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 קורונה ארצית מצודה /מ"אג

 
 8.1.2021מעודכן לתאריך  -ריכוז עבירות מינהליות )קורונה(  הנדון:

 
 (26, עדכון 30)הנחיית מנהלת קורונה הגבלת פעילות והוראות נוספות 

; 
 
 

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

 פ"אהתש, בטבת גכ"
  2020 בינואר 7

 02492221: סימוכין 

 הגורם האוכף הסכום סעיפי החוק תוקף העבירה 

 סירוב לדרישת שוטר לפיזור התקהלות  .1

 

א לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות 28-( ו3)א()27סעיפים   1.2021219.
 2020-עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

 
מיוחדות להתמודדות עם תקנות סמכויות ב( 3)19-ו 4תקנות 

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

 שוטר בלבד  1,000

הפרת החובה של מפעיל מקום ציבורי או עסקי שלא   .2

 להכניס ולא לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסיכה

תקנות ל השלישית( בתוספת 6ט )ופר( 6))א(13-()א( ו5)8תקנות   1.2021219.
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 

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

 שוטר  1,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 

הפרת החובה לתלות שלט לעניין חובת עטיית מסיכה   .3

 במקום

תקנות ל השלישית( בתוספת 7פרט )ו( 7))א(13-()ב( ו5)8תקנות   1.2021219.
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 

 2020-(, התש"ףוהוראות נוספות )הגבלת פעילות

 שוטר  1,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני
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  שפעילותם נאסרה במקום ציבורי או עסקישהייה   .4

 

תקנות ל השלישית( בתוספת 3ט )ופר( 3))א(13-ו 5תקנות   1.2021219.
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 

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

 שוטר   500

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 
 שהפעלתו נאסרה מקום ציבורי או עסקיהפעלת   .5

 

תקנות ל השלישית( בתוספת 2ט )( ופר2))א(13-ו 7תקנות   1.2021219.
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  סמכויות מיוחדות

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

5,000  

מקום ציבורי או עסקי לאחר שראש שירותי  הפעלת  .6

 בריאות הציבור, רופא מחוזי או סגנו, הורו על סגירתו

 תקנותל השלישית( בתוספת 13פרט )ו( 13))א(13-)א( ו12תקנות   1.2021219.
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 

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

 שוטר  5,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

מפעיל מקום ציבורי או עסקי שקיים בו אירוע אסור או   .7

 אירוע מוגבל

 השלישית( בתוספת ב12פרט )ו( ב12))א(13-ו )א()ג(11תקנות   1.2021219.
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה ל

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

 שוטר   5,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

מחזיק מקום שאינו מקום ציבורי או עסקי שקיים אירוע   .8

 אסור או אירוע מוגבל במספר משתתפים מעל למותר

 השלישית( בתוספת ג12רט )ופ( ג12))א(13-ו )א()ד(11תקנות   1.2021219.
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה ל

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

 בלבד שוטר   5,000

 

נכח  /נותן שירות שנכח באירוע אסור ונתן לו שירות   .9

באירוע מוגבל המתקיים במקום ציבורי או עסקי ונתן לו 

נכח באירוע מוגבל המתקיים במקום אחר  /שירות 

 שמספר המשתתפים בו עולה על המותר ונתן לו שירות

 השלישית( בתוספת ד12פרט )ו( ד12))א(13-ו )א()ה(11תקנות   1.2021219.
הקורונה תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף ל

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

במקום ציבורי   5,000

  ,שוטר: או עסקי

 מפקח ממשלתי

 .פקח עירוניו

במקום שאינו 

: ציבורי או עסקי

 שוטר בלבד.

 הצהרה לרשות המקומית  הפרת החובה להגיש  .10

 

תקנות ל השלישית( בתוספת 4ט )ופר( 4))א(13-( ו1)8תקנות   1.2021219.
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 

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

 שוטר   2,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 שירותהפרת החובה להתקין מחיצה בדלפק   .11

 

תקנות ל השלישית( בתוספת 5ט )ופר( 5))א(13-(  ו3)8תקנות   1.2021219.
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 

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

 שוטר   2,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני
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 בתורמקומות לעמידה  הפרת החובה לסמן  .12

 

תקנות ל השלישית( בתוספת 8פרט )ו( 8))א(13-( ו7)8תקנות   1.2021219.
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 

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

 שוטר  2,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

תקנות ל השלישית( בתוספת 9ט )ופר( 9))א(13-( ו7)8תקנות   1.2021219. שלט לעניין השמירה על מרחק בתור  הפרת החובה להציב  .13
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 

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

 שוטר  1,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 הפרת החובה לתלות שלט בכניסה למעלית  .14

 

תקנות ל השלישית( בתוספת 10פרט )ו( 10))א(13-( ו8)8תקנות   1.2021219.
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש סמכויות 

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

 שוטר  1,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

תקנות ל השלישית( בתוספת 12פרט )ו( 12))א(13-)ב( ו9תקנות   1.2021219. שלט לעניין מספר השוהים המותר  הפרת החובה להציב  .15
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש סמכויות 

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

 שוטר 2,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

מנגנון לוויסות כניסת  הפרת החובה לקבוע ולהפעיל  .16

  )למעט עובדי המקום( אנשים למקום

( 11פרט )ו( 11))א(13-וא)ג(, 9(, 4)א9(, 3)א9, )א(9תקנות   1.2021219.
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם ל השלישיתבתוספת 

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

 שוטר 2,500

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

לפעולה או למטרה שאינה יציאה ממקום המגורים   .17

 מותרת

תקנות תוספת השלישית לב( א1ופרט )( 1))א(13-ו 2תקנות   1.2021219.
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 

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

 שוטר בלבד 500
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 (1, עדכון 26)הנחיית מנהלת קורונה  חובת בידוד, דיווח ועטיית מסיכה - פקודת בריאות העם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגורם האוכף הסכום סעיפי החוק' תוקף העבירה 

 הפרת חובת בידוד  .18

 

עד לביטול הכרזת 
שר הבריאות לפי 

לפקודה  20סעיף 
 בריאות העם

)ד( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית 2סעיף 
 2020-והוראות שונות( )הוראת שעה( תש"ף

 
 1940 ( לפקודת בריאות העם,1ד)ב()20-( ו1ג)20סעיפים 

 

 שוטר  5,000

 מפקח ממשלתי

 הפרת איסור הגעה למקום בידוד בתחבורה ציבורית  .19

 

עד לביטול הכרזת 
שר הבריאות לפי 

לפקודה  20סעיף 
 בריאות העם

)ד( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית 2סעיף 
 2020-והוראות שונות( )הוראת שעה( תש"ף

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

 

 שוטר  5,000

 מפקח ממשלתי

 הפרת חובת דיווח  .20

 

עד לביטול הכרזת 
שר הבריאות לפי 

לפקודה  20סעיף 
 בריאות העם

לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית  3סעיף 
 2020-והוראות שונות( )הוראת שעה( תש"ף

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

 

 שוטר   3,000

 מפקח ממשלתי

 

עד לביטול הכרזת  מקום המגוריםמחוץ למסיכה אי עטיית   .21
שר הבריאות לפי 

לפקודה  20סעיף 
 בריאות העם

ה)א( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית 3סעיף 
 2020-והוראות שונות( )הוראת שעה( תש"ף

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

 

 שוטר 500

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני
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 (4, עדכון 25)הנחיית מנהלת קורונה  בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגורם האוכף הסכום סעיפי החוק תוקף העבירה 

נכנס לישראל שהפר הוראת הנציג המוסמך   .22

 לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה

י  לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 22-( ו1ט)22סעיפים  30.6.2021
 2020-נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

 שוטר  5,000

 מפקח ממשלתי

 

אדם החייב בבידוד שהפר הוראת רופא מוסמך   .23

 לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה

להתמודדות עם י  לחוק סמכויות מיוחדות 22-( ו2ט)22סעיפים  30.6.2021
 2020-נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

 שוטר  5,000

 מפקח ממשלתי
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 (24, עדכון 29)הנחיית מנהלת קורונה  אזורים מוגבלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגורם האוכף הסכום סעיפי החוק תוקף העבירה 

בהתאם לתוקף  סירוב לדרישת שוטר לפיזור התקהלות באזור מוגבל  .24
 ההכרזה על

 האזור המוגבל

( לחוק סמכויות 2)32-( ו3)ב()30(, 3)29(, 3)א()27סעיפים 
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 

 2020-שעה(, התש"ף

 שוטר בלבד 1,000

יציאה ממקום המגורים בתוך האזור המוגבל למטרה   .25

 שאינה מותרת

בהתאם לתוקף 
ההכרזה על 

 האזור המוגבל

( לחוק סמכויות מיוחדות 1)ב()30-ו (1)29, 16סעיפים 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, 

 2020-התש"ף

 שוטר בלבד 500

בהתאם לתוקף  פתיחת עסק אסור באזור מוגבל  .26
ההכרזה על 

 האזור המוגבל

( לחוק סמכויות מיוחדות 2)ב()30-( ו2)29, 17סעיפים 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, 

  2020-התש"ף

  עובדים  5עד– 
2,000  

 

 6-50  עובדים– 
4,000 

 

 50-יותר מ 
 –עובדים 

6,000 

 שוטר 

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני
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 (15, עדכון 31)הנחיית מנהלת קורונה  הגבלת פעילות של מוסדות חינוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגורם האוכף הסכום סעיפי החוק תוקף העבירה 

הפעלת מוסד המקיים פעילות חינוך בדרך של   .27

 פתיחתו לתלמידים, בניגוד לתקנות

( לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 1)30-ו 2תקנות   1.20202115.
פעילות של נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת 

 2020-מוסדות המקיימים פעילות חינוך(, התש"ף

 שוטר  5,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

הפעלת מוסד המקיים פעילות חינוך בדרך של   .28

פתיחתו לתלמידים או מטופלים, בניגוד להוראת 

 ראש שירותי בריאות הציבור, רופא מחוזי או סגנו

סמכויות מיוחדות להתמודדות )א( לתקנות 21-( ו2)30תקנות   1.20202115.
עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של 

 2020-מוסדות המקיימים פעילות חינוך(, התש"ף

 שוטר  5,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

הפעלת פנימייה בדרך של פתיחתה לתלמידים,   .29

מבלי שנקבע והופעל מנגנון להפרדת השוהים 

ולהקצאת מרחבי פעילות בפנימייה לקבוצות 

 ומיתקנים נפרדים לכל קבוצה

סמכויות מיוחדות ( לתקנות 4)-( ו3)29()ב(, 3)30תקנות   1.20202115.
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת 

 2020-פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך(, התש"ף

 שוטר  5,000

 מפקח ממשלתי

 

בדרך של פתיחתה לתלמידים, הפעלת פנימייה   .30

 כאשר בחדר לינה שוכנו יותר מחמישה תלמידים

סמכויות מיוחדות ()א( לתקנות 6)29-()ג( ו3)30תקנות   1.20202115.
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת 

 2020-פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך(, התש"ף

 שוטר  1,000

 מפקח ממשלתי
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 (6, עדכון 32)הנחיית מנהלת קורונה  הגבלת פעילות בתחום התחבורה

 הגורם האוכף הסכום סעיפי החוק תוקף העבירה 

 28.1.2021 הצהרה לרשות המקומית  הפרת החובה להגיש  .31
 

סמכויות לתקנות ( בתוספת השנייה 1ופרט )( 1)17-( ו1)4תקנות 
הקורונה החדש )הוראת שעה( מיוחדות להתמודדות עם נגיף 

 2020-)הגבלת פעילות בתחום התחבורה(, התש"ף

 שוטר  2,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 28.1.2021 שירותההפרת החובה להתקין מחיצה בדלפק   .32
 

סמכויות לתקנות ( בתוספת השנייה 2ופרט )( 2)17-( ו3)4תקנות 
שעה( מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 

 2020-)הגבלת פעילות בתחום התחבורה(, התש"ף

 שוטר  2,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

הפרת החובה שלא להכניס לתחנה ולא לתת שירות   .33

 לאדם שאינו עוטה מסיכה

28.1.2021 
 

לתקנות ( בתוספת השנייה 3ופרט )( 3)17-()א( ו5)4תקנות 
)הוראת  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

 2020-שעה( )הגבלת פעילות בתחום התחבורה(, התש"ף

 שוטר  1,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

הפרת החובה לתלות שלט לעניין חובת עטיית   .34

  מסיכה בתחנה

28.1.2021 
 

לתקנות ( בתוספת השנייה 4ופרט )( 4)17-()ב( ו5)4תקנות 
)הוראת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 

 2020-שעה( )הגבלת פעילות בתחום התחבורה(, התש"ף

 שוטר  1,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 28.1.2021  בתורמקומות לעמידה  הפרת החובה לסמן  .35
 

סמכויות לתקנות ( בתוספת השנייה 5ופרט )( 5)17-( ו7)4תקנות 
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

 2020-פעילות בתחום התחבורה(, התש"ף)הגבלת 

 שוטר  2,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

שלט לעניין השמירה על מרחק  הפרת החובה להציב  .36

 בתור

28.1.2021 
 

סמכויות לתקנות ( בתוספת השנייה 6ופרט )( 6)17-( ו7)4תקנות 
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

 2020-בתחום התחבורה(, התש"ף)הגבלת פעילות 

 שוטר  1,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני

 הפרת החובה לתלות שלט בכניסה למעלית  .37

 

28.1.2021 
 

סמכויות לתקנות ( בתוספת השנייה 7ופרט )( 7)17-( ו8)4תקנות 
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

 2020-התש"ף)הגבלת פעילות בתחום התחבורה(, 

 שוטר  1,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני
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החובה שלא להציב שולחנות וכסאות לאכילה הפרת   .38

בתחנה או החובה לתלות שלטים לעניין איסור 

 האכילה בתחנה

28.1.2021 
 

( בתוספת השנייה 8ופרט )( 8)17-( ו3)א()5(, 2)א()5תקנות 
הקורונה החדש סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף לתקנות 

 2020-)הוראת שעה( )הגבלת פעילות בתחום התחבורה(, התש"ף
 
 

 שוטר  5,000

 מפקח ממשלתי

 פקח עירוני
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 (5, עדכון 34)הנחיית מנהלת קורונה  הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות

 הגורם האוכף הסכום סעיפי החוק תוקף העבירה 

מנגנון  הסדיר או הפעילשלא שדה תעופה  מפעיל  .39

מינל הנוסעים שכניסתו למניעת כניסה של אדם לטר

 אינה מותרת

3.2.2021 
6.1.2021  

סמכויות מיוחדות ( לתקנות 1)35-)א( ו6תקנות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

 .2020-(, התש"ףהגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)
 
 

 שוטר 5,000

לפי מפקח שמונה 

 חוק הטיס

שהתקיים בו בלי לטרמינל הנוסעים שנכנס נוסע יוצא   .40

 שנקבעו בתקנות התנאיםתנאי מ

3.2.2021 
6.1.2021  

סמכויות מיוחדות ( לתקנות 2)35-)ב( ו6(, 2)א()6תקנות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

 .2020-(, התש"ףהגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)
 

 שוטר 500

מפקח שמונה לפי 

 חוק הטיס

מפעיל אווירי המפעיל טיסות בלי שהגיש הצהרה   .41

 למנהל רשות התעופה האזרחית

3.2.2021 
6.1.2021  

סמכויות מיוחדות ( לתקנות 4)35-( ו5)11תקנות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

 .2020-(, התש"ףהגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)
 

5,000 

)ולעניין מפעיל 

מטוס שמספר 

מושבי הנוסעים 

בו לא עולה על 

30 – 2,000) 

 שוטר

מפקח שמונה לפי 

 חוק הטיס

מפעיל אווירי שלא הבטיח כי המטוס יהיה מצויד בכל   .42

 הציוד הנדרש

3.2.2021 
6.1.2021  

סמכויות מיוחדות להתמודדות ( לתקנות 5)35-ו 16תקנות 
הגבלות על הפעלת )הוראת שעה( )עם נגיף הקורונה החדש 

 .2020-(, התש"ףשדות תעופה וטיסות
 

5,000 

)ולעניין מפעיל 

מטוס שמספר 

מושבי הנוסעים 

בו לא עולה על 

30 – 2,000) 

 שוטר

מפקח שמונה לפי 

 חוק הטיס

מפעיל אווירי שלא הבטיח כי לא ישמש אדם בתפקיד   .43

איש צוות, אם לא התקיימו בו התנאים שנקבעו 

 בתקנות

3.2.2021 
6.1.2021  

סמכויות מיוחדות ( לתקנות 6)35-)ב( ו17(, 3)א()17תקנות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

 .2020-(, התש"ףהגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)
 

5,000 

)ולעניין מפעיל 

מטוס שמספר 

 שוטר

שמונה לפי מפקח 

 חוק הטיס
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מושבי הנוסעים 

בו לא עולה על 

30 – 2,000) 

 3.2.2021 מפעיל אווירי שלא הסדיר ביצוע מדידת חום לנוסעים  .44
6.1.2021  

סמכויות מיוחדות להתמודדות ( לתקנות 7)35-ו 22תקנות 
הגבלות על הפעלת עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )

 .2020-(, התש"ףשדות תעופה וטיסות
 

5,000 

)ולעניין מפעיל 

מטוס שמספר 

מושבי הנוסעים 

בו לא עולה על 

30 – 2,000) 

 שוטר

מפקח שמונה לפי 

 חוק הטיס

שחום מפעיל אווירי שהתיר עלייה למטוס של אדם   .45

 או יותרמעלות צלזיוס  38גופו 

3.2.2021 
6.1.2021  

סמכויות מיוחדות להתמודדות ( לתקנות 8)35-ו 22תקנות 
הגבלות על הפעלת החדש )הוראת שעה( )עם נגיף הקורונה 

 .2020-(, התש"ףשדות תעופה וטיסות
 

5,000 

)ולעניין מפעיל 

מטוס שמספר 

מושבי הנוסעים 

בו לא עולה על 

30 – 2,000) 

 שוטר

מפקח שמונה לפי 

 חוק הטיס

מפעיל אווירי שהתיר לנוסע לעלות למטוס בלי שהוא   .46

 עוטה מסיכה

3.2.2021 
6.1.2021  

סמכויות מיוחדות להתמודדות ( לתקנות 9)35-ו 23תקנות 
הגבלות על הפעלת עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )

 .2020-(, התש"ףשדות תעופה וטיסות
 

5,000 

)ולעניין מפעיל 

מטוס שמספר 

מושבי הנוסעים 

בו לא עולה על 

30 – 2,000) 

 שוטר

מפקח שמונה לפי 

 חוק הטיס

הסדיר נהלים לפעולת אנשי הצוות מפעיל אווירי שלא   .47

למקרה בו נוסע הראה תסמינים או התלונן על 

 תסמינים במהלך טיסה

3.2.2021 
6.1.2021  

סמכויות מיוחדות ( לתקנות 10)35-)א( ו27תקנות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

 .2020-(, התש"ףהגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)
 

5,000 

)ולעניין מפעיל 

מטוס שמספר 

מושבי הנוסעים 

 שוטר

מפקח שמונה לפי 

 חוק הטיס
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בו לא עולה על 

30 – 2,000) 

מפעיל אווירי שלא הסדיר נהלים לפעולת אנשי הצוות   .48

 למקרה בו איש צוות חש בתסמינים במהלך טיסה

3.2.2021 
6.1.2021  

סמכויות מיוחדות א( לתקנות 11)35-)א( ו28תקנות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

 .2020-(, התש"ףהגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)
 

5,000 

)ולעניין מפעיל 

מטוס שמספר 

מושבי הנוסעים 

בו לא עולה על 

30 – 2,000) 

 שוטר

מפקח שמונה לפי 

 חוק הטיס

נכנס או נוסע  לאומית כנוסע -אדם העולה לטיסה בין  .49

שהציג למפעיל האווירי אישור על מסירת בלי במעבר 

 הצהרה

3.2.2021 
6.1.2021  

סמכויות מיוחדות ( לתקנות 13)35-( ו1)ב30תקנות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

 .2020-(, התש"ףהגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)
 

 שוטר 500

מפקח שמונה לפי 

 חוק הטיס

נכנס או נוסע במעבר מפעיל אווירי שהתיר לנוסע   .50

 לטוס בלי שהציג לו אישור על מסירת הצהרה

3.2.2021 
6.1.2021  

סמכויות מיוחדות ( לתקנות 14)35-( ו1)ב30תקנות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

 .2020-(, התש"ףהגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)
 

2,500 

)ולעניין מפעיל 

מטוס שמספר 

מושבי הנוסעים 

בו לא עולה על 

30 – 1,500) 

 שוטר

מפקח שמונה לפי 

 חוק הטיס

מפעיל שדה תעופה או מפעיל אווירי שלא העבירו   .51

 דיווח על אירועים למשרד הבריאות

3.2.2021 
6.1.2021  

סמכויות מיוחדות ( לתקנות 15)35-ו 33תקנות 
החדש )הוראת שעה(  להתמודדות עם נגיף הקורונה

 .2020-(, התש"ףהגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)
 

2,500 

)ולעניין מפעיל 

מטוס שמספר 

מושבי הנוסעים 

בו לא עולה על 

30 – 1,500) 

 שוטר

מפקח שמונה לפי 

 חוק הטיס

מפעיל אווירי שלא הפעיל דלפקים לרישום לטיסה   .52

 במועד שנקבע בתקנות

סמכויות מיוחדות ( לתקנות 1א()6)35-ו 18תקנות  3.2.2021
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

 .2020-(, התש"ףהגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)
 

 שוטר 5,000
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מפקח שמונה לפי 

 חוק הטיס

מפעיל אווירי שלא הפעיל דלפקים לרישום לטיסה   .53

 בהתאם למספר שנקבע בתקנות

סמכויות מיוחדות ( לתקנות 2א()6)35-ו 18תקנות  3.2.2021
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

 .2020-(, התש"ףהגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)
 

 שוטר 5,000

מפקח שמונה לפי 

 חוק הטיס


