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   תקנות שעת חירום הטלת קנס מינהלי על פי נוהל 

 הוראת שעה - )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( 

 3.202028. ליום מעודכן נוהל

 כללי: .1

: )להלן 1940, העם בריאות לפקודת 20 הבריאות בהתאם לסמכותו בסעיף שר הכריז 27.1.20 ביום .א

 מידבקת מחלה היא "(הנגיףהקורונה )להלן: " נגיף ידי על הנגרמת המחלה כי"( העם בריאות פקודת"

על  העולמי הבריאות ארגון הכריז 11.3.2020 ביום הציבור. לבריאות חמורה סכנה בעטיה קיימת וכי

 וזאת בשל התפשטות המגיפה בעולם. "עולמית מגיפה"כעל הקורונה 

)נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(  העם בריאות בצונקבעו  המגיפהלצורך התמודדות עם  .ב

להתפשטות ( הוראות שונות שתכליתן לצמצם את הסיכון "הצו" –)להלן  2020-תש"ף  ,)הוראת שעה(

 הנגיף. 

)הוראת  (שונות והוראות בית)בידוד  (החדש הקורונה)נגיף  העם בריאות צו)אכיפת  חירום שעת תקנותב .ג

 –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש וב "(תקש"ח עבירות מנהליות")להלן:  2020-"ףהתש(( שעה

עבירות פליליות  שמונה הוגדרו "(תקש"ח הגבלת פעילות)להלן: " 2020 –הגבלת פעילות(, התש"ף 

 "י הטלת קנס מינהלי:עשייאכפו 

 עבירה פלילית שתיאכף באמצעות הטלת קנס – )ד( לצו2סעיף הפרת חובת בידוד בית בניגוד ל (1

 .₪ 5,000בסך  קצוב מינהלי

עבירה פלילית שתיאכף באמצעות  –לצו  3הפרת חובת דיווח למשרד הבריאות בניגוד לסעיף  (2

 .₪ 3,000בסך קצוב הטלת קנס מינהלי 

)ב( לתקש"ח 2בניגוד לתקנה  איש 10סירוב להוראת שוטר לפזר התקהלות אסורה של מעל  (3

. ₪ 0005,בסך קצוב עות הטלת קנס מינהלי עבירה פלילית שתיאכף באמצ – עבירות מנהליות

 !ידי שוטר בלבד-הוראה זו תיאכף על

 שתיאכף פלילית עבירה –)א( לתקש"ח הגבלת פעילות 5 לתקנהבניגוד  עסקמקום או  הפעלת (4

 . ₪ 5,000 בסךקצוב  מינהלי קנס הטלת באמצעות

לתקש"ח הגבלת פעילות  2יציאה ממקום מגורים למטרה או פעולה שלא הותרה, בניגוד לתקנה  (5

-הוראה זו תיאכף על ₪. 500עבירה פלילית שתיאכף באמצעות הטלת קנס מינהלי קצוב בסך  –

 !ידי שוטר בלבד

עבירה פלילית שתיאכף  -א לתקש"ח הגבלת פעילות 2בניגוד לתקנה  אסור,שהייה במקום  (6

 ₪. 500באמצעות הטלת קנס מינהלי קצוב בסך 

עבירה  -ב לתקש"ח הגבלת פעילות 2תפילה של אדם במקום שאינו מקום מגוריו, בניגוד לתקנה  (7

שוטר  ידי-הוראה זו תיאכף על ₪. 500פלילית שתיאכף באמצעות הטלת קנס מינהלי קצוב בסך 

 !בלבד

עבירה פלילית  -ב לתקש"ח הגבלת פעילות 3הפעלת שירות תחבורה ציבורית בניגוד לתקנה  (8

או  ידי שוטר-הוראה זו תיאכף על ₪. 5,000שתיאכף באמצעות הטלת קנס מינהלי קצוב בסך 

 !בלבד ידי מפקח שהוא עובד מדינה-על
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 גורמיםלתקש"ח עבירות מנהליות " 7ה הוסמכו בתקנ התקנות האמורות,ח ולצורך הטלת קנס מנהלי מכ .ד

מילוי ל סמכויות פיקוח נלוות להםניתנו ", שבסמכותם להטיל את הקנס המינהלי, וכן מוסמכים

 התפקיד:

 שוטר (1

 ;דין כל פי על פיקוח סמכויות לו ונתונות מדינה עובד שהוא מפקח (2

 ;המינהליות העבירות לחוק)ב( 5 סעיף לפי שהוסמך מקומית רשות עובד (3

 העירוניים והפיקוח האכיפה לייעול לחוק בהתאם שהוסמכו, מסייע פקח לרבות, עירוני פקח (4

 .2011-"אהתשע(, שעה)הוראת  המקומיות ברשויות

 ."מפקח עירוני" להלן יכונו לעיל( 4)-ו( 3) קטנים בסעיפים המנויים הגורמים

 להטיל קנס מינהלי בגין מגבילה את הגורמים שבסמכותםלתקש"ח עבירות מנהליות )ב( 7תקנה עם זאת,  .ה

 :הבאות העבירות

 .בלבד שוטר ידי על לאכיפה ניתנת אסורה התקהלות לפזר שוטר להוראת סירוב של עבירה (1

 שוטר ידי על לאכיפה ניתנת יציאה ממקום מגורים למטרה או פעולה שלא הותרה של עבירה (2

 .בלבד

 .בלבד שוטר ידי על לאכיפה ניתנת תפילה של אדם במקום שאינו מקום מגוריו של עבירה (3

 עובד שהוא מפקח או שוטר ידי על לאכיפה ניתנתהפעלת שירות תחבורה ציבורית  של עבירה (4

  .בלבד מדינה

 הפרת, בית בידוד חובת הפרת של עבירות בגין מנהלי קנס להטיל מוסמכים עירוניים מפקחים לפיכך

 במקום ושהייה פעילות הגבלת ח"לתקש בניגוד עסק או מקום הפעלת, הבריאות למשרד דיווח חובת

 . בלבד – פעילות הגבלת ח"לתקש בניגוד אסור

תכלית האכיפה של עבירות אלה היא צמצום הסיכון להידבקות רחבה של הציבור בנגיף הקורונה. תכלית  .ו

 ותהווה שיקול מרכזי בקביעת דרך הטיפול באירוע לעניין אופן האכיפה שלהןזו עומדת בבסיס ההנחיות 

 ואופן האכיפה שתינקט כלפי החשוד.  הפרה

 

 הבסיס החוקי: .2

 .1940פקודת בריאות העם,  .א

)הוראת  )בידוד בית והוראות שונות( נה החדש(ותקנות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )נגיף הקור .ב

  2020 -התש"ף (,שעה(

  2020 -שעה(, תש"ף)הוראת  )בידוד בית והוראות שונות( צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( .ג

 2020 –"ף התשהגבלת פעילות(,  –שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  תקנות .ד

 .1985-ו"התשמ, המינהליות העבירות חוק .ה

 

 הפרת חובת בידוד .3

 והסדרת המקומיות לרשויות הבריאות ממשרד הנדרש המידע העברת דרכי להסדרת ועד, הנוכחי בשלב

 םמפקחי ידי-על תבוצע לא זה בנושא האכיפה, אכיפה כפל למניעת, השונים האכיפה גורמי בין התיאום

 . עירוניים
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 הפרת חובת דיווח למשרד הבריאות .4

 לרשויות הבריאות וממשרד האוכלוסין מרשות הנדרש המידע העברת דרכי להסדרת ועד, הנוכחי בשלב

 לא זה בנושא האכיפה, אכיפה כפל למניעת, השונים האכיפה גורמי בין התיאום והסדרת המקומיות

 . עירוניים םמפקחי ידי-על תבוצע

 

 אסורההתקהלות או התכנסות  ,לאחר ששוטר הורה על התפזרות סירוב להתפזר .5

 נושא זה מסור לסמכות האכיפה של משטרת ישראל בלבד. .א

יודגש, הסמכות לאכוף עבירה של סירוב להוראה על פיזור התקהלות ניתנה לשוטר בלבד, ולכן מפקח  .ב

 לא עירוני מפקחעירוני אינו מוסמך לעשות שימוש בסמכויותיו לצורך אכיפת עבירה זו. בכלל זה, 

 . הצו של הפרה מהוות שהן סבור הוא אם אף, התקהלויות פיזור על יורה

כדי למנוע ממפקח עירוני ליידע את הציבור בדבר האיסור על התקהלות  לעילעם זאת, אין באמור  .ג

 שבו מקוםא לצו, לרבות קבוצת אנשים שהוא סבור שמפרה את האיסור האמור. 3הקבוע בסעיף 

( ב)א3 סעיף לפי הציבורי במרחב התקהלות על האיסור של הפרה מתקיימת כי סבור עירוני מפקח

 ויותר אנשים עשרה של התקהלות על איסור חל הצו לפי כי המתקהל לציבור להודיע באפשרותו, לצו

 , בנוסח הבא:החוק הוראות על להקפיד מתבקש הציבור וכי, הציבורי במרחב

שימו לב: לפי צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( חל איסור על התקהלות של עשרה "

 ". הוראות החוק אנשים ויותר במרחב הציבורי. הנכם מתבקשים להקפיד על

א לצו מוכרות לו, ובכלל 3בטרם נקיטת פעולות כאמור בסעיף ג', מפקח עירוני יוודא כי הוראות סעיף  .ד

 זה כל היבטי האיסור על התקהלות והחריגים לו. 

 

 בתקנות נאסרה שהפעלתו עסק או מקום הפעלת של העבירה אכיפתדרך  .6

 להלן המפורטים מהעסקים שאחד מצא אם ₪ 5,000 בסך מינהלי קנס ירשוםעירוני  פקחמ .א

 :, על דרך של קבלת לקוחות, אף אם הוא הופעל בבית מגוריםהופעל

 :למעט, קניון (1

ובכלל זה בית אוכל שבו מותרת  המצוי בקניון, מקום למכירת מזון (א)

  ;בשירות משלוחים בלבדמכירת מזון 

 המצוי בקניון;בית מרקחת  (ב)

 .בקניון ההמצוי עיסוקה מכירת מוצרי היגיינהחנות שעיקר  (ג)

  :למעטכל חנות,  (2

 )לרבות חנויות למכירת מזון לחיות( מקום למכירת מזון (א)

 ית מרקחתב (ב)

 טיקהמכון אופ (ג)

 חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה (ד)

 בשירות משלוחים בלבד –חנות למוצרים חיוניים לתחזוקת הבית  (ה)

 בשירות משלוחים בלבד –חנות למוצרי תקשורת  (ו)
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 בשירות משלוחים בלבד –חנות לשירותי תקשורת  (ז)

 בשירות משלוחים בלבד –זרים רפואיים יחנות לאב (ח)

 דיסקוטק (3

 בר (4

 פאב (5

 אולם אירועים (6

 מכון כושר (7

 בריכת שחייה (8

 פארק מים (9

 גן חיות (10

 ספארי (11

 פינת חי (12

 (לגברים מקווהלרבות ) בית מרחץ (13

 בית קולנוע (14

 תיאטרון (15

 ספריה (16

 מוסד תרבות אחראו מוזאון  (17

 שעשועיםפארק  (18

 לונה פארק (19

 גן שעשועים או מתקני שעשועים (20

 , לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיביתעסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם (21

 מקום לעריכת מופעים וירידים (22

 כלי שיט ציבורי (23

 רכבל (24

 שמורת טבע (25

 גן לאומי (26

 אתר מורשת (27

 מקום שיש בו אטרקציה תיירותית (28

ובכלל זה דוכן  ,כאמורשוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב וכן דוכן בשוק  (29

 שוק סיטונאי. למעטאך , למכירת מזון

לבית הלקוח אם היא נעשית מהעסקים  משלוחים שירות של הפעלה על אוסרות לאהתקנות  .ב

 הבאים:

 חנות מקוונת שמוכרת באמצעות הטלפון או האינטרנט(1

. מסעדות ובתי קפה רשאים לבצע משלוחים בלבד ולא רשאים למכור משלוח מבית אוכל(2

 "(Take awayידי הלקוח )"-לצורך איסוף על
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 ( לעיל2משלוח מאחת החנויות שהותרו כפי שמפורט בסעיף )א()(3

 משלוח של עיתונים(4

 משרד הבריאות הבהיר, כי כל חנות רשאית לבצע מתוכה משלוחים, כל זמן שאינה פתוחה לציבור.

יצוין כי  .ושליחתם משלוחים של הכנה מתבצעת בהםכאמור,  לעסקים חות"דו לרשום איןלפיכך, 

 שירותי הובלה ובלדרות שאינם לבית הלקוח לא הוגבלו כלל.

יכול להמשיך לפעול. לפיכך, מוסך, לשם הדוגמא, וכן אתר  –כל מקום ועסק שלא נאסרה הפעלתו 

 עבודה רשאים להיות פתוחים. 

 - טעון רישוי המקום או העסק, ואם העסקבעל קנס בגין הפעלת מקום או עסק יירשם על שם  .ג

  .לבעל הרישיון או ההיתר הזמני

 :לצורך בירור זהות הבעלים )המפעיל( .ד

. במסגרת המקום של הבעלים מי המקום מחזיקעם  יבררהעירוני  פקחמה (1

  לדרוש ידיעות ומסמכים ממחזיק המקום. העירוני  פקחמבירור זה רשאי ה

פקח מפנה הי ,העירוני פקחממשתף פעולה עם המחזיק המקום אינו אם  (2

 אל משטרת ישראל, לקבלת סיוע להמשך האכיפה. העירוני 

מפקח העירוני יבדוק את פרטי העסק בסיוע ה, פעולה שיתוף אי של מקרה בכל (3

 . חלקת רישוי עסקים ברשות המקומיתמ

העירוני  פקחמה צוריי ,במקום מצוי אינו הוא, אך התבררה הבעלים זהותאם  (4

 זהותו את ויוודא הבעלים עם המקום מחזיק באמצעות או בעצמו טלפוני קשר

 . למקום שלו הקשר ואת

אחראי ל שתימסר קנס הודעת לו רושם הוא כי לבעלים יבהירהעירוני פקח מה (5

 .רשום בדואר גם בנוסף אליו תישלחו המקום על

מפקחי רישוי עסקים ע לוריפרטי הא ועברוי ,זהות הבעלים לא הובהרהאם  (6

, ומתן הנחיות התביעה הבעלים זהות בירור המשך לצורךולתביעה העירונית, 

 .למפקח העירוני

במידת האפשר העירוני  פקחמעסק או מקום, יבצע ה ניתנה הודעת קנס בגין איסור הפעלתאם  .ה

 על מנת לוודא כי העסק סגור. חוזרת בימים שלאחר מתן הודעת הקנס, בקרה 

 דעת קנס נוספת.בגין עבירה שניה של הפעלת מקום או עסק אסור, תינתן הו .ו

יחד עם זאת, במקרה של הפעלה חוזרת, לאחר הטלת קנס לראשונה, של מקום או עסק )למשל:  .ז

ב לתקש"ח הגבלת פעילות, וזאת 3-)א( ו5בר, דיסקוטק, אולם אירועים וכדומה(, בניגוד לתקנות 

כאשר במקום או בעסק שהו עשרות רבות של אנשים באותו זמן, ללא הקפדה על כללי הריחוק 

)או לכל הפחות ללא אינדיקציה לנקיטת פעולה מצד המפעיל להפחתת הסיכון  בין באי המקום

יעביר המפקח העירוני את הפרטים לתחנת המשטרה הקרובה, להמשך טיפול  –לבריאות הציבור( 

 אכיפתי. 
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הפעלת של בעבירה משטרתית תיפתח חקירה , אלא לא יוטל קנס במקוםבגין עבירה שלישית  .ח

יפעל לקידום  ת המשטרה, ומפקד תחנלתקש"ח הגבלת פעילות( 6סעיף  )לפי מקום אסור או עסק

, לחוק רישוי עסקים 23לפקודת המשטרה או סעיף  78הליכים לסגירת המקום )בהתאם לסעיף 

 (.במידת האפשר

 :שאינו הבעלים המקום למחזיק הקנס הודעת מתן בעת הקנס תשלום הודעת מילוי אופן .ט

 למלא את פרטי בעל המקום בסעיף א' להודעת תשלום הקנס. העירוני  פקחמעל ה

את אופן העירוני  פקחמיתעד ה –נמסרה הודעת הקנס לאחראי על המקום שאינו בעל הרישיון 

המסירה בדו"ח הפעולה. יש לציין בדו"ח הפעולה את פרטי האחראי, כולל שם ות.ז., אופן הזיהוי 

 ואופן המסירה. 

להטיל עליהם קנס מוסמך , הוא שפעילותו אסורה רואה לקוחות בעסקהעירוני פקח מבמקרה שה .י

 ( לנוהל שלהלן. 4א)8בהתאם לסעיף , ₪ 500של 

 

 הציבורי למרחב יציאה צמצום .7

מפקח עירוני אינו מוסמך לעשות שימוש  .בלבד ישראל משטרת של האכיפה לסמכות מסור זה נושא

 .שהוא מפר אותה סבור הוא אם אףבסמכויותיו לצורך אכיפת עבירה זו, והוא לא יורה לאדם לשוב לביתו 

 

 אסורה שפעילותם ובמקומות הציבורי במרחב שהייה איסור .8

אם מצא אדם ששהה באחד המקומות ₪,  500טיל קנס מינהלי בסך מוסמך להמפקח עירוני  .א

 להלן:

או ממקום  מטרים ממקום מגוריו 100אלא אם כן הגן נמצא במרחק של עד  – גן ציבורי (1

 . השהייה הקבוע שלו

 בשלב הנוכחי , עפ"י הנחיות המשטרה, עבירה זו תיאכף באמצעות השיטור העירוני. 

 מפקחים עירוניים שאינם חלק מצוות שיטור עירוני לא יאכפו לעת עתה הפרה זו.

או ממקום  מטרים ממקום מגוריו 100אלא אם כן הוא נמצא במרחק של עד  – חוף הים (2

 .השהייה הקבוע שלו

 בשלב הנוכחי , עפ"י הנחיות המשטרה, עבירה זו תיאכף באמצעות השיטור העירוני. 

 מפקחים עירוניים שאינם חלק מצוות שיטור עירוני לא יאכפו לעת עתה הפרה זו.

בגן שעשועים, שיש בו מתקנים שהציבור עולה עליהם, וזאת חל איסור לשהות  – גן שעשועים (3

 .או מקום השהייה הקבוע ללא תלות במרחק ממקום המגורים

(, וזאת ללא תלות במרחק ממקום )א6כמפורט בסעיף  מקום או עסק שפעילותו אסורה (4

יודגש כי פעילותם של קניונים לא נאסרה לחלוטין, ולכן . או מקום השהייה הקבוע המגורים

מקום למכירת מזון, בית מרקחת או חנות למוצרי בו  יםאם מצוי אינה אסורהבקניון השהייה 

   הגיינה.

על מנת להטיל קנס מינהלי בגין שהייה בגן ציבורי או במקרה של אכיפה במסגרת שיטור עירוני, ו .ב

, או מקום השהייה הקבוע שלו אדםמקום מגוריו של הברר מהו בחוף הים, על המפקח העירוני ל

לשם כך המפקח העירוני יעשה שימוש בסמכותו לדרוש מ' או יותר.  100כדי להוכיח שהוא מרוחק 

  )א( להלן.12מסמך מזהה, כמפורט בסעיף  בפניומאדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג 
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לשהות במקום שהייה קבוע, שאינו מקום המגורים יודגש, כי נוכח קביעת התקנות שאדם יכול  .ג

על המפקח לבסס את עובדת השהייה במרחק מסויים ממקום במרשם האוכלוסין(, ם )הרשו

 השהייה הקבוע של האדם.

נושא תעודה או מסמך המעיד על מקום מגוריו,  אינוהשוהה בגן ציבורי או בחוף הים אם האדם  .ד

באמצעות המסופון  ,המנהלי הקנס הטלת בטרם האדם של מענו את לברר העירוני המפקח על

, אולם יש לזכור כי היעדר מידע פוזיטיבי או באמצעות הגורם הרלוונטי ברשות המקומית

מהמרשם העירוני על מקום המגורים של האדם, אינו מהווה ראיה לשלילת גרסתו של אדם ביחס 

ר מתייחס למקום המגורים בפועל יודגש כי האיסולכתובת שנמסרה על ידו כמקום שהייה קבוע. 

 ולאו דווקא למקום המגורים הרשום בתעודת הזהות של אדם.

 , כאשר המפקח העירוני לא שוכנע שהתבצעה עבירה, הספק יפעל לטובת האזרח.במקרה של ספק .ה

נושא זה מסור לסמכות האכיפה של משטרת ישראל בלבד.  - מגורים מקוםל מחוץ תפילה איסור .ו

 אינו מוסמך לעשות שימוש בסמכויותיו לצורך אכיפת עבירה זו.מפקח עירוני 

 

 ציבורית תחבורה הגבלת .9

מפקח עירוני  בלבד.ומפקחים שהם עובדי מדינה נושא זה מסור לסמכות האכיפה של משטרת ישראל 

 . אינו מוסמך לעשות שימוש בסמכויותיו לצורך אכיפת עבירה זו

 

 :לות שהוטלו על שהייה במרחב הציבוריבובהג הפעלתםדרך הטיפול בעסקים אשר לא נאסרה  .10

 הלקוחות מספר אתמגבילים , אשר הפעלתם נאסרה שלא לעסקים ביחס גם כללים קובעות התקנות

 מדובר בהם אלה במקרים. במקום הצפיפות ויסות חובת ואת האנשים בין המרחק שמירת את, במקום

 אכיפה פעולות לנקוט או האיסור הפרת בגין קנס לתת אין – בצידו פלילית אכיפה שאין אזרחי באיסור

  . ההגבלות הפרת בגין

 

 נלוות להטלת הקנס סמכויות  .11

לשם הטלת לתקש"ח עבירות מנהליות, רשאי מפקח עירוני לפעול כמפורט להלן  8לפי תקנה  .א

 הקנס:

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית (1

 אחרת המזהה אותו.

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או (2

 להקל את אכיפת העבירות שבסמכותו.

 במצבים למשל) אחרת דרך אין כאשר, למגורים המשמש למקום לרבות למקום להיכנס(3

  (.בביתו הוא כי ונטען בבידוד ביהמחוי אדם מצד פעולה שיתוף חוסר של

נוגעת לאכיפת ההוראות הנוגעות להפרת  , בכל הנוגע לכניסה למקום מגורים,סמכות זו

, לא נדרשת הפעלתה 3-4חובת הבידוד והפרת חובת הדיווח, ובהתאם לאמור בסעיפים 

 ידי המפקחים העירוניים בשלב הנוכחי. -על
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עם . )א(6 סמכות זו עשויה להיות רלוונטית גם לאיסור על הפעלת עסק, כמפורט בסעיף

זאת מכיוון שמדובר בסמכות פוגענית במיוחד, מפקח עירוני לא יעשה בה שימוש לצורך 

 .לקוחותאליו אכיפת האיסור על הפעלת עסק, אא"כ מדובר בעסק שמקבל 

 

הנתונות לו לפי  המפקח העירונילעיל כדי לגרוע מסמכויות  'המפורטות בסעיף א אין בסמכויות .ב

 הדין.

 

 לאכיפהעקרונות כלליים  .12

הנחת המוצא היא כי האזרחים שומרי חוק ונדרשים להסתגל למציאות מורכבת ומגבילה תוך זמן  .א

 טרם נקיטת פעולות אכיפה. הסברהקצר. לפיכך, קיימת חשיבות רבה בפעולות 

מפקח עירוני מוסמך להטיל קנס, יש להעדיף להורות כאשר ככל שניתן, על פי הנסיבות, גם בנוסף,  .ב

 לאדם שחרג מהתקנות החדשות לקיים אותן ללא הטלת קנס. 

 , על המפקח העירוני להפעיל שיקול דעת ושכל ישר. בכל מקרה .ג

 . אדםלא שוכנע שהתבצעה עבירה, הספק יפעל לטובת המפקח העירוני , כאשר הבמקרה של ספק .ד

 :במרחב הציבורי אנשיםלצד זאת נציע מספר כללים מנחים לאכיפה מול  .ה

הנחת המוצא היא וני תוך שמירה מירבית על כבודו. תיעשה באופן מכבד, אדיב ושווי דםהפנייה לא .ו

 שומרי חוק הנדרשים להסתגל למציאות מורכבת ומגבילה תוך זמן קצר.  נשיםכי המדובר בא

להעדיף להורות לאדם שחרג מהתקנות החדשות לחזור ככל שניתן, על פי הנסיבות, יש  .א

 הטלת קנס. לביתו ללא 

טוען כי מקום  דםהאאם ניתן לדרוש ממנו תעודת זהות.  דםעל מנת לדעת היכן גר הא .ב

מגוריו הקבוע שונה מזה המופיע בתעודת הזהות יש לנסות ולברר עימו היכן מקום 

 דרך לעשות זאת. י מפקח העירונככל שיש ל ,מגוריו הקבוע ולאמת זאת

  – אכיפה כלפי אנשים עם מוגבלויות .ז

לאפשר לאנשים עם , יש במקרים חיוניים הנדרשים על מנת לשמור על בריאות האדם או מצבו הנפשי

מוגבלות על הספקטרום האוטיסטי או אנשים עם מוגבלות נפשית או דומות להן, יחד עם מלווה אחד, 

הקבועה בתקנות, וזאת באופן מידתי בהתאם למינימום הזמן אם נדרש, לצאת מעבר למגבלת המרחק 

 .מטר וכו'( 2ד הבריאות )מרחק של והמרחק האפשריים, תוך הקפדה על הנחיות משר

מתן קנס מינהלי )בעל הרישיון  –עסק שאמור להיות סגור ונפתח  - מנחים לאכיפה מול עסקים םלליכ .ח

למקד את האכיפה בעיקר מול בעלי העסקים ולא יש ₪(.  500 –השוהה במקום אדם  ;₪ 5,000קנס  –

 . לקוחותמול ה

)מעל בלבד יוטל על בגירים בגין עבירה של הפעלת מקום או עסק שמטיל מפקח עירוני קנס מינהלי  .ט

קנס מינהלי בגין עבירה של שהייה במרחב הציבורי עשוי להיות מוטל על בגירים או קטינים.  (.18גיל 

 . הקנס הודעת מתן על הקטין להורה להודיע סביר מאמץ יעשה, קטין על קנס המטיל עירוני מפקח

הודעות תשלום קנס בגין העבירות האמורות בהנחיה זו יימסרו לנקנס בידיו בלבד, ואין לשלוח אותן  .י

בדואר. עם זאת, בדו"חות בגין פתיחת עסקים בניגוד לאיסור הקבוע בתקש"ח הגבלת פעילות, כאשר 
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הקנס נמסר לאחראי על המקום ולא לבעל העסק, יש לשלוח את הודעות תשלום הקנס בדואר רשום 

 לבעלים של המקום, בנוסף למסירה ביד במקום העסק. 

ולצורך כך הוא רשאי לדרוש ממנו להציג לשם הטלת הקנס, לזהות את הנקנס העירוני  פקחמעל ה .יא

 ותו.המזהה אאחרת בפניו תעודת זהות או תעודה רשמית 

 . במקרה זה עלקנס תשלום הודעת למסור א ניתן לזהות את האדם באופן מספק בשטח איןאם ל .יב

 ;ת המשטרהבתחנ מ"אח' לק לפנותהעירוני פקח מה

 את הפרטים הבאים: ימלא בדו"חהעירוני  פקחמה .יג

 .פרטים מלאים של הנקנס (1

 תיאור העובדות המהוות את העבירה. (2

 שנכחו באירוע לרשום דו"ח פעולה/ מזכר.העירוניים  פקחיםמעל כלל ה -פרטי העדים לאירוע (3

הנקנס עם זאת חשוב להבהיר לנקנס ת עת בהודימתן הודעת הקנס אינה מותנ - תגובת הנקנס (4

 כי הוא רשאי למסור תגובתו והיא תובא בחשבון בהמשך. 

 ימלא את שמו ואת שם משפחתו ויוסיף את חתימתו.העירוני פקח מה (5

 לנקנס. מסירתופרטים בדו"ח לאחר אין לשנות / להוסיף / למחוק  .יד

את הדו"ח במקום ויודיע לנקנס כי בכך העירוני  פקחמשאיר הי, ח"הדו לידיו אתסרב הנקנס לקבל  .טו

 נמסר לו הדו"ח והליכי הגבייה יימשכו. 

 פקחמיופק הדו"ח על ידי ה -לא ניתן למסור לחשוד את הקנס בשטח  ןבההתקיימו נסיבות חריגות  .טז

חזור לבית הנקנס וימסור לו את הדו"ח יהעירוני פקח מוהבהקדם האפשרי משרדי הרשות ב העירוני

 ידנית.

 . האירוענסיבות  את המתאריערוך דו"ח פעולה מפורט העירוני  פקחמה - דו"ח פעולה עריכת .יז
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 טפסים המשמים את משטרת ישראל בעניין זה:להלן, לשם הנוחות, 

בדבר הפרת צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( הודעת תשלום קנס 
  2020 -)בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( התש"ף

לפי תקנות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם וצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית 
בהתאמה( ותקנות )להלן: "צו בריאות העם" ו"תקש"ח"  2020   -את שעה( התש"ף והוראות שונות( )הור

)להלן: "תקש"ח הגבלת פעילות"(   2020הגבלת פעילות(, התש"ף  -שעת חירום )נגיף הקורונה החדש
 1985וחוק העבירות המנהליות התשמ"ב 

 

 
 מספר הודעת תשלום קנס

 הדו"ח: הנקנספרטי  .א
 )פיקטיבי( דרכון /ת.ז. שם משפחה שם פרטי

 
 ארץ דרכון

 טלפון /סלולארי   
 

 דואר אלקטרוני

 מיקוד מספר רחוב/שכונה ישוב כתובת למשלוח דואר:

 
 אחר. במידה ואחר פירוט: ________________דרכון/ רישיון נהיגה/ פי תעודת זהות ותמונה/-זוהה על הנקנס
 

 תיאור העובדות המהוות את העבירה: .ב
 במקום: :בשעה :בתאריך

 תמצית העובדות ונסיבות המקרה:

 העבירה המיוחסת לנקנס )סמן את העבירה המתאימה(: .ג
 לתקש"ח 1 יףהעם וסע)ד( לצו בריאות 2עבירה בהתאם לסעיף  -הפרת חובת בידוד בית 

 לצו בריאות העם  3עבירה בהתאם לסעיף  -הפרת חובת דיווח למשרד הבריאות 
  ב( לתקש"ח  2עבירה לפי סעיף  –סירוב להוראת שוטר להתפזר מהתקהלות או התכנסות( 
 לתקש"ח הגבלת פעילות  6-)א( ו5בניגוד לתקנות    -שהפעלתו נאסרה בתקנות  עסקמקום או  הפעלת   
  

 
 

זו ולא יאוחר מקבלת הודעה ימים   60לשלם תוך עליך     __________בסך הקנס: את הקנס שנקבע לעבירה  תשלום .ד
 מיום ________, זולת אם תוך מועד זה תודיע/י כי ברצונך להישפט בבית המשפט על העבירה.

 באפשרותך לשלם את הקנס בבנק הדואר או באינטרנט בלבד באמצעות ציון מספר הודעת תשלום הקנס. .ה
פר צו בידוד ביתי לצורך חל איסור חמור לה מקבלת הדו"ח. שעות 48לאחר ניתן לשלם בסניפי הדואר ובאינטרנט 

 תשלום הודעת הקנס בבנק הדואר. 
במידה ולא תדווח   -לתשומת לבך באם יוחסה לך בהודעת תשלום הקנס עבירה של הפרת חובת דיווח למשרד הבריאות  .ו

למשרד הבריאות על קיום הוראות צו זה ובכלל זה מקום מגוריך, מועד הגעתך לישראל או מועד המגע האחרון עם 
שעות ממועד קבלת הודעת תשלום הקנס, יוטל עליך קנס מנהלי בגין עבירה  24לפי העניין ותקופת הבידוד תוך  חולה,

 לכל יום בו נמשכת העבירה.₪  600נמשכת בגובה 

 פרטי עורך הודעת תשלום הקנס: .ז
 חתימה יחידה ת.ז./מ.א משפחה שם פרטי

 תשלום הקנס וכי תגובתו תובא בחשבון בהמשך.הובהר לנקנס כי הוא רשאי למסור את תגובתו על הודעת 

 ______________________________________________________דברי מקבל הדו"ח: .ח

 חתימת הנקנס:
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 אישור קבלת הודעת תשלום קנס  

 

 
 מספר הודעת תשלום קנס

 :פרטי מקבל ההודעה

 נייד טלפון ת.ז./דרכון משפחה שם

 מיקוד מספר רחוב/שכונה ישוב כתובת למשלוח דואר:

 
 

 מאשר/ת את קבלת הודעת הקנס בתאריך___________                        חתימת המקבל/ת____________
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

צו בריאות העם ותקש"ח  בעבירה לפי להישפטלביטול/  בקשה
)אכיפת צו בריאות העם( )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית 

 2020 -והוראות שונות( )הוראת שעה( התש"ף

 אל: משטרת ישראל

 מוקד הקנסות המנהליים

 

 מספר הודעת תשלום קנס

 ה מטה:/מאני החתו

 טלפון בבית ת.ז./דרכון משפחה שם

 טלפון נייד

 

 מיקוד מספר רחוב/שכונה ישוב כתובת למשלוח דואר:

 סמן את המבוקש )ניתן לבחור רק אחד(:

 לעיל מצוין שמספרה, הקנס תשלום בהודעת שפורטה העבירה על משפט בבית להישפטת /מבקש. 

 :מבקש לבטל את הודעת תשלום הקנס מהטעמים הבאים 

 העבירה לא נעברה על ידי 

 העבירה לא נעברה 

  להעמדה לדיןנסיבות העניין אינן מתאימות 

 להלן נימוקי הבקשה:

____________________________________________________________________________ 

                        אסמכתאות מצורפות:

חתימת המקבל/ת____________               תאריך ____________  

 למען הרשום לעיל בדואר רשום.עליך למלא את פרטיך בספח זה, לחתום עליו ולשולחו 

 



 
12 

 


