהליות,התשמ"ו-985ה5)בסעיףזה-חוקהעבירותהמינהליות(,והוראותהחוק

האמוריחולועליהבשינוייםהמחויביםע

עבירותמינהליות

לעבירהמינהליתכאמורבסעיףקטן)א(יהיהקנסמינהליקצובשל3,000שקלים )ב(
חדשיםע

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

המינהליהאמורבסעיףקטן)ב(,לפיהענייןע

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

העבירותהמינהליותע

סמכויותלשםאכיפתההוראותהקבועותבסעיפים2עד0-4הע

המפורטות הסמכויות ולשוטר המוסמך לרופא המוסמך, לנציג נתונות יהיו )ה(
בסעיפים25ו–ו2לחוקסמכויותמיוחדות;

סירבאדםלמלאאחרהוראותהנציגהמוסמךאואחרהוראותהרופאהמוסמך, )2(
רשאישוטר,לבקשתהנציגהמוסמךאוהרופאהמוסמך,ולאחרשהסבירלאדםאת
הצורךבשהייהבמקוםבידודמטעםהמדינהלשםמניעתהתפשטותהמחלהואת
משמעותסירובו,לעשותשימושבכוחסבירלשםהעברתולמקוםבידודמטעםהמדינה;
לענייןפסקהזו,יראומישסירבלדרישתהזדהותכמישסירבלמלאאחרהוראותהנציג

המוסמךאוהרופאהמוסמךכאמור;

שימושבכוחכאמורבפסקה)2(ייערךעלידיבןמינושלהאדם,זולתאםבנסיבות )3(
הענייןלאניתןלעשותכןוישבדחייתהעברתולמקוםבידודמטעםהמדינהסיכוןבלתי

סבירלבריאותהציבורע

שעונשה פלילית עבירה יהוו המדינה, מטעם לבידוד
קנסעכמוכןמוצעלקבועכיהעבירותכאמוריהוועבירה
המינהליות, העבירות בחוק כמשמעותה מינהלית,
שקלים 3,000 בסך בצדה, קצוב שקנס התשמ"ו-985ה,
לעבירה מוגדל קנס לקבוע מוצע כך על נוסף חדשיםע
חוזרתוכןלעבירהנמשכתעיובהרכיאיןבעבירההמוצעת,
שנועדהלהרתיעמפניאי–ציותלהוראותהנציגהמוסמךאו
הרופאהמוסמך,לפיהעניין,כדילפגועבהסדריםחקיקתיים
או הבידוד חובת הפרת בשל סנקציה הקובעים אחרים

חובתהדיווחהמוטלתעלאדםהחייבבבידודע

לצורךאכיפתהוראותסעיפים3,2ו–4המוצעים  סעיף 10 
יהיונתונותלנציגהמוסמךהסמכויותהקבועות 
בסעיפים25ו–ו2לחוקסמכויותמיוחדותהמפורטותלהלן:
סמכותלדרושהזדהות;סמכותלדרושידיעותומסמכים;
סמכותכניסהלמקום,ובלבדשהכניסהלמקוםהמשמש

למגוריםתיעשהעלפיצושלביתמשפט;סמכותלהטיל
קנסמינהליעבמקרהשבוסירבאדםלמלאאחרהוראות
שוטר, רשאי יהיה המוסמך, הרופא או המוסמך הנציג
לאחר ורק המוסמך, הרופא או המוסמך הנציג לבקשת
שהסבירלאדםאתהצורךבשהייהבמקוםלבידודמטעם
משמעות ואת המחלה התפשטות מניעת לשם המדינה
סירובו,לעשותשימושבכוחסבירלשםהעברתולמקום
לבידודמטעםהמדינהעשימושבכוחכאמורייעשהעל
ידיבןמינושלהאדםזולתאםבנסיבותהענייןלאניתן
מטעם בידוד למקום העברתו בדחיית ויש כן לעשות
המדינהסיכוןבלתיסבירלבריאותהציבורעיובהרשאין
בסמכויותהאמורותבחוקזהלגרועמהסמכויותהקבועות

בחוקסמכויותמיוחדותע

ס"חהתשמ"ו,עמ'ה3ע 5
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פרק ב': צווי סגירה מינהליים

בפרקזה-ההעהגדרותלפרקב'

"הגורםהאחראיעלהמקום"-כהגדרתובחוקסמכויותמיוחדות;

"גורםמוסמך"-כמשמעותובסעיף25)א(לחוקסמכויותמיוחדות;

"גורםמורשה"-כלאחדמאלה:

ראשהרשותהמקומיתהנוגעתבדבר; )ה(

קציןמשטרהבדרגתסגן־ניצבומעלה; )2(

רופאמחוזיכהגדרתובפקודתבריאותהעם,940ה,אוסגנו; )3(

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

"צוסגירהמינהלי"-צוכאמורבסעיף2הע

פרק ב'

מוצעלהסדירבפרקב'המוצעאתהאמצעישל  כללי
זה באמצעי השימוש מינהלייםע סגירה צווי 
מיועדלמקריםחמוריםשבהםפתיחתהמקוםאוהתנהלותו
באופןשאינועומדבהוראותהחוקותקנותיומעוררחשש
משמעותילהדבקהבנגיףהקורונהעאמצעימוצעזהמעניק
סמכותהמאפשרת,במקריםהמתאימים,סגירתמקומות

כאמור,בהתאםלתנאיםהמוצעיםבפרקע

מוצעלהוסיףלחוקהמוצעסעיףהגדרותובו  סעיף 11
בחוק המוגדרים מונחים כמה להגדיר בעיקר 
סמכויותמיוחדותאשרנעשהבהםשימושבחוקהמוצע,
וכןלהגדיראתהמונח"גורםמורשה"שבונעשהשימוש

רבבהצעתהחוקע

להגדרה "מקום הפתוח לציבור"-סעיף2ההמוצעשעניינו
הסגירה צו את כי השאר, בין קובע, מינהלי סגירה צו
)ואשר "מקוםהפתוחלציבור" לגבי המינהליניתןלתת
מוצעגםלהגדירוכ"מקום"שאליומתייחסותשארהוראות
הפרק(עמוצעלהגדיראתהמונחהאמורבהתאםלהגדרתו

בחוקסמכויותמיוחדות,אשרקובעכך:

ידי על המנוהל תחום מקום - לציבור" פתוח ""מקום
מחזיקוהפתוחלקהלהרחב,לרבותמקוםשהכניסהאליו

בתשלום,ביןשהואמצויבמבנהוביןבשטחפתוחע"

להגדרה "הגורם האחראי על המקום" - מוצעלהגדיראת
הגורםהאחראיעלהמקום)שהואכאמורמקוםהפתוח
המסגרת,שזה בחוק לציבור(בהתאםלהגדרתמונחזה

נוסחה:

מחזיק, מנהל, מעסיק, - המקום" על האחראי ""הגורם
מפעיל,אוגורםאחרשישלויכולתשליטהעלהפעלת
המקוםשייקבעבתקנותשיותקנולפיסעיף4,לפיהענייןע"

המוצע בחוק נזכר המקום על האחראי הגורם
בהקשריםשונים:הואהגורםהמרכזישאליו,לפיסעיף2ה
המוצע,ממועןצוהסגירההמינהליושאליוצריךלשלוח
בדואררשוםהודעהעלמתןהצולפיסעיף5ההמוצע;כמו
כן,לפיסעיף3ההמוצע,חלקמהשיקוליםשאותםשוקל
נותןהצו,טרםנתינתו,הםהידיעהשלהגורםהאחראיעל
הפרהשלהוראותחוקסמכויותמיוחדות;זאתועוד,מוצע
בסעיףה2המוצעלקבועכיאםהגורםהאחראיעלהמקום
הפראתצוהסגירההמינהלישניתןלו,ניתןלנקוטפעולות

שנדרשותבאופןסבירלביצועהצוע

להגדרה "גורם מוסמך" - סעיף2ההמוצע,שעניינוצוסגירה
מינהליקובע,ביןהשאר,כיאתההחלטהלתתצוסגירה
מינהליייתן"הגורםהמורשה"עליסודדיןוחשבוןשהגיש
לוהגורםהמוסמךעמוצעכיהמונח"הגורםהמוסמך"יוגדר
לפימשמעותובסעיף25)א(לחוקסמכויותמיוחדותולפיו
הגורםהמוסמךהואשוטר,מפקחעובדהמדינהאופקח
עירונישהוסמכולפיחוקסמכויותמיוחדותעסעיף25)א(
לחוקסמכויותמיוחדותשעניינוהגורםהמוסמךלעניין

קנסמינהלי,קובעכך:

בתקנותכאמורבסעיפיםועד2ה,רשאיתהממשלה ")א(
לקבוע,עלאףהוראותסעיף5לחוקהעבירותהמינהליות,
באותן שנקבע מינהלי קנס להטיל המוסמך הגורם כי
תקנותולפקחעלביצועההוראותשבשלהןניתןלהטיל
קנסכאמור,יהיהאחדאויותרמאלה)בפרקזה-הגורם

המוסמך(:

שוטר; )ה(

לו שנתונות המדינה עובד שהוא מפקח )2(
סמכויותפיקוחלפיכלדיןוכןפקחשמונהעלידימנהל
58לחוקגנים רשותהטבעוהגניםהלאומייםלפיסעיף
לאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,

התשנ"ח-998ה;
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ראהגורםמורשה,עליסודדיןוחשבוןשהגישלוגורםמוסמך,כיהתקייםאחד2העצוסגירהמינהלי )א(
מאלהלגבימקוםהפתוחלציבור)בפרקזה-מקום(,רשאיהואלצוותבכתב,עלהגורם
האחראיעלהמקוםועלכלמישמועסקבשירותו,מנימוקיםשיירשמובצו,להפסיקאת

העיסוקאואתהפעילותבמקוםאוחלקמהםאולסגוראתהחצריםאוחלקמהם:

המקוםפתוחלציבורבניגודלהוראותהאוסרותעלפתיחתמקוםלפיחוק )ה(
סמכויותמיוחדות;

מספרהשוהיםבמקוםחורגבמידהניכרתמההוראותבענייןזהלפיחוק )2(
סמכויותמיוחדות;

החובהלעטותמסכהעלידיהעובדיםלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם, )3(
940ה,מופרתבמקום,במידהניכרתע

ראהגורםמורשה,עליסודדיןוחשבוןשהגישלוגורםמוסמך,כיהתקייםאחד2הע )א(
מאלהלגבימקוםהפתוחלציבור)בפרקזה-מקום(,רשאיהואלצוותבכתב,עלהגורם
האחראיעלהמקוםועלכלמישמועסקבשירותו,מנימוקיםשיירשמובצו,להפסיקאת

העיסוקאואתהפעילותבמקוםאוחלקמהםאולסגוראתהחצריםאוחלקמהם:

צוסגירהמינהלי

המקוםפתוחלציבורבניגודלהוראותהאוסרותעלפתיחתמקוםלפיחוק )ה(
סמכויותמיוחדות;

מספרהשוהיםבמקוםחורגבמידהניכרתמההוראותבענייןזהלפיחוק )2(
סמכויותמיוחדות;

החובהלעטותמסכהעלידיהעובדיםלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם, )3(
940ה,מופרתבמקום,במידהניכרתע

בסיוון ט"ו יום עד שהוסמך מקומית רשות עובד )3(
העבירות לחוק 5)ב( סעיף לפי )2020 ביוני 7( התש"ף

המינהליות;

פקחעירוני,לרבותפקחמסייע,שהוסמכולפיחוק )4(
לייעולהאכיפהוהפיקוחהעירונייםברשויותהמקומיות

)הוראתשעה(,התשע"א-הה20;

28)א()2( סעיף לפי שהוסמך מקומית רשות עובד )5(
או)ב()ה(לחוקרישויעסקים,התשכ"ח-8ו9ה;

3)א(לחוק עובדרשותמקומיתשהוסמךלפיסעיף )ו(
הרשויותהמקומיות)אכיפהסביבתית-סמכויותפקחים(,

התשס"ח-2008ע"

להגדרה "גורם מורשה"-מוצעלהעניקלשלושהגורמים
מינהלייםשוניםאתהסמכותלתתצומינהלי,בהתקיים
התנאיםהקבועיםבהצעתהחוק:ראשהרשותהמקומית
שבתחומהנמצאהמקוםאוהעסק)להלן-ראשהרשות
המקומית(,קציןמשטרהבדרגתסגן–ניצבומעלהוכןרופא
מחוזיכהגדרתובפקודתבריאותהעם,940ה,אוסגנו)להלן
ניתנת מינהלי סגירה צו לתת הסמכות מחוזי(ע רופא -
לגורםבכירבשלחומרתושלהכליהננקטובשלההשלכות
הכלכליותשישלועלהגורםהאחראיעלהמקוםעבצד
זאת,הסמכהשלכלאחדמהגורמיםהבכיריםהאמורים
נדרשתכדילאפשראכיפהיעילהשלהפרותמהותיות
והפרותשישבהןחששמשמעותילהדבקהבנגיףהקורונה,
כדילמנועאתהתפשטותהנגיףולהגןעלבריאותהציבורע

סעיף קטן )א( סעיף 12

ומקומות עסק בתי כי להבטיח כדי 
החיקוקים להוראות בהתאם יפעלו לציבור הפתוחים
המפורטיםלהלןובאופןשאינומסכןאתבריאותהציבור,
מוצעלקבועסמכותלהוצאתצוסגירהמינהלי,שמשמעה
סמכותלצוותעלהגורםהאחראיעלהמקוםועלכלמי
שמועסקבשירותםאתשניאלה:להפסיקאתהעיסוקאו
אתהפעילותבמקוםאוחלקמהםאולסגוראתהחצרים

אוחלקמהםע

כדילאפשרגמישותלגביתוכןהצובאופןשיאפשר
לגורםהמורשהלקבלהחלטהמידתיתומאוזנת,בהתאם

לתנאיםולנסיבותהספציפייםבאותומקוםובאותהעת,
מוצעכייהיהניתןלסגוראתהעיסוקאורקאתהפעילות,
כולםאוחלקםעלחלופין,ניתןלסגוראתכלהחצריםאו
רקאתחלקםעכך,למשל,אםבמקוםמתקיימיםשניסוגי
פעילויות-ביתקפה,שפעילותומותרתבכפוףלתנאים,
ומועדון,שפעילותונאסרה,ניתן,בהתאםלנסיבות,לצוות
רקעלסגירתהפעילותהאסורה,קריהמועדון,ולהותיראת

ביתהקפהפתוחע

וכדי והשלכותיו המינהלי הכלי של חומרתו בשל
שיהיולפניהגורםהאחראיעלהמקוםנימוקיםלמתןהצו,
מוצעלקבועאתהחובהלנמקבצואתהסיבותשבשלהן

ניתןהצוע

לאחר רק הצו את ייתן המורשה הגורם כי מוצע
קבלתדיןוחשבוןמהגורםהמוסמך,קרישוטר,מפקחעובד
מדינהאופקחעירונישהוסמכולפיחוקסמכויותמיוחדותע
זאת,מאחרשהגורםהמורשהנדרשלקבלאתהתשתית
העובדתיתהמלאהלצורךקבלתההחלטהבדברמתןהצוע

כמוכןמוצעלקבוע,כימתןצוסגירהמינהלילמקום
יתאפשרבהתקייםאחתמשלושהעילותשלהלן,שבכל
בנגיף להדבקה משמעותי חשש משום יש מהן אחת

הקורונה:

כאשרמקוםפתוחלציבורבניגודלהוראותלפיחוק )ה(
סמכויותמיוחדותהאוסרותעלפתיחתהמקוםעבמקרהזה,
משוםשמדוברבמקומותשפתיחתםאסורהבשלההוראות
לפיחוקסמכויותמיוחדות,יוכלהגורםהמורשהלעשות

שימושבסמכותהסגירהשבצוולהביאלסגירתהמקום;

ניכרת במידה חורג במקום השוהים מספר כאשר )2(
מההוראותבענייןזהשנקבעולפיחוקסמכויותמיוחדותע
כמות שבו במצב תתאפשררק סגירתהמקום כי יובהר
השוהיםגבוההמשמעותיתמןהקבועבהוראותאולמשך
משמעותי חשש יוצר זה שמצב מאחר ניכר, זמן פרק

להדבקהבנגיףהקורונה;

את ניכרת במידה מפרים במקום העובדים כאשר )3(
בריאות לפקודת 20 סעיף לפי מסכה לעטות החובה
העם,אשרמוסדרתכיוםבמסגרתסעיף3הלצובריאות
משמעותית הפרה נדרשת זו בעילה גם יובהרכי העםע
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בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,ראההגורםהמורשההאמורלהלן,כיהופרה )ב(
הפרהמהותיתאוכיהופרוכמההפרות,לגבימקום,שלהוראהמההוראותלפיחוק
סמכויותמיוחדותאושלהוראהלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,940ה,וכיקיים
בשלכךחששמשמעותילהדבקהבנגיףהקורונה,רשאיהואלצוותכאמורבסעיףקטן

)א(:

הגורםהמורשההאמורבפסקה)3(להגדרה"גורםמורשה"; )ה(

הגורםהמורשההאמורבפסקה)ה(להגדרה"גורםמורשה"בהמלצתהגורם )2(
המורשההאמורבפסקה)3(להגדרה"גורםמורשה"ע

לאיצווההגורםהמורשהעלצוסגירהמינהליכאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב( )ג(
אלאאםכןישלויסודסבירלהניחכיבנסיבותהענייןשימושבאמצעישפגיעתופחותה
לאימנעאתהמשךההפרההאמורהבסעיפיםאלה;איןבאמורכדילגרועמהאפשרות
להורותעלצוסגירהמינהליגםאםלאננקטואמצעיאכיפהאחרים,בהתחשבבחומרת

ההפרהע

תקופתתוקפושלצוסגירהמינהליתהיהכמפורטבוובלבדשלאתעלהעל7 )ד(
ימיםמיוםנתינתו,אלאאםכןבוטלקודםלכןעלידיהחלטהבהשגהלפיסעיף9האו

עלידיהחלטתביתמשפטבעתירהלפיסעיף20ע

מהעובדים אחד לא אף שבו במצב כגון ההוראות, של
במקוםאינועוטהמסכהאושנותןשירותהכרוךבקרבה
משמעותיתללקוחאינועוטהמסכהעגםהפרהזויוצרת

חששמשמעותילהדבקהבנגיףהקורונהע

סעיף קטן )ב(

מוצעלהעניקסמכותלתתצוסגירהמינהליכאשר
הוראה של מספר הפרות או מהותית הפרה הופרה
מההוראותלפיחוקסמכויותמיוחדות,ורקאםההפרהאו

ההפרותיוצרתחששמשמעותילהדבקהבנגיףהקורונהע

מוצעלהעניקסמכותזורקלרופאהמחוזיאולסגנו
אולראשרשותמקומיתבהתאםלהמלצתרופאמחוזיאו
סגנו,מאחרשהקביעהכיקייםחששמשמעותילהדבקה

היאענייןשדורשמומחיותרפואיתע

מוצעלקבועכיהוראותסעיףקטן)ב(המוצעיחולו
על כלומר המוצע, )א( קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי
)ב(המוצעיחולושארהוראות צוהניתןלפיסעיףקטן
סעיףקטן)א(המוצעהנוגעותלמתןהצו:הצויינתןלאחר
הטעמיםלמתן שהוגשלודיןוחשבוןמהגורםהמוסמך,
הצויפורטובצו,הצויינתןלגורםהאחראיעלהמקוםועל
כלמישמועסקבשירותו,והצויכוללהורותהןעלהפסקת

העיסוקאוהפעילותבמקוםוהןעלסגירתהחצריםע

סעיף קטן )ג(

הסגירה צו של בכלי מידתי שימוש להבטיח כדי
המינהלי,מוצעלקבועכיבכלהעילותהאמורותלעיל

בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(המוצעים,הגורםהמורשהיצווה
עלצוסגירהמנהלירקאםישיסודסבירלהניחכיבנסיבות
את ימנע לא פחותה שפגיעתו באמצעי שימוש העניין
אין כי להבהיר מוצע זאת, עם במקוםע ההפרה המשך
באמורכדילגרועמהאפשרותלתתצוסגירהמינהליגם
אםלאננקטואמצעיאכיפהאחרים,בהתחשבבחומרת

ההפרהע

סעיף קטן )ד(

מוצעלהגבילאתצוהסגירהלתקופהשלאתעלה
לכללי בהתאם כי יצוין נתינתוע מיום ימים שבעה על
המשפטהמינהלי,הגורםהמורשהשנתןאתהצורשאי
לבטלובנסיבותהמתאימות,כגוןאםהונחהדעתושהליקוי
חשש עוד יוצר שאינו באופן תוקן הצו הוצא שבשלו
מוצע כך, על נוסף הקורונהע בנגיף להדבקה משמעותי
אתהצועלידיהחלטה לקצר לבטלאו ניתן כי לקבוע
בהשגהלפיסעיף9ההמוצעאועלידיהחלטהבעתירה

שתוגשלביתהמשפטלפיסעיף20המוצעע
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שיקולהדעת
בהחלטהעלמתן
צוסגירהמינהלי

בבואושלגורםמורשהלתתצוסגירהמינהלי,ישקולביןהשאראתאלה:3הע

מידתהסכנהאוהנזקלציבוראולאדםשעשוייםלהיגרםכתוצאהמהמשך )ה(
הפעילותאוהעיסוקבמקום;

ביצועעבירותאוהפרותקודמותלפיחוקסמכויותמיוחדות,במקום; )2(

האפשרותלתקןאתהליקויבתוךזמןסביר; )3(

האפשרותלנקוטאמצעיאכיפהאחריםמכוחושלחוקסמכויותמיוחדות; )4(

ידיעתהגורםהאחראיעלהמקוםעלביצועעבירהלפיחוקסמכויותמיוחדות )5(
אועלהפרהשלהוראותיו,במקום,אועלהכוונהלבצעעבירהאוהפרהכאמורע

תוכנושלצו
סגירהמינהלי

גורםמורשההנותןצוסגירהמינהלייפרטבצואתכלאלה:4הע

פרטיםמזהיםלענייןהמקום,לרבותכתובתואומיקוםהמקרקעיןשבהםחלהצו; )ה(

משךתוקפושלהצו; )2(

תיאורהעובדותשעלפיהןהוחלטלתתאתהצו; )3(

פרטיםבדברהזכותלבקשאתביטולהצומהגורםהמורשהשנתןאותו,לרבות )4(
פרטיםבדבראופןההתקשרותעםהגורםהמורשהנותןהצו;

פרטיםבדברזכותההשגהלפיסעיף9ה,לרבותפרטיםבדבראופןההתקשרותעם )5(
הגורםהדןבהשגהע

המצאהשלצו
סגירהמינהלי

גורםמורשהאומימטעמוימציאאתצוהסגירההמינהליבדרךשלמסירהלמי5הע
שאחראיבאותהעתעלהמקום,ועותקשלצוהסגירההמינהלייוצגבמקוםשעליו
הואחל,ובלבדשהגורםהמורשהאומימטעמוישלחגםלגורםהאחראיעלהמקום

הודעהבדואררשוםעלמתןצוהסגירהע

שיקולהדעתבבואושלגורםמורשהלתתצוסגירהמינהלי,ישקולביןהשאראתאלה:3הע
בהחלטהעלמתן
צוסגירהמינהלי מידתהסכנהאוהנזקלציבוראולאדםשעשוייםלהיגרםכתוצאהמהמשך )ה(

הפעילותאוהעיסוקבמקום;

ביצועעבירותאוהפרותקודמותלפיחוקסמכויותמיוחדות,במקום; )2(

האפשרותלתקןאתהליקויבתוךזמןסביר; )3(

האפשרותלנקוטאמצעיאכיפהאחריםמכוחושלחוקסמכויותמיוחדות; )4(

ידיעתהגורםהאחראיעלהמקוםעלביצועעבירהלפיחוקסמכויותמיוחדות )5(
אועלהפרהשלהוראותיו,במקום,אועלהכוונהלבצעעבירהאוהפרהכאמורע

תוכנושלצוגורםמורשההנותןצוסגירהמינהלייפרטבצואתכלאלה:4הע
סגירהמינהלי

פרטיםמזהיםלענייןהמקום,לרבותכתובתואומיקוםהמקרקעיןשבהםחלהצו; )ה(

משךתוקפושלהצו; )2(

תיאורהעובדותשעלפיהןהוחלטלתתאתהצו; )3(

פרטיםבדברהזכותלבקשאתביטולהצומהגורםהמורשהשנתןאותו,לרבות )4(
פרטיםבדבראופןההתקשרותעםהגורםהמורשהנותןהצו;

פרטיםבדברזכותההשגהלפיסעיף9ה,לרבותפרטיםבדבראופןההתקשרותעם )5(
הגורםהדןבהשגהע

גורםמורשהאומימטעמוימציאאתצוהסגירההמינהליבדרךשלמסירהלמי5הע
שאחראיבאותהעתעלהמקום,ועותקשלצוהסגירההמינהלייוצגבמקוםשעליו
הואחל,ובלבדשהגורםהמורשהאומימטעמוישלחגםלגורםהאחראיעלהמקום

הודעהבדואררשוםעלמתןצוהסגירהע

המצאהשלצו
סגירהמינהלי

הגורם של דעתו שיקול את להבנות מוצע  סעיף 13
ידי על מינהלי, סגירה צו להוציא המורשה 
קביעתהשיקוליםשעליולשקולבטרםיקבלהחלטהבענייןע

כךמוצעכי,ביןהשאר,יישקלו:

מידתהסכנהאוהנזקלציבוראולאדםשעשויים )ה(
להיגרםכתוצאהמהמשךהפעילותאוהעיסוקבמקום;

ביצועעבירותאוהפרותקודמותבמקוםלפיחוק )2(
סמכויותמיוחדות,כךשיילקחבחשבוןאםניתנוהתראות

לגורםהאחראיעלהמקוםטרםמתןהצו;

האפשרותלתתהתראהאוהוראהלתיקוןליקויים )3(
נחוץ שבהם מצבים יש לעתים הצוע מתן טרם במקום
להוציאאתהצומיידיתגםאםלאניתנההתראה,למשל
למקוםשהשוהיםבומצוייםבצפיפותקיצוניתאובמגע
פיזיאחדעםהאחרעמובהרכיכמקובלבהליכיםמינהליים
מסוגזה,הגורםהמורשהיתייעץעםיועץמשפטיאועם

תובע,ככלהניתן,טרםקבלתההחלטהע

אםננקטואמצעיאכיפהאחריםלפיחוקסמכויות )4(
מיוחדותואםישמקוםלנקוטאותםטרםמתןהצו;

ידיעתהגורםהאחראיעלהמקוםעלביצועעבירה )5(
לפיחוקסמכויותמיוחדותאועלהפרהשלהוראותיואו

עלהכוונהלבצעעבירהאוהפרהכאמורבמקוםולפיכך
יכולתולמנועאתההפרהע

מול והוודאות השקיפות את להגביר כדי  סעיף 14 
המקומותוהעסקיםשכלפיהםהוצאצוסגירה 
מינהלי,מוצעלחייבאתהגורםהמורשהלפרטבצואת
פרטיהמידעהבסיסייםכמפורטלהלן:פרטיםמזהיםלעניין
המקרקעין מיקום או כתובתו לרבות העסק, או המקום
העובדות תיאור הצו; של תוקפו משך הצו; חל שבהם
שעלפיהןהוחלטלתתאתהצו;פרטיםבדברהזכותלבקש
אופן בדבר ופרטים אותו שנתן מהגורם הצו ביטול את
ההתקשרותעםנותןהצו;פרטיםבדבראפשרותההשגה,
הדן הגורם עם ההתקשרות אופן בדבר פרטים לרבות

בהשגהע

כדילקדםאתהוודאותמולהמקומותשכלפיהם  סעיף 15
הוצאצוסגירהמינהליולהביאלסגירתהמקום 
בתוךזמןקצר,מוצעלקבועאתאופןהמצאתו,בדרךשל
מסירהלמישאחראיבאותהעתעלהמקוםכדישימסור
אותולגורםהאחראיעלהמקום,ונוסףעלכךאףלקבועכי
עותקשלהצויוצגבמקוםשעליוהואחלעאופןהמצאהזה
אףיוצרשקיפותביחסלציבורומאפשרלולהיזהרמכניסה
למקוםעכמוכןמוצעכימעברלמסירהידניתולהצגתהצו
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מועדהסגירהלפי
צוסגירהמינהלי

ניתןצוסגירהמינהלי,ייסגרהמקוםלציבורכאמורבסעיף2הבתוך24שעותוהע )א(
ממועדמתןהצוע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הגורםהמורשהנותןהצורשאילהורותבצועל )ב(
סגירתהמקוםלאלתראםמצאכיהופרהלגביהמקוםהפרהחמורהשלחוקסמכויות
מיוחדותוכיקייםבשלכךחששמשמעותילהדבקהבנגיףהקורונה;הוראהעלסגירת
המקוםלאלתרבצולפיסעיף2ה)ב()2(,תינתןלאחרקבלתהמלצהכאמורבאותוסעיףע

יידועגורמים
מורשיםאחרים

ניתןצוסגירהמינהלילפיפרקזה,יודיעעלכךהגורםהמורשהנותןהצולגורמים7הע
המורשיםהאחריםע

הארכתתוקפושל
צוסגירהמינהלי

מצאהגורםהמורשהנותןצוהסגירההמינהליכילאתוקןליקוישבשלוניתןהצועד8הע
תוםתקופתתוקפושלהצו,רשאיהואלהאריךאתתוקפולתקופהכמפורטבוובלבד
שלאתעלהעל7ימיםמיוםנתינתו;הוארךהצו,יעמודבתוקפואלאאםכןבוטלקודם

לכןבהחלטהבהשגהלפיסעיף9האובהחלטתביתמשפטבעתירהלפיסעיף20ע

מישנפגעמצוסגירהמינהלישניתןלפיסעיף2האומהחלטהעלהארכתולפי9העהשגה )א(
סעיף8ה,רשאילהגישהשגהכמפורטלהלן,לפיהעניין,בתוךתקופתתוקפושלהצו:

עלהחלטהשלגורםמורשההאמורבפסקה)ה(להגדרה"גורםמורשה"- )ה(

שניתנהלפיסעיף2ה)א(-לרופאמחוזיכהגדרתובפקודתבריאות )א(
העם,940ה,אוסגנו;

שניתנהלפיסעיף2ה)ב()2(-לראששירותיבריאותהציבורבמשרד )ב(
הבריאותאוסגנו;

במקום,תישלחלגורםהאחראיעלהמקוםגםהודעהעל
מתןצוהסגירהבדואררשוםע

מוצעלהוסיףהוראההמסדירהאתהמועדשבו  סעיף 16
תחולהסגירהמרגעהינתןצוהסגירההמינהליע 
יובהרכיסגירתהמקוםהיאביחסלציבור,קריאםהגורם
האחראיעלהמקוםאומימטעמונדרשלשהותבמקום
)מוצרים בפסידים טיפול לצורך כגון דחופים, לצרכים
שערכםאובדעםהזמן(,איןהואמנועמלעשותכן,ובלבד
הפעילות בו תתקיים ולא לציבור ייפתח לא שהמקום

שנאסרהע

מוצעלקבועכיבמקרהשניתןצוסגירהמינהלי,ייסגר
המקוםלציבורבתוך24שעותממועדמתןהצו,וזאתכדי

לאפשרלגורםהאחראיעלהמקוםזמןלהתארגנותע

עםזאת,במקריםחמוריםמוצעלאפשרגםסגירה
לאלתרשלהמקוםעסגירהלאלתרתתאפשראםהגורם
המורשהשנתןאתהצומצאכיהופרהלגביהמקוםהפרה
חמורהשלהוראהמההוראותלפיהחיקוקיםשנזכרובסעיף
להדבקה משמעותי חשש כך בשל קיים וכי המוצע 2ה
בנגיףהקורונהעיצויןכיהרףשל"הפרהחמורה"גבוהיותר
מהרףשל"הפרהניכרת"המוצעלענייןהפרהשלהוראות
מספרהשוהיםבמקוםושלהחובהלעטותמסכהעלידי
העובדיםכאמורבסעיף2ה)א()2(ו–)3(לחוקהמוצעעיחדעם
זאת,בהחלטהשלראשרשותמקומיתלסגורמקוםבשל
חששמשמעותילהדבקהבנגיףהקורונה,כאמורבסעיף

2ה)ב(המוצע,מוצעכיהחלטהעלסגירהכאמורלאלתר
תתקבלבהמלצתרופאמחוזיאוסגנו,בדומהלאופןקבלת

ההחלטהשלעצםהסגירהכאמורבסעיף2ה)ב(המוצעע

מוצעלקבועכיגורםמורשהשנתןצוסגירה  סעיף 17
מינהלייודיעעלכךלגורמיםהמורשיםהאחרים 
המנוייםבהגדרה"גורםמורשה"המוצעתבסעיףההלהצעת
חוקזועזאת,כדישתהיהבפניכללהרשויותהרלוונטיות
ומשרד ישראל משטרת הרלוונטית, המקומית )הרשות
הבריאות(תמונהעדכניתלגביהמקומותשהוצאכלפיהם

צוכאמורע

צו את להאריך האפשרות את לעגן מוצע  סעיף 18
הסגירההמינהליבתקופהנוספתשלאתעלה 
7ימים,אםמצאהגורםהמורשהכילאתוקןליקוי על
שבשלוניתןהצועהצוהמוארךיעמודבתוקפואלאאםכן
בוטללפניכןבהחלטהבהשגהלפיסעיף9האובהחלטת

ביתמשפטבעתירהלפיסעיף20ע

מוצעלאפשרלגורםהאחראיעלהמקוםולכל  סעיף 19 
מישנפגעמצוהסגירההמינהלילהגישהשגה 
עלהחלטהשלגורםמורשהלתתצוסגירהמינהליאו
להאריכו,בתוךתקופתתוקפושלהצועמוצעכיהשגהעל
החלטתראשרשותמקומיתלתתצולפיסעיף2ה)א(תהיה
לרופאמחוזי;השגהעלהחלטתראשראשותמקומיתלתת
צולפיסעיף2ה)ב()2(תהיהלראששירותיבריאותהציבור
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עלהחלטהשלגורםמורשההאמורבפסקה)2(להגדרה"גורםמורשה"- )2(
למפקדמשטרתהמחוז;

עלהחלטהשלגורםמורשההאמורבפסקה)3(להגדרה"גורםמורשה"- )3(
לראששירותיבריאותהציבורבמשרדהבריאותאוסגנוע

החלטהבהשגהתהיהמנומקתותינתןבתוךזמןסבירשלאיעלהעל48שעות )ב(
ממועדהגשתהע

עתירהעלהחלטה
בהשגה

עלהחלטהשניתנהבהשגהלפיסעיף9הניתןלעתורבתוךתקופתתוקפושלהצולבית20ע
משפטהשלוםשבויושבנשיאביתמשפטהשלום,הנמצאבאזורהשיפוטשבוניתנה
ההחלטהבהשגה)בסעיףזה-ביתהמשפט(;הוגשהעתירהכאמור,יקייםביתהמשפט

ביקורתשיפוטיתעלההחלטהשניתנהבהשגהע

ביצועשלצו
סגירהמינהלי

ניתןצוסגירהמינהליוהגורםהאחראיעלהמקוםהפראתהאמורבצו,רשאיהגורםה2ע
המוסמךלנקוטפעולותהדרושותבאופןסבירלביצועצוהסגירההמינהלי;המשטרה

רשאיתלסייעלגורםהמוסמך,לפיבקשתו,ולעשותשימושבכוחסבירלשםכךע

הנחיותהגורם
הממשלתי

הגורםהממשלתישנקבעלפיסעיף25)ג(לחוקסמכויותמיוחדותיקבעהנחיותלמימוש22ע
הוראותפרקזה,ובכללזהלענייןסמכויותהגורםהמורשהלפיפרקזהוסמכויותהגורם
שאליומשיגיםלפיסעיף9ה,בתוך72שעותממועדפרסומושלחוקזהאוממועד

פרסומושלתיקוןלתקנותשבשלהפרתןניתןלהוציאצוסגירהלפיסעיף2הע

עלהחלטהשלגורםמורשההאמורבפסקה)2(להגדרה"גורםמורשה"- )2(
למפקדמשטרתהמחוז;

עלהחלטהשלגורםמורשההאמורבפסקה)3(להגדרה"גורםמורשה"- )3(
לראששירותיבריאותהציבורבמשרדהבריאותאוסגנוע

החלטהבהשגהתהיהמנומקתותינתןבתוךזמןסבירשלאיעלהעל48שעות )ב(
ממועדהגשתהע

עלהחלטהשניתנהבהשגהלפיסעיף9הניתןלעתורבתוךתקופתתוקפושלהצולבית20ע
משפטהשלוםשבויושבנשיאביתמשפטהשלום,הנמצאבאזורהשיפוטשבוניתנה
ההחלטהבהשגה)בסעיףזה-ביתהמשפט(;הוגשהעתירהכאמור,יקייםביתהמשפט

ביקורתשיפוטיתעלההחלטהשניתנהבהשגהע

עתירהעלהחלטה
בהשגה

ניתןצוסגירהמינהליוהגורםהאחראיעלהמקוםהפראתהאמורבצו,רשאיהגורםה2ע
המוסמךלנקוטפעולותהדרושותבאופןסבירלביצועצוהסגירההמינהלי;המשטרה

רשאיתלסייעלגורםהמוסמך,לפיבקשתו,ולעשותשימושבכוחסבירלשםכךע

ביצועשלצו
סגירהמינהלי

הגורםהממשלתישנקבעלפיסעיף25)ג(לחוקסמכויותמיוחדותיקבעהנחיותלמימוש22ע
הוראותפרקזה,ובכללזהלענייןסמכויותהגורםהמורשהלפיפרקזהוסמכויותהגורם
שאליומשיגיםלפיסעיף9ה,בתוך72שעותממועדפרסומושלחוקזהאוממועד

פרסומושלתיקוןלתקנותשבשלהפרתןניתןלהוציאצוסגירהלפיסעיף2הע

הנחיותהגורם
הממשלתי

במשרדהבריאותאולסגנו;השגהעלהחלטתקציןמשטרה
תהיהלמפקדמשטרתהמחוז;השגהעלהחלטתהרופא
הציבור בריאות שירותי לראש תהיה סגנו או המחוזי

במשרדהבריאותאולסגנוע

שיאפשר אפקטיבי השגה מנגנון לקבוע במטרה
במקריםהמתאימיםגםלעתורלביתהמשפטעלההשגה,
מוצעלקבועכיההחלטהבהשגהתהיהמנומקתותינתן
בתוךזמןסבירשלאיעלהעל48שעותממועדהגשתהע
כךלמשלככלשתקופתתוקפושלהצוקצרהיותר,יהיה
בהשגה החלטה הסבירלמתן שמשךהזמן לצפות סביר
יהיהקצריותרמ–48שעותעהחלטהבהשגהתכלולמידע

בדבראפשרותהגשתהעתירהעלההחלטהע

מוצעלקבועכיעלהחלטהבהשגהשלכלאחד  סעיף 20
מהגורמיםהמורשים,ניתןלעתורבתוךתקופת 
משפט בית נשיא יושב שבו השלום משפט לבית הצו
השלום,הנמצאבאזורהשיפוטשבוניתנההחלטהבהשגהע
זאת,כדילרכזאתההליכיםהמינהלייםבביתמשפטאחד
ולפתחבומומחיותבתחומיהמשפטהמינהליעבעתירה
כאמורביתהמשפטיקייםביקורתשיפוטיתעלההחלטה

שניתנהבהשגהוידוןבהלפיכלליהמשפטהמינהליע

מוצעלתתלגורםמוסמךסמכותלנקוטפעולות  סעיף 21
הסגירה צו לביצוע סביר באופן הדרושות 
המינהליאםהגורםהאחראיעלהמקוםהפראתהאמור

בצוע

עודמוצעלהסמיךאתהמשטרהלסייעלגורםהמוסמך 
ולעשות המוסמך הגורם זאת ביקש אם הצו את לבצע

שימושבכוחסבירלשםכךע

לנוכחהשונותהקיימתביןהגורמיםהמורשים  סעיף 22
ובהעדרזיקהלגוףאכיפהמרכזיאחדוכןלנוכח 
המגווןהגדולשלהמקומותהפתוחיםלציבורוהתנאים
החליםלגביהם,מוצעלקבועאתהחובהלפרטבהנחיות
אתמכלולהכלליםהקבועיםבפרקמוצעזהבאופןשיבטיח
אכיפהכללארציתעלפיאמותמידהשוויוניות,סבירות
ומידתיותעמוצעלקבועכיההנחיותייקבעועלידיהגורם
לחוק 25)ג( סעיף לפי הממשלה שתיקבע הממשלתי
המסגרתעבפרטייכתבוהנחיותמפורטותבנוגעלסמכויות
הגורםהמורשהולסמכויותהגורםשאליומשיגיםכאמור
9העכךלמשליפורטוהתנאיםוהנסיבותהעולות בסעיף
מסכה עטיית בדבר ההוראות של ניכרת הפרה לכדי
והגבלתמספרהשוהיםבמקוםבהתחשב,ביןהשאר,בסוגי
מספר ומאפייניהם, גודלם לציבור, הפתוחים המקומות
סגירה צו של באמצעי השימוש טרם שיינתנו הקנסות
השונותע והעילות עסקים סוגי בין אבחנה תוך מינהלי,
ממועד שעות 72 בתוך לתוקפן ייכנסו כאמור הנחיות
לתקנות תיקון פרסום ממועד או זה חוק של פרסומו

שבשלהןניתןלהוציאצוסגירהלמקוםכאמורע
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פרק ג': הוראות שונות

תחולהבעתהכרזה
עלמצבחירום

בשלנגיףהקורונה

הוראותחוקזהיחולובתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה23ע
שניתנהלפיחוקסמכויותמיוחדותע

ראשהממשלהממונהעלביצועושלחוקזהע24עביצוע

ביטולתקנותשעת
חירום)נגיףהקורונה

החדש()בידוד
במקוםלבידוד
מטעםהמדינה(

המדינה(,25ע מטעם לבידוד במקום )בידוד החדש( הקורונה )נגיף חירום שעת תקנות
התש"ף-2020ו-בטלותע

חוקבתיהמשפט
לענייניםמינהליים

-הוראתשעה

בתקופתתוקפושלחוקזהיקראואתהתוספתהראשונהלחוקבתיהמשפטלענייניםו2ע
מינהליים,התש"ס-72000,כךשבסופויבוא:

נגיף מיוחדותלהתמודדותעם סמכויות א'לחוק פרטניתלפיפרק החלטה 3וע "
הקורונההחדש)בידודבמקוםלבידודמטעםהמדינהוצוויסגירהמינהליים()הוראת

שעה(,התש"ף-2020ע"

תחילתושלחוקזהבמועדתחילתושלחוקסמכויותמיוחדותאובמועדפרסומושל27עתחילה
חוקזה,לפיהמאוחרמביניהםע

חוקזהיעמודבתוקפועדתוםתקופתתוקפושלחוקסמכויותמיוחדותע28עתוקף

הוראה,אישוראוהיתרשניתנולפיתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()בידוד29עהוראתמעבר
במקוםלבידודמטעםהמדינה(,התש"ף-2020,יראואותםכאילוניתנולפיחוקזהע

פרק ג'

מוצעלקבועכיהוראותחוקזהיחולובתקופת  סעיף 23
נגיף בשל חירום מצב על הכרזה של תוקפה 

הקורונהשניתנהלפיחוקסמכויותמיוחדותע

מוצעלקבועכיהשרהממונהעלהחוקיהיה  סעיף 24
ראשהממשלה,זאתבשלהפריסההרחבהשל 
של אחריות תחומי על והשפעתן המוצעות הסמכויות

משרדיממשלהרביםע

את מחליף המוצע, א' בפרק המוצע ההסדר  סעיף 25
ההסדרהקבועבתקנותבידודבמקוםלבידוד 
מטעםהמדינה,כפישהוסברלעילבהרחבהבחלקהכללי
שלדבריההסברלפרקא',עלכןמוצעלבטלאתהתקנות

האמורותע

מוצעלקבועכיעלהחלטהפרטניתלפיחוקזה,  סעיף 26
קריהחלטתהמנהלאוהחלטתהרופאהמוסמך 
לפיסעיפים2עד5המוצעים,לפיהעניין,החלטהבהשגה

לפיסעיף7המוצע,שהתקבלהלעניינושלאדםמסוים,
לעניינים המשפט לבית מינהלית עתירה להגיש ניתן
מינהלייםעסעיףזהנועדלאפשרלביתהמשפטלהפעיל
אתסמכותובדברהפעלתשיקולהדעתהמעיןשיפוטישל

המנהלאוהרופאהמוסמךע

כאמורהוראותחוקזהיחולובתקופתתוקפה  סעיפים
שלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה  27 ו–28
שניתנהלפיחוקסמכויותמיוחדות,לכןמוצע 
לקבועכיתחילתושלחוקזהתהיהבמועדתחילתושל
חוקסמכויותמיוחדותאובמועדפרסומושלחוקזה,לפי
המאוחרמביניהם,והואיעמודבתוקפועדתוםתקופת

תוקפושלחוקסמכויותמיוחדותע

בהמשךלהוראתסעיף25המוצעהמבטלתאת  סעיף 29
המדינה, מטעם לבידוד במקום בידוד תקנות 
מוצעלקבועהוראתמעברולפיההוראה,אישוראוהיתר
שניתנולפיתקנותבידודבמקוםלבידודמטעםהמדינה,

יראואותםכאילוניתנולפיחוקזהע

ק"תהתש"ף,עמ'022הע ו

ס"חהתש"ס,עמ'90הע 7

ר ב ס ה י  ר ב ד
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