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 כללי .1

פורסם ברשומות תיקון לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף  17.8.2020בתאריך  .א

"(, אשר עיגן פרק העוסק במתן החוק)להלן: " 2020-הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

 צווי סגירה למקומות בהם הופרו הוראות הקורונה. 

תיקון זה התקבל כחלק מהמאבק בהתפשטות הנגיף, על מנת להקנות לגורמי האכיפה כלי  .ב

 אפקטיבי נוסף לצמצום הסיכון להתפשטות המגפה. 

, מחייבת את כלל ב)א( לחוק, מדיניות הפיקוח והאכיפה הקבועה בנוהל זה28בהתאם לסעיף  .ג

ראש הרשות המקומית, קצין משטרה בדרגת סנ"ץ ומעלה  –הגורמים המורשים לפי החוק 

 והרופא המחוזי או סגנו.

 מטרה .2
נוהל זה נועד להתוות את שיקול הדעת של הגורם המורשה במתן צווי סגירה לפי החוק, תהליך 

הוראות הקורונה במקומות מתן הצו וההשגה עליו, תוך איזון בין הצורך למנוע הפרות של 

 הפתוחים  לציבור, לבין הצורך לצמצם את הפגיעה בחופש העיסוק ובעסקים עצמם.

 הגדרות .3

מעסיק, מנהל, מחזיק, מפעיל או גורם אחר שיש לו יכולת  –" הגורם האחראי על מקום" .א

 שליטה על הפעלת המקום )בדרך כלל: הבעלים/מנהל המקום/בעל הרישיון(.

 כל אחד מאלה: –"גורם מוסמך"  .ב

 שוטר; (1
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מפקח שהוא עובד מדינה ונתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין וכן פקח שמינה מנהל  (2

לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע,  58רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 

 ;1998-אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח

)ב( לחוק  5( לפי סעיף 2020ביוני  7עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט"ו בסיון ) (3

 ;1985-העבירות המנהליות, התשמ"ו

פקח עירוני, לרבות פקח מסייע, שהוסמך לפי חוק ייעול האכיפה והפיקוח העירוניים  (4

 ;2011-ברשויות המקומיות )הוראות שעה(, התשע"א

( לחוק רישוי עסקים, 1( או )ב()2)א()28עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף  (5

 ;1968-התשכ"ח

)א( לחוק הרשויות המקומיות )אכיפה 3עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף  (6

 ;2008-סמכויות פקחים(, התשס"ח –סביבתית 

, כפי שאלו 1948הוראות המנהל כהגדרתו בפקודת בריאות העם,  –" הוראות המנהל" .ג

 מפורסמות על ידי משרד הבריאות.

 ם פעילות חינוך, כהגדרתו בחוק.מוסד המקיי –" מוסד חינוך" או "מוסד" .ד

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  –" תקנות הגבלת פעילות" .ה

 .2020-)הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות(, תש"ף

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם  –" תקנות הגבלת פעילות של מוסדות חינוך" .ו

נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך(, 

 .2020-תש"ף

 הגורם המורשה להוציא את הצו .4

 קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה;  .א

 ראש רשות מקומית שבתחומה נמצא המקום; .ב

 ;ורופא מחוזי או סגנ .ג

 שניתן לסגור לפי החוק המקום או המוסד .5

מקנה סמכות סגירה ביחס למוסד חינוך ולבית עסק או למקום הפתוח לציבור,  החוק .א

)א( לחוק, למעט בית תפילה ומסגרת רווחה. בנוסף, ניתן לתת צו 8כמשמעותם בסעיף 

 סגירה גם למקום באזור מוגבל המנוי בתוספת לחוק ולמוסד חינוך באזור מוגבל. 

סדות חינוך בשל הפרת הוראות הקורונה צריכה להיעשות מכוח החוק סגירת מקומות ומו .ב

 . בלבד ועל פי נוהל זה

 העילות -צו סגירה לבית עסק או למקום הפתוח לציבור  .6
הפסקת העיסוק או הפעילות, או חלק מהם, או הגורם המורשה רשאי לבסס צו סגירה המורה על  

, וזאת על יסוד דו"ח שהגיש לו הגורם המוסמך, ובאחת מהעילות על סגירת המקום, או חלק ממנו

 הבאות בלבד: 

. הפתוח לציבור על אף שהפעלתו אסורה לפי תקנות הגבלת פעילות מקום -( 1ב)א()32סעיף  .א

יש לעשות שימוש בעילה זו רק כאשר מדובר הפרה של האיסור על פתיחת המקום לציבור 

 )ולא הפרה של תנאי הפתיחה(.   
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מההוראות בעניין זה לפי  השוהים במקום חורג במידה ניכרת מספר -( 2ב)א()32יף סע .ב

 תקנות הגבלת פעילות. חריגה ניכרת מתקיימת באחד המקרים הבאים:

כאשר מספר השוהים במקום עולה משמעותית על המספר המותר והדבר גורם לאי  (1

 מטרים מאדם לאדם.  2שמירת מרחק של 

 במקום בו שוהים מספר אנשים בכמות שהיא לפחות כפולה מהמותר.  (2

האחראי על המקום הפר במידה ניכרת את אחריותו לכך שהעובדים  -( 3ב)א()32סעיף  .ג

במקום הפתוח לציבור יקיימו את החובה לעטות מסיכה. חריגה ניכרת לעניין זה מתקיימת 

 באחד מהמקרים הבאים:

יכות כנדרש )בהתאם להנחיות שניתנן לגבי אכיפת מרבית העובדים אינם עוטים מס (1

 מסיכה המכסה את הפה והאף( .  –חובת עטיית המסיכה 

חלק מהעובדים אינם עוטים מסיכות כנדרש והם בתפקיד או במקום היוצרים סיכון  (2

עובדים במסעדות ובתי קפה, עובדים במקומות אליהם מגיע  –גבוה להדבקה )למשל 

תדירות גבוהה, עובדים בתפקיד המחייב קרבה פיזית קהל רב או קהל המתחלף ב

גדולה בין העובד לבין הלקוח / מקבל השירות, עובדים המטפלים במוצרי מזון 

 שאינם ארוזים(. 

יודגש כי אי עטיית מסיכות על ידי השוהים במקום, שאינם עובדים, אינה עילה  (3

 לסגירת המקום לפי עילה זו.

לשלוש העילות שפורטו לעיל, רופא מחוזי או סגנו וכן ראש רשות  בנוסף -ב)ב( 32סעיף  .ד

במקרה שהגורם האחראי על  גםמקומית, בהמלצת רופא מחוזי, רשאים להוציא צו סגירה 

המקום הפר הפרה מהותית, או כשקיימת הצטברות של מספר הפרות של הוראה מהוראות 

עם, וכי בשל כך קיים חשש לפקודת בריאות ה 20תקנות הגבלת פעילות או לפי סעיף 

 משמעותי להדבקה בנגיף הקורונה. דוגמאות להפרות מהותיות:

הכנסת רוב האנשים למקום ללא מסיכות, או מתן שירות לכמות גדולה של אנשים  (1

 הנמצאים במקום ללא מסיכות;

הצטברות של מספר הפרות של החובות החלות על בעל המקום, או הפרות חוזרות של  (2

 מהחובות הבאות:אחת או יותר 

 אי מינוי ממונה קורונה; (א

 אי הצבת מחיצה למניעת רסס בין נותן השירות למקבל השירות;  (ב

 אי קיום חובת התשאול הקבוע בתקנות הגבלת פעילות; (ג

 הפרת הוראות המנהל החלות על המקום. (ד

 יא לחוק( 32העילה )סעיף  –צו סגירה למוסד חינוך  .7

סגירה של מוסד הגורם המורשה רשאי, על יסוד דו"ח שהגיש לו גורם מוסמך, להורות על  .א

, אם המוסד היה פתוח ללומדים, לחניכים או למטופלים בו )להלן: חינוך, או חלק ממנו

תלמידים(, בניגוד לאיסור שנקבע בתקנות הגבלת פעילות של מוסדות חינוך או בניגוד 

 גבלת פעילות של מוסדות חינוך באזור מוגבל. להחלטת ועדת השרים בעניין ה
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הצו יינתן לגורם האחראי על מוסד החינוך )מעסיק, מנהל, מחזיק, מפעיל או גורם אחר שיש  .ב

 לו יכולת שליטה על הפעלת המוסד(.

יש לעשות שימוש בעילה זו רק כאשר מדובר הפרה של האיסור על פתיחת המוסד לתלמידים  .ג

  (.   )ולא הפרה של תנאי הפתיחה

 יודגש כי זוהי העילה היחידה שבגינה ניתן להורות על סגירה של מוסד חינוך. .ד

 תוקף הצו המנהלי .8

תקופת תוקפו  –לנוהל זה  7א או 6צו סגירה שניתן מכוח אחת העילות המפורטות בסעיפים  .א

של הצו תהיה בהתאם לתוקף ההוראה הקובעת את האיסור על פתיחת המקום או המוסד, 

אלא אם בוטל קודם לכן בהחלטה בעיון חוזר, בהשגה או בהחלטת בית משפט בעתירה 

 שהוגשה.

 ד' לנוהל זה6ג' או 6ב, 6צו סגירה שניתן מכוח אחת העילות המפורטות בסעיפים  .ב

 -תהיה כפי שקבע הגורם המורשה בצו, ובכל מקרה לא יותר מ תקופת תוקפו של הצו (1

ימים, אלא אם הצו בוטל קודם לכן בהחלטה בעיון חוזר, בהשגה או בהחלטת בית  7

 משפט בעתירה שהוגשה. 

ככל שעד תום תקופת הצו לא תוקן הליקוי שבשלו ניתן הצו, רשאי הגורם המורשה  (2

ימים, ובלבד שסך כל  7יעלו על  להאריך את תוקפו מספר פעמים לתקופות שלא

ימים מיום נתינתו; הוארך הצו, הוא יהיה בתוקף עד מועד  14התקופות לא יעלה על 

תום התקופה שנקבעה בו, אלא אם בוטל קודם לכן בהחלטה בעיון חוזר, בהשגה או 

 בהחלטת בית משפט בעתירה. 

פו של צו קודם הימים שלאחר תום תוקפת תוק 30אם ניתן צו סגירה נוסף במהלך  (3

שניתן לאותו מקום, תקופת תוקפו של הצו הנוסף תהיה כפי שקבע הגורם המורשה 

 ימים. 14-בצו, ובכל מקרה לא יותר מ

 שיקולים בהוצאת הצו .9
לאור הפגיעה הכרוכה בהפסקת פעילותו של עסק או מקום אחר, ובמיוחד מוסד חינוך, והפגיעה 

שירותים מאותו מקום או לתלמידים במוסד, יש שעלולה להיגרם לעיתים גם לציבור המקבל 

לעשות שימוש בסמכות הסגירה תוך הפעלת שיקול דעת זהיר ומתן אפשרות לתיקון הליקויים 

תוך זמן סביר, על בסיס השיקולים הבאים )השיקולים חלים בשינויים המחויבים גם על הוצאת 

 צו סגירה למוסד חינוך(:

סביר להניח כי בנסיבות העניין שימוש באמצעי  צו הסגירה יינתן רק בהתקיים יסוד .א

שפגיעתו פחותה לא ימנע את המשך ההפרה האמורה. עם זאת, אין בכך כדי לגרוע 

מהאפשרות להורות על צו סגירה גם אם לא ננקטו אמצעי אכיפה אחרים, בהתחשב 

 –בחומרת ההפרה. במקום בו בעל הסמכות סבור כי הטלת קנס היא אפקטיבית ומספקת 

 ש להעדיף הטלת קנס ולהימנע מהוצאת צו סגירה.י

למקום, אין להטיל קנס מנהלי בשל אותה הפרה שבשלה ניתן הצו.  סגירהאם ניתן צו  .ב

 תחול במקרה שבו ניתן צו סגירה בעילות הבאות:  לאהוראה זו 
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מקום הפתוח לציבור בניגוד להוראות  -( לחוק 1ב)א()32צו סגירה שניתן לפי סעיף  (1

א לנוהל 6בתקנות הגבלת פעילות, לפיהן חל איסור על פתיחתו לציבור )סעיף שנקבעו 

 זה(;

מוסד המקיים פעילות חינוך שפתוח  –יא לחוק 32צו סגירה שניתן לפי סעיף  (2

 לנוהל זה(.  7לתלמידים בניגוד להוראות האוסרות על פתיחתו )סעיף 

 יובהר כי הוראה זו אינה מונעת מתן קנסות לשוהים במקום.

ככלל, ככל שהגורם המורשה מתרשם כי האחראי על המקום מבין את חומרת העניין  .ג

ניתן להסתפק באזהרה /  -ומתחייב לנקוט בצעדים הדרושים לצורך אי הישנות המקרה 

 התראה. 

חריגה חמורה  -לבריאות הציבור )למשל  חמורככל שמדובר בהפרה חמורה היוצרת סיכון  .ד

קום אשר יוצרת צפיפות משמעותית, אי עטיית מסיכות במיוחד ממספר השוהים המותר במ

במקום בו קיימת צפיפות מרובה, וכאשר העובדים מבצעים תפקידים הכרוכים בקרבה 

 ניתן להורות על סגירת המקום גם ללא מתן אזהרה.   –מיוחדת לציבור( 

ייה ככל שהמקום משמש ציבור רחב יותר כך הנט –מידת הסיכון הבריאותי הנגרם לציבור  .ה

 לסגירת המקום  לצורך מניעת הדבקה נרחבת יגבר. 

לפקודת בריאות  20ביצוע עבירות או הפרות קודמות לפי תקנות הגבלת פעילות או לפי סעיף  .ו

העם במקום לרבות עבירות או הפרות שניתנה בשלהן התראה או אזהרה ומה האמצעים 

 שננקטו בגינן.

הקורונה, המהווה לכשעצמה עילה לסגירת במקום שכבר בוצעה בו בעבר הפרה של הוראות  .ז

מקום לפי חוק זה )אי עטיית מסיכה על ידי עובדים, הפעלת מקום בניגוד לאיסור, שהיית 

 מספר אנשים העולה על המותר במקום( הנטייה להוציא צו תגבר. 

ניתן להביא בחשבון במסגרת השיקולים גם עבירות על הוראות הקורונה שבוצעו במקום  .ח

 אם הן לכשעצמן אינן עילה להוצאת הצו. בעבר, גם 

במסגרת השיקולים יש להביא בחשבון האם המקום מספק שירות  –חיוניות המקום לציבור  .ט

משמעותי לציבור, האם יש תחליף לעסק שנסגר בקרבת מקום, באופן שסגירתו תגרום נזק 

 משמעותי לציבור. 

נה באותו מקום באמצעות סגירת ככל שניתן למנוע את הסיכון הנובע מהפרת הוראות הקורו .י

חלק מהעסק או חלק מהפעילות בו, יש להעדיף צעד זה על פני סגירה כוללת של המקום 

)בהנחה שהוצאת הצו לחלק מהחצרים או חלק מהפעילות היא אפקטיבית, למשל כשקיימת 

 הפרדה פיזית המאפשרת הוצאת צו סגירה רק ביחס לחלק מהמקום(.

גם מידת הפגיעה שתיגרם  –לנוהל זה(  8וקפו )בכפוף לסעיף לעניין היקף הצו ומשך ת .יא

לבעלים של המקום. יש להגביל את משך הצו לתקופה הקצרה ביותר, באופן שמונע את 

 המשך הסיכון. 

הוצאת צו סגירה לפי נוהל זה מחייבת היוועצות עם יועמ"ש מחוזי, וברשויות המקומיות  .יב

 היוועצות עם גורם משפטי שייקבע על ידם.  –ומשרד הבריאות 
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 הליך הוצאת צו סגירה מנהלי .10
הבחין גורם מוסמך כי במקום הפתוח לציבור או במוסד חינוך בוצעה הפרה של הוראות הקורונה 

 גירת המקום או המוסד לפי החוק, יפעל כמפורט להלן:המהווה עילה לס

יתעד את ההפרות בתיאור מפורט בכתב וככל הניתן גם בצילומים. הדו"ח יכלול את מלוא  .א

הפרטים הנדרשים, לרבות כתובת המקום או המוסד, פרטי האחראי על המקום או המוסד 

בעסק, מועד ביצוע בעת הביקור, פרטי האחראי על המקום שהינו בעל השליטה במתרחש 

 ההפרה ותיאור מפורט של ההפרה.

ככל שיש מקום להטיל קנס בגין אחת מההפרות )קנס בגין אי עטיית מסיכה על ידי השוהים  .ב

במקום, קנס בגין הפרת הוראות התו הסגול(, יש להטיל את הקנס ולתעד במסגרת טופס 

 הקנס את תגובת הנקנסים. 

גובת האחראי על המקום או המוסד באותה עת בנוסף, יש לתעד במסגרת הדו"ח את ת .ג

לליקויים שנמצאו, ולהודיע לו כי נשקלת האפשרות להורות על סגירת המקום או המוסד. 

 האחראי על המקום או המוסד באותה עת יתבקש לחתום על תגובתו. 

הדו"ח יחד עם הצילומים, ככל שישנם, יועבר באופן מידי לגורם המורשה לאחר מועד ביצוע  .ד

 בירה, לצורך שקילת הוצאת צו.הע

 שקילת מתן צו סגירה על ידי הגורם המורשה .11

הגורם המורשה יקבל את הדו"ח שנערך ויבחן האם מתקיימת אחת מהעילות המפורטות  .א

 בחוק המאפשרות סגירת המקום או המוסד.

לצורך קבלת החלטה האם יש מקום להורות על סגירת המקום או המוסד, ישקול הגורם  .ב

 לנוהל זה. 9את כל השיקולים המפורטים בסעיף המורשה 

מצא הגורם המורשה כי יש מקום להורות על סגירת המקום או המוסד, יקבע את משך  .ג

לנוהל זה. לצורך קביעת תקופת תוקפו של הצו, ישקול  8הסגירה, בהתאם למפורט בסעיף 

בהפרה,  הגורם המורשה את חומרת העבירה, את מידת המעורבות של האחראי על המקום

ואת הפגיעה שעלולה להיגרם לו או לציבור מסגירת המקום. יש לבחון הסתפקות בתקופה 

קצרה, שתאפשר לאחראי על המקום לתקן את הליקוי בגינו ניתן הצו ולחדש את הפעילות 

 במקום. ככל שניתן להסתפק בסגירת חלק מהמקום יש להורות על צו סגירה חלקי. 

שעות מרגע מתן הצו, ויזמן  24המקום או המוסד ייסגר תוך הגורם המורשה יקבע בצו כי  .ד

את האחראי על המקום או המוסד לשימוע בפניו במועד קרוב ביותר, ובכל מקרה לפני מועד 

 הסגירה הנדרש על פי הצו.

ניתן הצו בשל הפרה חמורה של הוראות הקורונה, כמפורט בנוהל זה, והגורם המורשה סבור  .ה

מעותי להדבקה בנגיף הקורונה, רשאי הוא להורות על סגירת כי בשל כך קיים חשש מש

 המקום או המוסד לאלתר בכפוף לכללים הבאים:

 האחראי על המקום או המוסד יזומן לשימוע מיד לאחר מתן הצו. (1

ד לנוהל זה, אלא 6לא יינתן צו סגירה לאלתר על ידי ראש הרשות המקומית לפי סעיף  (2

 ו סגנו.לאחר קבלת המלצה של רופא מחוזי א

ניתן להורות על סגירה לאלתר של מקום תחום הפתוח לציבור או מוסד שהיה פתוח  (3

 בניגוד לאיסור. 
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 תוכנו של צו הסגירה .12
 בצו הסגירה יש לפרט את הפרטים הבאים:

 פרטים מזהים לעניין המקום או המוסד, לרבות כתובתו או מיקום המקרקעין; .א

 משך תוקפו של הצו; .ב

 שעות ממועד מתן הצו או לאלתר(;  24מועד הסגירה בפועל )בתוך  .ג

 תיאור העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו; .ד

פרטים בדבר זכות השימוע בפני הגורם המורשה שנתן את הצו, לרבות פרטים בדבר אופן  .ה

 ההתקשרות עמו;   

הגשתה, לרבות פרטים על האפשרות להגיש בקשה לעיון חוזר, השגה, עילות ההשגה ואופן  .ו

פרטי התקשרות עם הגורם המורשה ועם הגורם הדן בהשגה, וכן פרטים בדבר בית המשפט 

 ט לחוק. 32שאליו ניתן לעתור לפי סעיף 

 המצאת צו הסגירה .13

המצאת צו הסגירה תהיה על ידי מסירתו למי שאחראי באותה עת על המקום או המוסד,  .א

ל, יש לשלוח הודעה על מתן הצו גם וכן השארת עותק ממנו במקום או במוסד. במקבי

 48לגורם האחראי על המקום או המוסד )אם אינו האחראי באותה עת( בדואר רשום, בתוך 

 שעות. 

מיד לאחר מתן הצו, יש לעדכן את הגורמים המורשים המקבילים לזה שנתן את הצו )קצין  .ב

ולרופא משטרה בכיר יודיע לראש הרשות המקומית שבשטחה נמצא המקום או המוסד 

המחוזי, ראש הרשות ימסור הודעה למפקד התחנה בשטחה נמצא המקום או המוסד 

ולרופא המחוזי והרופא המחוזי יודיע לראש הרשות המקומית ולמפקד התחנה בשטחה 

 נמצא המקום או המוסד(. 

 מועד סגירת המקום או המוסד .14

 שעות ממועד מתן הצו.  24ניתן צו סגירה לפי נוהל זה, ייסגר המקום או המוסד בתוך  .א

הגורם המורשה רשאי להורות בצו על סגירת המקום או המוסד באופן מיידי, אם מצא כי  .ב

הופרה לגבי המקום הפרה חמורה של הוראה מההוראות של תקנות הגבלת פעילות )ולעניין 

לפקודת בריאות  20ת פעילות של מוסדות חינוך(, או לפי ס' של תקנות הגבל -מוסד חינוך 

העם, וכי הדבר גורם לחשש משמעותי להדבקה בנגיף הקורונה. בהקשר זה, אם ניתן הצו 

ב)ב( לחוק על ידי ראש רשות מקומית, החלטתו לסגור לאלתר טעונה המלצה של 32לפי סעיף 

 רופא מחוזי או סגנו.

 עיון חוזר  .15
הנפגע מצו סגירה מנהלי או מהחלטה על הארכת תוקפו לפי נוהל זה, רשאי לפנות לגורם המורשה 

בבקשה לעיון חוזר בצו שנתן, אם נתגלו עובדות חדשות, השתנו הנסיבות או תוקנו הליקויים 

לנוהל זה  7א או 6שפורטו בצו, וביחס לצו סגירה שניתן מכוח אחת העילות המפורטות בסעיפים 

 ימים ממועד הכניסה לתוקף של הצו.  14ם חלפו גם א –

 השגה ועתירה על החלטה בהשגה .16

 על צו שניתן או החלטה להאריך צו קיים ניתן להגיש השגה.  .א

 השגה על צו / החלטה של קצין משטרה תוגש למפקד המחוז. (1
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 השגה על צו / החלטה של ראש רשות מקומית תוגש לרופא המחוזי או סגנו.  (2

השגה על צו / החלטה של ראש רשות מקומית שניתנו על פי המלצת הרופא המחוזי  (3

או על צו / החלטה שניתנו על ידי הרופא המחוזי תוגש לראש שירותי בריאות הציבור 

 או סגנו. 

 שעות ממועד הגשתה.  48ההחלטה בהשגה תהיה מנומקת ותינתן תוך  .ב

שלום הנמצא באזור השיפוט שבו ניתנה על החלטה בהשגה ניתן להגיש עתירה לבית משפט ה .ג

 ההחלטה בהשגה. 

 ביצוע הצו .17

הגורם המורשה רשאי לנקוט פעולות הדרושות באופן סביר לביצוע הצו, אם הגורם  .א

 האחראי על המקום או המוסד הפר את הצו. 

היה הגורם המורשה ראש רשות מקומית / רופא מחוזי, וקיים צפי כי ביצוע הצו יחייב  .ב

רשאי הגורם המוסמך לפנות למשטרה על מנת שתסייע לו, והמשטרה רשאית שימוש בכוח, 

לעשות לשם כך שימוש בכוח, על פי הנהלים המסדירים את הנושא. יש לקבל בקשה מסודרת 

מהרשות / משרד הבריאות, ולהקפיד על כך שהמשטרה מסייעת בהפעלת כח במידת הצורך 

 ולא מעבר לכך. 

 מחוזי. םגירה שניתן למוסד חינוך יתבצעו באישור ק' אג"פעולות למימוש בפועל של צו ס .ג

 נספחים .18
 .דוח ביקורת בעסק טעון רישוי - נספח א'

ב)ב( לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 32( או 3ב)א()32(, 2ב)א()32צו מנהלי לפי סעיף  - (1נספח ב')

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

יא לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 32( או 1ב)א()32צו מנהלי לפי סעיף  - (2נספח ב')

 .2020-הקורונה החדש )הוראת שעה(, תש"ף
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 נספח א

 
 

בדיקת תנאים לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  -דוח ביקורת בעסק טעון רישוי
 2020-)הוראת שעה(, התש"ף

 
 

 / המוסד ___________________כתובתו _____ שם העסק
 

 

 :פרטי המבקר .1
 

 תפקיד שם פרטי ומשפחה דרגה מס אישי
 תפקיד שם פרטי ומשפחה דרגה מס אישי

 

 :פרטי הביקורת .2
 

  טלפון     כתובת  בשעה   בתאריך       
 תוקף הרישיון עד מס' פריט  סוג העסק
 

 :פרטי הבעלים/מנהלים/אחראי במקום /במוסד .3
 

 זיקה לעסק מס' נייד מען שם פרטי שם משפחה מס זהות סד'
1       
2       

 

 :תוצאות הביקורת .4
 

לפי לתקנות הגבלת  חל איסור לפתוח את המקוםהמקום פתוח לציבור בניגוד להוראות שלפיהן ] [  .א

 פעילות;

מההוראות בעניין זה לפי תקנות הגבלת פעילות )יש  מספר השוהים במקום חורג במידה ניכרת] [  .ב

 לפרט את העובדות המהוות הפרה( ;

] [ הגורם האחראי על המקום הפר במידה ניכרת את אחריותו לכך שהעובדים במקום העבודה  .ג

)יש לפרט את העובדות  1940לפקודת בריאות העם,  20לפי סעיף  החובה לעטות מסכהיקיימו את 

 המהוות הפרה(;

לפי תקנות הגבלת לתלמידים בניגוד להוראות שלפיהן חל איסור על פתיחתו  [ מוסד החינוך פתוח]  .ד

 פעילות של מוסדות חינוך;

הגורם האחראי על המקום הפר מהותית או  -] [ רלבנטי לראש רשות מקומית / רופא מחוזי בלבד  .ה

לות או של הוראה לפי הפר כמה הפרות, לגבי מקום, של הוראה מההוראות לפי תקנות הגבלת פעי

 וכי בשל כך קיים חשש משמעותי להדבקה בנגיף הקורונה 1940לפקודת בריאות העם,  20סעיף 

 )יש לפרט את העובדות המהוות הפרה(
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התייחסות הבעלים/מנהלים/ אחראי במקום / במוסד )יש לציין את הגורם שנמצא במקום ולקבל  .5
 :ת שיש לסגירת המקום / המוסד על הבעלים והציבור(התייחסותו לעובדות המהוות הפרה וכן להשלכו

 
                                                     

                                          
                              

 

 : סיכום המבקר והמלצתו .6
 

                                                     
                                          

                              
                                                                                              

 מס' ____________ נרשם ע"י _________________________     הוגש דווח חטאים/ נעל"ר .7

                               

הובהר לאחראי על המקום / המוסד כי ככל שיוחלט על מתן צו סגירה למקום / למוסד, הוא יוזמן לשימוע  .8

 בפני הגורם המורשה או מי מטעמו. 

 
 
 

__________________________ __________________________ 

 חתימת המבקר תאריך
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 (1נספח ב)

 

 תאריך:                    

 לכבוד: 

 

ב)ב( 32( או 3ב)א()32(, 2ב)א()32צו מנהלי לפי סעיף 

לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 

 הקורונה החדש )צווי סגירה מנהליים(
        

  –בתוקף סמכותי לפי החוק, אני הח"מ 

 

 תפקיד שם דרגה  מ.א.

    

 

ארעית של המקום __________ הנמצא ב__________ )להלן: הריני מצווה בזאת על סגירה והפסקה 

וזאת  "( וזאת למשך _____ ימים, החל מיום ______ בשעה ____ ועד ליום ______ בשעה ____המקום"

 לאחר שראיתי, על יסוד דו"ח שהוגש לי על ידי גורם מוסמך כי:
 

 פי תקנות הגבלת פעילות;מההוראות בעניין זה ל מספר השוהים במקום חורג במידה ניכרת] [ 

] [ הגורם האחראי על המקום הפר במידה ניכרת את אחריותו לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את 

 ;1940לפקודת בריאות העם,  20לפי סעיף  החובה לעטות מסכה

] [ הגורם האחראי על המקום הפר מהותית או הפר כמה הפרות, לגבי מקום, של הוראה מההוראות לפי 

וכי בשל כך קיים חשש  1940לפקודת בריאות העם,  20נות הגבלת פעילות או של הוראה לפי סעיף תק

 (.בלבד)רלבנטי לראש רשות מקומית / רופא מחוזי  משמעותי להדבקה בנגיף הקורונה
 

 יש לפרט את העובדות היוצרות את ההפרה:
 

                                                    
                                                     

 

הודעתי לאחראי על המקום כי הוא מוזמן להשמיע טענותיו בתאריך ________ בשעה _______ במקום 

.______________ 
 

שעות ממועד מתן הצו או לאלתר(:  24מועד הסגירה הנדרש )יש לפרט האם המקום נדרש להיסגר בתוך 

.________________ 

 

_______________ _______________ 

 שם ותפקיד תאריך



 

 13מתוך  12עמוד   223.01.01נוהל אג"מ 

 

 (2נספח ב)

 

 תאריך:                    

 לכבוד: 

 

יא לחוק סמכויות 32( או 1ב)א()32צו מנהלי לפי סעיף 

מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )צווי 

 סגירה מנהליים(
        

  –בתוקף סמכותי לפי החוק, אני הח"מ 

 

 תפקיד שם דרגה  מ.א.

    

 

הריני מצווה בזאת על סגירה והפסקה ארעית של המקום / המוסד __________ הנמצא ב__________ 

 "(, וזאת לאחר שראיתי, על יסוד דו"ח שהוגש לי על ידי גורם מוסמך כי:המוסד" / "המקום)להלן: "
 

 לפי תקנות הגבלת פעילות; חל איסור לפתוח את המקום] [ המקום פתוח לציבור בניגוד להוראות שלפיהן 

לתלמידים בניגוד להוראות שלפיהן חל איסור על פתיחתו לפי תקנות הגבלת  ] [ מוסד החינוך פתוח

 ;פעילות של מוסדות חינוך
 

 יש לפרט את העובדות היוצרות את ההפרה:
 

                                                    
                                                     

 

צו סגירה זה יעמוד בתוקפו כל עוד קיים איסור חוקי על פתיחת המקום / המוסד לפי תקנות הגבלת פעילות / 

תקנות הגבלת פעילות של מוסדות חינוך. נכון למועד הוצאת הצו, תוקף האיסור הוא עד ליום __________. 

רה, בהתאם לתוקף המעודכן לתשומת לבך, ככל שתוקף האיסור יוארך כדין, יתארך גם תוקפו של צו הסגי

 . של האיסור, ולא תשלח בעניין זה הודעה נוספת
 

הודעתי לאחראי על המקום כי הוא מוזמן להשמיע טענותיו בתאריך ________ בשעה _______ במקום 

.______________ 
 

(: שעות ממועד מתן הצו או לאלתר 24מועד הסגירה הנדרש )יש לפרט האם המקום נדרש להיסגר בתוך 

.________________ 
 

_______________ _______________ 

 שם ותפקיד תאריך



 

 13מתוך  13עמוד   223.01.01נוהל אג"מ 

 

 1החלטה

 

לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים, בכלל זה גרסתו של האחראי על המקום בשימוע שנערך לו 

חלופות "(, לרבות לגבי ההשלכות של סגירת המקום ואף שקלתי השימועבפני הח"מ ביום ______ )להלן: "

שפגיעתן פחותה, לא שוכנעתי כי יש בהן כדי למנוע את המשך ההפרה וכי הצו דרוש לשם צמצום החשש 

 להדבקה בנגיף הקורונה.

 

יחול על _______________ )יש לפרט האם הצו יחול על חלק מהמקום / חלק מהפעילות או על המקום  הצו

, על בעליו על מנהליו ו/או מי מטעמם, במטרה להביא להגדיר את החלק עליו חל הצו( –כולו, ואם על חלקו 

 לידי הפסקה של ממש בכל פעילות במקום.

 

אשר על כן ובתוקף הסמכות המסורה לי לפי הפקודה הנני מצווה בזאת  עליך ואו/ על כל אחד מהאחראים 

המקום ולהפסיק ועל כל מי שבא מטעמך ו/או במקומך ו/או פועליך ו/או עובדיך, לסגור מיד ולאלתר את 

 פעילות בו.

 

הריני להודיעך כי בתוקף סמכותי עפ"י החוק הנני רשאי להורות לשוטרים להשתמש בכוח סביר כדי לבצע 

 כדי לסייע בביצוע הצו(. –את הצו )לגבי רשות מקומית / משרד הבריאות 

 

ר אם נתגלו עובדות הרואה עצמו נפגע מצו סגירה זה רשאי לפנות לגורם שנתן את הצו בבקשה לעיון חוז

 חדשות או נשתנו הנסיבות או תוקנו הליקויים )יש לפרט את פרטי ההתקשרות עם הגורם שנתן את הצו(.

 

לרופא  –כמו כן, קיימת הזכות להגיש השגה למפקד מחוז ________ )צו שניתן על ידי ראש רשות מקומית 

לראש  –זי וכן צו שניתן על ידי רופא מחוזי  מחוזי, צו של ראש רשות מקומית הטעון התייעצות עם רופא מחו

שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות(. ככל שזו תדחה ניתן יהיה להגיש עתירה לבית משפט השלום 

 שב_________.

 

 

 

_______________ _______________ 

 שם ותפקיד תאריך

 

 

 

 

 

                                                           
 בצו סגירה שניתן למוסד חינוך, בכל מקום בו כתוב "מקום" יבוא "מוסד". 1


