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נחתם הצו שבנדון הקובע הוראות מעודכנות בנושא איסור  ,02.2.5151 לפני יומיים, .1

 התקהלויות ופתיחת מקומות בשל נגיף הקורונה. להלן נפרט את ההוראות החדשות:

 01הצו קובע כי אין לקיים התקהלויות בהשתתפות  –איש  72איסור התקהלויות מעל  .2

איש ומעלה באולם אחד ובכלל זה בית תפילה. בנוסף, אין לקיים התקהלות מאורגנת 

איש ומעלה בשטח מוגדר שאינו מבנה ואין להשתתף בהתקהלות כזו.  01בהשתתפות 

 חריגים: כנסת, בתי דין לעבודה ובתי דין רבניים. 

קהלות האסורה אינה עבירה פלילית אך הוקנתה לשוטר סמכות מזכירה בהקשר זה כי ההת

מהווה עבירה פלילית  התקהלות להורות על פיזורה, ולפזרה תוך שימוש בכוח סביר, וכי

 ₪.  2,111שניתן לאוכפה באמצעות קנס בסך 

איש לכל היותר  51ניתן לערוך בהשתתפות  –טקסים דתיים ובכלל זה חתונות ולוויות  .3

 מטרים בין אדם לאדם ככל הניתן.  5חק של תוך שמירת מר

 על התקהלות אסורה כזו חלים הכללים שפרטתי לגבי התקהלויות אסורות. 

אסורה הפעילות בקניון )למעט מקום למכירת מזון, בית  -הגבלת פעילות בילוי ופנאי .4

ב, מרקחת או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון(, דיסקוטק, בר פא

בית אוכל כולל בית אוכל במלון, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן 

חיות, ספארי, פינת חי, בתי מרחץ, בתי קולנוע, תיאטראות, מוסדות תרבות, פארק שעשועים, 

לונה פארק, עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם, מקומות לעריכת מופעים וירידים, כלי 

 רכבל, מוזאון ואתרי מורשת. שיט ציבורי, 

לרבות כניסת אנשים שאינם הבעלים, המחזיק או מי מטעמו וכן מכירה, ולמעט  –פעילות 

 מכירת מזון לצריכה מחוץ למקום העסק. 

הפרת איסור פתיחת המקומות לא הוגדרה כעבירה פלילית ולכן לא ניתן  – מבחינת האכיפה

נתנו בתקלה שיש לתקן באופן בהול על מנת בשלב זה לבצע אכיפה פלילית. המדובר מבחי

 52לאפשר הטלת קנסות מינהליים. עד לתיקון התקלה, ניתן להוציא צווי סגירה לפי סעיף 

 לפקודת המשטרה במקרים המתאימים.  87לחוק רישוי עסקים או 

  0עדכון מס'  – 72תיקון מס  -הנחיות למערך הרישוי בהתאמה לצו בריאות העם הנדון:
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, ת וחנות שעיקר עיסוקה במכירת מוצרי היגיינהחקבמקום למכירת מזון, בית מר .5

מטרים בין אדם  5הפעילות אינו חל, מחזיק המקום יקפיד על שמירת מרחק של בהם איסור 

לאדם לרבות בתורים ויימנע ככל האפשר מצפיפות אנשים ולשם כך יווסת את כניסת 

 המבקרים.

מטרים בין השוהים במקום ככל  5המעסיק יקפיד על שמירת מרחק של  – עבודה מקומות .6

הוא מפעל חיוני או מפעל למתן שירותים קיומיים הניתן. במוסד רפואי ובמקום עבודה ש

, מותרת המשך פעילות בכפוף 0698 -כהגדרתם בחוק עבודה בשעת חירום, התשכ"ז

 להוראות המנהל לעניין מגזר מסויים או סוג פעילות. 

איסור על ביקורי אורחים וקביעה  –ביקורים במבני מוסדות בריאות או מוסדות רווחה  .7

לא יאפשר ביקורים של אורח במוסד, למעט מבקר אחד. הצו מפרט  כי מנהל מוסד כאמור

 ד לצו המתקן(2בעניין זה הוראות נוספות )סעיף 

 נקבעו הוראות בצו נפרד. – מוסדות חינוך .8

איש בכלי רכב או במקום  01 –אין לקיים גם בהשתתפות של פחות מ  – טיולים מאורגנים .9

 .מוגדר אחר

 משמעויות מבחינת אכיפה

כאמור, תקנת שעת חירום הגדירו אותה כעבירה פלילית ומינהלית  –בת בידוד הפרת חו .11

אנו פועלים למיסוד מנגנון להטלת קנסות. עד ₪.  2,111שניתן בגינה להטיל קנס בסך 

 להשלמתו, ניתן במקרים המתאימים לזמן לחקירה.

כעבירה פלילית שניתן בגינה  הוגדרה בתקש"ח –הפרת חובת דיווח למשרד הבריאות  .11

 ₪.  2,111להטיל קנס מינהלי בסך 

שוטר מוסמך לפזרה לרבות תוך שימוש אינן עבירה פלילית אך  –התקהלויות אסורות  .12

 ₪.  2,111מהווה עבירה שניתן בגינה להטיל קנס בסך  התקהלות בכח.

האיסורים לא הוגדרו כעבירות פליליות. אנו פועלים לתיקון  –הגבלת פעילות בילוי ופנאי  .13

העניין לאלתר על מנת שניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים. בשלב זה ניתן לפעול לסגירת 

 52לפקודת המשטרה, ס'  87מקומות, במקרים המתאימים, בהתאם לסמכויות הכלליות )ס' 

 לחוק רישוי עסקים(. 

 שאלות /תשובות  : -הבהרות
 

 באולם אחד. ,אנשים 01 -יש  לווסת כמויות ל –יישארו פתוחות  – חנויות בגדים .0

יש  לווסת  –יישארו פתוחות  –כנ"ל   –קניון  מתחם פתוח שאינו – "ביג"חנויות בגדים ב .5

 אנשים. 01 -כמויות ל

נת של טייק אווי, במתכויישארו פתוחות, יעבדו  -כמו פלאפל/פיצה "טייק אווי"חנויות  .2

  . , יש לבקש מבעל העסק לפנות כסאות ושולחנותלוקחים והולכים

יישארו פתוחות, יעבדו במתכונת של  -כנ"ל – "טייק אווי"מסעדות שעשו הסבה ל .4

  .יש לבקש מבעל העסק לפנות כסאות ושולחנות ,טייק אווי, לוקחים והולכים
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 יישאר פתוח.  – פתוח בקניון "טייק אווי" .2

אם יש כניסה נפרדת, ניתן לפתוח, אבל  – חנות בקניון שיש לה פתח נפרד .9

 כשהכניסה מהקניון סגורה.

מע"מ , מס הכנסה לדוג, לאחר שקיבלו הזמנה ע"י הגורם  -משרדי ממשלה בתוך קניון .8

 יישארו פתוחים.  -הממשלתי

 01מטרים)אין מגבלת  5להקפיד על מרחק  -יישארו פתוחים -מפעל חיוני -בנקים .7

 .אנשים(

יישאר פתוח עם  - בתוך קניון חנות/מרכז שירות ומכירה של פלאפון/סלקום וכו .6

  .מטרים 0 שמירה על מרחק של

יישאר – חנות/מרכז שירות ומכירה של פלאפון/סלקום וכו מחוץ קניון .01

 .אנשים( 01פתוח)מגבלת 

מטרים  5מרחק של  ,יישאר פתוח –מקום עבודה  -משרד הנהלת חשבונות בתוך קניון .00

 .בין השוהים

 אפשר טיפול בבית הלקוח., ייסגרו )מקום לטיפול לא רפואי בגוף אדם( – מספרות .05

 איש. 01 -חים, עם איסור התקהלות ליישארו פתו -דוכנים בשוק .02

 איש( 01פתוח )מגבלת  -לא תרבות ופנאי -חנות מכירת כלים חד פעמיים .04

 בגוף אדם(.ייסגרו )מקום לטיפול לא רפואי  -ת קוסמטיקהיוחנו .02

 איש( 01פתוח )מגבלת  -לא תרבות ופנאי -מ"ר לא בקניון 022חנות מעל  .09

 איש(. 01מגבלת פתוח ) -לא תרבות ופנאי -חנות תכשיטים .17

 איש )נחשב אירוע דתי(. 51מגבלה עד  -פתוח -אירוע שבעה באוהל .07

 .מאורגנות התקהלויותשטח פתוח, חל איסור על  – חופי רחצה .06

 ייסגר. -נחשב פנאי ובילוי -/מקומות למשחקי קלפיםחמארות .51

 ייסגר. -נחשב פנאי ובילוי -מקום לעישון נרגילה  .50

 .איש( 01פתוחים )מגבלת יישארו  -נחשב פנאי ובילוי לא – דוכני לוטו/טוטו/הימורים .55

אשר יופיע ברחבה ציבורית ודיירי בו רשות מבקשת לקיים הופעת אומן,  אירוע .52

  . איש 01מותר ובלבד שאין התקהלות מעל  –בניין יצפו בו מהמרפסות 

   במידה והקניון סגור )כפי שנדרש בצו(, אין צורך – אבטחה  בקניוניםהקלה ב. 08

 , יש גיינהי/חנות למוצרי הבית מרקחת/רשת מזון באבטחה. במידה והקניון פתוח כי יש בו     

    שמגדיר פריט הרישוי: צורך באבטחה כפי      

  ניתן לצמצם כניסות לקניון ולאפשר כניסה אחת פעילה.. א                  

 מבוטלת -הצבת מנב"ט  .ב 

  מבוטלת -הצבת רמ"ש .ג 

  מבוטלת -הצבת מאבטחים סיירים .ד 

  מבוטלת -הפעלת מוקדי בקרה )מוקד(. ה 
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 פן זמני, עקב אפקט מגפת הקורונהבאו לקניוניםמאושרת בזאת הקלה   ו.  

   תתקיים הערכת מצב לקראת חגי ניסן  0/4/51בתאריך  ,07/4/51עד לתאריך     

 ובהתאם תתוקף לקראת החגים.    

  011חדרים ומעלה )ולא  021 -אבטחה חמושה מתפוסה ב– בתי מלוןבאבטחה הקלה . 07

  -(כפי דרישת הפריט     

 בעת הזאת לבתי המלון תהייה כדלקמן: הנחיות לאבטחה

פי הנחיות פריט הרישוי, קרי התאמת מערך –בשלב ראשוני יש לפעול על .א

 אבטחה לתפוסת חדרים בפועל.ה

אבטחה חמושה תתקיים רק ממלונות מעל  במידה והתפוסה עדיין גבוהה: .ב

 חדרים(. 011חדרים )במקום  021

 יוצב בודק ביטחוני.  –חדרים  021 -במלונות מתחת ל .ג

מאושרת בזאת הקלה לבתי המלון באופן זמני, עקב אפקט מגפת  .ד

, שבו תתקיים הערכת מצב לקראת 10/14/5151עד לתאריך  -הקורונה

 חגי ניסן ובהתאם תתוקף לקראת החגים.

כל סעיף אחר  לפקמ"ש או 87)א( חוק רישוי עסקים או סעיף  52סעיף  – צווי סגירה .06

  עפ"י הנחיית יועמ"ש מחוזי. רלוונטי,

  –כגון : הפרה במסעדה או בית אוכל שיושבים במקום ואוכלים  - התקהלויות אסורות .51

     הכוונה ,  חושימוש בכ שוטר מוסמך לפזרה לרבות תוךאינן עבירה פלילית אך   

 בד"א /קצין.  -שוטר לכל   

  אולם ניתן לחקור בעבירה של הפרת הוראת אין עבירה של התקהלות אסורה,  .50

 507)א( לחוק העונשין( או עבירה של הפצת מחלה מדבקת )סעיף 578חוקית )סעיף 

 לחה"ע(.

איש באולם  211הפרה בוטה )לדוגמא :  - שימועים יתקיימו במקרים חריגים בלבד .55

אירועים( ו/או כאשר בעל העסק מסרב להישמע להנחיות המשטרה ומצהיר כי לא 

זאת במטרה לשמור על בריאות אנשי המשטרה ולא לחשוף אותם  –יעמוד בתנאי הצו 

 לסיכונים שלא לצורך. 

נא ליצור קשר עם  –ו/או מהו אופן הפעילות הדרוש  לא ברורות  ההנחיותבכל מקרה בו  .52

 . הח"מ, באמצעות הרע"נים המחוזיים

  
 בברכה,

  
 סנ"צ  ,מיה וינקלרעו"ד  
 ד                    רישוירמ" 
 


