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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )תיקון מס' 10( )הארכת תוקף והוראות נוספות(, התשפ"ב-2021

שעה(,1צתיקוןסעיף1 )הוראת החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות בחוק
התש"ף-12020)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-

נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות חוק  כללי
התש"ף-2020 הקורונההחדש)הוראתשעה(, 
נחקק אשר מיוחדות(, סמכויות חוק או החוק - )להלן
העיקרית החקיקתית התשתית הוא ,2020 יולי בחודש
עם להתמודדות הכלים את ישראל לממשלת שמקנה
האתגרהמיוחדשפשטבישראלובעולםכולו-פנדמיה
SARS-CoV-2 כתוצאהמהתפרצותוהתפשטותהנגיף
COVID-19)להלן-המחלהאוהנגיף(, הגורםלמחלה
ועםתוצאותיהמסכנותהבריאותצבמדינתישראלנחוועד
כהארבעהגליתחלואה,כלאחדחמורמקודמו,וכעתהגל
הרביעיבדעיכהצמכוחהחוקמוסמכתהממשלהלקבוע,
נגיף התפשטות מניעת לשם שונות הגבלות בתקנות,
הקורונהצואולםסמכותהממשלהלהתקיןתקנותכאמור
מותניתבכךשהממשלההכריזהעלמצבחירוםבשלנגיף
הקורונה,לאחרששוכנעהכיישסיכוןממשילהתפשטות
רחבהשלהנגיףולפגיעהמשמעותיתבבריאותהציבור,
ובשלכךמתחייבלנקוטפעולותמכוחהסמכויותהקבועות
בחוקזהצתקופתתוקפהשלההכרזה,לפיהחוקהקיים,
לאתעלהעל5צימים,והממשלהרשאית,באישורועדת
החוקהחוקומשפטשלהכנסת)להלן-ועדתהחוקה(,
להאריךאתתוקפהשלההכרזהלתקופותנוספותשלא
יעלועל60ימיםכלאחתצעםחקיקתהחוקהוכרזעלמצב
חירוםבשלנגיףהקורונהלתקופהשל5צימיםלפיסעיף
51לחוק,ומאזהוארכהההכרזהברצףעדיוםי"טבטבת
2021(,אועדלפקיעתהחוק,לפי )23בדצמבר התשפ"ב

המוקדםצ

תוקפהשלהכרזה קובעכיבתקופת צלחוק סעיף
כאמור,רשאיתהממשלהלהתקיןתקנותלהגבלתהפעילות
עסק, בבתי עבודה, במקומות והפרטי, הציבורי במרחב
תחבורה על הגבלות רווחה, במוסדות חינוך, במוסדות
ותעופהועוד)כמפורטבסעיפים6עד12לחוק(,אםשוכנעה
כיהדברדרושלשםמניעתהדבקהבנגיףהקורונהבקרב
הציבורולשםצמצוםהתפשטותו,צמצוםהיקףהתחלואה
אוהגנהעלאוכלוסיותבסיכון,והכולרקלתקופהובמידה
הדרושותלצורךהשגתהמטרותהאמורות,לאחרשנשקלו
החלופותלהשגתן,הפגיעהבזכויותוההשפעותעלהמשקצ

כמוכןסעיףצלחוקקובעאתאופןהפיקוחהפרלמנטרי
עלהתקנתהתקנות,ובמסגרתו,ככלל,מובאותהתקנות
למעט לתוקף, כניסתן לפני הכנסת של ועדה לאישור
התקנותנכנסות ואז במקריםשבהםמתקיימתדחיפות,
לתוקףבאופןמיידיוהכנסתיכולהלדוןולהחליטבדיעבד

בתקופות חלקי, או מלא באופן לבטלן, או לאשרן אם
שנקבעובאותוסעיףצ

נוסףעלכך,נקבעובחוקהוראותבענייןהכרזהעל
אזוריםמוגבלים,בידודבמקומותלבידודמטעםהמדינה
והוראותאכיפהועונשיןלענייןההגבלותהקבועותבתקנותצ

להטלת משפטית תשתית קובע שהחוק מאחר
הגבלותשונות,חלקןחמורותביותר,הואנחקקכהוראת
שעה,למשךהתקופהשבהנדרשתההתמודדותעםנגיף
הקורונהצבתחילהנקבעכיהחוקיעמודבתוקפועדיוםכ'
בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(צבתיקוןלסעיף50לחוק,
)1ביולי2021(, שנכנסלתוקףביוםכ"אבתמוזהתשפ"א
נקבעכיהחוקיעמודבתוקפועדיוםכ"ובכסלוהתשפ"ב

)30בנובמבר2021(צ

חירום מצב על וההכרזה החוק חקיקת מאז ואכן,
מכוחו,הותקנולפיהחוקתקנותשונותהמטילותהגבלות
עלהפעילותבמרחבהפרטיוהציבורי,אשרלעיתיםהגיעו
עדכדיהטלתסגריםעלהציבורבישראלצהגבלותאלה
כניסה על התקהלויות, על הגבלות השאר, בין כללו,
לישראלויציאהממנה,עלפעילותבתיעסק,עלמקומות
עבודהומקומותפתוחיםלציבור,עלקיוםאירועים,על
פעילותבמוסדותחינוך,עלפעילותתחבורה,תעופהועודצ
לפיסעיףצהאמור,התקנותהותקנולתקופהשלאעולה
עלהתקופותהקבועותבחוק)עד7ימים,צ1ימיםאו28

ימים,לפיהעניין(צ

נכוןלמועדזה,ההגבלותהתקפותשנקבעובתקנות
ציבורי במקום פעילות הגבלת בענייני הן החוק מכוח
ועסקי,הגבלתפעילותבמוסדותחינוך,תוירוקלעובדים
במקומותעבודה,הגבלותבתחוםהתעופהוחובתבדיקה
בכניסהלישראלצהתקנתהתקנותמכוחהחוקנעשתהבעבר
ונעשיתגםהיוםבהתאםלצורךבהןלפימצבהתחלואה
מכוח בתקנות שנקבעו ההגבלות על נוסף המשתנהצ
החוק,מוטלותעלהציבורגםהגבלותמכוחצובריאות
)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות( העם

)הוראתשעה(,התש"ף-2020)להלן-צובידודבית(,אשר
קובעהוראותבדברעטייתמסכהובידודשלהבאיםמחו"ל

אומישהיובמגעעםחולהצ

2020(החלה בדצמבר 20( התשפ"א בטבת ה' ביום
מדינתישראלבמבצעחיסוניםרחבהיקףצ

2021החלההתפרצותתחלואה יוני באמצעחודש
נוספת-המכונה"הגלהרביעי"צ

ס"חהתש"ף,עמ'266,התשפ"א,עמ'22צצ 1
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ההגדרה"אישורהחלמה"-תימחק; )1(

בהגדרה"ועדהשלהכנסת",בסוףהרישהיבוא"ואםלאהוקמהועדתהכנסת )2(
הכנסת, לחוק 2א בסעיף כמשמעותה המסדרת שהוועדה הכנסת של ועדה -

התשנ"ד-צ2199,קבעהלענייןזה";

ההגדרה"אישורהחלמה"-תימחק; )1(

בהגדרה"ועדהשלהכנסת",בסוףהרישהיבוא"ואםלאהוקמהועדתהכנסת )2(
הכנסת, לחוק 2א בסעיף כמשמעותה המסדרת שהוועדה הכנסת של ועדה -

התשנ"ד-צ2199,קבעהלענייןזה";

המאומתים במספר חדשים שיאים נרשמו זה בגל
היומי,וכןקצבהעלייהבתחלואההקשהוהתמותההיה
מהירמאודצגלזההתאפייןבתחלואהקשהותמותהגם
בקרבאוכלוסייהצעירהיחסית,בגילי0צעד60,שמרביתה
אינהמחוסנתצהמורכבותהרפואיתהגבוההשלהחולים
בגלזה,יצרהעומסרב,חריגוממושךעלמערךהאשפוז
החדשים החולים מספר נמרציםצ טיפולים על בדגש
הידועיםבגלזהעלהעלחצימיליון,כאשרעדכהמתחילת
המגפהאובחנו1,331,932מאומתיםלנגיף)נכוןליוםכ"ח

בחשווןהתשפ"ב)3בנובמבר2021((צ

יצאמשרדהבריאותבמבצע 2021 אוגוסט בחודש
חיסוןבמנתהדחף)בוסטר(לכללהאוכלוסייהמעלגיל12צ

החולים של היומי שמספר שבועות, כמה זה
המאומתיםהחדשיםבמגמתירידהיציבהצלהערכתגורמי
המקצועבמשרדהבריאות,חלקניכרמהירידהבתחלואה
התחלואה, לצמצום אמצעים כמה של לשילוב מיוחס
ובראשובראשונהלחיסוןהקורונה,וזאתלצדההגבלות
הנוספותהמוטלותלפיתקנותמכוחהחוקומכוחפקודת

בריאותהעם,0צ19,כאמורצ

לפיעמדתגורמיהמקצועבמשרדהבריאות,לנוכח
מצבהתחלואהבישראלוגליהתחלואההקודמים,המסקנה
היאכימגפתהקורונהמאופיינתבגליתחלואהחוזרים,
את או הבא לגל עד הזמן משך את להעריך ניתן ולא

ההיתכנותהאמיתיתלהתרחשותוצ

ואלהגורמיהסיכוןהעיקרייםהמבססיםמסקנהזו:

אי–הגעהלשיעורהתחסנותבאוכלוסייההמאפשר )1(
28%מאוכלוסייתמדינתישראלעדיין "חסינותעדר"-
אינםמוגניםכלל)אינםמחוסניםאואינםמחלימים(צבתוך
כך,נכללים2מיליוןילדיםמתחתלגיל12שבעבורםעדיין
לאאושרחיסוןהקורונהצלשיעורהאמורמתווספתקבוצה
שלכ–132צ1מיליוןאזרחיםשטרםקיבלואתמנתהדחף
קבלת ממועד לפחות חודשים 5 שחלפו לאחר )בוסטר(
מנתהחיסוןהשנייה,ולכןמוגניםבאופןחלקיבלבד,וגם

המוגנותהחלקיתשלהםתמשיךלדעוך;

תחלואה ההגנהמפני רמת ירידהביעילות המשך )2(
במחוסניםובמחלימים;

המשךפנדמיהעולמית-רובמדינותהעולםחוואו )3(
ממשיכותלחוותגלתחלואהמשמעותיעלרקעהתפשטות
זןהדלתאצגםלזןהדלתאעצמונוצרוכמהתת–וריאנטים
שמשמעותםהקליניתוהאפידמיולוגיתטרםברורהדיהצ
ריבוימוטציותשלנגיףהקורונהבאלידיביטויבמדינות
אשרממשיכותלחוותגליתחלואהמשמעותייםעםאחוזים
גבוהיםשלתחלואהחוזרת)כדוגמתברזילומקסיקו(צאףעל
פישחלהעלייהבקצבההתחסנותבמדינותרבותעולם,
עדיין,לפיהערכותארגוןהבריאותהעולמי,רקכ–50%
מאוכלוסייתהעולםמחוסנתאומחלימהנכוןלסוףחודש

ספטמבר2021;

סכנהמכניסתוריאנטיםנוספיםשהחיסוןיעילפחות )צ(
לתופעת מתייחס נגיף" של "וריאנט המינוח - בפניהם
אשר הנגיף, של המקורי הזן של מוטציותבגנום יצירת
יוצרתוריאנטיםמוטנטייםשלהנגיף,חלקםידועיםכבר
עכשיוכבעליפוטנציאלהדבקהגבוהיותר,אוחשודים
כאלימיםיותרצאחדהחששותהעיקרייםבניהולהמגפה
בשלבזה,הואכניסהשלוריאנטחדששלהנגיףשפוגע
במנגנוןההגנהשמקניםהחלמהאוחיסון)באופןמלאאו
האמור מהסוג וריאנטים של תפוצה הרחבת או חלקי(,
שהצליחולהיכנסלישראלצסיכוןנוסףהואהופעתוריאנט
מידבקאואליםיותרשיכוללפגועבאוכלוסייהשאינה

מחוסנתצ

וארגוני העולמי הבריאות ארגון הערכות פי על
בריאותמוביליםאחריםבעולם,הפנדמיההעולמיתצפויה
תלויים יהיו ומאפייניה ,2022 סוף עד לפחות להימשך
בהתנהגותהאוכלוסייה,בהחלטותממשלהבדברמדיניות
ההתמודדותעםהמגפה,בקצבייצורחיסונים,בהרחבת
הכיסויהחיסוניובהתאמותחיסוניםלווריאנטיםהשוניםצ
החיסוניםצפוייםלספקהגנהארוכתטווח,אךמשךהזמן
שיידרשעדשמרביתמדינותהעולםיגיעולכיסויחיסוני
נרחבשייצרחסינותעדרהואארוךצגםלאחרהשגתכיסוי
חיסונירחב,היווצרותמוטציותשלהנגיףעלולהלפגוע

ביעילותהחיסוניםוברמתההגנההמוקניתצ

ס"חהתשנ"ד,עמ'0צ1צ 2
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אחריההגדרה"תחבורהציבורית"יבוא: )3(

""תעודתמחוסן","תעודתמחלים"-תעודתמחוסןתקפהאואישורהחלמהתקף
כמשמעותםבהוראותלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,0צ319,בהתאמה;";

בהגדרה"תשאול",בסופהיבוא"קיומהשלתוצאהשליליתבבדיקהעדכנית )צ(
כמשמעותהבסעיף8א,תעודתמחוסןאותעודתמחלים"צ

בעקבותתמונתהמצבהקיימתשלהתחלואהבעולם,
ההערכהבדברהמשךהפנדמיה,וכןקצבהתפשטותשל
וריאנטיםמסוכניםשחלקםחשודיםכעוקפימנגנוניהגנה
ובשל בישראל, והתפשטותם חדירתם מייצר, שהחיסון
סביר חשש יש - באוכלוסייה החלקי החיסוני הכיסוי
של אי–ספיקה של למצב עד בתחלואה עלייה למגמת
מערכתהבריאותוכןלהופעתגליתחלואהנוספים,וכל

גליהיהיותרחמורמקודמיובהיקףהתחלואהובמשכוצ

לנוכחהאמור,נדרשתהארכהשלהחוקהמהווהאת
התשתיתהמשפטיתלהטלתהגבלותבתקנותמכוחו,לשם
שמירהעלבריאותהציבורצזאת,כדילמנועסיכוןממשי
להתפשטותרחבהשלנגיףהקורונהבישראלולפגיעהקשה
בבריאותהציבוראשרעשויהלחולאםלאתתאפשרנקיטת

ההגבלותוהצעדיםלצמצוםהתפשטותהתחלואהצ

התשתית של קיומה המשך את להבטיח כדי
המשפטיתהמאפשרתהטלתהגבלותכאמור,מוצעלתקן
אתסעיף50לחוקהקובעשתוקפושלהחוקפוקעביוםכ"ו
בכסלוהתשפ"ב)30בנובמבר2021(ולהאריךאתתוקפושל
החוקבשנהנוספת,עדיוםז'בטבתהתשפ"ג)31בדצמבר

2022(צ

נוסףעלכךמוצעלתקןאתהחוקבכמהנושאים,עקב
ועד חקיקתו שמיום בתקופה מהפעלתו שנצבר הניסיון

היום,וביןהשארבנושאיםאלה:

מוצעלבטלאתסעיף3אלחוקהעוסקבמצבחירום
מיוחדוכןאתסעיף7)ב(לחוקהעוסקבאפשרותלהטיל

בתקנות,הגבלותעלהפגנותבזמןמצבחירוםמיוחדצ

כמוכן,מוצעלהוסיףסעיףהמסמיךאתהממשלה
להתקיןתקנותשיקבעוחובתהצגהשלתוצאהשלילית
בבדיקתקורונה,תעודתמחליםאותעודתמחוסןתקפה
כתנאילכניסהלמקומותכגוןמקומותפתוחיםלציבור,בתי
עסק,מקומותעבודהועוד)המנוייםבסעיפים8ו–9עד12
לחוק(צתיקוןזהנועדלעגןאתהסמכותלדרושתוצאת
בדיקהאותוירוק,למעןהסדרהטובובלילגרועמהסמכות

הנתונהכברכיוםלהתקנתתקנותבענייןזהצ

בכלהנוגעלקנסותעלהפרותשלהוראותשנקבעו
בתקנות,מוצעלהוסיףהוראהלענייןהבנייתמדרגקנסותצ
ניתן שבשלהן העבירות לרשימת להוסיף מוצע כן כמו
10,000שקלים לקבועבתקנותקנסמינהליבסךשלעד
חדשיםגםעבירהשלהפרתהחובהלמנועכניסהלמקום
שלאדםשלאהציגתוצאהשליליתבבדיקהעדכניתאו

שלאהציגתעודתמחוסןאותעודתמחליםצעודמוצע
להתאיםאתגובההקנסותודירוגןבכלהנוגעלהפרותשל
הוראותבאזורמוגבל,כךשיתאימולהסדרשחללגביהפרת

התקנותבאופןכלליצ

לפיקוח בקשר תיקונים כמה מוצעים כך, על נוסף
טכנולוגיעלחייביבידוד:ראשית,מוצעלקבועכיהתקופה
להארכתההכרזהעלבידודבפיקוחטכנולוגיתוארך,ככלל,
28 )במקום אחת כל ימים 60 על עולות שלא לתקופות
ימיםכפישקבועכיום(,באישורועדתהחוקהצשנית,מוצע
לקבועכיהממשלהתוכללקבועבהכרזהכיהיאלאתחול

עלקטיניםצ

בריאות שירותי לראש סמכות להוסיף מוצע, עוד
הציבורבמשרדהבריאותאוסגנו,אולרופאמחוזי,לסגור
מוסדהמקייםפעילותחינוךבשלשהייתאדםהמאומת
אפידמיולוגיתצ חקירה לשם או במוסד, הקורונה לנגיף
סמכותזוקבועהכיוםכסמכותשניתןלקבועבתקנותלפי
סעיף10לחוק,ותחתזאתמוצעלקבועאותהכסמכותבחוק
עצמוצכמוכןמוצעלאפשרסגירתמוסדחינוךכאמוראם
זןמסוכןשלנגיף ישחששששההבמקוםאדםהנושא

הקורונהצ

מוצעלתקןאתסעיףההגדרותלחוקבעניינים  סעיף 1 
אלה: 

ראשית,מוצעלמחוקאתההגדרה"אישורהחלמה",
ו"תעודת מחוסן" ל"תעודת הגדרה להוסיף ותחתיה
מחלים"צההגדרה"אישורהחלמה"כברכוללתבנוסחה
הקייםתעודתמחליםותעודתמחוסן,והתיקוןנועדלשם

הבהרתהמונחיםהמופיעיםבסעיפיהחוקבלבדצ

שנית,מוצעלתקןאתההגדרה"ועדהשלהכנסת",
שבהנקבעוהוועדותשלהכנסתשבסמכותןלדוןבתקנות
מכוחהחוק,לפיהנושאיםהשוניםשבתחוםעניינןצלפי
ההגדרההקיימת,אםלאהוקמהועדהמהוועדותהמנויות
בהגדרה-תהיהמוסמכתלדוןבתקנותועדהשלהכנסת
שוועדתהכנסתקבעהלענייןזהצמוצעלתקןאתההגדרה
כךשייקבעבהשאםלאהוקמהועדתהכנסת-תהיה
מוסמכתלדוןבתקנותועדהשלהכנסתשהוועדההמסדרת

קבעהלענייןזהצ

שלישית,מוצעלתקןאתההגדרהל"תשאול",אשר
נדרשלקייםאםנקבעהחובהלכךבתקנותלפיהחוק,כך
שתכלול,ביןהשאר,תשאולגםלענייןקיומןשלתוצאה
שליליתבבדיקתקורונה,תעודתמחוסןאותעודתמחליםצ

ע"ר0צ19,תוס'1,עמ'191צ 3
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תיקוןכותרת
פרקב'

בפרקב'לחוקהעיקרי,בכותרת,המילים"אומצבחירוםמיוחד"-יימחקוצ2צ תיקוןכותרתבפרקב'לחוקהעיקרי,בכותרת,המילים"אומצבחירוםמיוחד"-יימחקוצ2צ
פרקב'

הכרזה לעניין הוראות קובע לחוק 3א סעיף  סעיפים
הקורונה, נגיף בשל מיוחד חירום מצב על ,)1(5 ,4 ,2 
בהתקיימםשלתנאיםהמפורטיםבאותוסעיףצ  6 ו–22

3אמאפשרתהטלתהגבלות הכרזהלפיסעיף 
משמעותיותעלקיוםהפגנותבאמצעותהתקנתתקנות
7)ב(לחוקצהיותשלאצפויכיייעשהשימוש לפיסעיף
עתידיבהוראותאלהמוצעלמחוקאתסעיף3אובהתאמה
אתסעיף7)ב(לחוקוכןלתקןאתכותרתפרקב',סעיףצ)ג(,

שמוצע לסעיפים המתייחסים לחוק 7צ וסעיף 10 סעיף
למוחקםכאמורצ

וזהנוסחושלסעיף3אשמוצעלמוחקו:

"הכרזה על מצב חירום מיוחד בשל נגיף הקורונה

שוכנעההממשלה,בתקופתתוקפהשלהכרזה )א( 3אצ
עלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה,כיישהתפשטותרחבה
שלנגיףהקורונההגורמתלפגיעהחמורהבבריאותהציבור
מגבלות הקובעות זה חוק לפי תקנות בתוקפן ועומדות
מלאותבתקופתתוקפהשלהכרזהכאמורוכיישהכרח
בקביעתמגבלותנוספותכאמורבסעיף7)ב(כדילהפחית
אתחומרתהפגיעהבבריאותהציבור,רשאיתהיאלהכריז
זה- )בסעיף הקורונה בשלנגיף מיוחד מצבחירום על

הכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונה(צ

מגבלותמלאותכאמורבסעיףקטן)א(הןכלאלה: )ב( 

תקנותלפיפסקה)1(בסעיף7)א(,המגבילות )1(
סייגים והקובעות המגורים, ממקום יציאה
המפורטות הפעולות קיום את המבטיחים
בפסקאותמשנה)א(עד)יט(שלאותהפסקהרק
בתחוםהיישובשבונמצאמקוםמגוריושלאדם;
עלאףהאמור,בתקנותכאמורניתןלקבועלגבי
הפעולותהאמורותאוחלקמהןכיניתןלקיימן
מחוץליישובאםמקוםביצועןהואמחוץליישוב

אושלאניתןלקיימןבתחוםאותויישוב;

תקנותלפיפסקה)2(בסעיף7)א(,המגבילות )2(
שמירתמרחקבמרחבהציבורישלעד2מטרים,
במרחב התקהלות והמגבילות האפשר, ככל
הציבורישללאיותרמ–20אנשיםבשטחפתוח,
ובמבנה-שללאיותרמ–10אנשים;אולםבטיפול
קבוצתיבמסגרתרווחהישתתפולאיותרמ–15
אנשיםבמבנהולאיותרמ–20אנשיםבשטחפתוח;

פתיחה האוסרות ,8 סעיף לפי תקנות )3(
עובדים שהיית של או עסקים של הפעלה או
מקומות או עסקים למעט עבודה, במקומות
או "עסקים זו, משנה בפסקת חיוניים; עבודה
או העסקים סוגי - חיוניים" עבודה מקומות
מקומותהעבודההמפורטיםבתקנותלפיסעיף8,
כנוסחןביוםתחילתושלחוקסמכויותמיוחדות

)הוראת החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות
שעה()תיקוןמס'2(,התשפ"א-2020,ועסקיםאו
מקומותעבודהנוספיםשנקבעובתקנותכאמור
לאחראותומועד,ובלבדשהעסקיםאומקומות
העבודההנוספיםכאמורמספקיםשירותיםאו
מוצריםחיונייםאושהםבעלימאפייניםדומים
למאפייניהעסקיםאומקומותהעבודהשנקבעו

בתקנותבמועדהאמור;

מוסדות הפעלת המגבילות תקנות צ( (
שמקיימיםפעילותחינוךשלפיהןנאסרתפתיחת
מוסדותכאמורלתלמידים,למעטהפעלתגופים
אומוסדותכמפורטבסעיף10)ג(ולמעטפנימיות
לעניין ;)3( עד 10)ד()1( בסעיף כאמור ובחינות
בה מסגרתשמתגוררים "פנימייה"- זו, פסקה
תלמידים,המספקתלתלמידיםמגוריםומעטפת
חינוכית,חברתיתאוטיפוליתבכלשעותהיממה,
כאמור פעילות המקיים תורני מוסד לרבות
ופנימייהכאמורבסעיף10)ג()5(,ולמעטמסגרת

חוץ–ביתית;

לפיהן שניתנו הוראות או תקנות )5 (
ציבורית תחבורה של הפעלה המאפשרות
במידההמזעריתהנדרשת,בלבד,לצורךנגישות
התאפשרה והפעלתם שפתיחתם למקומות

כאמורבפסקאות)3(ו–)צ(;

שאינו ברכב נסיעה המגבילות תקנות )6(
תחבורהיבשתיתבהתאםלהוראותסעיף6צ

איןבהוראותסעיףקטן)ב(כדילגרועמסמכות )ג( 
הממשלהלקבועהגבלותנוספותעלהוראותאותוסעיף
קטןמכוחסעיפים6עד12,בעתתוקפהשלהכרזהעלמצב
חירוםבשלנגיףהקורונהאובעתתוקפהשלהכרזהעל

מצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונהצ

מיוחד חירום מצב על הממשלה תכריז לא )ד( 
בשלנגיףהקורונהאלאלאחרשהובאולפניהעמדתשר
מטעםמשרדהבריאות דעתמקצועית הבריאותלחוות
המבססתאתקיומושלהמצבהבריאותיהחמור;הוראות
סעיף2)ב(ו–)ג(יחולועלהכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשל

נגיףהקורונה,בשינוייםהמחויביםצ

הכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונה )ה( 
תעמודבתוקפהלתקופהשתיקבעבהבהתחשבבחומרת
7ימים,אךלאיותר המצבהבריאותי,ושלאתעלהעל
מתקופתתוקפהשלההכרזהעלמצבחירוםבשלנגיף

הקורונה,ורשאיתהממשלה-

לתקופות ההכרזה של תוקפה את להאריך )1(
נוספותשלאיעלועל7ימיםכלאחת,ובלבדשתקופת

ההכרזההכוללתלאתעלהעל21ימים;
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בסעיף2)ד(לחוקהעיקרי,בפסקה)2(,בסופהיבוא"הארכתתוקפהשלההכרזהתפורסם3צתיקוןסעיף2
ברשומותותיכנסלתוקףעםפרסומהאובמועדמאוחריותרשנקבעבהושאינועולה

על5ימיםממועדהחלטתהממשלהעלהארכתההכרזה"צ
סעיף3אלחוקהעיקרי-בטלצצצביטולסעיף3א

בסעיףצלחוקהעיקרי-5צתיקוןסעיףצ

בסעיףקטן)ג(,המילים"ותקנותלפיסעיף7)ב(-שלאתעלהעלשבעהימים"- )1(
יימחקו,והסיפההחלבמילים"ולענייןתקנותלפיסעיף7)ב("-תימחק;

בסעיףקטן)ד(- )2(

בפסקה)1(,במקום"צ2"יבוא"8צ"; )א(

במקוםפסקה)3(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבפסקה)1(,רשאיתהממשלהלהתקיןתקנותשייכנסו )3("
לתוקףבמועדמוקדםמהמועדהאמורבאותהפסקהובלאאישורהוועדה

שלהכנסתכאמורבה,באחדמאלה:

מתקיימותנסיבותמיוחדותשלדחיפותהמחייבותכיתקנות )א(
מסוימותייכנסולתוקףבמועדמוקדםיותר,והממשלהשוכנעה,
מנימוקיםמקצועייםשהציגבפניהמשרדהבריאות,כיהכניסה
לתוקףבמועדמוקדםכאמורדרושהלשםמניעתהדבקהבנגיף
הקורונהבקרבהציבורוצמצוםהתפשטותו,צמצוםהיקףהתחלואה

אוהגנהעלאוכלוסיותבסיכון;

עניינןשלהתקנותבהקלהמהגבלותקיימות,בלבד; )ב(

באישורועדתהחוקה-להאריךאתתוקפהשל )2(
ההכרזהלתקופותנוספותשלאיעלועלצ1ימיםכל
זותובא אחת;בקשהלהארכתההכרזהלפיפסקה
לפניתום לפחות שלושהימים החוקה לפניועדת
החלטה החוקה ועדת קיבלה לא ההכרזה; תקופת
עדתוםתקופתההכרזה,יביאיושבראשהכנסתאת
הבקשההאמורהלהצבעהבכנסתבהקדםהאפשרי,
ולכלהמאוחרעדתוםשלושהימיםמתוםתקופת
ההכרזה,וההכרזהתוארךעדתוםהתקופההאמורה

אועדלמועדההצבעהבכנסת,לפיהמוקדםצ

הוראותסעיף3יחולו,בשינוייםהמחויבים,על )ו( 
ביטולהכרזהעלמצבחירוםמיוחדבשלנגיףהקורונהצ

נגיף בשל מיוחד חירום מצב על בהכרזה אין )ז( 
הקורונהלפיסעיףזהכדילגרועמתוקפהשלהכרזהעל

מצבחירוםבשלנגיףהקורונהלפיסעיף2צ"

מוצעלתקןאתסעיף2לחוק,העוסקבהכרזה  סעיף 3
ולקבוע הקורונה, נגיף בשל חירום מצב על 
כיהארכתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיף
הקורונהתפורסםברשומותותיכנסלתוקףעםפרסומה
5 עולהעל מאוחריותרשייקבעבהושאינו במועד או
ימיםממועדהחלטתהממשלהעלהארכתההכרזהצבכך
יתאפשר,במקרההצורך,אישורופרסוםשלהארכתהכרזה

עםקביעתמועדתחילהעתידי)עד5ימיםממועדהחלטת
של בדרך בהכרח ולא ההכרזה(, הארכת על הממשלה

כניסהמיידיתלתוקףבעתהפרסום,כפישהיהעדעתהצ

שהתקינה תקנות כי קובע לחוק צ)ד( סעיף  סעיף
של לוועדה יוגשו צ)א( סעיף לפי הממשלה  )2(5 
או כולן לאשרן, רשאית והוועדה הכנסת 
חלקן,שלאלאשרןאולשנותאתתקופתתוקפן,בתוךצ2
שעותמהמועדשהוגשולהצמוצעלהאריךאתהתקופה
האמורהשניתנתלפיקוחפרלמנטריבטרםכניסתהתקנות
הזמן פרק מוארך בכך שעותצ ל–8צ שעות מ–צ2 לתוקף,
שניתןלאישורהכנסתמראש,באופןשיגביראתהפיקוח
הפרלמנטריעלהתקנותעודבטרםכניסתןלתוקףציצויןכי
נוסףעלהפיקוחבטרםכניסתהתקנותלתוקף,לפיסעיףצ
בנוסחוהנוכחי,הוועדהשלהכנסת)ולאחרמכןהמליאה,
אםלאניתנההחלטהשלהוועדה(,רשאיתלהחליטבדבר
אישורהתקנותגםלאחרכניסתןלתוקף,בתוךפרקיהזמן

שנקבעובאותוסעיףצ

פסקה)3(לסעיףצ)ד(לחוקקובעתכיבהתקייםדחיפות
המחייבתכיתקנותמסוימותייכנסולתוקףבמועדמוקדם
יותר,רשאיתהממשלהלהתקינןבליאישורשלהוועדהשל
הכנסתכאמורבפסקה)1(וכיהתקנותיוגשולוועדהשל
הכנסתסמוךככלהאפשרלאחרפרסומןברשומותבליווי

דבריההסברוהתשתיתהעובדתיתשעמדהבבסיסןצ
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)3(יוגשולוועדהשלהכנסתסמוךככלהאפשר תקנותלפיפסקה )צ(
לאחרפרסומןברשומותבליווידבריהסברוהתשתיתהעובדתיתשעמדה
בבסיסההחלטהלהתקינן,ולענייןתקנותכאמורבפסקתמשנה)א(של
אותהפסקה-גםבפירוטהנסיבותהמיוחדותשלהדחיפותשחייבואת
כניסתןלתוקףשלהתקנותבמועדמוקדםיותר;לענייןאישורןשלתקנות

כאמוריחולוהוראותפסקאות)2()ב(עד)ה(צ"
בסעיף7לחוקהעיקרי-6צתיקוןסעיף7

סייגים ייקבעו כאמור "להגבלה במקום ברישה, ,)1( בפסקה )א(, קטן בסעיף )1(
שיבטיחואתקיום"יבוא"הגבלהכאמורלאתפגעבקיום";

סעיףקטן)ב(-בטלצ )2(

אחריסעיף8לחוקהעיקרייבוא:7צהוספתסעיף8א

"הצגתתוצאה
שליליתבבדיקה,
תעודתמחליםאו

תעודתמחוסן

הממשלהרשאיתמכוחסמכותהלפיסעיףצ,להתקין8אצ )א(
תקנותלהגבלתהכניסהלמקומותהמנוייםבסעיפים9,8,
11,10ו־12שלאדםשלאהציגלגורםהאחראיעלהמקום
תוצאהשליליתבבדיקהעדכניתשביצע,אואדםשלאהציג
תעודתמחוסןאותעודתמחלים,ולענייןחובתהגורםהאחראי
עלהמקוםלמנועכניסהשלאדםכאמורלמקוםשבוחלה

ההגבלה;לענייןזה-

"בדיקהעדכנית"-בדיקהמהסוגובתדירותכפישייקבע
בתקנות;

"אדם"-לרבותעובדאולקוחצ

)3(יוגשולוועדהשלהכנסתסמוךככלהאפשר תקנותלפיפסקה )צ(
לאחרפרסומןברשומותבליווידבריהסברוהתשתיתהעובדתיתשעמדה
בבסיסההחלטהלהתקינן,ולענייןתקנותכאמורבפסקתמשנה)א(של
אותהפסקה-גםבפירוטהנסיבותהמיוחדותשלהדחיפותשחייבואת
כניסתןלתוקףשלהתקנותבמועדמוקדםיותר;לענייןאישורןשלתקנות

כאמוריחולוהוראותפסקאות)2()ב(עד)ה(צ"

תיקוןסעיף7בסעיף7לחוקהעיקרי-6צ

סייגים ייקבעו כאמור "להגבלה במקום ברישה, ,)1( בפסקה )א(, קטן בסעיף )1(
שיבטיחואתקיום"יבוא"הגבלהכאמורלאתפגעבקיום";

סעיףקטן)ב(-בטלצ )2(

הוספתסעיף8אאחריסעיף8לחוקהעיקרייבוא:7צ

"הצגתתוצאה
שליליתבבדיקה,
תעודתמחליםאו

תעודתמחוסן

הממשלהרשאיתמכוחסמכותהלפיסעיףצ,להתקין8אצ )א(
תקנותלהגבלתהכניסהלמקומותהמנוייםבסעיפים9,8,
11,10ו־12שלאדםשלאהציגלגורםהאחראיעלהמקום
תוצאהשליליתבבדיקהעדכניתשביצע,אואדםשלאהציג
תעודתמחוסןאותעודתמחלים,ולענייןחובתהגורםהאחראי
עלהמקוםלמנועכניסהשלאדםכאמורלמקוםשבוחלה

ההגבלה;לענייןזה-

"בדיקהעדכנית"-בדיקהמהסוגובתדירותכפישייקבע
בתקנות;

"אדם"-לרבותעובדאולקוחצ

מוצעלצמצםאתהאפשרותלקבועכיהתקנותייכנסו
לתוקףבמועדמוקדםיותר,בלאאישורהשלהכנסת,כך

שיהיהניתןלהפעילהבשנימצבים:

דחיפות, של מיוחדות נסיבות קיימות אם ראשית,
ולאחרשהממשלהשוכנעהמנימוקיםמקצועייםשהוצגו
לה,כיהכניסהלתוקףבמועדמוקדםיותרדרושהלשם
וצמצום הציבור בקרב הקורונה בנגיף הדבקה מניעת
התפשטותו,צמצוםהיקףהתחלואהאוהגנהעלאוכלוסיות

בסיכוןצ

שנית,במקרהשעניינןשלהתקנותבהקלהמהגבלות
קיימותבלבדצ

כךלמשל,כאשרהממשלהמחליטהלאשרתקנות
בלא שלה, ביטול או קיימת ממגבלה הקלה בהן שיש
הוספהשלהגבלותחדשותאוהחמרהבהן,היאתהיה
רשאיתלקבועכיהתקנותייכנסולתוקףמיידי,אובתוך
תקופתהתארגנותמסוימת,אךבמועדמוקדםמהמועד
הדחיפות בסעיף לשימוש ההצדקה )1(צ בפסקה האמור
במקרהכזההיאהעובדהשמדוברבהקלהבלבד,ובמקרה
אין מסוימת, ממגבלה להקל שיש סבורה שהממשלה

הצדקהלהמשיךלהחילעלהציבוראתהמגבלהצ

במקרהשלקביעהכיהתקנותייכנסולתוקףבמועד
מוקדםיותר,בלאהבאתןלאישורהכנסתמראש,התקנות

יוגשולוועדהשלהכנסתסמוךככלהאפשרלאחרפרסומן
ברשומותבליווידבריהסברוהתשתיתהעובדתיתשעמדה
בבסיסההחלטהלהתקינןצבאשרלתקנותשהוחלטלקבוע
כיייכנסולתוקףבמועדמוקדםיותרבשלנסיבותמיוחדות
שלדחיפות-יוגשלוועדהשלהכנסתגםפירוטהנסיבות
המיוחדותשלהדחיפותשחייבואתכניסתןלתוקףשל

התקנותבמועדמוקדםיותר;

מוצעלהבהירכילענייןאישורןשלתקנותשהותקנו
)3(המוצעתבלאהעברהלאישורמראששל לפיפסקה
כלומר )ה(, עד צ)ד()2()ב( סעיף הוראות יחולו הכנסת,
הוועדהתהיהרשאיתלאשרן,כולןאוחלקן,לאלאשרןאו
לשנותאתתקופתתוקפן,ואםלאקיבלההוועדההחלטה
במועדיםהקבועיםבאותןהוראותיועברוהתקנותלאישור

המליאהכמפורטבאותןהוראותצ

8א,שבותעוגןבאופן מוצעלהוסיףאתסעיף  סעיף 7
מפורשהסמכותלקבועהוראותבדברמניעת 
כניסהלמקוםשלאדםשלאהציגתוצאהשליליתבבדיקת
מחלים תעודת או מחוסן תעודת או עדכנית קורונה

)"תוירוק"(צלפיהמוצע,הממשלהרשאיתמכוחסמכותה
לפיסעיףצלחוק,להתקיןתקנותלהגבלתהכניסהלמקומות
פתוחיםלציבור,מקומותעבודה,בתיעסק,מוסדותחינוך,
מוסדותרווחהועוד,המנוייםבסעיפים8ו–9עד12,של
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בין הממשלה, תשקול זה סעיף לפי תקנות בהתקנת )ב(
השפעת במקום, המסופק השירות חיוניות את השאר,
ההגבלותעלזמינותהשירות,זמינותהבדיקותהנדרשות,
הנגישותאליהןועלותן,מידתההכבדהשלההגבלותעלמי

שמבקשלהיכנסלמקום,ובייחודעלעובדיהמקוםצ

קביעתהוראהבתקנותלפיסעיףזהכיכניסהלמקום )ג(
אינהאפשריתבהצגתתוצאהשליליתבבדיקהעדכניתבלבד,

תיעשהבכפוףלכלאלה:

הגבלהכאמורלאתחולעלאדםשמבקשלהיכנס )1(
את לקבל במטרה חיוניים שירותים המספק למקום

אותםשירותים;

טעמים קיימים כי שוכנעה הממשלה )2(
אפידמיולוגייםשלפיהםהחלופהשלהצגתתוצאה

שליליתבבדיקהעדכניתאינהמספיקהצ"

בסעיף10לחוקהעיקרי-8צתיקוןסעיף10

בסעיףקטן)ב(,פסקה)2(-תימחק; )1(

סעיףקטן)ד(-יימחק,ואחריויבוא: )2(

מנהלמוסדאונאמןקורונהמוסדייהיהרשאילקבלאתפרטיהמידע ")ה(
שלהלןעלתלמידאועובדהמוסדהחייבבבידודועלתלמידאועובדהמוסד
המחזיקתעודתמחוסןאותעודתמחלים,לצורךביצועתוכניותלצמצוםבידודים,

וכןעלתלמידאועובדהמוסדהחייבבבידוד,לצורךמניעתכניסתולמוסד:

שםפרטי,שםמשפחהוכןמספרזהות,מספרדרכוןאומספרמזהה )1(
אחרשניתןעלידירשותשלטונית;

אדםשלאהציגלגורםהאחראיעלהמקוםתוצאהשלילית
תעודת הציג שלא או שביצע עדכנית קורונה בבדיקת
מחוסןאותעודתמחלים,וחובתהגורםהאחראיעלהמקום
למנועכניסהשלאדםכאמורלמקוםשבוחלהההגבלהצ
כמוכןמוצעלקבועכילענייןזה,"בדיקהעדכנית"היא

בדיקהמהסוגובתדירותכפישייקבעבתקנותצ

לפי תקנות בהתקנת כי לקבוע מוצע כך, על נוסף
סעיף8אהמוצעתשקולהממשלה,ביןהשאר,אתחיוניות
זמינות על ההגבלות במקום,השפעת המסופק השירות
אליהן הנגישות הנדרשות, הבדיקות זמינות השירות,
שמבקש מי על ההגבלות של ההכבדה מידת ועלותן,

להיכנסלמקום,ובייחודעלעובדיהמקוםצ

לענייןזהיובהרכיניתןלקבועבתקנותהוראותשונות
שהכניסה לקבוע ניתן למשל כך למקום: הכניסה בדבר
תוצאה החלופות: משתי אחת שהציג למי רק אפשרית
שליליתבבדיקהאותוירוקצאפשרותאחרתהיאלקבוע
שהכניסהאפשריתרקלמישהציגחלופהמסוימת,למשל
תוצאת להציג האפשרות )בלא ירוק תו שהציג למי רק
בדיקה(,אורקלמישהציגתוצאהשליליתבבדיקה)גם
אםהואבעלתוירוק(צבענייןזה,מוצעלקבועכיקביעה

בתקנותולפיההכניסהלמקוםתתאפשררקלמישהציג
החלופה בלא בלבד, מחלים תעודת או מחוסן תעודת
תיעשה בבדיקה, שלילית תוצאה על אישור הצגת של
בכפוףלכךשהגבלהכאמורלאתחולעלאדםשמבקש
להיכנסלמקוםהמספקשירותיםחיונייםכדילקבלאת
אותםשירותים,ושהממשלהשוכנעהכיקיימיםטעמים
תוצאה הצגת של החלופה שלפיהם אפידמיולוגיים
שליליתבבדיקהעדכניתאינהמספיקהלענייןהצרכים

האפידימיולוגייםשבשלהםנקבעהההגבלהצ

לעניין הוראות לקבוע הסמכות עיגון כי יובהר
הצגתתוצאהשליליתבבדיקתקורונהאוהצגתתוירוק
באופןפורמליבחוק,נעשיתלמעןהסדרהטוב,אךאיןבה
כדילגרועמהסמכותהקיימתכברכיוםלעשותכן,כפי

שקובעותתקנותשונותשהותקנומכוחהחוקצ

את ולבטל לחוק, 10)ב( סעיף את לתקן מוצע  סעיף 8
את בתקנות לקבוע בו הקבועה האפשרות 
כך בשל חינוך, פעילות המקיים מוסד לסגור הסמכות
אפידמיולוגיתצ אולשםעריכתחקירה ששההבוחולה
זאת,בשלהוספתסעיף28גהמוצעלחוק,בענייןקביעת

הסמכהכלליתלסגורמוסדכאמורצ
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מועדסיומהשלחובתהבידודאומועדהפקיעהשלתעודתהמחוסן )2(
אותעודתהמחלים,לפיהעניין;

בעל עלידימנהלהמוסדאו מישמונה מוסדי"- קורונה זה,"נאמן לעניין
המוסדלסייעבקיוםהוראותשנקבעולפיחוקזה,לגביאותומוסדצ"

בסעיף12גלחוקהעיקרי-9צתיקוןסעיף12ג

בסעיףקטן)ב(,במקום"אואישורהחלמה"יבוא"תעודתמחוסןאותעודתמחלים"; )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"אואישורהחלמה"יבוא"תעודתמחוסןאותעודתמחלים"צ )2(

בסעיף12דלחוקהעיקרי-10צתיקוןסעיף12ד

בכותרתהשוליים,במקום"אואישורהחלמה"יבוא"תעודתמחוסןאותעודת )1(
מחלים";

בסעיףקטן)א(,במקום"אואישורהחלמה"יבוא"תעודתמחוסןאותעודתמחלים"; )2(

בסעיףקטן)ז(,במקום"אואישורהחלמה"יבוא"תעודתמחוסןאותעודתמחלים"צ )3(

בסעיף22א)א(לחוקהעיקרי,בהגדרה"מקוםלבידודמטעםהמדינה",המילה"במימונה"11צתיקוןסעיף22א
-תימחקצ

אחריסעיף22דלחוקהעיקרייבוא:12צהוספתסעיף22ד1

"מקוםלבידוד
מטעםהמדינה
במימוןהמדינה

השהייה22ד1צ שבהם מקרים בתקנות לקבוע רשאית הממשלה
במקוםלבידודמטעםהמדינהכאמורבסעיף22ד,ובמקרים

חריגיםכאמורבסעיפים22בו־22ג,תהיהבמימוןהמדינהצ
בסעיף22יחלחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"וכןרשאיתהיאלקבועכיהכרזה13צתיקוןסעיף22יח

כאמורלאתחולעלקטיניםכאמורבסעיף22כ)ב(צ"

מועדסיומהשלחובתהבידודאומועדהפקיעהשלתעודתהמחוסן )2(
אותעודתהמחלים,לפיהעניין;

בעל עלידימנהלהמוסדאו מישמונה - מוסדי" קורונה זה,"נאמן לעניין
המוסדלסייעבקיוםהוראותשנקבעולפיחוקזה,לגביאותומוסדצ"

תיקוןסעיף12גבסעיף12גלחוקהעיקרי-9צ

בסעיףקטן)ב(,במקום"אואישורהחלמה"יבוא"תעודתמחוסןאותעודתמחלים"; )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"אואישורהחלמה"יבוא"תעודתמחוסןאותעודתמחלים"צ )2(

תיקוןסעיף12דבסעיף12דלחוקהעיקרי-10צ

בכותרתהשוליים,במקום"אואישורהחלמה"יבוא"תעודתמחוסןאותעודת )1(
מחלים";

בסעיףקטן)א(,במקום"אואישורהחלמה"יבוא"תעודתמחוסןאותעודתמחלים"; )2(

בסעיףקטן)ז(,במקום"אואישורהחלמה"יבוא"תעודתמחוסןאותעודתמחלים"צ )3(

בסעיף22א)א(לחוקהעיקרי,בהגדרה"מקוםלבידודמטעםהמדינה",המילה"במימונה"11צ
-תימחקצ

תיקוןסעיף22א

הוספתסעיף22ד1אחריסעיף22דלחוקהעיקרייבוא:12צ

"מקוםלבידוד
מטעםהמדינה
במימוןהמדינה

השהייה22ד1צ שבהם מקרים בתקנות לקבוע רשאית הממשלה
במקוםלבידודמטעםהמדינהכאמורבסעיף22ד,ובמקרים

חריגיםכאמורבסעיפים22בו־22ג,תהיהבמימוןהמדינהצ

בסעיף22יחלחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"וכןרשאיתהיאלקבועכיהכרזה13צ
כאמורלאתחולעלקטיניםכאמורבסעיף22כ)ב(צ"

תיקוןסעיף22יח

נוסףעלכך,בשלביטולהאפשרותלהכריזעלמצב
חירוםמיוחדבשלנגיףהקורונהלפיסעיף3אלחוק,מוצע
למחוקאתסעיף10)ד(שעניינוהוראותלענייןקיוםבחינות
של קיומה בתקופת חינוך, פעילות המקיימים במוסדות

הכרזהעלמצבחירוםמיוחדכאמורצ

כמוכןמוצעלהוסיףלסעיף10לחוקהוראהחדשה
במטרהלאפשרהעברתמידעשדרושלמנהלימוסדותחינוך
לשםיישוםתוכניותלצמצוםבידודיםומניעתכניסהשל
חייביבידודצמוצעלקבועכימנהלמוסדאונאמןקורונה
מוסדיכהגדרתוהמוצעת,יהיהרשאילקבלפרטיזהות
)שםפרטי,שםמשפחהומספרזהותאומספרמזההאחר
של סיומה מועד בדבר ופרטים המוצע( בסעיף כמפורט
חובתהבידודאומועדהפקיעהשלתעודתהמחוסןאו
תעודתהמחלים,לפיהעניין,כאשרמידעעלתלמידאועובד
המוסדהחייבבבידודועלתלמידאועובדהמוסדשהוא
בעלתעודתמחוסןאותעודתמחליםתקפות,יועברלצורך
ביצועתוכניותלצמצוםבידודים,ומידעעלתלמידאועובד

המוסדהחייבבבידודיועברלצורךמניעתכניסתולמוסדצ

12דו–צצאלחוק 12ג, מוצעלתקןאתסעיפים  סעיפים
כךשיתאימולמחיקתההגדרה"אישורהחלמה" 10 ,9 
ו"תעודת מחוסן" "תעודת ההגדרות והוספת  ו–20

מחלים"כאמורבדבריההסברלסעיף1צ 

את ולמחוק לחוק 22א סעיף את לתקן מוצע  סעיפים
הדרישהכימקוםהבידודמטעםהמדינהיהיה  11 ו–12
בהכרחבמימונהשלהמדינהצנוסףעלכךמוצע 
רשאית תהיה הממשלה ולפיו 22ד1, סעיף את להוסיף
לבידוד במקום השהייה שבהם מקרים בתקנות לקבוע
במי שעניינו לחוק, 22ד בסעיף כאמור המדינה מטעם
שרופאהורהלולשהותבמקוםלבידודמטעםהמדינה,
המדינה תוכל נדירים במקרים המדינהצ במימון תהיה
שחובתו מי לגבי גם במימונה תהיה שהשהייה לקבוע
לשהותבמקוםלבידודמטעםהמדינהנובעתמכךשנכנס
לישראלממדינהאחרתכאמורבסעיפים22בו־22גלחוקצ
בהתקנתתקנותלפיסעיףזה,רשאיתהממשלהלשקול,בין
השאר,אתהסיבותשבשלהןמתחייבהבידודואתמצבו
הכלכלישלהחייבבבידודצבכךיהיהניתןלקבועבתקנות
מימוןמלאאוחלקישלהשוההבמלונית,בהתאםלהסדר

שנהוגבמדינותרבותצ

באופן לחוק 22יח סעיף את לתקן מוצע  סעיף 13
שהממשלהתהיהרשאיתלקבועבהכרזהעל 
בידודבפיקוחטכנולוגיכיהיאלאתחולעלקטיניםמעל
גילצ1,לצורךמיקודפעולותהאכיפה)יובהרכילפיהחוק
הקייםההוראותבענייןבידודבפיקוחטכנולוגילאחלות

עלקטיןמתחתלגילצ1(צ
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בסעיףצ2)ב(לחוקהעיקרי,בפסקה)1(-צ1צתיקוןסעיףצ2

ברישה,בסופהיבוא"בהתאםלמדרגלענייןגובההקנסותשתקבעהממשלה )1(
בתקנות,בהתחשב,ביןהשאר,ברמתהסכנהאוהנזקשעשוייםלהיגרםמהעבירה,
בטובתההנאהשעשויהלצמוחלעוברהעבירהמעשייתהובמידתהפגיעהשתיגרם

לעוברהעבירהבשלהטלתהקנס";
בפסקתמשנה)ב(,אחריפסקה)1(יבוא: )2(

עבירהמינהליתהקבועהבתקנותכאמורבסעיף8אבענייןהפעלתמקום ")1א(
כאמורבאותוסעיףבדרךשלפתיחתולמישלאהציגתוצאהשליליתבבדיקה
עדכניתאולמישלאהציגתעודתמחוסןאותעודתמחלים,בניגודלחובהעל
האחראיעלהמקוםלמנועכניסהשלמישלאהציגתוצאהשליליתבבדיקה

עדכנית,תעודתמחוסןאותעודתמחליםצ"
אחריסעיף28ביבוא:15צהוספתסעיף28ג

"סגירתמוסד
המקייםפעילות

חינוךבשלשהיית
אדםהנושאאת
נגיףהקורונהאו

בשלחששששהה
בואדםהנושאזן

מסוכןשלהנגיף

ראשהשירותאורופאמחוזירשאילהורות,בהודעהבכתב,28גצ )א(
למפעילשלמוסדהמקייםפעילותחינוךלסגוראתהמקום,כולו
אוחלקו,בהיקףשאינועולהעלהנדרש,אםשההבואדםהנושא
אתנגיףהקורונה,אושישחששששההבואדםהנושאזןמסוכן
שלנגיףהקורונה,לתקופהשינקובבהודעה,הדרושהלשםמניעת
הדבקהבנגיףבשלשהייהבאותומקום,אולשםעריכתחקירה
אפידמיולוגית,אולשםמניעתהדבקהבזןמסוכןשלנגיףהקורונה,
ובלבדשסגירתולשםעריכתחקירהכאמורלאתעלהעל72שעות,
ובמקריםמיוחדיםולפיהוראהשלראשהשירות-על120שעות;
לענייןזה,"זןמסוכןשלנגיףהקורונה"-זןשלנגיףהקורונה
אשרמועילותהחיסוןשניתןבישראלנגדnCOVלגביופחותה
משמעותית,אושהואגורםלתחלואהקשהבשיעוריםגבוהים
באופןמשמעותילעומתזניםידועיםשלהנגיף;"ראשהשירות"-

ראששירותיבריאותהציבורבמשרדהבריאותאוסגנוצ
חינוך פעילות המקיים מוסד סגירת על החלטה על )ב(

כאמורבסעיףקטן)א(ניתןלהגישהשגהלמנהלהכללישל
משרדהבריאותאולמישהואהסמיךלכך;ניתנההחלטה
עלסגירתמוסדכאמורעלידיראשהשירות-תוגשההשגה

למנהלהכללישלמשרדהבריאותצ

העוסק לחוק צ2)ב()1( סעיף את לתקן מוצע  סעיף 14
בעבירותמינהליותולקבועכיבקביעתהקנסות 
המינהלייםתקבעהממשלהמדרגלענייןגובההקנסות,
וביןהשאריישקלורמתהסכנהאוהנזקהעשוייםלהיגרם
מהעבירה,טובתההנאהשעשויהלצמוחלעוברהעבירה
מעשייתהומידתהפגיעהשתיגרםלעוברהעבירהבשל

הטלתהקנסצ

עודמוצע,להוסיףלרשימתהעבירותשניתןלקבוע
בתקנותשהקנסבשלהפרתןהואעד10,000שקליםחדשים,
עבירהשלהפעלתמקוםבדרךשלפתיחתולמישלאהציג
תוצאהשליליתבבדיקתקורונהאולמישלאהציגתעודת

מחוסןאותעודתמחלים,בניגודלחובהעלהאחראיעל
המקוםלמנועכניסהשלמישלאהציגתוצאהשלילית
בבדיקתקורונה,תעודתמחוסןאותעודתמחלים,החלה
המקסימלי הקנס גובה הגדלת המוצעצ 8א סעיף מכוח
נועדהלהרתיעמפניהפרהשלתקנותה"תוהירוק"בידי

האחראיעלהמקוםצ

ולקבוע לחוק 28ג סעיף את להוסיף מוצע  סעיף 15
אתהסמכותשלראששירותיבריאותהציבור 
במשרדהבריאותאוסגנו,אושלרופאמחוזי,לסגורמוסד
המקייםפעילותחינוךבשלשהייתאדםהמאומתלנגיף
הקורונהבמקום,אולשםחקירהאפידמיולוגיתצסמכותזו
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עלהחלטהבהשגהלפיסעיףזהיחולוהוראותאלה: )ג(

ההחלטהבהשגהתהיהמנומקתותינתןבהקדם )1(
האפשריולאיאוחרמ־צ2שעותמעתהגשתההשגה;

ההחלטהעלסגירתמוסדכאמורתעמודבתוקפה )2(
אלאאםכןהתקבלההחלטהאחרתבהשגה;

עלהחלטהבהשגהניתןלהגישעתירהמינהלית )3(
לביתהמשפטלענייניםמינהלייםצ"

בסעיף30)ב(לחוקהעיקרי,במקוםפסקה)2(יבוא:16צתיקוןסעיף30

לעבירהלפיסעיף29)2(- )2("

אםשטחהמקוםלאעולהעל100מ"ר-5,000שקליםחדשים; )א(

אםשטחהמקוםעולהעל100מ"רולאעולהעל500מ"ר-7,500שקלים )ב(
חדשים;

אםשטחהמקוםעולהעל500מ"ר-10,000שקליםחדשים;"צ )ג(

בסעיף32בלחוקהעיקרי-17צתיקוןסעיף32ב

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)3(יבוא: )1(

הגורםהאחראיעלהמקוםהפרבמידהניכרתאתאחריותולמנועכניסה ")צ(
למקוםשנקבעולגביוהוראותלפיסעיף8אבלישהוצגהתוצאהשליליתבבדיקה
עדכנית,תעודתמחוסןאותעודתמחלים,בניגודלהוראותשנקבעולגביאותו

מקוםלפיאותוסעיףצ";

בסעיףקטן)ב(,במקוםהאמורבויבוא: )2(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,ראהגורםמורשהכיהגורםהאחראיעל ")ב(
המקוםהפרהפרהמהותיתאוהפרכמההפרות,לגבימקום,שלהוראהמהוראות
הגבלתפעילותאושלהוראהלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,וכיבשלכך
קייםחששמשמעותילהדבקהבנגיףהקורונה,בהתאםלחוותדעתמטעםמשרד

הבריאות,רשאיהואלצוותכאמורבסעיףקטן)א(צ";

בסעיףקטן)ד(,במקום")א()2(או)3("יבוא")א()2(,)3(או)צ("צ )3(

עלהחלטהבהשגהלפיסעיףזהיחולוהוראותאלה: )ג(

ההחלטהבהשגהתהיהמנומקתותינתןבהקדם )1(
האפשריולאיאוחרמ־צ2שעותמעתהגשתההשגה;

ההחלטהעלסגירתמוסדכאמורתעמודבתוקפה )2(
אלאאםכןהתקבלההחלטהאחרתבהשגה;

עלהחלטהבהשגהניתןלהגישעתירהמינהלית )3(
לביתהמשפטלענייניםמינהלייםצ"

תיקוןסעיף30בסעיף30)ב(לחוקהעיקרי,במקוםפסקה)2(יבוא:16צ

לעבירהלפיסעיף29)2(- )2("

אםשטחהמקוםלאעולהעל100מ"ר-5,000שקליםחדשים; )א(

אםשטחהמקוםעולהעל100מ"רולאעולהעל500מ"ר-7,500שקלים )ב(
חדשים;

אםשטחהמקוםעולהעל500מ"ר-10,000שקליםחדשים;"צ )ג(

תיקוןסעיף32בבסעיף32בלחוקהעיקרי-17צ

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)3(יבוא: )1(

הגורםהאחראיעלהמקוםהפרבמידהניכרתאתאחריותולמנועכניסה ")צ(
למקוםשנקבעולגביוהוראותלפיסעיף8אבלישהוצגהתוצאהשליליתבבדיקה
עדכנית,תעודתמחוסןאותעודתמחלים,בניגודלהוראותשנקבעולגביאותו

מקוםלפיאותוסעיףצ";

בסעיףקטן)ב(,במקוםהאמורבויבוא: )2(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,ראהגורםמורשהכיהגורםהאחראיעל ")ב(
המקוםהפרהפרהמהותיתאוהפרכמההפרות,לגבימקום,שלהוראהמהוראות
הגבלתפעילותאושלהוראהלפיסעיף20לפקודתבריאותהעם,וכיבשלכך
קייםחששמשמעותילהדבקהבנגיףהקורונה,בהתאםלחוותדעתמטעםמשרד

הבריאות,רשאיהואלצוותכאמורבסעיףקטן)א(צ";

בסעיףקטן)ד(,במקום")א()2(או)3("יבוא")א()2(,)3(או)צ("צ )3(

הייתהקבועהעדעתהכהוראהשניתןלקבועבתקנותלפי
סעיף10)ב()2(לחוק,וכעתמוצעלקובעהכסמכותקבועה
בחוקצכמוכןמוצעלאפשרסגירהשלמוסדחינוךכאמור
אםישחששששההבמקוםאדםהנושאזןמסוכןשלנגיף
הקורונהצעיגוןהסמכותלסגורמקוםכאמורבחוקעצמו
תאפשרמתןמענהלהתפרצותתחלואהממוקדתולמניעת
הדבקותוהתפרצותמחודשתשלתחלואה,גםבתקופה
שבהאיןתקנותתקפותלענייןמקוםאוסוגמקומותמסויםצ

עלהחלטהעלסגירתמוסדכאמורניתןלהגישהשגה
למנהלהכללישלמשרדהבריאותאולמישהואהסמיך
בהקדם ותינתן מנומקת תהיה בהשגה וההחלטה לכך,
האפשריולאיאוחרמ–צ2שעותמעתהגשתההשגהצכמו
כןעלהחלטהבהשגהניתןלהגישעתירהמינהליתלבית

המשפטלענייניםמינהלייםצ

מוצעלתקןאתסעיף30לחוק,העוסקבעבירות  סעיף 16
המינהליותשיחולובאזוריםמוגבלים,ולהתאים 
לציבור מקום פתיחת לעניין הקבוע הקנסות גובה את
בניגודלאיסורעלפתיחתו,לגובההקנסותשנקבעולגבי
עבירהזההבמקוםשאינואזורמוגבלצמוצעלקבועכימדרג
הקנסותיהיהלפישטחהמקום,ולאלפימספרהעובדים
בו,כמפורטלהלן:אםשטחהמקוםלאעולהעל100מ"ר-
5,000שקליםחדשים;אםשטחהמקוםעולהעל100מ"ר
ולאעולהעל500מ"ר-7,500שקליםחדשים;אםשטח

המקוםעולהעל500מ"ר-10,000שקליםחדשיםצ

מוצעלהוסיףבסעיף32ב)א(לחוק,העוסקבצו  סעיפים
מורשה שגורם האפשרות את מינהלי, סגירה  17 ו–18
יהיהרשאילסגורמקוםבצוכאמור,אםהגורם 
האחראיעלהמקוםהפרבמידהניכרתאתאחריותולמנוע
כניסהלמקוםבלישהוצגהלותוצאהשליליתעדכנית
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הצעותחוקהממשלה-61צ1,ד'בכסלוהתשפ"ב,2021צ11צ68צ1

בסעיף32ולחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"שלגורםמורשה"18צתיקוןסעיף32ו
יבוא"הטעונהקבלתחוותדעתמטעםמשרדהבריאות,לאתינתןאלאלאחרקבלת

חוותדעתכאמור"צ
בסעיף37לחוקהעיקרי,בפרט62המובאבו,במקום"סעיפים7או־22"יבוא"סעיפים19צתיקוןסעיף37

7א,22ו־28ג"צ
בסעיףצצאלחוקהעיקרי,במקום"מישניתןלואישורהחלמה"יבוא"מישניתנהלו20צתיקוןסעיףצצא

תעודתמחוסןאותעודתמחלים"צ
בסעיף6צלחוקהעיקרי-21צתיקוןסעיף6צ

בסעיףקטן)א(- )1(

אחרי"באמצעותועדתשרים"יבוא"שתמנה"; )א(

במקום"יהיוחבריםראשהממשלה,ראשהממשלההחלופי,שרהביטחון, )ב(
הכלכלה ושר הבריאות שר פנים, לביטחון השר האוצר, שר המשפטים, שר
והתעשייה"יבוא"יהיהחברשרהבריאותושמספרחבריהלאיעלהעלמחצית

ממספרחבריהממשלה";

סעיףקטן)ב(-בטלצ )2(

בסעיף7צלחוקהעיקרי,בכלמקום,המילים"או3א"-יימחקוצ22צתיקוןסעיף7צ

בסעיף8צלחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:23צתיקוןסעיף8צ

עלמידעשהתקבללפיסעיף10)ה(יחולוהוראותאלה: ")ג(

מנהלהמוסדאונאמןהקורונההמוסדיישמוראותובאופןמאובטח,לא )1(
יעשהבוכלשימושולאיעביראותולאחר,למעטלתכליותהאמורותבאותוסעיף;
מידעכאמורלענייןתעודתמחוסןאותעודתמחלים,יימחקבחלוףצ1ימיםמפקיעת

תוקפהשלהתעודה;

בבדיקתקורונה,תעודתמחוסןאותעודתמחלים,בהתאם
להוראותלפיסעיף8אהמוצעצ

מוצעלקבועכילגביתקופתתוקפושלצוהסגירה
יחולסעיף32ב)ד(,שלפיו,ככלל,תקופתתוקפולאתעלהעל

7ימיםמיוםנתינתואלאאםכןבוטלקודםלכןצ

כמוכן,מוצעלקבועכיהסמכותלהוציאצוסגירה
חשש עולה שבשלה חוזרת, או מהותית הפרה בשל
משמעותילהדבקהבנגיףהקורונה,תהיהנתונהגםלגורם
מורשהשהואקציןמשטרהבדרגתסגןניצבומעלה,ולא

רקלרופאמחוזיאולראשרשותמקומיתצ

נוסףעלכךמוצעלקבועכיצוסגירהכאמור,יינתן
בהתבססעלחוותדעתמטעםמשרדהבריאותשבהיפורטו
ובלא חששמשמעותילהדבקה, מקריםשוניםהמעלים
צורךבהתייעצותפרטניתעםרופאמחוזבכלמקרהלגופו,
כפישקבועבחוקבנוסחוהנוכחיצבהתאםלכך,מוצעלתקן
אתסעיף32ולחוק,העוסקבמועדהסגירהלפיצוסגירה

מינהלי,ולהתאימולתיקוןהמוצעלסעיף32בצ

מוצעלתקןאתסעיף37לחוק,הקובעהוראת  סעיף 19
לעניינים משפט בתי חוק את המתקנת שעה 
מינהליים,כךשבתוספתהראשונהלחוקהאמורתיכלל
גםהחלטהבהשגהעלסגירתמקוםלפיסעיף28גהמוצעצ

מוצעלתקןאתסעיף6צלחוקולמחוקאתפירוט  סעיף 21
רשימתהשריםשיהיוחבריםבוועדתהשרים 
מוצע זאת, תחת והשלכותיוצ הקורונה במשבר לטיפול
לקבועכיבוועדהכאמוריהיהחברשרהבריאותושאר
חבריהיהיוכפישתחליטהממשלה,ובלבדשמספרהחברים

בוועדהלאיעלהעלמחציתממספרחבריהממשלהצ

מוצעלתקןאתסעיף8צלחוק,העוסקבשמירה  סעיף 23
עלמידע,ולהחילוגםעלמידעשיועברלמנהל 
מוסדחינוךאולנאמןקורונהמוסדילפיסעיף10)ה(המוצעצ
לפיהמוצע,מנהלהמוסדאוהנאמןישמוראתהמידע
באופןמאובטח,לאיעשהבוכלשימושולאיעביראותו
לאחר,למעטלתכליותהאמורותבאותוסעיףצמידעכאמור
לענייןתעודתמחוסןאותעודתמחלים,יימחקבחלוףצ1
ימיםמפקיעתתוקפהשלהתעודהצעודמוצעלקבועכי
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7צ1 הצעותחוקהממשלה-61צ1,ד'בכסלוהתשפ"ב,2021צ11צ8

אדםשהגיעאליומידעלפיהסעיףהאמורישמוראותובסוד,לאיגלהאותו )2(
לאחרולאיעשהבוכלשימושפרטלתכליותהאמורותבאותוסעיףצ"

בסעיף8צאלחוקהעיקרי-צ2צתיקוןסעיף8צא

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"ב־1"יבוא"ב־10"; )1(

בסעיףקטן)ב(,ברישה,במקום"ב־1"יבוא"ב־10"; )2(

בסעיףקטן)ג(,במקום"ב־1"יבוא"ב־10"צ )3(

בסעיף50לחוקהעיקרי,במקום"כ"ובכסלוהתשפ"ב)30בנובמבר2021("יבוא"ז'בטבת25צתיקוןסעיף50
התשפ"ג)31בדצמבר2022("צ

תיקוןחוק
קיוםדיונים

בהיוועדותחזותית
בהשתתפות

עצורים,אסירים
וכלואיםבתקופת

התפשטותנגיף
הקורונההחדש

)הוראתשעה(

בחוקקיוםדיוניםבהיוועדותחזותיתבהשתתפותעצורים,אסיריםוכלואיםבתקופת26צ
התפשטותנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020צ,בסעיף2צ-

בסעיףקטן)ב(,במקום"כ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021("יבוא"א'בתמוז )1(
התשפ"ב)30ביוני2022(";

אדםשהגיעאליומידעלפיהסעיףהאמורישמוראותובסוד,לאיגלהאותו )2(
לאחרולאיעשהבוכלשימושפרטלתכליותהאמורותבאותוסעיףצ"

תיקוןסעיף8צאבסעיף8צאלחוקהעיקרי-צ2צ

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"ב־1"יבוא"ב־10"; )1(

בסעיףקטן)ב(,ברישה,במקום"ב־1"יבוא"ב־10"; )2(

בסעיףקטן)ג(,במקום"ב־1"יבוא"ב־10"צ )3(

בסעיף50לחוקהעיקרי,במקום"כ"ובכסלוהתשפ"ב)30בנובמבר2021("יבוא"ז'בטבת25צ
התשפ"ג)31בדצמבר2022("צ

תיקוןסעיף50

בחוקקיוםדיוניםבהיוועדותחזותיתבהשתתפותעצורים,אסיריםוכלואיםבתקופת26צ
התפשטותנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020צ,בסעיף2צ-

תיקוןחוק
קיוםדיונים

בהיוועדותחזותית
בהשתתפות

עצורים,אסירים
וכלואיםבתקופת

התפשטותנגיף
הקורונההחדש

)הוראתשעה(

בסעיףקטן)ב(,במקום"כ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021("יבוא"א'בתמוז )1(
התשפ"ב)30ביוני2022(";

אדםשהגיעאליומידעלפיהסעיףהאמורישמוראותו
בסוד,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימושפרט
לתכליותהאמורותבאותוסעיף-מימושתוכניותלצמצום

בידודיםאומניעתכניסהשלחייביבידוד,לפיהענייןצ

של חודשי בדיווח עוסק לחוק 8צא סעיף  סעיף 24
הממשלהאוגורםממשלתישהיאהסמיכהלכך, 
באותו המפורטים שונים נתונים בדבר החוקה, לוועדת
סעיףוהנוגעים,ביןהשאר,ליישומושלהחוקצמוצעלתקנו
כךשהדוחיוגשבעשרהבחודשולאבאחדבו,כדילאפשר
אתהשהותהדרושהלגורםהמדווחלאיסוףולהכנהשל

הנתוניםהמדווחיםלוועדתהחוקהביחסלחודשהקודםצ

שבמקום כך לחוק 50 סעיף את לתקן מוצע  סעיף 25
,")2021 בנובמבר 30( התשפ"ב בכסלו "כ"ו 
יבוא"ז'בטבתהתשפ"ג)31בדצמבר2022("צלפיהמוצע,
יוארךתוקפושלהחוקעדסוףשנת2022צזאת,בהתאם
להערכתגורמיהמקצועוארגוניהבריאותבעולם,ולפיה
סוף עד להימשך צפויה הקורונה נגיף עם ההתמודדות
שנת2022לפחות,וכדילאפשראתקיומהשלהתשתית
המשפטיתהדרושהלהטלתהגבלותשימנעואתהתפשטות

הנגיףויאפשרושמירהעלבריאותהציבורצ

חוקקיוםדיוניםבהיוועדותחזותיתבהשתתפות  סעיף 26
עצורים,אסיריםוכלואיםבתקופתהתפשטות 
נגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020)להלן
-חוקקיוםדיוניםבהיוועדותחזותיתבתקופתהתפשטות
נגיףהקורונה(,מסדירהשתתפותעצוריםואסיריםבדיונים
בעניינםבביתהמשפטבדרךשלהיוועדותחזותית,חלף
נוכחותפיזיתבביתהמשפטצהחוקהאמורנועדלתתמענה

לחששלהתפשטותנגיףהקורונהבמקומותהמעצרובבתי
הכליאה, במיתקני כזו תחלואה של ולהשלכות הסוהר
בשיםלבלתנאיהמחיהבהםצבעיקרנועדהחוקלצמצם
אתהסיכוןלהידבקותבנגיףולהתפשטותוכאמורבמהלך
לבתי יום, מדי יחד, והאסירים העצורים של הבאתם
המשפטממיתקניכליאהשונים,שהייתםבבתיהמשפט,
וחזרתםלמקומותהמעצרולבתיהסוהרבתנאיםשאינם

מאפשריםלשמורעלריחוקכנדרשצ

בתקופת חזותית בהיוועדות דיונים קיום חוק
,2020 אוגוסט בחודש נחקק הקורונה נגיף התפשטות
כהוראתשעהעדיוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(,
ותוקפוהוארךבעיצומושלגלהתחלואההרביעיעדיום
כ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(אועדיוםפקיעתו
שלחוקסמכויותמיוחדות,לפיהמוקדםצבגלהתחלואה
הרביעיהייתהתחלואהקשהבקרבהאסיריםוהעצורים,
וכןחלוחוליםצעיריםיותרובריאיםיותרואףמחוסנים,
וגםהיהשיעורגבוהיותרשלחוליםקשיםביחסלגלי
התחלואההקודמיםצנוכחרמתהתחלואהבקרבהעצורים
והאסיריםוקצבהתפשטותהנגיףבמיתקניהכליאה,וכדי
לבלוםאתהמשךהתפשטותו,הכריזושרהמשפטיםוהשר
באלול ז' קהילתי,ביום ולחיזוקוקידום הפנים לביטחון
חלקית הגבלה על הכרזה ,)2021 באוגוסט 15( התשפ"א
לפיסעיף2לחוקהאמור,ולפיהרקחלקמהדיוניםבבתי
והשאר ואסירים עצורים בנוכחות מתקיימים המשפט
מתקיימיםבהשתתפותםבהיוועדותחזותיתצתוקפהשל
ג' ביום לפקוע עתידה והיא פעמיים, הוארך זו הכרזה

בכסלוהתשפ"ב)7בנובמבר2021(צ

ס"חהתש"ף,עמ'6צ3;התשפ"א,עמ'10צצ צ

ר ב ס ה י  ר ב ד



אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

השריםרשאים,באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,להאריך ")ג(
בצואתתוקפושלהחוקב־6חודשיםנוספיםלכלהיותר;הוארךתוקףהחוק
כאמורבסעיףקטןזה,יעמודהחוקבתוקפועדהמועדשנקבעבצו,אועדיום
פקיעתושלחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונה,לפיהמוקדםצ"

לנוכחתמונתהמצבהקיימתשלהתחלואהבעולם,
בדבר הבריאות במשרד המקצועיים הגורמים הערכת
המשךהפנדמיהוהסיכוניםלחדירתםוהתפשטותםשל
וריאנטיםנוספיםלמדינה,וכדילהבטיחאתהמשךקיומה
עצורים, השתתפות המאפשרת משפטית תשתית של
הדין בבתי המשפט, בבתי בדיונים וכלואים אסירים
בעונש, לעיון ובוועדה השחרורים בוועדות הצבאיים,
באמצעותהיוועדותחזותית,חלףנוכחותםבביתהמשפט,
באופןמלאאוחלקי,בהתאםלמצבהתחלואהולמידת
הסיכוןלהתפשטותהנגיףבמקומותמעצרובבתיהסוהר
חוק של תוקפו את להאריך מוצע הרלוונטית, בתקופה
קיוםדיוניםבהיוועדותחזותיתבתקופתהתפשטותנגיף
הקורונהב–6חודשיםנוספים,כךשהואיעמודבתוקףעד

יוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(צ

והשר המשפטים שר כי לקבוע מוצע זאת לצד
לביטחוןהפניםרשאים,באישורועדתהחוקה,להאריך
בצואתתוקפושלהחוקב–6חודשיםנוספיםלכלהיותר,
וכיאםהוארךתוקףהחוקכאמור,יעמודהחוקבתוקפועד
המועדשנקבעבצו,אועדיוםפקיעתושלחוקסמכויות

מיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונה,לפיהמוקדםצ

יצויןכיבמסגרתהצעתחוקהתכניתהכלכלית)תיקוני
חקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021
0צ8,להלן ו–2022(,התשפ"ב-2021)הצ"חהתשפ"א,עמ'
-הצעתחוקהתכניתהכלכלית(,הוצעהסדרהמאפשר
השתתפותשלעצוריםואסיריםבדיוניםפלילייםבעניינם
בבתיהמשפט,בדיונימעצר,וכןבעתירותאסיריםובדיונים
לפניועדותהשחרורים,בדרךשלהיוועדותחזותיתצזאת
סניגורו, באמצעות שתוגש בגיר אסיר או עצור לבקשת
ובכפוףלהחלטתביתהמשפטולהתקיימותשארהתנאים
המפורטיםשםצעלפיהמוצע,הסדרההיוועדותהחזותית
יחולעלדיוניםפלילייםלפיחוקסדרהדיןהפלילי]נוסח
סדר חוק לפי מעצר דיוני על התשמ"ב-1982, משולב[,
הדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-1996,
על־ שחרור חוק לפי השחרורים ועדת לפני דיונים על

נגד בעתירות דיונים על התשס"א-2001, ממאסר, תנאי
של או קצרים ממאסרים לשחרור היחידה של החלטה
ועדתהשחרוריםלפיהחוקהאמורוכןעלדיוניםבעתירות
אסיריםלפיפקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-1971,
כי יובהר המוצעצ בהסדר שמפורטים לתנאים בהתאם
ההסדרהמוצעבהצעתחוקהתכניתהכלכליתלאחלעל

דיוניםמקביליםבמערכתהצבאיתצ

הצעתחוקהתכניתהכלכליתהונחהביוםכ"זבחשוון
לקריאה הכנסת שולחן על )2021 בנובמבר 2( התשפ"ב
החזותית ההיוועדות שהסדר מאחר ושלישיתצ שנייה
המוצעבהצעתחוקהתכניתהכלכליתחופףבחלקולהסדר
ההיוועדותהחזותיתהקבועבחוקקיוםדיוניםבהיוועדות
כניסתו טרם הקורונה, נגיף התפשטות בתקופת חזותית
התכנית בחוק החזותית ההיוועדות הסדר של לתוקף
הכלכלית,יהיהצורךלקבועאתהיחסביןשניההסדריםצ

עומדת שבה בתקופה כי להבהיר יידרש כך בתוך
כהגדרתה מלאה, או חלקית הגבלה על הכרזה בתוקף
2לחוקקיוםדיוניםבהיוועדותחזותיתבתקופת בסעיף
התפשטותנגיףהקורונה,יחולההסדרשנקבעלפיאותו
חוקולאיחולהסדרההיוועדותהחזותיתהמוצעבהצעת
חוקהתכניתהכלכליתצכמוכןיידרשלבטלאתההסדר
בתקופה חזותית בהיוועדות בדיון השתתפות המאפשר
שלאעומדתהכרזהבתוקף,לבקשתעצוראואסיר,הקבוע
בסעיף19א)ג(לחוקקיוםדיוניםבהיוועדותחזותיתבתקופת
התפשטותנגיףהקורונה,החלמהמועדשבועתידלהיכנס
לתוקףהסדרההיוועדותהחזותיתבהצעתחוקהתכנית
הכלכלית,וכןלערוךהתאמותבכמההוראותבחוקקיום
דיוניםבהיוועדותחזותיתבתקופתהתפשטותנגיףהקורונה
הנובעותמביטולההסדרהאמורצזאת,ביןהשאר,כדישכלל
ההסדריםבחוקקיוםדיוניםבהיוועדותחזותיתבתקופת
המערכת לגבי לחול ימשיכו הקורונה נגיף התפשטות

הצבאיתצ
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