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 קורונה ארצית מצודה /מ"אג
 
 

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

)להלן:  2020-(, התש"ףפעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוךהגבלת )הוראת שעה( )

מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף (. התקנות הותקנו על ידי הממשלה "התקנות"

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

שעה( הממשלה אישרה את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 

חינוך.  פתיחה של מוסדות נוספות על נקבעו הגבלות במסגרתן, 2021-א)הידוק הגבלות(, התשפ"

 .8.1.2021 החל מיום יהיו בתוקףהחדשות ההגבלות 

 למסמך זה. פחנסכ מצורפת העבירות רשימת מסמך זה מפרט את עיקרי ההוראות שנקבעו.

 איסור פתיחה של מוסד המקיים פעילות חינוך .2

 מדים בוקיים פעילות חינוך בדרך של פתיחתו לתלמידים הלוהפעלת מוסד המחל איסור על  .א

 / , ולמעט המוסדותבתחום הרפואה והבריאות , למעט לשם ביצוע בחינותולעובדים בו

 המפורטים להלן: הפעילויות

 
 
 
 

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

 פ"אהתש, בטבת ג"כ
  2021 בינואר 7

 01925921: סימוכין 
   

 הנדון:
הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים  - 31הנחיית מנהלת קורונה מס' 

 15עדכון מס'  -פעילות חינוך 

 

 הפעילות /המוסד  

1.  
מיוחדות להתמודדות עם )ג( לחוק סמכויות 10גוף או מוסד המקיים פעילות כמפורט בסעיף 

 :2020-נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, תש"ף

וכן מקומות  12מסגרות לחינות בלתי פורמלי לילדים של עובדים חיוניים עד גל  (א)

המשמשים או שנועדו לשמש מקום שהייה יומי לחינוך וטיפול בפעוטות שהם ילדי 

 עובדים חיוניים.

 מרכזי חירום לילדים ונוער בסיכון. (ב)

 מרכזי נוער יישובי לנוער בסיכון.  (ג)

 פעילות בתי ספר שניתן בהם חינוך על יסודי לנוער נושר ובסיכון. (ד)
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פנימיות לתלמידים בלא עורף משפחתי, לרבות תלמידים שהופנו על ידי המחלקות  (ה)

 לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או בצווי בית משפט. 

 ו בחוק חינוך מיוחד, ובכלל זה הסעות.פעילויות לתלמיד עם צרכים מיוחדים כהגדרת (ו)

 .2001-מסגרות חינוכיות בבתי חולים לפי חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א (ז)

 פעילות מתנדבים שבאה להבטיח מתן מענה חינוכי או רווחתי לתלמידים. (ח)

 שירותים פסיכולוגיים חינוכיים.  (ט)

 קצועיים. מ-פעילות של ועדות זכאות ואפיון, ועדות השגה וצוותים רב (י)

 שירותים של מתי"א כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד.  (יא)

 .1949-( לחוק לימוד חובה, התש"ט3)ב()4פעולות של קצין ביקור סדיר כהגדרתו בסעיף  (יב)

פעולות של יחידות הנוער ברשויות המקומיות לפי חוק הרשויות המקומיות )מנהל  (יג)

 פעלת מתנדבים. , לרבות ה2011-יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער(, התשע"א

פעילות של יחידת קידום במחלקת החינוך כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות )מנהל  (יד)

 , ובכלל זה פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון. 2001-מחלקת חינוך(, התש"א

פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות באמצעות מבני מוסדות ומסקני  (טו)

 רשויות מקומיות.

 פנימיות ומוסד חינוך שבו לומדים תלמידי הפנימייה.  .2

3.  
, או גן ילדים שחל עליו 1949-גן ילדים רשמי כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט (א)

 ; 6עד  3, לילדים בגילים 1969-חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט

המשמש או שנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות מגיל לידה  מקום (ב)

 .3ועד גיל 

 צהרון;  (ג)

 .(( לחוק22)-( ו21)ב()11עיף כאמור בס)תכליתיים -מעונות יום שיקומיים ומעונות יום רב  .4

 לימודים בבתי ספר:  .5

 בכל הארץ. – כיתות א' עד ד' בבית ספר יסודי (א)(ב)

לפי בסיווג ירוק או צהוב ברשות או באזור המפורטים בתקנות ) –יתות ה' עד י"ב כ (ב)(ג)

 תכנית "הרמזור"(.

 כיתה של תלמידים עולים ללימוד השפה העברית. (ג)(ד)

ב' בקבוצות -קייטנה לתלמידי גני ילדים וכיתות א' ו – 9.1.2021ועד ליום  24.12.2020מיום   .6

 הקבועות של אותם תלמידים.

פעילות בשטח פתוח של איש צוות העובד בבית ספר יסודי או על יסודי, או של איש צוות   .7

תלמידים לכל היותר. לא ניתן  19, עם להשכלה או הכשרה מקצועית לבגיריםהעובד במוסד 

 להלן. 6לקיים טיולים הכוללים לינה. תנאים לקיום הפעילות מפורטים בסעיף 
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, ובכלל זה למטרות שנקבעולשם ביצוע עבודה.לכניסת עובדי המוסד חינוך ניתן לפתוח מוסד  .ב

 ועוד. לצורך קיום היכולת ללמד מרחוק ולקיים הוראה מקוונת, לקיחת ציוד, תחזוקת המוסד

המקיים פעילות חינוך חייב לעמוד בהם, ובכלל זה: הקצאת ציוד  שכל בעל מוסדנקבעו כללים  .ג

 אישי, ביצוע מדידות חום, שמירת מרחקים ועוד. 

)למעט המוסדות בדרך של פתיחתו לתלמידים  המקיים פעילות חינוךהפעלה של מוסד  .ד

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

 חולה מאומתששהה בו  מוסד חינוךסמכות גורמי רפואה להורות על סגירת  .3

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

כולו או חלקו, אם שהה בו , א' לעיל 2מוסד המקיים פעילות כמפורט בסעיף בכתב, על סגירת 

 אדם הנושא את הנגיף, לתקופה שתקבע בהודעה. 

לאחר שראש  כאמור בדרך של פתיחתו לתלמידים או למטופלים,מוסד חינוך הפעלה של  .ב

שירותי בריאות הציבור, רופא מחוזי או סגנו, הורו על סגירתו, מהווה עבירה שתיאכף באמצעות 

 ש"ח. 5,000הטלת קנס מינהלי בסך 

 פעלת פנימיותה .4

 .1בתקנות נקבעו תנאים להפעלה של פנימיות .א

 מינוי ממונה קורונה  .ב

בעל מוסד פנימייה ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע כל הפעולות המפורטות בתקנות  (1)

 לעניין אופן ההפעלה של הפנימיות. 

עבירה  –הפעלת פנימייה בדרך של פתיחתה לתלמידים, מבלי שמונה ממונה קורונה  (2)

 ש"ח(. 14,400) 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז1)א()61קנס לפי סעיף פלילית, שדינה 

 מספר התלמידים בחדרי הלינה .ג

 בעל מוסד לא ישכן יותר מחמישה תלמידים בחדר לינה אחד. (1)

באמצעות הטלת קנס מינהלי  שתיאכףעבירה  –שיכון של יותר מחמישה תלמידים בחדר  (2)

 לפי צו של בית משפט בלבד. היאש"ח. יודגש כי סמכות הכניסה לחדר  1,000בסך 

 קביעה והפעלה של "מודל קפסולות" .ד

יש לקבוע ולהפעיל מנגנון להפרדת השוהים בפנימייה לקבוצות קבועות נפרדות, למשך כל  (1)

 שעות היממה, כמפורט להלן:

                                                 
 החובות שבגין הפרתן ניתן להטיל קנס מינהלי. מפורטות רק 1

 ות ומחקר במעבדות או קיום הכשרה מעשית מחוץ למוסד.מוסד להשכלה גבוהה לעניין פעיל  .8

 למידה מרחוק או הוראה מקוונת.  .9
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תלמידים שהופנו על ידי  תלתלמידים בגילאי תיכון בלא עורף משפחתי, לרבופנימייה  (א)

קבוצות  – המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או בצווי בית משפט

 תלמידים.  18של עד 

 לפי אחד המסלולים: – פנימייה על תיכונית (ב)

 תלמידים.  18קבוצות של עד  –מסלול פתוח 

תלמידים. לעניין הכניסה לפנימייה  50קבוצות של עד  –בלבד  מסלול סגורב

 והיציאה מחוץ לשטח הפנימייה, יחולו ההוראות הבאות:

חל איסור על יציאה של התלמידים ואנשי הצוות  –בשבועיים הראשונים  .1

הוראה זו לא תחול . להלן 4, למעט כמפורט בסעיף מחוץ לשטח הפנימייה

 על איש צוות שקיימת הפרדה מוחלטת בינו לבין התלמידים.

 30וונים לשהות במוסד לתקופה של אם התלמידים מתכ –לאחר שבועיים  .2

 ניתן לאחד קבוצות קבועות, ובלבד שאף תלמיד אינו חולה. ימים נוספים, 

, למעט לא תתאפשר יציאה מחוץ לשטח הפנימייה –אם אוחדו קבוצות  .3

 . להלן 4כמפורט בסעיף 

חזור מחוץ לשטח הפנימייה, הוא לא יוכל ל צוות יצאאו איש אם תלמיד  .4

 תלמידים 50לקבוצה חדשה של עד  אלא אם הצטרףלשטח הפנימייה, 

. אם לא הצטרף לקבוצה חדשה כאמור, עליו לשהות המגיעים לפנימייה

הוראה זו לא תחול  ימים. 14בבידוד במקום שהוקצה לכך בפנימייה, במשך 

 על איש צוות שקיימת הפרדה מוחלטת בינו לבין התלמידים.

בלא עורף ושרים או תלמידים בסיכון, נ לתלמידיםעל תיכונית המיועדת פנימייה  (ג)

תלמידים שהופנו על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות  תמשפחתי, לרבו

 תתקיים פעילות לפי סעיף )א( או )ב( לעיל. – המקומיות או בצווי בית משפט

אם תלמיד יצא  .במסלול סגורקבוצות ב – לתלמידים בגילאי תיכון פנימייה אחרת (ד)

לקבוצה  ףמחוץ לשטח הפנימייה, הוא לא יוכל לחזור לשטח הפנימייה, אלא אם הצטר

 או לאחר פיזור וכינוס מחדש של כל תלמידי הפנימייה. ,תלמידים 50חדשה של עד 

, אם יצא תלמיד כל עוד עומדות בתוקפן ההגבלות על היציאה ממקום המגורים: הבהרה

 מגורים אחר, הוא לא יוכל לחזור לפנימייה.משטח הפנימייה למקום 

 יש לקבוע ולהפעיל מנגנון להקצאת מרחבי פעילות ומיתקנים נפרדים לכל קבוצה.בנוסף,  (2)

הפעלת פנימייה מבלי שנקבע והופעל מנגנון להפרדת השוהים בפנימייה לקבוצות קבועות  (3)

עבירה שניתן לאכוף  –ונפרדות ולהקצאת מרחבי פעילות ומיתקנים נפרדים לכל קבוצה 

 ש"ח. 5,000נס מינהלי בסך טלת קבאמצעות ה

 פעילות בשטח פתוחתנאים לקיום  .5

 . וצות קבועות עם אנשי צוות קבועיםהפעילות תתקיים בקב .ו

 מטרים בין כל משתתף )הפעילות לא תכלול מגע בין המשתתפים(.  2יש לשמור על מרחק של  .ז

 מטרים.  010-המרחק בין קבוצה אחת לאחרת לא יפחת מ .ח
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 סמכויות הגורמים המוסמכים להטיל קנס מינהלי ..69

 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 ..710

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

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

  1.20212115.  – תוקף התקנות ..811

 

 

 בברכה, 

 פקד           ,      עו"ד אורי בוצ'ומנסקי 

 יועמ"ש מנהלת אכיפה ארצית קורונה 
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 1.20218. 12.202027.  מעודכן לתאריך – העבירות ריכוזנספח: 

 1.20212115.תוקף העבירות: 

 הגורם האוכף הסכום סעיפי החוק העבירה 

 

הפעלת מוסד המקיים   .1

פעילות חינוך בדרך של 

פתיחתו לתלמידים, 

 בניגוד לתקנות

 

 

( לתקנות 1)30-ו 2תקנות 
סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת פעילות של 
מוסדות המקיימים פעילות 

 2020-חינוך(, התש"ף

 שוטר. .1  5,000

מפקח שהוא עובד מדינה שנתונות לו סמכויות  .2

שמינה מנהל רשות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח 

לחוק גנים  58הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 

לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי 

 .1998-הנצחה, התשנ"ח

עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט"ו בסיוון  .3

)ב( לחוק העבירות 5( לפי סעיף 2020ביוני  7התש"ף )

 המינהליות. 

ך לפי חוק פקח עירוני, לרבות פקח מסייע, שהוסמ .4

לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

 . 2001-המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א

( או 2)א()28עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף  .5

 .1968-( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח1)ב()

)א( לחוק 3עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף  .6

סמכויות  –הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית 

 .2008-חים(, התשס"חפק

 

פקחים עירוניים ועובדים של הרשויות המקומיות לא 

 בבעלות הרשות המקומית.שיאכפו כלפי מוסד חינוך 

הפעלת מוסד המקיים   .2

פעילות חינוך בדרך של 

פתיחתו לתלמידים או 

מטופלים, בניגוד 

להוראת ראש שירותי 

בריאות הציבור, רופא 

 מחוזי או סגנו

 

)א( לתקנות 21-( ו2)30תקנות 
סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת פעילות של 
מוסדות המקיימים פעילות 

 2020-חינוך(, התש"ף

5,000  

הפעלת פנימייה בדרך   .3

של פתיחתה 

לתלמידים, מבלי 

 שמונה ממונה קורונה

( 1)29-()א( ו3)30תקנות 
מיוחדות סמכויות לתקנות 

להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת פעילות של 
מוסדות המקיימים פעילות 

 2020-חינוך(, התש"ף

( לחוק העונשין, 1)א()61נקבעה כעבירה פלילית. קנס לפי סעיף 

 ש"ח(.  14,400) 1977-התשל"ז

הפעלת פנימייה בדרך   .4

של פתיחתה 

לתלמידים, מבלי 

מנגנון שנקבע והופעל 

להפרדת השוהים 

( 4)-( ו3)29()ב(, 3)30תקנות 
סמכויות מיוחדות לתקנות 

להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת פעילות של 
מוסדות המקיימים פעילות 

 2020-חינוך(, התש"ף

 .שוטר .1 5,000

הוא עובד מדינה שנתונות לו סמכויות מפקח ש .2

פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות 

לחוק גנים  58הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 



 
                                     

 - בלמס -                                                                       

 כתובתנו באתר : 
 

www.police.gov.il 

 
 הורדת התחלואה"   -"שותפות באכיפה 

 
 7מתוך  7עמוד 

 

 

 

 

בפנימייה לקבוצות 

ולהקצאת מרחבי 

פעילות ומיתקנים 

 נפרדים לכל קבוצה

לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי 

 .1998-הנצחה, התשנ"ח

הפעלת פנימייה בדרך   .5

של פתיחתה 

לתלמידים, כאשר 

בחדר לינה שוכנו יותר 

 תלמידיםמחמישה 

()א( 6)29-()ג( ו3)30תקנות 
סמכויות מיוחדות לתקנות 

להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )הגבלת פעילות של 
מוסדות המקיימים פעילות 

 2020-חינוך(, התש"ף

1,000 


