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חוק לתיקון פקודת בריאות העם )מס' 34(, התש"ף-2020*

הוספתסעיפים
20אעד20ח

בפקודתבריאותהעם,11940)להלן-הפקודה(,אחריסעיף20יבוא:1ר

"הגדרות-סעיפים
20אעד20ח-נגיף

הקורונה

בסעיףזהובסעיפים20בעד20ח-20אר )א(

"הכרזהעלנגיףהקורונהכמחלהמידבקתמסוכנת"-הכרזת
שרהבריאותלפיסעיף20כיהמחלההנגרמתעלידי
וקיימת מסוכנת מידבקת מחלה היא הקורונה נגיף

בעטייהסכנהחמורהלבריאותהציבור;

"הוועדה"-ועדתהעבודה,הרווחהוהבריאותשלהכנסת,
ואםלאהוקמה-ועדהאחרתשוועדתהכנסתקבעה

לענייןזה;

"חולה"-חולהעםממצאמעבדתיחיובילנגיףהקורונה;

"חוקסמכויותמיוחדות"-חוקסמכויותמיוחדותלהתמודדות
עםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-22020;

המינהליות, העבירות חוק - המינהליות" העבירות "חוק
התשמ"ו-31985;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-41977;

"חוקראפידמיולוגי"-רופאמחוזי,סגןרופאמחוזי,אואחות
אועובדאחרשלמשרדהבריאותשהמנהלהסמיך

לכך;

"מידעמזהה"-שםפרטי,שםמשפחהומספרזהות,מספר
דרכוןאומספרמזההאחרשניתןעלידירשותשלטונית;

Novel( 2019 החדש הקורונה נגיף  - הקורונה" "נגיף
;)Coronavirus2019-nCoV

"צובידודבית"-צובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידוד
ביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-52020;

מיוחדות, סמכויות בחוק כהגדרתה - ציבורית" "תחבורה
למעטמוניתכהגדרתהבפקודתהתעבורה6ר

תחולהבתקופת
תוקפהשלהכרזה

עלנגיףהקורונה
כמחלהמידבקת

מסוכנת

של20בר תוקפה בתקופת יחולו 20ח עד 20א סעיפים הוראות
הכרזהעלנגיףהקורונהכמחלהמידבקתמסוכנתר

עלאףהאמורבסעיף71,העוברעלההוראותלפיצובידוד20גרעונשין
ביתכמפורטלהלן,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()1(לחוק

העונשין:

2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק )26באוגוסט ו'באלולהתש"ף התקבלבכנסתביום *
הממשלה-1357,מיוםכ"זבאבהתש"ף)17באוגוסט2020(,עמ'662ר

ע"ר1940,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239;ס"חהתשע"ט,עמ'146ר 1

ס"חהתש"ף,עמ'266ר 2

ס"חהתשמ"ו,עמ'31ר 3

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 4

ק"תהתש"ף,עמ'516ר 5

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173ר 6
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חייבבבידודלפיצובידודביתשהפראתחובתהבידוד )1(
בניגודלסעיף2)ד(לאותוצו;

ציבורית, בתחבורה בידוד למקום הגעה איסור מפר )2(
בניגודלהוראותסעיף2)ד(לצובידודבית;

מפרחובתדיווח,בניגודלהוראותסעיף3לצובידוד )3(
בית;

מפרחובתעטייתמסכהבניגודלהוראותסעיף3ה)א( )4(
לצובידודביתר

מינהלית20דרעבירותמינהליות עבירה היא 20ג בסעיף כאמור עבירה )א(
החוק והוראות המינהליות, העבירות בחוק כמשמעותה

האמוריחולועליהבשינוייםהמחויביםר

קנס יהיה )א( קטן בסעיף כאמור מינהלית לעבירה )ב(
מינהליקצוב,כמפורטלהלן:

בעבירהלפיסעיף20ג)1(או)2(-5,000שקלים )1(
חדשים;

בעבירהלפיסעיף20ג)3(-3,000שקליםחדשים; )2(

בעבירהלפיסעיף20ג)4(-500שקליםחדשיםר )3(

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(שהיאעבירהמינהליתחוזרתכמשמעותהבסעיף2)ג(
לחוקהעבירותהמינהליות,יהיהכפלהקנסהמינהליהאמור

בסעיףקטן)ב(,לפיהענייןר

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיף )ד(
קטן)ב(שהיאעבירהמינהליתנמשכתיהיהבשיעורחמישית
מהקנסהמינהליהאמורבאותוסעיףקטן,לפיהעניין,לכליום
שבונמשכתהעבירהלאחרהמועדשנקבעבהתראהכאמור

בסעיף8)ב1(לחוקהעבירותהמינהליותר

רישום פרט תהווה לא זה חוק לפי מינהלית עבירה )ה(
פליליר

קביעתגורם
מוסמךוסמכויותיו

20ג)1(20הר סעיף מינהלילפי קנס להטיל המוסמך הגורם )א(
)3(הואשוטראומפקחשהואעובדהמדינהשנתונות עד
לוסמכויותפיקוחלפיכלדיןכאמורבסעיף25)א()2(לחוק
סמכויותמיוחדות;הגורםהמוסמךלהטילקנסמינהלילפי
סעיף20ג)4(הואגורםמוסמךכאמורבפסקאות)1(,)2(ו–)4(

עד)6(בסעיף25)א(לחוקהאמורר

אחר מוסמך גורם בתקנות לקבוע רשאית הממשלה )ב(
לאכיפתההוראותהאמורותבסעיףקטן)א(מביןהגורמים
המוסמכיםהמנוייםבסעיף25)א(לחוקסמכויותמיוחדות;על
קביעתגורםמוסמךכאמוריחולוהוראותסעיף25)ב(לחוק

סמכויותמיוחדותר

חייבבבידודלפיצובידודביתשהפראתחובתהבידוד )1(
בניגודלסעיף2)ד(לאותוצו;

ציבורית, בתחבורה בידוד למקום הגעה איסור מפר )2(
בניגודלהוראותסעיף2)ד(לצובידודבית;

מפרחובתדיווח,בניגודלהוראותסעיף3לצובידוד )3(
בית;

מפרחובתעטייתמסכהבניגודלהוראותסעיף3ה)א( )4(
לצובידודביתר

מינהלית20דרעבירותמינהליות עבירה היא 20ג בסעיף כאמור עבירה )א(
החוק והוראות המינהליות, העבירות בחוק כמשמעותה

האמוריחולועליהבשינוייםהמחויביםר

קנס יהיה )א( קטן בסעיף כאמור מינהלית לעבירה )ב(
מינהליקצוב,כמפורטלהלן:

בעבירהלפיסעיף20ג)1(או)2(-5,000שקלים )1(
חדשים;

בעבירהלפיסעיף20ג)3(-3,000שקליםחדשים; )2(

בעבירהלפיסעיף20ג)4(-500שקליםחדשיםר )3(

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(שהיאעבירהמינהליתחוזרתכמשמעותהבסעיף2)ג(
לחוקהעבירותהמינהליות,יהיהכפלהקנסהמינהליהאמור

בסעיףקטן)ב(,לפיהענייןר

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיף )ד(
קטן)ב(שהיאעבירהמינהליתנמשכתיהיהבשיעורחמישית
מהקנסהמינהליהאמורבאותוסעיףקטן,לפיהעניין,לכליום
שבונמשכתהעבירהלאחרהמועדשנקבעבהתראהכאמור

בסעיף8)ב1(לחוקהעבירותהמינהליותר

רישום פרט תהווה לא זה חוק לפי מינהלית עבירה )ה(
פליליר

קביעתגורם
מוסמךוסמכויותיו

20ג)1(20הר סעיף מינהלילפי קנס להטיל המוסמך הגורם )א(
)3(הואשוטראומפקחשהואעובדהמדינהשנתונות עד
לוסמכויותפיקוחלפיכלדיןכאמורבסעיף25)א()2(לחוק
סמכויותמיוחדות;הגורםהמוסמךלהטילקנסמינהלילפי
סעיף20ג)4(הואגורםמוסמךכאמורבפסקאות)1(,)2(ו–)4(

עד)6(בסעיף25)א(לחוקהאמורר

אחר מוסמך גורם בתקנות לקבוע רשאית הממשלה )ב(
לאכיפתההוראותהאמורותבסעיףקטן)א(מביןהגורמים
המוסמכיםהמנוייםבסעיף25)א(לחוקסמכויותמיוחדות;על
קביעתגורםמוסמךכאמוריחולוהוראותסעיף25)ב(לחוק

סמכויותמיוחדותר



ספרהחוקים2848,י"אבאלולהתש"ף,2020ר8ר31 430

לגורםמוסמךכאמורבסעיףקטן)א(ו–)ב(יהיונתונות )ג(
הסמכויותהאמורותבסעיף26לחוקסמכויותמיוחדות,ותחול

עליוחובתהזדהותכאמורבסעיף33לחוקהאמורר

סמכויותכאמורבסעיףזהיופעלובהתאםלמדיניות )ד(
פיקוחואכיפהכאמורבסעיף28ב)א(לחוקסמכויותמיוחדות,
ו–)2(לחוקהאמוריחולו ו–)ד()1( )ג( 28ב)ב(, והוראותסעיף
בשינוייםהמחויביםלענייןהעבירותוהעבירותהמינהליות

לפיסעיפים20גו־20דר

לשוטר נתונות יהיו 20ג סעיף הוראות אכיפת לשם )ה(
סמכויות לחוק ו–)2( 27)א()1( בסעיף האמורות הסמכויות

מיוחדותר

סמכויות20ורדיווחלכנסת לחוק 28ב בסעיף כמשמעותה האכיפה מינהלת
מיוחדותתדווחלוועדה,בכתב,ב־1בכלחודש,עלאלה:

מספרהחקירותשנפתחובשלחשדלעבירותשנעברו )1(
לפיסעיף20ג,מספרכתביהאישוםשהוגשובשלהןומספר

פסקיהדיןשהסתיימובהרשעה;

20ד סעיף לפי שהוטלו המינהליים הקנסות מספר )2(
שהוטל, הקנס גובה ובציון העבירה סעיפי לפי בחלוקה
הגורםהמוסמךשהטילאתהקנסלפיסעיף25)א()1(,)2(או)3(
עד)6(לחוקסמכויותמיוחדות,מספרהקנסותשבוטלו,מספר
הבקשותשהוגשולהישפט,מספרההרשעותומספרהזיכוייםר

תיקוןהעבירות
בצובידודבית

החליטהמנהללתקןהוראהבצובידודביתשהפרתה20זר )א(
היאעבירהלפיסעיף20ג,יחולוהוראותאלה:

הסבר דברי בליווי לוועדה יוגש הצו תיקון )1(
והתשתיתהעובדתיתשעמדהבבסיסההצעהלהתקינו;
הוועדהרשאיתלאשראתהתיקוןלצו,כולואוחלקו,
72 בתוך תוקפו, תקופת את לשנות או לאשרו לא
שעותמהמועדשבוהוגשלה,ואםהסתיימההתקופה
האמורהביוםמנוחהאושבתוןשנקבעבחיקוק-עד
14:00ביוםשלאחריוםהמנוחהאוהשבתון השעה
- לצו התיקון את לאשר הוועדה החליטה כאמור;
יפורסםברשומותסמוךלאחרמכןוייכנסלתוקףבמועד

פרסומו,אלאאםכןנקבעבומועדמאוחריותר;

)1( בפסקה כאמור החלטה הוועדה קיבלה לא )2(
בתוךהמועדהקבועבאותהפסקה,יחולוהוראותאלה:

התיקוןלצויפורסםברשומותוייכנסלתוקף )א(
עםפרסומו,והכולאלאאםכןהחליטהמנהל
אחרת,ובלבדשמועדהכניסהלתוקףלאיהיה

מוקדםממועדהפרסוםברשומות;

ותחליט לצו דיוןבתיקון הוועדהתקיים )ב(
אםלאשרו,כולואוחלקו,לאלאשרואולשנות
אתתקופתתוקפו,בתוךשבעהימיםמהמועד
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במהלך רשאית הכנסת ועדת לה; שהוגש
התקופההאמורהלהאריכה,לענייןדיוןמסוים,

לפרקזמןשלאיעלהעלשבעהימים;

פסקת לפי החלטה הוועדה קיבלה לא )ג(
באותה האמורה התקופה תום עד )ב( משנה
עד - הארכתה על הוחלט משנה,ואם פסקת
תוםתקופתההארכה)בסעיףקטןזה-המועד
ראש יושב יביא הוועדה(, להחלטת האחרון
הכנסתאתאישורהתיקוןלצולהצבעהבכנסת
בהקדםהאפשרי,ולכלהמאוחרעדתוםשבעה

ימיםמהמועדהאחרוןלהחלטתהוועדה;

החליטההוועדהשלאלאשראתהתיקון )ד(
לצו,ואםהובאהתיקוןלצולאישורהכנסת-
החליטההכנסתכאמוראולאקיבלההחלטה
בעניין,יפקעתוקפושלהתיקוןלצובאותומועד;

הודעהעלפקיעתתוקףהתיקוןלצוכאמור )ה(
והודעהעלהחלטהשלהוועדהלאשראתהצו,
תוקפו, תקופת את לשנות או חלקו, או כולו

יפורסמוברשומות;

דחיפות בהתקיים ,)1( בפסקה האמור אף על )3(
במועד לתוקף ייכנס לצו מסוים תיקון המחייבתכי
מוקדםיותר,המנהלרשאילתקנובליאישורהוועדה;
לאחר האפשר ככל סמוך לוועדה יוגש לצו התיקון
והתשתית הסבר דברי בליווי ברשומות, פרסומו
העובדתיתשעמדהבבסיסההחלטהלהתקינו,ויחולו

לענייןאישורוהוראותפסקה)2()ב(עד)ה(ר

אישור העונשין, לחוק 2)ב( בסעיף האמור אף על )ב(
לעבירותכאמורבסעיף20גשהוראותלגביהןנקבעובתיקון
לצו,יינתןבידיהוועדהאובידיהכנסתבהתאםלהוראותסעיף
קטן)א(;לאאושרהעבירהשהוראהלגביהנקבעהבתיקוןלצו
בידיהוועדהאובידיהכנסת,לפיהעניין,תתבטלהאחריות
הפליליתלעשייתהעבירותשנקבעובצו,לפיסעיף4לחוק

העונשין,וקנסששולם-יוחזרר

פורסםתיקוןלצוכאמורבסעיףזה,יפרסםהשראת )ג(
עיקרולציבורבאופןבהירונגישהמותאםלקבוצותהשונות
ככל נוספות ובשפות הערבית בשפה לרבות באוכלוסייה,
הנדרש,ובכללזהיציגאתעיקריהחובותלפיהצווהעבירות
שעומדותבתוקףבאותההעתבאופןמרוכז,לרבותהנחיות
בעיתונים, שיהיה יכול כאמור פרסום לצו; 3ה סעיף לפי
בערוציתקשורת,באינטרנט,במודעותמודפסותעלשלטי
חוצותאובכלדרךיעילהאחרתשימצאהשרלנכוןבנסיבות

הענייןר

במהלך רשאית הכנסת ועדת לה; שהוגש
התקופההאמורהלהאריכה,לענייןדיוןמסוים,

לפרקזמןשלאיעלהעלשבעהימים;

פסקת לפי החלטה הוועדה קיבלה לא )ג(
באותה האמורה התקופה תום עד )ב( משנה
עד - הארכתה על הוחלט משנה,ואם פסקת
תוםתקופתההארכה)בסעיףקטןזה-המועד
ראש יושב יביא הוועדה(, להחלטת האחרון
הכנסתאתאישורהתיקוןלצולהצבעהבכנסת
בהקדםהאפשרי,ולכלהמאוחרעדתוםשבעה

ימיםמהמועדהאחרוןלהחלטתהוועדה;

החליטההוועדהשלאלאשראתהתיקון )ד(
לצו,ואםהובאהתיקוןלצולאישורהכנסת-
החליטההכנסתכאמוראולאקיבלההחלטה
בעניין,יפקעתוקפושלהתיקוןלצובאותומועד;

הודעהעלפקיעתתוקףהתיקוןלצוכאמור )ה(
והודעהעלהחלטהשלהוועדהלאשראתהצו,
תוקפו, תקופת את לשנות או חלקו, או כולו

יפורסמוברשומות;

דחיפות בהתקיים ,)1( בפסקה האמור אף על )3(
במועד לתוקף ייכנס לצו מסוים תיקון המחייבתכי
מוקדםיותר,המנהלרשאילתקנובליאישורהוועדה;
לאחר האפשר ככל סמוך לוועדה יוגש לצו התיקון
והתשתית הסבר דברי בליווי ברשומות, פרסומו
העובדתיתשעמדהבבסיסההחלטהלהתקינו,ויחולו

לענייןאישורוהוראותפסקה)2()ב(עד)ה(ר

אישור העונשין, לחוק 2)ב( בסעיף האמור אף על )ב(
לעבירותכאמורבסעיף20גשהוראותלגביהןנקבעובתיקון
לצו,יינתןבידיהוועדהאובידיהכנסתבהתאםלהוראותסעיף
קטן)א(;לאאושרהעבירהשהוראהלגביהנקבעהבתיקוןלצו
בידיהוועדהאובידיהכנסת,לפיהעניין,תתבטלהאחריות
הפליליתלעשייתהעבירותשנקבעובצו,לפיסעיף4לחוק

העונשין,וקנסששולם-יוחזרר

פורסםתיקוןלצוכאמורבסעיףזה,יפרסםהשראת )ג(
עיקרולציבורבאופןבהירונגישהמותאםלקבוצותהשונות
ככל נוספות ובשפות הערבית בשפה לרבות באוכלוסייה,
הנדרש,ובכללזהיציגאתעיקריהחובותלפיהצווהעבירות
שעומדותבתוקףבאותההעתבאופןמרוכז,לרבותהנחיות
בעיתונים, שיהיה יכול כאמור פרסום לצו; 3ה סעיף לפי
בערוציתקשורת,באינטרנט,במודעותמודפסותעלשלטי
חוצותאובכלדרךיעילהאחרתשימצאהשרלנכוןבנסיבות

הענייןר
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סמכותלדרישת
מידע

חוקר)א(20חר רשאי אפידמיולוגית חקירה ביצוע לשם
אפידמיולוגי-

לדרושמכלאדם,למסורלואתהמידעהמזהה )1(
שלווכןאתמענו,מספרהטלפוןשלוומספרטלפוןנוסף
שלאדםהנמצאבישראלשבאפשרותולסייעביצירת
קשרעמו,והכולכדילסייעבאיתורמקוםאוזמןשבו
שההחולהובאיתורמישבאבמגעקרובעםחולהלשם

צמצוםהתפשטותנגיףהקורונה;

לדרושמכלאדם,לתכליתהאמורהבפסקה)1(, )2(
רשימת או עובדים רשימת וכן ידיעה כל לו למסור
מקום באיתור לסייע כדי בהן שיש במקום שוהים
לחקירה הנוגעת בתקופה חולה שהה שבו זמן או
האפידמיולוגיתלפיההנחיותהמקצועיותהעדכניות
שלמשרדהבריאות,אתהידועלולגביפרטימישבאו
שבהם והמקום הזמן ואת קרוב במגע החולה עם

החולהבאעמםבמגער

לשם )א( קטן בסעיף המפורטות הסמכויות בהפעלת )ב(
ביצועחקירהאפידמיולוגיתכאמור,רשאיחוקראפידמיולוגי
גורם - זה )בסעיף חייל זה ובכלל אחר, באדם להסתייע
מסייע(;לאיסייעאדםאחרבביצועחקירהכאמור,אלאאם

כןמתקיימיםלגביוכלאלה:

הואעברהכשרהשלמשרדהבריאותלענייןסיוע )1(
בביצועהחקירה,ובכללזההכשרהלענייןההגנהעל
פרטיותםשלמישמידעלגביהםמתקבלעקבחקירה

אפידמיולוגית,וניתןלואישורבכתבעלכך;

הואחתםעלטופסהתחייבותלשמירהעלסודיות )2(
שבוהובהרלוכישימושבמידעשלאלפיהוראותחוק

זהעלוללהוותעבירהפלילית;

הואפועלבהנחייתמשרדהבריאותובפיקוחור )3(

המנהליקבעבנוהלהוראותלענייןהגורמיםהמסייעים )ג(
כאמורואופןהסיועשיתנור

לאיסייעגורםמסייעבעניינושלאדםשהואמכיראו )ד(
סבורשהואצפוילהכירר

סעיף לפי מידע לו למסור מאדם מסייע גורם ביקש )ה(
קטן)א(,רשאיאותואדםלהודיעכיימסוראתהמידערק

לחוקראפידמיולוגיר

מידעשהתקבללפיסעיףזהיישמרבמערכותהמידע )ו(
שלמשרדהבריאותבלבד,ולאייעשהבושימושאלאכדי
לסייעבאיתורמקוםאוזמןשבושההחולהובאיתורמישבא

במגעקרובעםחולהלשםצמצוםהתפשטותנגיףהקורונהר
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בסוד, ישמרנו זה סעיף לפי מידע אליו שהגיע אדם )ז(
לאיגלהאתהאמורבולאחרולאיעשהבוכלשימושפרט

לתכליתהאמורהבסעיףזהר

מי של מסמכותו לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )ח(
שנתונהלוסמכותלפיפקודהזולהסתייעבאחרר"

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
שרהבריאות

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

בסוד, ישמרנו זה סעיף לפי מידע אליו שהגיע אדם )ז(
לאיגלהאתהאמורבולאחרולאיעשהבוכלשימושפרט

לתכליתהאמורהבסעיףזהר

מי של מסמכותו לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )ח(
שנתונהלוסמכותלפיפקודהזולהסתייעבאחרר"

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
שרהבריאות

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת
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