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 קורונה ארצית מצודה /מ"אג
 

פורסמו ברשומות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  17.9.2020 ביום .1

(. "התקנות)להלן: " 2020-הגבלת פעילות(, התש"ףהגבלת השהייה במרחב הציבורי ו)הוראת שעה( )

ה החדש סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונמכוח חוק התקנות הותקנו על ידי הממשלה 

 .14:00בשעה  18.9.2020ונכנסו לתוקף ביום  2020-)הוראת שעה(, התש"ף

 .13, פורסם תיקון מס' 19.11.2020לתקנות, והיום,  12פורסם תיקון מס' , 18.11.2020, אתמול

 למסמך זה. ספח א'כנ מצורפת העבירות רשימת מסמך זה מפרט את עיקרי ההוראות שנקבעו. .2

 במרחב הציבורי ובמקום ציבורי או עסקי קחובת שמירת מרח .3

מטרים  2על מרחק של  ,במרחב הציבורי ובמקום ציבורי או עסקי ישמרו, ככל האפשרהשוהים  .א

 לפחות בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום. 

 . כנדרש מרווחים שמירת על להורות ניתן אולם, לא נקבעה עבירה בגין הפרת חובה זו .ב

 הגבלת התקהלות .4

 להשתתףאו  אין לקיים –במקום ציבורי או עסקי ו והציבורי התקהלות במרחב הפרטי .א

אם  אנשים בשטח פתוח. 20ועל  במבנה אנשים 10שמספר האנשים בה עולה על  בהתקהלות

 אנשים. 20עד  –שטח פתוח גם מבנה ו כולל גם מקום ההתקהלות

 באותו הגרים אנשים למעט, לאדם אדם בין לפחות מטרים 2 של מרחק על יש לשמור – הפגנות .ב

 . מגבלת ההתקהלות המפורטת בסעיף א' לא חלה לעניין הפגנות.מקום

 תפילות .ג

 אנשים. 20בהשתתפות של עד ניתן לקיים תפילות בשטח פתוח  – בשטח פתוח (1)

בוטל האיסור על תפילה במבנה יחד עם אדם אחר. ניתן לקיים  –)כולל בית תפילה( במבנה  (2)

בוטלה  , למעט אנשים הגרים באותו מקום. אנשים 10עד תפילה במבנה בהשתתפות של 

שוטר רשאי  אנשים 10-בהשתתפות של יותר מ. במקרה של תפילה בתקנות העבירה שנקבעה

 .ןה להל-ויחולו הכללים המפורטים בסעיפים ד להורות על פיזור

ד אל אקצה ובכנסיית הקבר מותרת תפילה בכפוף למגבלת גברחבת הכותל המערבי, במס (3)

 .המפורטת בסעיף א'ההתקהלות 

 
 
 

 
  קורונה ארצית אכיפה מנהלת
 03-5647902:                טלפון
 03-5648851:                  פקס

 פ"אהתש, בכסלו 'ג
  2020 בנובמבר 19

 113035220: סימוכין 
   

 הנדון:
 -הגבלת פעילות והוראות נוספות  - 30הנחיית מנהלת קורונה מס' 

 16עדכון מס' 
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)אם המפגינים אינם  , לרבות התקהלות במסגרת הפגנהשוטר רשאי להורות על פיזור התקהלות .ד

להתפזר, . סירב אדם להוראת שוטר המתקיימת בניגוד לתקנות ,מטרים( 2שומרים על מרחק של 

  רשאי השוטר לעשות שימוש בכוח סביר בנסיבות העניין לשם פיזור ההתקהלות.

 1,000הינה עבירה שתיאכף באמצעות הטלת קנס מינהלי בסך להתפזר להוראת שוטר סירוב  .ה

 .)בסמכות שוטר בלבד( ש"ח

 נסיעה בכלי תחבורה פרטי .5

נוסעים(, למעט אנשים הגרים באותו  2-אנשים בלבד )נהג ו 3-נסיעה בכלי רכב פרטי תתאפשר ל .א

, ובלבד מקום. אם הרכב כולל יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע אחד נוסף בכל ספסל

 שיישב בספסל נפרד. 

 המגבלה לא תחול במקרה של צורך חיוני בנסיעה של מספר גבוה יותר של אנשים. .ב

 . נוסעים( 2-)נהג ו זהניתן לקיים שיעורי נהיגה בהתאם למגבלות המפורטות בסעיף  .ג

   לא נקבע עבירה בגין הפרת מגבלה זו.  .ד

 איסור על הפעלת מקום ציבורי או עסקי .6

לציבור, ובכלל זה גם  םבדרך של פתיחת מקום הפתוח לציבור או בית עסק,חל איסור על הפעלת  .א

שוק קמעונאי או יריד , תיירות או פנאי, בתי אוכל, בריכות שחייה, תמקום בילוי, מסחר, תרבו

 מכון כושר וסטודיו, אך למעט המקומות והעסקים המפורטים להלן:וכל דוכן בהם, 

או חנות  חנות, לרבות דוכן, שכניסת הלקוחות אליה נעשית ישירות מהרחוב -חנות רחוב  (1)

אנשים או  10 ותלקוח 4עד : התפוסה המותרת. קניוןהנמצאת במתחם קניות פתוח שאינו 

היתר זה לא חל  .אנשים 4-, ובכל מקרה לא פחות מהמחמירמ"ר, לפי  7יחס של אדם לכל 

  .ביריד  קמעונאי אובשוק ביחס לחנות הפועלת בקניון, 

עיקר עיסוקה מכירת מזון, בית מרחקת, מכון אופטיקה או חנות ששעיקר עיסוקו מקום  (2)

 .(בשוק או בירידלמעט דוכנים המצויים ) מכירת מוצרי היגיינה

מכבסה, מקום למכירת מקום שעיקר עיסוקו מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית,  (3)

)למעט דוכנים  צרי תקשורת או מחשביםמעבדה לתיקון מואו , או מחשבים מוצרי תקשורת

 .המצויים בשוק או ביריד(

או מתן  לספקו מרחוקשלא ניתן לציבור קבלת קהל במקום עבודה לשם מתן שירות חיוני  (4)

)לדוג': בנק, מוסך,  מרחוק, באופן מקוון או טלפוני שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו

 . 1וכו'( ביטוח לאומידואר, 

קבלת קהל במשרד ממשלתי וברשות מקומית לשם קבלת שירות שלא ניתן לספקו בדרך  (5)

 או טלפוני.אחרת או לצורך מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון 

לחוק )ב( 11וכן גם גופים, פעילויות, שירותים ותוכניות המנויים בסעיף  מסגרות רווחה (6)

 .2020-סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

                                                 
המפורט בתוספת השנייה לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( "מקום עבודה"  1

 .2020-עבודה, תש"ף)הגבלת פעילות במקומות 
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שמנכ"ל  ,)שחיין אחד בכל מסלול( , לרבות בריכת שחייהמקום המשמש לאימון ספורט (7)

או  מקצועי אישל ספורטאו לתחרות ישר כי הוא משמש לאימון משרד התרבות והספורט א

, שחייה )נקבעה הגדרה רחבה בתקנות, אשר כוללת גם ספורטאים קטינים בלבדתחרותי 

 . (וספורט מוטורי

 שהוא אחד מאלה: (בית מלון, פנסיון, אכסניה או יחידת אירוח) מתקן אירוח (8)

אורחים אשר מתקן האירוח משמש עבורם חלופת מגורים, ללא המיועד לאירוח  מתקן (א)

הפעלה של מתקנים משותפים, ובכלל זה: חדר  אאך ללהגבלה של תקופת האירוח, 

 אוכל, בריכת שחייה ומכון כושר. 

 מתקן אירוח המיועד לשימוש מטופלים ובני משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי. (ב)

 .)"מלונית"( מדינהמתקן אירוח המשמש כמקום לבידוד מטעם ה (ג)

שאין בו נופש(,  לצורכיגם ) יחידות אירוח לכל היותר 6ניתן להפעיל מתחם אירוח הכולל  (9)

ביחידת האירוח יתארחו אנשים הגרים  .חללים משותפים ליחידות כניסה משותפת או

חדר אוכל, בריכת שחייה באותו מקום בלבד ולא יופעלו מתקנים משותפים, ובכלל זה: 

הפעלת מתחם אירוח שפועלים בו מתקנים משותפים הינה עבירה שתיאכף  ומכון כושר.

 .ש"ח 5,000באמצעות הטלת קנס מינהלי בסך 

או בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל בלבד: משלוחים  –בית אוכל ומסעדות  (10)

 איסוף עצמי )"טייק אווי"(.

עתיקות ושטח פתוח באתר , שטח פתוח באתר גנים לאומייםשמורות טבע, גן חיות, ספארי,  (11)

 .מורשת שאושר על ידי מנכ"ל משרד התרבות והספורט

 .בריכה טיפולית לצורך טיפול במים (12)

מקום למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי  (13)

נקבעו חובות לעניין חיטוי הכלים והציוד, חובת המטפל לעטות מסיכה ומגן  וקוסמטיקה.

 נים וקבלת מטופלים בתיאום מראש בלבד. פ

 מקום למתן טיפול רפואה משלימה. (14)

בתפוסה  אין"(-מקום להקרנת סרט קולנוע שהצפייה בו נעשית מתוך רכב פרטי )"דרייב (15)

 כלי רכב פרטיים, ללא מכירת מזון ובכפוף להוראות משרד הבריאות. 400שלא תעלה על 

קלפי שקבע מנהל הבחירות לפי חוק הרשויות קום מ – 2.12.2020ועד ליום  20.11.2020מיום  (16)

 . 1965-המקומיות )בחירות(, התשכ"ה

. בשירות משלוחים )ולא "טייק אווי"( להפעיל שירות משלוחיםרשאי כל עסק  –שירות משלוחים  .ב

סמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו, למעט לבקשת אדם עם בהמשלוח יונח למקום מגורים 

  לסיוע בהכנסה המשלוח לביתו.מוגבלות אשר זקוק 

 5,000הפעלת מקום או עסק שהפעלתו נאסרה הינה עבירה שתיאכף באמצעות הטלת קנס בסך  .ג

 ש"ח.

ראו לעניין זה הנחיית באזור תיירות מיוחד. העסקים שניתן להפעיל עניין נקבעו הקלות ל .ד

 . 1עדכון מס'  – 40מנהלת קורונה מס' 
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 לציבור ובבית עסק שפעילותם נאסרהאיסור שהייה במקום הפתוח  .7

, למעט שהייה של מפעיל במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו לציבור נאסרהחל איסור על שהייה  .א

הסביר לאדם את איסור השהייה להגורם המוסמך על  .)לצרכי עבודה( המקום או מי מטעמו

 במקום ואת משמעות המשך שהייתו במקום.

לאחר שהגורם המוסמך הסביר ) שפתיחתו לציבור נאסרהבמקום ציבורי או עסקי שהייה  .ב

עבירה שתיאכף באמצעות  -ואת משמעות המשך שהייתו במקום( יה לאדם את איסור השהי

  ש"ח. 500הטלת קנס מינהלי בסך 

 )"תו סגול"( לא נאסרהשהפעלתו  הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי .8

לציבור , שלא נאסרה הפעלתו בדרך של פתיחה או עסקי מחזיק או מפעיל של מקום ציבוריעל  .א

 :2יחולו החובות הבאותתפילה(  בית)כולל 

הפרת חובה  יש להגיש הצהרה לרשות המקומית בעניין העמידה בתנאים שנקבעו בתקנות. (1)

 ש"ח. 2,000תיאכף באמצעות הטלת קנס מינהלי בסך הינה עבירה שזו 

תיאכף באמצעות הטלת הינה עבירה שהפרת חובה זו  יש להתקין מחיצה בדלפק השירות. (2)

 ש"ח. 2,000קנס מינהלי בסך 

הינה עבירה הפרת חובה זו  .במרחק של שני מטרים זה מזהבתור יש לסמן מקומות לעמידה  (3)

 ש"ח. 2,000תיאכף באמצעות הטלת קנס מינהלי בסך ש

תיאכף הינה עבירה שהפרת חובה זו  .בתור שמירה על מרחקהלהציב שלט לעניין יש  (4)

 ש"ח. 1,000באמצעות הטלת קנס מינהלי בסך 

אם מצויה במקום מעלית, יש לתלות שלט בכניסה אליה, ובה יצוין מספר הנוסעים המותר  (5)

)לא יותר ממחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן, למעט אנשים הגרים באותו 

 1,000הלי בסך תיאכף באמצעות הטלת קנס מינהינה עבירה שהפרת חובה זו מקום(. 

 ש"ח.

 :טיית מסיכה במקוםלעניין עחובות  (6)

  .לעטות מהחובה הפטור אדם למעט, מסיכה עוטה שאינו אדם למבנה אין להכניס (א)

  .מהחובה הפטור אדם למעט, מסיכה עוטה שאינו לאדם שירותאין לתת  (ב)

  .במקום מסיכה עטיית חובת בדבר מודעה יש לתלות (ג)

תיאכף באמצעות הטלת קנס מינהלי הינה עבירה שמהחובות המפורטות לעיל הפרת חובה 

 ש"ח. 1,000בסך 

 : הבהרות

או מפעיל של מקום רשאי לתת שירות לאדם שלא עוטה מסיכה, אם הניח  מחזיק (א)

באופן סביר כי הוא בעל מוגבלות ולא חלה עליו החובה )למשל: האדם טען בפניו כי 

 הוא בעל מוגבלות(.

                                                 
  מפורטות רק החובות שבגין הפרתן ניתן להטיל קנס מינהלי. 2
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קנס רק כאשר אדם נכנס למקום או מקבל שירות כאשר הוא אינו עוטה  להטילניתן  (ב)

)ניתן להטיל  מסיכה. לא ניתן להטיל קנס בגין שהייה של אדם במקום ללא מסיכה

 .קנס על האדם עצמו(

 שהפעלתו לא נאסרה התפוסה המרבית המותרת במקום ציבורי או עסקי .9

מספר עת ים למקום, למעט העובדים, כך שבכל מנגנון לוויסות כניסת אנש יש לקבוע ולהפעיל .א

)ובלבד ששטח המקום מאפשר  התפוסה המרבית המותרת, כמפורט להלן האנשים לא יעלה על

 מטרים בין אדם לאדם(: 2שמירה על מרחק של 

  .מ"ר, לפי המקל 7יחס של אדם לכל או , בשטח פתוח 20-אנשים במבנה ו 10 (1)

 אנשים בשטח פתוח.   20אנשים במבנה ועד  15עד  -מסגרת רווחה  (2)

, לפי מ"ר 7כל אדם לאנשים או יחס של  10 אנשים, למעט עובדי המקום. 4עד  -חנות רחוב  (3)

 המשמעות:אנשים.  4-, ובכל מקרה לא פחות מהמחמיר

  אנשים.  10מ"ר או יותר, ניתן להכניס עד  70אם שטח החנות 

 אך בכל  ,מ"ר 7ניתן להכניס לפי יחס של אדם לכל מ"ר,  70-אם שטח החנות קטן מ

 אנשים. 4-מקרה לא פחות מ

: התקנות אינן מגדירות מהו המנגנון שיש להפעיל, ואין הכרח כי ויסות מספר הנכנסים הבהרה

 למקום יתבצע באמצעות מכשיר ספירה )"קאונטר"(.

בהתאם למספר השוהים מקום כניסת האנשים להחובה לקבוע ולהפעיל מנגנון לוויסות הפרת  .ב

 ש"ח. 2,500תיאכף באמצעות הטלת קנס מינהלי בסך הינה עבירה ש המותר, כמפורט לעיל,

מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום.  .ג

 ש"ח. 2,000אכף באמצעות הטלת קנס מינהלי בסך יהפרת חובה זו הינה עבירה שת

 ום אירועיםהגבלה על קי .10

 הוגדרו שני סוגים של אירועים: .א

איסור על ארגון חל  .מופע אומנותופסטיבל, מופע בידור אירוע ספורט, כנס,  -" אירוע אסור" (4)

 .(לא נקבעה עבירה) באירוע אסוראו השתתפות 

איסור על חל  .טיול מאורגןוטקס דתי, מסיבה חתונה או טקס, לרבות  -" אירוע מוגבל" (5)

 אירוע מוגבל שמספר המשתתפים בו עולה מגבלת ההתקהלותבארגון או השתתפות 

 (. לא נקבעה עבירה) בשטח פתוח 20אנשים במבנה ועד  10, כלומר עד א4המפורטת בסעיף 

 אירועבו  מפעיל של מקום ציבורי או עסקי לקיים איסור עלנקבע  -אירוע במקום ציבורי או עסקי  .ב

עבירה שתיאכף באמצעות הטלת  – מוגבל )גם אם עומדים במגבלת ההתקהלות( אסור או אירוע

 ש"ח. 5,000קנס מינהלי בסך 

במרחב הציבורי ובמקומות אחרים פרטי, במרחב ה)מקום ציבורי או עסקי  שאינואירוע במקום  .ג

נקבע איסור על מחזיק של מקום שאיננו מקום ציבורי או עסקי לקיים בו  -מוסד חינוך( כמו 

עבירה  – אירוע אסור או אירוע מוגבל שמספר המשתתפים בו עולה על מגבלת ההתקבלות

 . )בסמכות שוטר בלבד(₪  5,000שתיאכף באמצעות הטלת קנס מינהלי בסך 
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לתת שירותים לאירוע  נקבע איסור על נותן שירותים –הגבלות על נותני שירותים באירועים  .ד

המתקיים במקום ציבורי או עסקי, או לאירוע מוגבל המתקיים במקום לאירוע מוגבל אסור, 

עבירה שתיאכף  – א4שמספר המשתתפים בו עולה על מגבלת ההתקהלות המפורטת בסעיף אחר 

במקום שאינו מקום ציבורי מתקיים )אם האירוע ₪  5,000באמצעות הטלת קנס מינהלי בסך 

תן שירות" הוא מי שעוסק במתן שירותי "נו .או עסקי, הטלת הקנס בסמכות שוטר בלבד(

 .לאירועים )כולל הגשת משקאות( תאורה, מוזיקה, צילום, תשתיות והסעדה

 :לסיכום

 מקום אחר  מקום ציבורי או עסקי סוג האירוע

 אירוע אסור

 לקיים. אסור

 

 –מפעיל מקום המקיים אירוע אסור 

 ש"ח. 5,000 בסך קנס

 לקיים. אסור

 

 –אירוע אסור מחזיק מקום המקיים 

 ש"ח. 5,000 בסך קנס

 

  אם האירוע מתקיים בשטח פתוח

במרחב הציבורי והמארגן אינו 

לא ניתן להטיל  –מחזיק המקום 

 קנס.

 אירוע מוגבל

 לקיים. אסור

 

 –מפעיל מקום המקיים אירוע מוגבל 

 ש"ח. 5,000 בסך קנס

לקיים בכפוף למגבלת  מותר

 ההתקהלות.

 

מוגבל מחזיק מקום המקיים אירוע 

שמספר המשתתפים בו עולה על 

 ש"ח. 5,000 בסך קנס –המותר 

 

  אם האירוע מתקיים בשטח פתוח

במרחב הציבורי והמארגן אינו 

לא ניתן להטיל  –מחזיק המקום 

 קנס, אך ניתן להורות על פיזור.

 

 חולה מאומתסמכות גורמי רפואה להורות על סגירת מקום ציבורי או עסקי ששהה בו  .11

ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, רופא מחוזי או סגנו, רשאים להורות, בהודעה  .א

בכתב, על סגירת מקום ציבורי או עסקי, כולו או חלקו, אם שהה בו אדם הנושא את הנגיף, 

 לתקופה שתקבע בהודעה. 
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או סגנו, שראש שירותי בריאות הציבור, רופא מחוזי הפעלה של מקום ציבורי או עסקי לאחר  .ב

 ש"ח. 5,000הורו על סגירתו, מהווה עבירה שתיאכף באמצעות הטלת קנס מינהלי בסך 

 סמכויות הגורמים המוסמכים להטיל קנס מינהלי .12

 המזהה אחרת רשמית תעודה או זהות תעודת ולהציג ומענו שמו את למסור אדם מכל לדרוש .א

 .אותו

 את להקל או להבטיח כדי בהם שיש ממך או ידיעה כל למסור בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש .ב

 .התקנות הוראות של ביצוען

 פי על תהיה למגורים המשמש למקום שכניסה ובלבד ,נייח תחבורה כלי לרבות למקום להיכנס .ג

 . משפט בית של צו

 סמכויות מיוחדות לשוטר .13

 להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן.  .א

 אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות. למנוע כניסה של .ב

 .להורות על פיזור התקהלות הנעשית בניגוד לתקנות .ג

 .2.12.2020  עד ליום –התקנות  תוקף .14

 

 

 בברכה, 

 מפקח        ,      עו"ד אורי בוצ'ומנסקי 

 יועמ"ש מנהלת אכיפה ארצית קורונה 
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 11.20201918. מעודכן לתאריך – העבירות ריכוזספח א': נ

 הסבר הגורם האוכף הסכום סעיפי החוק העבירה 

 הפרת חובת בידוד  .1

עד לביטול : תוקף

הכרזת שר הבריאות לפי 

לפקודה  20סעיף 

 .בריאות העם

 

)ד( לצו בריאות העם 2סעיף 
)נגיף הקורונה החדש( )בידוד 
בית והוראות שונות( )הוראת 

 2020-שעה( תש"ף
 

( 1ד)ב()20-ו( 1ג)20סעיפים 
 1940לפקודת בריאות העם, 

 

 שוטר  5,000

 מפקח ממשלתי

 

הפרת איסור הגעה   .2

למקום בידוד בתחבורה 

 ציבורית

עד לביטול  :תוקף

הכרזת שר הבריאות לפי 

לפקודה  20סעיף 

 .בריאות העם

)ד( לצו בריאות העם 2סעיף 
)נגיף הקורונה החדש( )בידוד 
בית והוראות שונות( )הוראת 

 2020-תש"ףשעה( 
 

( 1ד)ב()20-( ו2ג)20סעיפים 
 1940לפקודת בריאות העם, 

 

 שוטר  5,000

 מפקח ממשלתי

 

 הפרת חובת דיווח  .3

עד לביטול  :תוקף

הכרזת שר הבריאות לפי 

לפקודה  20סעיף 

 .בריאות העם

לצו בריאות העם  3סעיף 
)נגיף הקורונה החדש( )בידוד 
בית והוראות שונות( )הוראת 

 2020-תש"ףשעה( 
 

( 2ד)ב()20-( ו3ג)20סעיפים 
 1940לפקודת בריאות העם, 

 

 שוטר   3,000

 מפקח ממשלתי

 

 

סירוב לדרישת שוטר   .4

 לפיזור התקהלות

 2.12.2020 :תוקף

א לחוק 28-( ו3)א()27סעיפים 
סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 

 2020-שעה(, התש"ף
 

תקנות ב( 3)19-ו 4תקנות 
סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 10עד  –במבנה  :תקהלות מותרתה שוטר בלבד  1,000

 אנשים.  20עד  –בשטח פתוח  ;םאנשי

 

 2על מרחק של  יש לשמור: הפגנה

מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט 

 .מקוםאנשים הגרים באותו 

 

אין עבירה של השתתפות בהתקהלות 

אסורה, הקנס יוטל בגין סירוב 

להוראת שוטר להתפזר ולא על עצם 

 ההתקהלות. 

מחוץ מסיכה אי עטיית   .5

 מקום המגוריםל

ה)א( לצו בריאות העם 3סעיף 
)נגיף הקורונה החדש( )בידוד 
בית והוראות שונות( )הוראת 

 2020-שעה( תש"ף
 

 שוטר 500

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 :חריגים

 ;7קטין מתחת לגיל  .1
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עד לביטול : תוקף

הכרזת שר הבריאות לפי 

לפקודה  20סעיף 

 .בריאות העם

( 3ד)ב()20-( ו4ג)20סעיפים 
 1940לפקודת בריאות העם, 

 

אדם שמחמת מוגבלות נפשית,  .2

מתקשה באופן  שכלית או רפואית

משמעותי או שנמנעת ממנו 

 האפשרות לעטות מסיכה;

אדם השוהה במקום סגור או  .3

מופרד )לדוג': כלי רכב( בלא אדם 

נוסף או עם אנשים הגרים איתו 

 באותו מקום;

משתתף בשידור באמצעי  .4

התקשורת שנדרש לדבר, בכפוף 

מטרים  2לשמירה על מרחק של 

 לפחות, ככל שניתן;

בדים בקביעות שני עובדים העו .5

באותו חדר, ובלבד שיישמר 

מטרים  2ביניהם מרחק של 

 לפחות;

 אדם המבצע פעילות ספורט; .6

בעת מתן הרצאה, שיעור או צורך  .7

אחר בדיבור או בפנים גלויות, 

 2ובלבד שיישמר מרחק של 

מטרים לפחות מכל אדם אחר או 

 אם קיימת מחיצה קשיחה;

בפנימייה לא תחול חובת עטיית  .8

יטואציות ספציפיות מסיכה בס

שנקבעות בהוראת המשנה 

 למנכ"ל משרד הבריאות;

בעת קיום מבחן בכתב, ובלבד  .9

מטרים  2שיישמר מרחק של 

 לפחות בין נבחן לנבחן;

בעת צילום הפקות לטלוויזיה  .10

ולקולנוע )גם בית ספר לקולנוע( 

השחקנים אינם חייבים לעטות 

 מסיכה;

בעת מתן טיפול רפואי אשר מטיבו  .11

ן לקיים עם מסיכה, ובלבד לא נית
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שיישמר מרחק של שני מטרים 

 לפחות בין המטפל למטופל;

בעת מתן שירות לאדם עם  .12

מוגבלות שמיעה, נותן השירות 

יכול להסיר את המסכה לבקשת 

 האדם עם המוגבלות;

בעת שהייה על חוף הים ובכניסה  .13

לים לא חלה החובה לעטות 

מסיכה, ובלבד שיש אפשרות 

 2מרחק של  ממשית לשמור על

מטרים לפחות בין אדם לאדם. יש 

חובה לעטות מסכה בעת הליכה 

לשירותים, למזנון או למקום אחר 

 המצוי בחוף הים.

חובה של ההפרת   .6

מפעיל מקום ציבורי או 

עסקי שלא להכניס ולא 

לתת שירות לאדם 

 שאינו עוטה מסיכה

 2.12.2020: תוקף

( 6))א(13-()א( ו5)8תקנות 
מיוחדות  תקנות סמכויותב

להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 
 השלישית( בתוספת 6ט )פר

תקנות סמכויות מיוחדות ל
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הגבלת 

(, והוראות נוספות פעילות
 2020-התש"ף

 שוטר  1,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 

 : הבהרות

מחזיק או מפעיל של מקום רשאי  .1

לתת שירות לאדם שלא עוטה 

מסיכה, אם הניח באופן סביר כי 

הוא בעל מוגבלות ולא חלה עליו 

החובה )למשל: האדם טען בפניו 

 כי הוא בעל מוגבלות(.

ניתן להטיל קנס רק כאשר אדם  .2

נכנס למקום או מקבל שירות 

כאשר הוא אינו עוטה מסיכה. לא 

ס בגין שהייה של ניתן להטיל קנ

)ניתן  אדם במקום ללא מסיכה

 .להטיל קנס על האדם עצמו(

לתלות  הפרת החובה  .7

חובת  שלט לעניין

 עטיית מסיכה במקום

 2.12.2020: תוקף

( 7))א(13-()ב( ו5)8תקנות 
תקנות סמכויות מיוחדות ב

להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הגבלת 

(, והוראות נוספות פעילות
 2020-התש"ף

 
 השלישית( בתוספת 7פרט )

תקנות סמכויות מיוחדות ל
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 

 שוטר  1,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני
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במקום ציבורי שהייה   .8

שפעילותם  או עסקי

  נאסרה

 2.12.2020: תוקף

תקנות ( ב3))א(13-ו 5תקנות 
סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 
 השלישית( בתוספת 3ט )פר

תקנות סמכויות מיוחדות ל
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 

 שוטר   500

 ממשלתימפקח 

 פקח עירוני

 

או שהייה במקום של הקנס על עבירה 

שפעילותם נאסרה יינתן בבית עסק 

 הסביר המוסמך שהגורם לאחר רק

 ואת במקום השהייה איסור את לאדם

 ככל. במקום שהייתו המשך משמעות

, אותו עוזב אינו במקום שהשוהה

 קנס להטיל ניתן, ההסברים למרות

 . מינהלי

 

ציבורי או מקום הפעלת   .9 

 שהפעלתו נאסרה עסקי

 2.12.2020: תוקף

תקנות ( ב2))א(13-ו 7תקנות 
סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 
 השלישית( בתוספת 2ט )פר

תקנות סמכויות מיוחדות ל
להתמודדות עם נגיף 
 הקורונה החדש )הוראת
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 

5,000  

מקום ציבורי או  הפעלת  .10

עסקי לאחר שראש 

שירותי בריאות 

הציבור, רופא מחוזי או 

 סגנו, הורו על סגירתו

 2.12.2020: תוקף

( 13))א(13-)א( ו12תקנות 
תקנות סמכויות מיוחדות ב

להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 
 השלישית( בתוספת 13פרט )

תקנות סמכויות מיוחדות ל
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 

 שוטר  5,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

ראש שירותי בריאות הציבור במשרד 

הבריאות, רופא מחוזי או סגנו, 

רשאים להורות, בהודעה בכתב, על 

סגירת מקום ציבורי או עסקי, כולו או 

בהיקף שאינו עולה על הנדרש, חלקו, 

אם שהה בו אדם הנושא את הנגיף, 

 לתקופה שתקבע בהודעה.

נכנס לישראל שהפר   .11

הוראת הנציג המוסמך 

במקום לבידוד לשהות 

 מטעם המדינה

 2021.6.30: תוקף

י  לחוק 22-( ו1ט)22סעיפים 
סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 

 2020-שעה(, התש"ף

 שוטר  5,000

 מפקח ממשלתי

 

 

אדם החייב בבידוד   .12

שהפר הוראת רופא 

מוסמך לשהות במקום 

 לבידוד מטעם המדינה

י  לחוק 22-( ו2ט)22סעיפים 
סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 

 2020-שעה(, התש"ף

 שוטר  5,000

 מפקח ממשלתי
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 2021.6.30: תוקף

הפעלת מתחם אירוח   .13

שפועלים בו מיתקנים 

 משותפים 

 2.12.2020: תוקף

 

( א10))א(13-ו (2א)8תקנות 
תקנות סמכויות מיוחדות ב

להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 
( בתוספת א10פרט )
תקנות סמכויות ל השלישית

מיוחדות להתמודדות עם 
נגיף הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 

 שוטר   5,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

יחידות אירוח  4מתחם אירוח הכולל 

לכל היותר )גם לצורכי נופש(, שאין בו 

כניסה משותפת או חללים משותפים 

 ליחידות.

מפעיל מקום ציבורי או   .14

עסקי שקיים בו אירוע 

 אסור או אירוע מוגבל

 2.12.2020: תוקף

( ב12))א(13-ו )א()ג(11תקנות 
תקנות סמכויות מיוחדות ב

להתמודדות עם נגיף 
 הקורונה החדש )הוראת
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 
 השלישית( בתוספת ב12פרט )

תקנות סמכויות מיוחדות ל
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 

 שוטר   5,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

כנס, אירוע ספורט,  -" אירוע אסור"

 פסטיבל, מופע בידור ומופע אומנות. 

 

טקס, לרבות חתונה  -" אירוע מוגבל"

 או טקס דתי, מסיבה וטיול מאורגן.

 

מי שעוסק במתן   -" נותן שירות"

שירותי תאורה, מוזיקה, צילום, 

תשתיות והסעדה )כולל הגשת 

מחזיק מקום שאינו   .15 משקאות( לאירועים.

או עסקי מקום ציבורי 

שקיים אירוע אסור או 

אירוע מוגבל במספר 

 משתתפים מעל למותר

 2.12.2020: תוקף

( ג12))א(13-ו )א()ד(11תקנות 
תקנות סמכויות מיוחדות ב

להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 
 השלישית( בתוספת ג12פרט )

מיוחדות  תקנות סמכויותל
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 

 שוטר   5,000

 מפקח ממשלתי

 

נותן שירות שנכח   .16

באירוע אסור ונתן לו 

נכח באירוע  /שירות 

מוגבל המתקיים 

במקום ציבורי או עסקי 

נכח  /ונתן לו שירות 

באירוע מוגבל 

המתקיים במקום אחר 

( ד12))א(13-ו )א()ה(11תקנות 
תקנות סמכויות מיוחדות ב

להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 
 השלישית( בתוספת ד12פרט )

תקנות סמכויות מיוחדות ל
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

במקום ציבורי   5,000

  ,שוטר: או עסקי

 מפקח ממשלתי

 .פקח עירוניו

במקום שאינו 

מקום ציבורי או 

: שוטר עסקי

 בלבד.
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שמספר המשתתפים בו 

עולה על המותר ונתן לו 

 שירות

 2.12.2020: תוקף

 

 התו הסגולהוראות 

 להגישהפרת החובה   .17

הצהרה לרשות 

 המקומית 

 2.12.2020: תוקף

( 4))א(13-( ו1)8תקנות 
תקנות סמכויות מיוחדות ב

להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 
 השלישית( בתוספת 4ט )פר

תקנות סמכויות מיוחדות ל
להתמודדות עם נגיף 

)הוראת הקורונה החדש 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 שוטר   2,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 

הפרת החובה להתקין   .18

 שירותמחיצה בדלפק 

 2.12.2020: תוקף

 

( 5))א(13-(  ו3)8תקנות 
תקנות סמכויות מיוחדות ב

להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 
 השלישית( בתוספת 5ט )פר

תקנות סמכויות מיוחדות ל
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 שוטר   2,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 

 הפרת החובה לסמן  .19

 בתורמקומות לעמידה 

 2.12.2020: תוקף

 

( 8))א(13-( ו7)8תקנות 
תקנות סמכויות מיוחדות ב

להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 
 השלישית( בתוספת 8פרט )

תקנות סמכויות מיוחדות ל
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-התש"ף(, והוראות נוספות
2020 

 

 שוטר  2,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 

 הפרת החובה להציב  .20

שלט לעניין השמירה 

 על מרחק בתור 

 2.12.2020: תוקף

( 9))א(13-( ו7)8תקנות 
תקנות סמכויות מיוחדות ב

להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 

 שוטר  1,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני
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 השלישית( בתוספת 9ט )פר
תקנות סמכויות מיוחדות ל

להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 
הפרת החובה לתלות   .21

 שלט בכניסה למעלית

 2.12.2020: תוקף

( 10))א(13-( ו8)8תקנות 
מיוחדות תקנות סמכויות ב

להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 
 השלישית( בתוספת 10פרט )

תקנות סמכויות מיוחדות ל
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 

 שוטר  1,000

 מפקח ממשלתי

 עירוניפקח 

אם מצויה במקום מעלית, יש לתלות 

שלט בכניסה אליה, ובה יצוין מספר 

הנוסעים המותר )לא יותר ממחצית 

מהמספר המרבי המותר לפי הוראות 

היצרן, למעט אנשים הגרים באותו 

 מקום(.

 הפרת החובה להציב  .22

שלט לעניין מספר 

 השוהים המותר 

 2.12.2020: תוקף

( 12))א(13-)ב( ו9תקנות 
תקנות סמכויות מיוחדות ב

להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות  נוספות
2020 

 
 השלישית( בתוספת 12פרט )

תקנות סמכויות מיוחדות ל
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 

 שוטר 2,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 

הפרת החובה לקבוע   .23

מנגנון לוויסות  ולהפעיל

, כניסת אנשים למקום

או הכנסת אנשים 

מעל לחנות רחוב 

)למעט  הכמות המותרת

  עובדי המקום(

 2.12.2020: תוקף

-ו (1)א9 א)ג(,9 ,)א(9תקנות 
תקנות סמכויות ( ב11))א(13

מיוחדות להתמודדות עם 
)הוראת נגיף הקורונה החדש 

 שעה( )הגבלת פעילות
-(, התש"ףוהוראות נוספות

2020 
 

 השלישית( בתוספת 11פרט )
תקנות סמכויות מיוחדות ל

להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
 שעה( )הגבלת פעילות

-(, התש"ףוהוראות נוספות
2020 

 

 שוטר 2,500

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

: התקנות אינן מגדירות מהו הבהרה

גנון שיש להפעיל, ואין הכרח כי המנ

ויסות מספר הנכנסים למקום יתבצע 

 באמצעות מכשיר ספירה. 


