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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 
)הוראת שעה( )תיקון מס' 4(, התשפ"א-2020

בחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-עצתיקוןסעיף24
2020ע)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף24)ב(,במקוםפסקה)ע(יבוא:

כעת נמצא ממנו, כחלק וישראל העולם,  כללי
מהתפרצות כתוצאה פנדמיה של בעיצומה 
למחלה הגורם SARS-CoV-2 הנגיף של ומהתפשטות
9ע-COVID)להלן-המחלהאוהנגיף(צהמחלהמתבטאת,
קשיי בשיעול, המלווה חולפת חום כמחלת רוב, פי על
נשימה,אובדןחושהטעםוהריחועודצרביםמןהנדבקים
יפתחו מהנדבקים מיעוט כללצ תסמינים מפתחים אינם
אתסיבוכיהמחלהשהם,בעיקר,כשלנשימתיעםצורך
באוכלוסיית אין להיום נכון ובהנשמהצ חמצן בהעשרת
ישראלחסינותנגדהמחלה,איןחיסוןשבאמצעותוניתן
לצמצםאתהתפשטותהואיןטיפולהמוכחכיעילבמניעת
עובר הנגיף כי יצוין המחלהצ של וסיבוכים הידרדרות
מאדםעםתסמיניםמזערייםאובלאתסמיניםכלשהם
לאנשיםאחרים,ורביםמהחוליםאינםמגליםתסמיניםאו
שהםמפתחיםתסמיניםרקכמהימיםאחרישכברהדביקו
אנשיםאחריםצכך,כלמקרהעשוילהדביקכמהאנשים

נוספיםעדהאבחוןוהכניסהלבידודצ

נכוןלמועדפרסוםהצעתחוקזו,בישראלנדבקובנגיף
מספר אנשיםצ 0צ2,5 מעל ונפטרו אנשים אלף 00צ מעל

החוליםקשהעומדעל0ע4אנשיםצ

לנוכחנתוניהתחלואההגבוהים,שהגיעולמצבשל
2020,החליטה באמצעחודשספטמבר חריפה תחלואה
הממשלה,בהחלטהמספר6עצמיוםכ"דבאלולהתש"ף
)צעבספטמבר2020(,עלשורתצעדיםלעצירתהתפשטות
הנגיף,אשרעוגנובתקנותמכוחחוקסמכויותמיוחדות
שעה(, )הוראת החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות
התש"ף-2020)להלן-חוקסמכויותמיוחדות(צעקבירידה
מסוימתבהיקףההידבקות,הוחלטעלהסרהזהירהשל
חלקמההגבלות,ובכללזהפתיחתמוסדותהחינוךלילדים
עדכיתהד'וכמוכןהסרתההגבלותעליציאהממקום
המגוריםועודצעםזאת,רבותמההגבלות,לרבותההגבלות
עלפתיחהלציבורשלפעילותמסחר,בילויופנאי-נותרו

עלכנןבשלבזהצ

כדי הבריאות, במשרד המקצוע גורמי עמדת לפי
לשמראתההישגיםשלהירידהבתחלואהוכדישנתוני
נדרש ההגבלות, הסרת עם בחזרה יעלו לא התחלואה
לדירוג בהתאם מדורגת בצורה ההגבלות את להסיר
מדדים ובקביעת הפעילות של האפידמיולוגי הסיכון
אפידמיולוגיים,כתנאיסףלהסרהמדורגתשלההגבלות
בכלשלבצמטרתןשלההגבלותהיאיצירתריחוקחברתי
לשםצמצוםהתפשטותהנגיףומניעתעלייהחוזרתשל

דרושה ההגבלות שמירת את להבטיח כדי התחלואהצ
אכיפהיעילהוהולמתשישבהכדילהרתיעמפניביצוע

ההפרותצ

בהצעתחוקזומוצעלהחמיראתהענישההמוטלתעל
מישמפרהגבלותמסוימותכפישיפורטולהלן,אשרנקבעו
לפיחוקסמכויותמיוחדותאולפיפקודתבריאותהעם
והפרתןמסוכנתבמיוחדמבחינתפוטנציאלההידבקותצ
כמוכןמוצעלהרחיבאתסלהאמצעיםהעומדיםלרשות
גורמיאכיפתהחוקבפעולתהאכיפהשלההגבלותלפי

חוקסמכויותמיוחדותצ

קובע מיוחדות סמכויות לחוק 24)ב( סעיף  סעיף 1
בפסקה)ע(שבואתסכומיהקנסותהמינהליים 
המרבייםשניתןלקבועעלעבירהמינהליתאשרנקבעה
בתקנותכאמורבסעיפים6עד2עלחוקהאמורצבהתאם
לסעיףזהכנוסחוהיום,לעבירהמינהליתכאמורייקבעקנס
מינהליקצובשלאיעלהעל5,000שקליםחדשים,ולעניין
עבירהמינהליתהקבועהבתקנותכאמורבסעיפים6ו–ע
לחוקסמכויותמיוחדות-קנסמינהליקצובשלאיעלהעל

500שקליםחדשיםצ

לחוק 24)ב( סעיף של )ע( פסקה את להחליף מוצע
סמכויותמיוחדותולהעלותאתהסכומיםהמרבייםשל
הקנסותהמינהלייםשניתןלקבועלגביעבירותמינהליות
כמפורטלהלן,מ–5,000שקליםחדשיםל–0,000עשקלים

חדשים:

הפעלת מקום הפתוח לציבור או בית עסק, בדרך של  )ע(
פתיחתו לציבור, בניגוד לאיסור על הפעלתו כאמור שנקבע 
- 8)א( לחוק סמכויות מיוחדות  בתקנות כאמור בסעיף 

סעיף8)א(לחוקסמכויותמיוחדותמסמיךאתהממשלה
עסק,במקומות להגבלתהפעילותבבתי תקנות להתקין
עבודה,במקומותהפתוחיםלציבורובמתןשירותיםאף
שלאבמסגרתבתיעסק)בסעיףזה-עסקים(צביןהשאר
נקבעהבפסקה)ע(האפשרותלקבועהוראותבדבראיסור
)2( פתיחהשלעסקיםלקהלואיסורשהייהבהםצפסקה
לתקופות עסק סגירת בדבר הוראות קביעת מאפשרת
לצורך או הדבקה מניעת לשם פסקה, באותה כמפורט
חקירהאפידמיולוגיתצמכוחההסמכהשבסעיף8)א(כאמור
נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות תקנות נקבעו
הקורונההחדש)הוראתשעה()הגבלתפעילותוהוראות
נוספות(,התש"ף-2020)להלן-תקנותהגבלתפעילות(צ
בתקנותהגבלתפעילותנקבעוהוראותהכוללותאיסורעל

ס"חהתש"ף,עמ'266ועמ'8עצצ ע
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הסכומים על יעלה ייקבעקנסמינהליקצובשלא מינהליתכאמור לעבירה ")ע(
המפורטיםלהלן,לפיהעניין:

לעבירהמינהליתהקבועהבתקנותכאמורבסעיפים6ו־ע-500שקלים )א(
חדשים;

לעבירהמינהליתכמפורטלהלן-0,000עשקליםחדשים: )ב(

עבירהמינהליתהקבועהבתקנותכאמורבסעיף8)א()ע(או)2(בעניין )ע(
הפעלתמקוםהפתוחלציבוראוביתעסק,בדרךשלפתיחתולציבור,בניגוד

לאיסורעלהפעלתוכאמורשנקבעבאותןתקנות;

9בענייןהגבלת עבירהמינהליתהקבועהבתקנותכאמורבסעיף )2(
מסיבה,כנס,טקס,לרבותטקסדתי,פסטיבל,טיולמאורגן,אירועספורט,

מופעבידוראומופעאומנות;

עבירהמינהליתהקבועהבתקנותכאמורבסעיף0ע)ב()ע(או)2(בעניין )צ(
הפעלתמוסדהמקייםפעילותחינוך,בדרךשלפתיחתוללומדים,לחניכים
אולמטופליםבו,בניגודלאיסורעלהפעלתוכאמורשנקבעבאותןתקנות;

לכלעבירהמינהליתאחרת-5,000שקליםחדשיםצ" )ג(

הסכומים על יעלה ייקבעקנסמינהליקצובשלא מינהליתכאמור לעבירה ")ע(
המפורטיםלהלן,לפיהעניין:

לעבירהמינהליתהקבועהבתקנותכאמורבסעיפים6ו־ע-500שקלים )א(
חדשים;

לעבירהמינהליתכמפורטלהלן-0,000עשקליםחדשים: )ב(

עבירהמינהליתהקבועהבתקנותכאמורבסעיף8)א()ע(או)2(בעניין )ע(
הפעלתמקוםהפתוחלציבוראוביתעסק,בדרךשלפתיחתולציבור,בניגוד

לאיסורעלהפעלתוכאמורשנקבעבאותןתקנות;

9בענייןהגבלת עבירהמינהליתהקבועהבתקנותכאמורבסעיף )2(
מסיבה,כנס,טקס,לרבותטקסדתי,פסטיבל,טיולמאורגן,אירועספורט,

מופעבידוראומופעאומנות;

עבירהמינהליתהקבועהבתקנותכאמורבסעיף0ע)ב()ע(או)2(בעניין )צ(
הפעלתמוסדהמקייםפעילותחינוך,בדרךשלפתיחתוללומדים,לחניכים
אולמטופליםבו,בניגודלאיסורעלהפעלתוכאמורשנקבעבאותןתקנות;

לכלעבירהמינהליתאחרת-5,000שקליםחדשיםצ" )ג(

פתיחתמקומותציבורייםאועסקיים,ובכללזהמקוםבילוי,
מסחר,תרבות,תיירותאופנאי,ביתאוכל,בריכתשחייה,
שוקקמעונאי,מכוןכושרוסטודיו,ביתמלון,אכסניהאו
פנסיון,למעטהמקומותשפתיחתםהותרהצכדילהרתיע
מפניפתיחתעסקיםשחלאיסורעלפתיחתם,מוצעלהעלות
אתסכוםהקנסהמינהליהמרבישניתןלקבועלגביעבירה
מינהליתכאמור,כךשיעמודעל0,000עשקליםחדשיםצ
יובהרכיהעלאתסכוםהקנסהמרביתאפשרקביעתמדרג
קנסותבתקנותבהתאםלגודלהמקוםהציבוריאוהעסקי

כהגדרתובאותןתקנותצ

הפרת ההגבלות לעניין מסיבה, כנס, טקס, לרבות  )2(
מופע  ספורט,  אירוע  מאורגן,  טיול  פסטיבל,  דתי,  טקס 
בידור או מופע אומנות שנקבעו בתקנות כאמור בסעיף 9 
לחוק סמכויות מיוחדות-סעיף9לחוקסמכויותמיוחדות
מסמיךאתהממשלהלהתקיןתקנותלהגבלתמסיבה,כנס,
טקס,לרבותטקסדתי,פסטיבל,טיולמאורגן,אירועספורט,
מופעבידוראומופעאומנותוכןאירועיםאחריםאשר
בשלטיבםמתאפייניםבריבוימשתתפיםאובקרבהביןבני
אדםצאירועיםכאמורמתאפיינים,כאמור,בריבוימשתתפים,
בצפיפותובקרבהביןאנשיםרבים,הםכולליםאינטראקציה
חברתית,אכילהמשותפתבלאמסכה,שירהוריקודיםצלנוכח
העובדהשהנגיףמועברדרךטיפותרוק,אירועיםכאלה,
בשלמאפייניהםהאמורים,מהוויםכרפורהלהידבקות
רחבתהיקףצגםהניסיוןשהצטברבמשרדהבריאותמלמד
עלכךשאירועיםכאמוראכןגרמולהפצתהנגיףבקרברבים
ממשתתפיאירועיםשהתקיימובקיץהאחרוןצקיומםשל
אירועיםרביםבקיץ,למרותהאיסורשחלעלגניאירועים
לקייםאירועיםשבהםמספרהמשתתפיםעולהעלהמותר
והקנסהקבועבצדו,מלמדיםעלכךשהקנסהקבועכיום
אינומספיקכדיליצורהרתעהשתמנעאתקיוםהאירועיםצ
בתקנותסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונה

החדש)הוראתשעה()הגבלתפעילותוהוראותנוספות(
)תיקוןמס'8(,התשפ"א-2020,שפורסמוביוםי"בבחשוון
התשפ"א)0צבאוקטובר2020(,נוספולתקנותהגבלתפעילות,
איסוריםוהגבלותעלקיוםאירועיםאשרהפרתםמהווה
עבירהמינהליתשקנסבגובה5,000שקליםחדשיםבצדהצ
נוכחניסיוןהעבר,וכןבשלההכנסותהגבוהותשלאירועים
רבימשתתפיםלמחזיקהמקום,למפעילהמקוםהציבורי
אוהעסקיולנותנישירותיםבקיוםאירועיםכאמור,וכדי
ליצורסנקציהאפקטיביתשתהווההרתעההולמת,מוצע
להעלותאתסכוםהקנסהמינהליהמרביהקבועלגביעבירה
מינהליתכאמור,כךשיעמודעל0,000עשקליםחדשיםצ
יובהרכיהעלאתסכוםהקנסהמרביתאפשרקביעתמדרג

קנסותבתקנותבהתאםלמספרהמשתתפיםבאירועצ
הפעלה של מוסד המקיים פעילות חינוך, בדרך של  )צ(
פתיחתו ללומדים, לחניכים או למטופלים בניגוד לאיסור 
על הפעלתו כאמור שנקבע בתקנות כאמור בסעיף 10)ב( 
לחוק סמכויות מיוחדות-סעיף0עלחוקסמכויותמיוחדות
מסמיךאתהממשלהלהתקיןתקנותלהגבלתהפעילות
נקבע השאר, בין חינוךצ פעילות המקיימים מוסדות של
בסעיףקטן)ב()ע(כיניתןלקבועהוראותבדבראיסורפתיחה
)להלן בו לעובדים או למטופלים ללומדים, המוסד של
-תלמידים(צכמוכןנקבעהבסעיףקטן)ב()2(האפשרות
לקבועהוראותבענייןסגירתהמוסדלשםמניעתהדבקה
בהתאם אפידמיולוגיתצ חקירה עריכת לשם או בנגיף
לאמור,נקבעובתקנותסמכויותמיוחדותלהתמודדותעם
נגיףהקורונההחדש)הוראתשעה()הגבלתפעילותשל
)להלן התש"ף-2020 חינוך(, פעילות המקיימים מוסדות
-הגבלותלענייןמוסדהמקייםפעילותחינוך(,הוראות
בדבראיסורפתיחהשלמוסדותהמקיימיםפעילותחינוך,
למעטהמוסדותוהפעולותהמפורטיםבתקנותכאמורצגם
לגביהפרהשלהאיסורכאמורעומדסכוםהקנסהמרבי
לפיסעיף24)ב()ע(לחוקסמכויותמיוחדותכנוסחוהיום,
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תיקוןסעיף2צב


בסעיף2צבלחוקהעיקרי-2צ

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"למקום"; )א(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

תקופתתוקפושלצוסגירהמינהלילפיסעיףקטן)א()ע(תהיהכתקופת ")גע(
תוקפןשלהוראותהגבלתפעילותשלפיהןחלאיסורלפתוחאתהמקום,אלא
אםכןבוטלקודםלכןבהחלטהבעיוןחוזרלפיסעיףקטן)ז(,בהשגהלפיסעיף

2צחאובהחלטתביתמשפטבעתירהלפיסעיף2צטצ";

בסעיףקטן)ד(,אחרי"תוקפושלצוסגירהמינהלי"יבוא"לפיסעיףקטן)א()2( )ג(
או)צ(אולפיסעיףקטן)ב(";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ד(

עלאףהוראותסעיףקטן)ד(,צוסגירהמינהליכאמורבאותוסעיףקטן ")דע(
0צימיםשלאחרתוםתקופתתוקפושלצוסגירה שניתןבמהלךתקופהשל
מינהליקודםשניתןלגביאותומקום,יכולשיינתןלתקופהשלאתעלהעל4ע

ימיםמיוםנתינתוצ"
אחריסעיף2צילחוקהעיקרייבוא:צצהוספתסעיף2ציא

"צוסגירהמינהלי
למוסדהמקיים

פעילותחינוך

ראהגורםמורשה,עליסודדיןוחשבוןשהגישלוהגורם2ציאצ )א(
המוסמך,כימוסדהמקייםפעילותחינוך)בסעיףזה-מוסד(
- זה )בסעיף בו למטופלים או לחניכים ללומדים, פתוח
תלמידים(,בניגודלהוראותשנקבעובתקנותלפיסעיף0ע)ב(

)ע(או)2(אושנקבעועלידיועדתהשריםלפיסעיף8ע,ולפיהן
חלאיסורלפתוחאתהמוסדלתלמידים)בסעיףזה-הוראות
הגבלתפעילותלענייןמוסד(,רשאיהואלצוותבכתבעלהגורם
האחראיעלהמוסד,מנימוקיםשיירשמובצו,לסגוראתהמוסד
אוחלקממנולתלמידים)בסעיףזה-צוסגירהמינהלילמוסד(;
לענייןזה,"הגורםהאחראיעלהמוסד"-מעסיק,מנהל,מחזיק,
מפעיל,אוגורםאחרשישלויכולתשליטהעלהפעלתהמוסדצ

על5,000שקליםחדשיםצלמרותהאיסורשנקבעכאמור
לגביהפעלהשלמוסדותחינוך,והקנסהמינהליהקיים
להפרותלאמעטותשלמוסדותחינוך בצדו,אנועדים
עקב פתיחתםצ על לאיסור בניגוד לתלמידים הפתוחים
של והיעילות ההרתעה את להגביר וכדי אלה, הפרות
הקנסותהמינהליים,מוצעלהעלותאתסכוםהקנסהמרבי
עלהפרהכאמורכךשיעמודעל0,000עשקליםחדשיםצ
יצויןכיהכוונההיאלקבועבתקנותסכומיקנסותשונים
בהתאםלהיקףההפרהולעוצמתהסכנההנשקפתממנה,
כךשמוסדשפותחאתשעריוומקייםפעילותלימודלמספר
גדוליותרשלתלמידים-יקבלקנסגבוהיותרממוסדות
שמקיימיםפעילותחינוךלמספרנמוךיחסיתשלתלמידיםצ

סמכויות לחוק 2צב סעיף את לתקן מוצע  סעיף 2
מיוחדות,שעניינוצוסגירהמינהלילגבימקום, 
)גע(כיצוסגירהשניתןלגבימקום, ולקבועבסעיףקטן
כהגדרתובסעיף,שפתיחתואסורה,ובכללזהביתעסקאו
מקוםהפתוחלציבור,תקופתתוקפולאתהיהמוגבלתל־ע
ימיםכפישקבועבסעיףקטן)ד(,אלאתעמודבתוקףכל
עודעומדתבתוקפהההוראהשלפיהחלאיסורלפתוחאת

המקוםצזאת,כדישלאייווצרהרושםשפקיעתתוקפושל
הצומאפשרתאתפתיחתהמקום,כלעודפתיחתונאסרה
בחיקוקצכמוכלהצווים,ניתןלבטלצוכאמורבהחלטה
2צחאו סעיף לפי בהשגה )ז(, קטן סעיף לפי בעיוןחוזר

בהחלטתביתמשפטבעתירהלפיסעיף2צטצ

כדילהתמודדעםמקומותהחוזריםומבצעיםהפרות
המצדיקותהוצאתצוויסגירה,מוצעלהוסיףאתסעיף
קטן)דע(,ולקבועכיבמקרהשבובוצעההפרהנוספתבכל
)ב( או )צ( או 2צב)א()2( בסעיף המנויות מהעילות אחת
בתוך0צימיםמתוםתקופתתוקפושלצוסגירהמינהלי
סגירה צו לתת המורשה הגורם יוכל לכן, קודם שניתן
מינהלינוסףשתקופתתוקפולאתהיהמוגבלתל־עימים,
אלאתוכללהימשךעד4עימיםצמשךזמןזהמשקףאת
ומפר החוזר ממקום הנשקף המוגבר הבריאותי הסיכון
אתההוראותשנועדולהגןעלהציבורמפניהתפשטות

נגיףהקורונהצ

מוצעלהוסיףלחוקסמכויותמיוחדותאתסעיף  סעיף 3
בסעיף כהגדרתו מורשה גורם המסמיך 2ציא 
2צאלחוקהאמור)ראשהרשותהמקומיתשבתחומהנמצא
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ו–)ז(ו־2צגעד2צייחולו )גע(, הוראותסעיפים2צב)ג(, )ב(
לענייןצוסגירהמינהלילמוסד,בשינוייםהמחויביםובשינוי
זה:בסעיף2צו)ב(,אחרי"שלהוראהמהוראותהגבלתפעילות"

יבוא"לענייןמוסד"צ"

תיקוןפקודת
בריאותהעם

בפקודתבריאותהעם,940ע2,בסעיף20ד)ג(,המילים"כמשמעותהבסעיף2)ג(לחוק4צ
העבירותהמינהליות"-יימחקו,ובסופויבוא"בסעיףזה,"עבירהמינהליתחוזרת"-

לענייןעבירהמינהליתכאמורבסעיף20ג)ע(או)2(-עבירהמינהליתשעבראדם )ע(
בתוךשלוששניםמיוםשעברלפניכןאותהעבירה)בסעיףזה-העבירההקודמת(,

והתקייםלגביהעבירההקודמתאחדמאלה:

הואשילםבשלהקנסמינהליאוהורשעבשלה; )א(

חלפויומייםמיוםשהומצאהלוההודעהעלהטלתהקנסהמינהליבעבירה )ב(
הקודמת;

)4(-עבירהמינהליתחוזרת 20ג)צ(או לענייןעבירהמינהליתכאמורבסעיף )2(
כמשמעותהבסעיף2)ג(לחוקהעבירותהמינהליות"צ

ו–)ז(ו־2צגעד2צייחולו )גע(, הוראותסעיפים2צב)ג(, )ב(
לענייןצוסגירהמינהלילמוסד,בשינוייםהמחויביםובשינוי
זה:בסעיף2צו)ב(,אחרי"שלהוראהמהוראותהגבלתפעילות"

יבוא"לענייןמוסד"צ"

בפקודתבריאותהעם,940ע2,בסעיף20ד)ג(,המילים"כמשמעותהבסעיף2)ג(לחוק4צ
העבירותהמינהליות"-יימחקו,ובסופויבוא"בסעיףזה,"עבירהמינהליתחוזרת"-

תיקוןפקודת
בריאותהעם

לענייןעבירהמינהליתכאמורבסעיף20ג)ע(או)2(-עבירהמינהליתשעבראדם )ע(
בתוךשלוששניםמיוםשעברלפניכןאותהעבירה)בסעיףזה-העבירההקודמת(,

והתקייםלגביהעבירההקודמתאחדמאלה:

הואשילםבשלהקנסמינהליאוהורשעבשלה; )א(

חלפויומייםמיוםשהומצאהלוההודעהעלהטלתהקנסהמינהליבעבירה )ב(
הקודמת;

)4(-עבירהמינהליתחוזרת 20ג)צ(או לענייןעבירהמינהליתכאמורבסעיף )2(
כמשמעותהבסעיף2)ג(לחוקהעבירותהמינהליות"צ

המוסד, קצין משטרה בדרגת סגן־ניצב ומעלה או רופא 
מחוזי(, על יסוד דין וחשבון שהגיש גורם מוסמך, להוציא 
צווי סגירה מינהליים למוסדות המקיימים פעילות חינוך 
פעילות כאמור שנקבע  על  לאיסור  בניגוד  לתלמידים, 
)2( לחוק כאמור לעיל או  בתקנות לפי סעיף 10)ב()1( או 
מכוח סעיף 18 לחוק סמכויות מיוחדות, שעניינו הגבלות 

באזורים מוגבלים.

לפיהמוצע,הגורםהמורשהיוכללצוותבכתבעל
הגורםהאחראיעלהמוסדכהגדרתוהמוצעת,מנימוקים
שיירשמובצו,לסגוראתהמוסדאוחלקממנולתלמידיםצ

התיקוןהמוצענועדלתתכליםנוספיםלהתמודדות
עםהפרותכאמורלעילשלמוסדותחינוךהפועליםבניגוד
לאיסורעלפתיחתם,באופןשיאפשראתסגירתםהפיזיתגם
אםאינםנעניםלהוראההנורמטיביתהאוסרתאתהפעלתםצ

940ע העם, בריאות לפקודת 20ד)ג( סעיף  סעיף 4
)להלן-הפקודה(,קובעכיהעונשעלעבירה 
2)ג(לחוקהעבירות מינהליתחוזרתכמשמעותהבסעיף
העבירות חוק - )להלן התשמ"ו-985ע המינהליות,
המינהליות(,שהיאאחתמהעבירותהמנויותבסעיף20ג
לפקודה,הואכפלהקנסהמינהליהקבועלהפרתאותה
לחוק 2)ג( סעיף לפי חוזרת" מינהלית "עבירה הוראהצ
אדם שעבר מינהלית עבירה היא המינהליות העבירות
עבירה אותה כן לפני שעבר מיום שנים שלוש בתוך

והתקייםלגביהעבירההקודמתאחדמאלה:

הואשילםבשלהקנסמינהליאוהורשעבשלה; )ע(

או הקנס לביטול בקשה להגשת המועדים חלפו )2(
להודעהעלבקשהלהישפט,והואלאהגישבקשותכאמור

אושנדחתהבקשתולביטולההודעהעלהטלתהקנסצ

בענייןהפרהשלחובתבידודכאמורבסעיף20ג)ע(
לפקודהאואיסורהגעהלבידודבתחבורהציבוריתכאמור
2)ג()2( בסעיף הקבועה הדרישה לפקודה, 20ג)2( בסעיף
לחוקהעבירותהמינהליותבדברחלוףהמועדיםלהגשת
הבקשהלביטולאולהודעהעלבקשהלהישפטשמשכם
0צימים,אינהמאפשרתאתהחמרתהענישהבשלהפרה
חוזרתצחובתהבידודמעצםטיבהחלהלתקופהשל4עימים
לכלהיותר,ולכןגםכאשראדםמפרכמהפעמיםאתחובת
הבידודבתוךתקופהזו,ולאהתקיימההחלופההאמורה
בפסקה)ע(להגדרה"עבירהמינהליתחוזרת",היינואותו
העבירה בשל הורשע ולא מינהלי קנס שילם לא אדם
הקודמת,לאיהיהניתןלהטילעליוקנסכפולבשלביצוע
עבירהמינהליתחוזרתצעקבהאמור,מוצעלתקןאתסעיף
20ד)ג(לפקודהולקבועכיהפרתחובתבידודאואיסור
תיחשב לעיל, כאמור ציבורית בתחבורה לבידוד הגעה
"עבירהמינהליתחוזרת",גםאםלאהתקיימההחלופה
)ע(להגדרה,לאחרשחלפויומייםבלבדמיום שבפסקה
שהומצאהלאדםהמפרהודעהעלהטלתהקנסהמינהלי

בעבירההקודמתצ

ע"ר940ע,תוס'ע,עמ')ע(ע9ע,)א(9צ2;התש"ף,עמ'428צ 2
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