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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

קיום , במסגרתו נקבעו כללים מיוחדים ללתקנות 20, פורסם ברשומות תיקון מס' 12.202024.היום, 

 .ובחג המולד עצמו ערב חג המולד הקתוליבבית תפילה ב וטקס דתי תפילה

 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 10בה עולה על שמספר האנשים  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)

, למעט אנשים 10עד ניתן לקיים תפילה במבנה בהשתתפות של  –)כולל בית תפילה( במבנה  (2)

 אנשים 10-בהשתתפות של יותר מבמבנה במקרה של תפילה  .אנשים הגרים באותו מקום

 .ה להלן-ויחולו הכללים המפורטים בסעיפים ד שוטר רשאי להורות על פיזור

 
 
 

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

 פ"אהתש, ' בטבתט
  2020 בדצמבר 24

126882920: סימוכין   
 
 

  

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

 23עדכון מס' 
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ד אל אקצה ובכנסיית הקבר מותרת תפילה בכפוף למגבלת גברחבת הכותל המערבי, במס (3)

 .המפורטת בסעיף א'ההתקהלות 

בשעה  25.12.2020יום לעד ו 17:00בשעה  24.12.2020מיום  – נוצריתעדה  שלתפילה בית ב (4)

 לפי הכללים הבאים:הנוגע לחג נוצרי  דתיתפילה וטקס ניתן יהיה לקיים  20:00

 האנשים שמספר (,במתחמים שונים)קבוצות נפרדות ב אואנשים  20עד  - בשטח פתוח (א)

 אנשים(. 100)עד  קבוצות 10-וסך הכל לא יותר מ 10על אינו עולה  בכל אחת מהן

. מספר 10קבוצות נפרדות שמספר האנשים בכל אחת מהן אינו עולה על ב - במבנה (ב)

 האנשים הכוללהקבוצות יהיה כמספר הכניסות הקיימות למבנה. בכל מקרה, מספר 

 שמיועד לתפילה. באולםמ"ר מהשטח  4לא יעלה על יחס של אדם לכל 

פיזי בין המשתתפים ובין הקבוצות, סימון  , ובכלל זה: שמירת מרחקיםנוספ תנאיםנקבעו 

הצבת לעניין תפילה במבנה גם ו, איסור על הגשת מזון מינוי ממונה קורונה ,המתחמיםשל 

  . ושם ממונה הקורונה מספר השוהים המותר, גודל המבנה שלט ובו יצוין

)אם המפגינים אינם  , לרבות התקהלות במסגרת הפגנהשוטר רשאי להורות על פיזור התקהלות .ד

. סירב אדם להוראת שוטר להתפזר, 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. 

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

 . נוסעים( 2-)נהג ו ניתן לקיים שיעורי נהיגה בהתאם למגבלות המפורטות בסעיף זה .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

מכון כושר וסטודיו, אך יריד,  , תיירות או פנאי, בתי אוכל, בריכות שחייה,תמקום בילוי, תרבו

 :)גם אם הם נמצאים בשוק או בקניון( המקומות והעסקים המפורטים להלן למעט

 הערות המקום / העסק 

מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית   .1

חנות שעיקר , מכון אופטיקה או מרקחת

 )כולל דוכן(.  עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה
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מכבסה או ספרייה, , אחרים חנות או דוכן  .2

  . מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים

 

קבלת קהל במקום עבודה לשם מתן שירות   .3

חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן 

שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, 

מקוון או טלפוני )לדוג': בנק, מוסך, באופן 

 דואר, ביטוח לאומי וכו'(.

 

קבלת קהל במשרד ממשלתי וברשות   .4

מקומית לשם קבלת שירות שלא ניתן לספקו 

בדרך אחרת או לצורך מתן שירות חיוני 

לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון 

 או טלפוני.

 

מסגרות רווחה וכן גם גופים, פעילויות,   .5

)ב( 11שירותים ותוכניות המנויים בסעיף 

לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 

 .2020-הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

 

מקום המשמש לאימון ספורט, לרבות בריכת   .6

שחייה, שמנכ"ל משרד התרבות והספורט 

אישר כי הוא משמש לאימון או לתחרות של 

 .ספורטאי מקצועי או תחרותי בלבד

  עבור ספורטאי קטין, ולעניין  - סגורמקום

 גם ספורטאי בגיר. –ענפי השחייה והמים 

  עבור ספורטאים  - פתוחמקום בשטח

 קטינים ובגירים.

מתקן אירוח )בית מלון, פנסיון, אכסניה או   .7

 למטרות שנקבעו בתקנות.יחידת אירוח( 

חלופת לשמש כמתקן אירוח המיועד  (א)

מגורים, ללא הגבלה של תקופת האירוח, 

אך ללא הפעלה של מתקנים משותפים, 

ובכלל זה: חדר אוכל, בריכת שחייה 

 ומכון כושר. 

מתקן אירוח המיועד לשימוש מטופלים  (ב)

 ובני משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי.

מתקן אירוח המשמש כמקום לבידוד  (ג)

 מטעם המדינה )"מלונית"(.

יחידות  6הכולל )גם צימרים( מתחם אירוח   .8

אירוח לכל היותר )גם לצורכי נופש(, שאין בו 

כניסה משותפת או חללים משותפים 

 ליחידות. 

ביחידת האירוח יתארחו אנשים הגרים 

באותו מקום בלבד ולא יופעלו מתקנים 

משותפים, ובכלל זה: חדר אוכל, בריכת 

הפעלת מתחם אירוח שחייה ומכון כושר. 

מתקנים משותפים הינה עבירה  שפועלים בו
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. בשירות משלוחים למקום מגורים להפעיל שירות משלוחיםרשאי כל עסק  –שירות משלוחים  .ב

סמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו, למעט לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק בהמשלוח יונח 

  לסיוע בהכנסה המשלוח לביתו.

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

 ש"ח.

  .40ראו לעניין זה הנחיית מנהלת קורונה מס' . יםתיירות מיוחד ינקבעו הקלות באזור .ד

 

 

 

 

שתיאכף באמצעות הטלת קנס מינהלי בסך 

 ש"ח. 5,000

בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל  בית אוכל ומסעדות.  .9

)"טייק  משלוחים או איסוף עצמיבלבד: 

 אווי"(.

גן חיות, ספארי, שמורות טבע, גנים לאומיים,   .10

שטח פתוח באתר עתיקות ושטח פתוח באתר 

מורשת שאושר על ידי מנכ"ל משרד התרבות 

 והספורט.

 

  בריכה טיפולית לצורך טיפול במים.  .11

מקום למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם,   .12

ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי 

 וקוסמטיקה. 

נקבעו חובות לעניין חיטוי הכלים והציוד, 

חובת המטפל לעטות מסיכה ומגן פנים 

 מטופלים בתיאום מראש בלבד.וקבלת 

נקבעו חובות לעניין חיטוי הכלים והציוד,  מקום למתן טיפול רפואה משלימה.  .13

חובת המטפל לעטות מסיכה ומגן פנים 

 וקבלת מטופלים בתיאום מראש בלבד.

מקום להקרנת סרט קולנוע שהצפייה בו   .14

 אין"(.-נעשית מתוך רכב פרטי )"דרייב

כלי רכב פרטיים, ללא מכירת מזון  400 עד

 ובכפוף להוראות משרד הבריאות.

 . קמעונאי קניון או שוק  .15

 

נקבעו הוראות לעניין ההפעלה של הקניונים 

 והשווקים. 

נקבעו הוראות לעניין ההפעלה של  מוזיאון.  .16

 .המוזיאונים
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 איסור שהייה במקום הפתוח לציבור ובבית עסק שפעילותם נאסרה .7

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

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

 השהייה במקום ואת משמעות המשך שהייתו במקום.

לאחר שהגורם המוסמך הסביר ) במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו לציבור נאסרהשהייה  .ב

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

  ש"ח. 500הטלת קנס מינהלי בסך 

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

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

 1 :החובות הבאות

הפרת חובה זו  יש להגיש הצהרה לרשות המקומית בעניין העמידה בתנאים שנקבעו בתקנות. .א

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

תיאכף באמצעות הטלת קנס הינה עבירה שהפרת חובה זו  יש להתקין מחיצה בדלפק השירות. .ב

 ש"ח. 2,000מינהלי בסך 

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

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

תיאכף באמצעות הינה עבירה שהפרת חובה זו  .בתור שמירה על מרחקהלהציב שלט לעניין יש  .ד

 ש"ח. 1,000הטלת קנס מינהלי בסך 

אם מצויה במקום מעלית, יש לתלות שלט בכניסה אליה, ובה יצוין מספר הנוסעים המותר )לא  .ה

יותר ממחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן, למעט אנשים הגרים באותו מקום(. 

 ש"ח. 1,000תיאכף באמצעות הטלת קנס מינהלי בסך הינה עבירה שהפרת חובה זו 

 :מקוםטיית מסיכה בלעניין עחובות  .ו

  .לעטות מהחובה הפטור אדם למעט, מסיכה עוטה שאינו אדם למבנה אין להכניס (1)

  .מהחובה הפטור אדם למעט, מסיכה עוטה שאינו לאדם שירותאין לתת  (2)

  .במקום מסיכה עטיית חובת בדבר מודעה יש לתלות (3)

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

 ש"ח. 1,000

 : הבהרות

או מפעיל של מקום רשאי לתת שירות לאדם שלא עוטה מסיכה, אם הניח באופן  מחזיק (1)

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. 1
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קנס רק כאשר אדם נכנס למקום או מקבל שירות כאשר הוא אינו עוטה מסיכה.  להטילניתן  (2)

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

 .עצמו(

 2קניוןמחזיק או מפעיל של חובות החלות על  .ז

 3 – 10,000-25,000סדרנים;  2 –מ"ר  10,000סדרנים בהתאם לגודל הקניון )עד  למנותיש  (1)

אשר יידעו את הלקוחות ויסבו את תשומת ליבם  סדרנים(, 5 –מ"ר  25,000סדרנים; מעל 

חובת עטיית , התקהלויותעל איסור הבנוגע לחובת השמירה על ההוראות שנקבעו, לרבות 

 הינהסדרנים  2לפחות  למנותהפרת החובה והתפוסה המותרת בקניון ובחנויות.  מסיכה

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

ה לשולחנות אכילה המקובעים להציב שולחנות וכיסאות לאכילה בקניון ויש למנוע גיש אין (2)

הפרת חובה מהחובות . בנוסף, יש לתלות שלטים לעניין איסור האכילה בקניון. לרצפה

 ש"ח. 5,000מינהלי בסך  המפורטות לעיל הינה עבירה שתיאכף באמצעות הטלת קנס

הפרת חובה מהחובות  .ח הקניון ואין לאפשר קיום ירידיש למנוע הצבה של דוכני מזון בשט (3)

 ש"ח. 2,500המפורטות לעיל הינה עבירה שתיאכף באמצעות הטלת קנס מינהלי בסך 

 3הרשות המקומית( –אם אין ) שוק קמעונאיהחלות על מחזיק או מפעיל של  חובות .ח

אשר יידעו את הלקוחות ויסבו את בכניסה לשוק, שסדרנים, מעבר לאלו  3 לפחות יש למנות (1)

, התקהלויותעל איסור התשומת ליבם בנוגע לחובת השמירה על ההוראות שנקבעו, לרבות 

הינה עבירה סדרנים  3לפחות  למנותהפרת החובה . חובת עטיית מסיכהשמירת מרחק ו

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

ה לשולחנות אכילה המקובעים אין להציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשוק ויש למנוע גיש (2)

הפרת חובה מהחובות . בנוסף, יש לתלות שלטים לעניין איסור האכילה בשוק. לרצפה

 ש"ח. 5,000המפורטות לעיל הינה עבירה שתיאכף באמצעות הטלת קנס מינהלי בסך 

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

מספר עת , כך שבכל למעט העובדיםמנגנון לוויסות כניסת אנשים למקום,  יש לקבוע ולהפעיל .א

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

 מטרים בין אדם לאדם(: 2שמירה על מרחק של 

                                                 
 ניתן להטיל קנס מינהלי. מפורטות רק החובות שבגין הפרתן 2
 מפורטות רק החובות שבגין הפרתן ניתן להטיל קנס מינהלי. 3

 הכלל -מקום ציבורי או עסקי 
בשטח פתוח, או יחס של אדם  20-אנשים במבנה ו 10

 .לפי המקלמ"ר,  7לכל 

 ,מכבסהספרייה, , או דוכן חנות

מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או 

 ומוזיאון מחשבים

  מ"ר משטח  7לפי יחס של אדם לכל  –מ"ר  70עד

 לקוחות. 4-המקום, אך בכל מקרה לא פחות מ

 70  לקוחות.  10עד  –מ"ר  150מ"ר עד 
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: התקנות אינן מגדירות מהו המנגנון שיש להפעיל, ואין הכרח כי ויסות מספר הנכנסים הבהרה .ב

 . עם זאת:מקום יתבצע באמצעות מכשיר ספירה, "קאונטר"ל

 לוויסות כניסת האנשים לקניון. דיגיטלייש לקבוע ולהפעיל מנגנון  –בקניון  (1)

באמצעות הצבת סדרנים  יש לקבוע ולהפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים לשוק –בשוק  (2)

 .לשוק, וככל האפשר גם מנגנון דיגיטלי בכניסה

 לוויסות כניסת האנשים. ,דיגיטלי , ככל האפשרמנגנוןלקבוע ולהפעיל יש  –במוזיאון  (3)

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

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

 .ש"ח( 5,000 –)בקניון 

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

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

 הגבלה על קיום אירועים .10

 הוגדרו שני סוגים של אירועים: .א

איסור על ארגון חל  .מופע אומנותופסטיבל, מופע בידור אירוע ספורט, כנס,  -" אירוע אסור" (1)

 .(לא נקבעה עבירה) באירוע אסוראו השתתפות 

איסור על חל  .טיול מאורגןוטקס דתי, מסיבה חתונה או טקס, לרבות  -" אירוע מוגבל" (2)

 אירוע מוגבל שמספר המשתתפים בו עולה מגבלת ההתקהלותבארגון או השתתפות 

 (. לא נקבעה עבירה) בשטח פתוח 20במבנה ועד אנשים  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 

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, 

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

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

  מ"ר משטח  15לפי יחס של אדם לכל  –מ"ר  150מעל

 המקום. 

 מ"ר משטח המקום.  15לפי יחס של אדם לכל   קמעונאי שוק, קניון

 אנשים בשטח פתוח.   20אנשים במבנה ועד  15עד  מסגרת רווחה
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"נותן שירות" הוא מי שעוסק במתן שירותי  .או עסקי, הטלת הקנס בסמכות שוטר בלבד(

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

 :לסיכום

 

 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. 

ו סגנו, שראש שירותי בריאות הציבור, רופא מחוזי אהפעלה של מקום ציבורי או עסקי לאחר  .ב

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

 

 

 

 מקום אחר  ציבורי או עסקימקום  סוג האירוע

 אירוע אסור

 לקיים. אסור

 

 קנס –מפעיל מקום המקיים אירוע אסור 

 ש"ח. 5,000 בסך

 לקיים. אסור

 

 –מחזיק מקום המקיים אירוע אסור 

 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 ההתקהלות. מותר

 

מחזיק מקום המקיים אירוע מוגבל 

שמספר המשתתפים בו עולה על המותר 

 ש"ח. 5,000 בסך קנס –

 

  אם האירוע מתקיים בשטח פתוח

במרחב הציבורי והמארגן אינו 

לא ניתן להטיל  –המקום מחזיק 

 קנס, אך ניתן להורות על פיזור.
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 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

 .12.202030.  עד ליום –התקנות  תוקף .14

 

 

 בברכה, 

 פקד          ,      עו"ד אורי בוצ'ומנסקי 

 יועמ"ש מנהלת אכיפה ארצית קורונה 
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 12.202017.  מעודכן לתאריך –שנקבעו בתקנות  העבירות ריכוזספח א': נ

 12.202030.תוקף העבירות: 

הגורם  הסכום סעיפי החוק העבירה 

 האוכף

סירוב לדרישת שוטר לפיזור   .1

 התקהלות

 

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

 2020-החדש )הוראת שעה(, התש"ף
 

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

 2020-(, התש"ףוהוראות נוספות

 שוטר בלבד  1,000

הפרת החובה של מפעיל מקום   .2

ציבורי או עסקי שלא להכניס ולא 

לתת שירות לאדם שאינו עוטה 

 מסיכה

( 6ופרט )( 6))א(13-()א( ו5)8תקנות 
תקנות סמכויות השלישית לתוספת ב

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

 2020-(, התש"ףוהוראות נוספות
 

 שוטר  1,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 

הפרת החובה לתלות שלט לעניין   .3

 חובת עטיית מסיכה במקום

( 7פרט )ו ( 7))א(13-()ב( ו5)8תקנות 
סמכויות תקנות ל השלישיתבתוספת 

מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 
(, והוראות נוספות החדש )הגבלת פעילות

 2020-התש"ף
 

 שוטר  1,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 במקום ציבורי או עסקישהייה   .4

  שפעילותם נאסרה

 

( בתוספת 3ט )ופר ( 3))א(13-ו 5תקנות 
סמכויות מיוחדות תקנות ל השלישית

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

 2020-(, התש"ףנוספות

 שוטר   500

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 מקום ציבורי או עסקיהפעלת   .5

 שהפעלתו נאסרה

 

( בתוספת 2ט )ופר ( 2))א(13-ו 7תקנות 
סמכויות מיוחדות תקנות ל השלישית

להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 
והוראות  שעה( )הגבלת פעילות )הוראת
 2020-(, התש"ףנוספות

 שוטר  5,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

מקום ציבורי או עסקי  הפעלת  .6

לאחר שראש שירותי בריאות 

הציבור, רופא מחוזי או סגנו, הורו 

 על סגירתו

( 13פרט )ו ( 13))א(13-)א( ו12תקנות 
סמכויות תקנות ל השלישיתבתוספת 
להתמודדות עם נגיף הקורונה מיוחדות 

 החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות
 2020-(, התש"ףוהוראות נוספות

 שוטר  5,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

הפעלת מתחם אירוח שפועלים בו   .7

 מיתקנים משותפים 

 

( א10פרט )ו ( א10))א(13-ו (2א)8תקנות 
סמכויות תקנות ל השלישיתבתוספת 

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

 2020-(, התש"ףוהוראות נוספות

 שוטר   5,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

מפעיל מקום ציבורי או עסקי   .8

שקיים בו אירוע אסור או אירוע 

 מוגבל

( ב12פרט )ו ( ב12))א(13-ו )א()ג(11תקנות 
סמכויות תקנות ל השלישיתבתוספת 
להתמודדות עם נגיף הקורונה מיוחדות 

 החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות
 2020-(, התש"ףוהוראות נוספות

 שוטר   5,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

מחזיק מקום שאינו מקום ציבורי   .9

או עסקי שקיים אירוע אסור או 

( ג12פרט )ו( ג12))א(13-ו )א()ד(11תקנות 
סמכויות תקנות ל השלישיתבתוספת 

מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 

 שוטר   5,000
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אירוע מוגבל במספר משתתפים 

 מעל למותר

 החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות
 2020-(, התש"ףוהוראות נוספות

נותן שירות שנכח באירוע אסור   .10

נכח באירוע מוגבל  /ונתן לו שירות 

המתקיים במקום ציבורי או עסקי 

נכח באירוע מוגבל  /ונתן לו שירות 

המתקיים במקום אחר שמספר 

המשתתפים בו עולה על המותר 

 ונתן לו שירות

פרט ו ( ד12))א(13-ו )א()ה(11תקנות 
תקנות ל השלישית( בתוספת ד12)

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

 2020-(, התש"ףוהוראות נוספות פעילות
 
 

במקום ציבורי   5,000

: או עסקי

  ,שוטר

 מפקח ממשלתי

 .פקח עירוניו

במקום שאינו 

מקום ציבורי או 

: שוטר עסקי

 בלבד.

הצהרה  הפרת החובה להגיש  .11

 לרשות המקומית 

 

( בתוספת 4ט )ופר ( 4))א(13-( ו1)8תקנות 
סמכויות מיוחדות תקנות ל השלישית

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

 2020-(, התש"ףנוספות

 שוטר   2,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

הפרת החובה להתקין מחיצה   .12

 שירותבדלפק 

 

( בתוספת 5ט )ופר ( 5))א(13-(  ו3)8תקנות 
סמכויות מיוחדות תקנות ל השלישית

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

 -(, התש"ףנוספות

 שוטר   2,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

מקומות  הפרת החובה לסמן  .13

 בתורלעמידה 

 

( בתוספת 8פרט )ו ( 8))א(13-( ו7)8תקנות 
סמכויות מיוחדות תקנות ל השלישית

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

 2020-(, התש"ףנוספות

 שוטר  2,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

שלט לעניין  הפרת החובה להציב  .14

 השמירה על מרחק בתור 

 

( בתוספת 9ט )ופר ( 9))א(13-( ו7)8תקנות 
סמכויות מיוחדות תקנות ל השלישית

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

 2020-(, התש"ףנוספות

 שוטר  1,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

הפרת החובה לתלות שלט   .15

 בכניסה למעלית

 

( 10פרט )( ו10))א(13-( ו8)8תקנות 
סמכויות תקנות ל השלישיתבתוספת 

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

 2020-(, התש"ףוהוראות נוספות

 שוטר  1,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

שלט לעניין  הפרת החובה להציב  .16

 מספר השוהים המותר 

 

( 12פרט )ו( 12))א(13-)ב( ו9תקנות 
סמכויות תקנות ל השלישיתבתוספת 

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

 2020-(, התש"ףוהוראות  נוספות

 שוטר 2,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 לקבוע ולהפעילהפרת החובה   .17

מנגנון לוויסות כניסת אנשים 

  )למעט עובדי המקום( למקום

-וא)ג(, 9 (,4)א9(, 3)א9 ,)א(9תקנות 
 השלישית( בתוספת 11פרט )ו( 11))א(13

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

(, והוראות נוספות )הגבלת פעילות
 2020-התש"ף

 שוטר 2,500

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 הפרת החובה לקבוע ולהפעיל  .18

לוויסות כניסת דיגיטלי מנגנון 

)למעט עובדי  לקניוןאנשים 

  המקום(

( 11ופרט ) ( 11)א()13-(,  ו2)א9תקנות 
סמכויות תקנות בתוספת השלישית ל

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

 2020-(, התש"ףוהוראות נוספות

 שוטר 5,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני



 
                                     

 - בלמס -                                                                       

 כתובתנו באתר : 
 

www.police.gov.il 

 
 הורדת התחלואה"   -"שותפות באכיפה 

 
 12מתוך  12עמוד 

 

 

 

 

 2לפחות  מינהמפעיל קניון שלא   .19

 סדרנים

(  ופרט ב10)א()13-(, וג()6א)8תקנות 
תקנות בתוספת השלישית ל ב(10)

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

 2020-התש"ף(, והוראות נוספות פעילות

 שוטר 5,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 3מפעיל שוק שלא מינה לפחות   .20

 סדרנים

(  ופרט ב10)א()13-(, וג()7א)8תקנות 
תקנות בתוספת השלישית ל ב(10)

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

 2020-(, התש"ףוהוראות נוספות פעילות

 שוטר 5,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

מפעיל קניון שהציב שולחנות   .21

וכיסאות לאכילה בקניון, לא מנע 

גישה אליהם או לא תלה שלטים 

 לעניין איסור אכילה 

 ג(10(  ופרט )ג10)א()13-(, וו()6א)8תקנות 
תקנות סמכויות בתוספת השלישית ל

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

 2020-(, התש"ףוהוראות נוספות

 שוטר 5,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

מפעיל שוק שהציב שולחנות   .22

וכיסאות לאכילה בשוק, לא מנע 

גישה אליהם או לא תלה שלטים 

 לעניין איסור אכילה 

 ג(10(  ופרט )ג10)א()13-(, וו()7א)8תקנות 
תקנות סמכויות בתוספת השלישית ל

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

 2020-(, התש"ףוהוראות נוספות

 שוטר 5,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

מפעיל קניון שלא מנע הצבת דוכני   .23

מזון בקניון או לא מנע קיום יריד 

 בקניון

 ד(10(  ופרט )ד10)א()13-וז( ()6א)8תקנות 
סמכויות תקנות בתוספת השלישית ל

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

 2020-(, התש"ףוהוראות נוספות

 שוטר 2,500

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני


