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  /______ 20בג"ץ                             בבית המשפט העליון בירושלים

  בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק
  

  023877145. אורן שמש ת.ז 1  : העותרים

  055403745. רבקה אלקים ת.ז. 2                           

  30656864. אלינה ויינר ת.ז 3    

  055404966ת.ז.   . רן הורודי4    

  036692770ל ויינברג ת.ז. א. ד"ר אורי 5                            

  פרייס  ריטה ד"עו"ד ירון דוד ו/או עו זקס ו/או עו"ד בתיהע"י ב"כ 

  9422607, ירושלים  7רחוב הרב קוק 

     0544625003; נייד: 077-4702077; פקס': 02-6743369טל':     

   lawyer.co.il-batya@israeli  דוא"ל

 

    - נ   ג   ד       -          
  

  . ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו 1  :  המשיבים

  . ממשלת ישראל 2    

  יולי אדלשטיין . שר הבריאות, מר  3    

  . שרת התחבורה, גב' מירי רגב 4    

    . הממונה על המאבק בנגיף הקורונה בישראל, מר רוני גמזו 5

  . אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה 6

  ע"י פרקליטות המדינה, מחלקת הבג"צים

 , ירושלים 29דין -משרד המשפטים, רח' צלאח א

  02-6466678; פקס 02-6466603טל': 

  dep@justice.gov.il-hcj דוא"ל: 
  

הגבלת היציאה מהבית לצורך הגעה לשדה התעופה בתקופת הסגר למי שלא רכש    עתירה כנגד

  14:00בשעה   )25.09.2020כרטיס טיסה עד ליום ז' בתשרי התשפ"א (

  

  תנאי - עתירה בהולה למתן צו על

  ביניים ובקשה לקיום דיון דחוף בעתירה  -בקשה למתן צו

ופנה כלפי המשיבים והמורה להם להתייצב  תנאי המ-בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא מלפניו צו על

  וליתן טעם, כמפורט להלן, ולאחר מתן תשובתם להופכו לצו החלטי:

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש לתקנות    )(א)16(א)(2תבוטל תקנה  מדוע לא      ) א(

תקנת  "  –(להלן     2020  –  ת פעילות), התש"ףל (הוראת שעה) (הגבלת שהייה במרחב הציבורי והגב

שמכוחה הוגבלה יציאה לשדה התעופה על מי שלא רכש כרטיס טיסה עד ליום        )"הגבלת השהייה

 ;14:00בשעה  25.09.2020

  1העתק התקנות רצ"ב כנספח 
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תקנה    )ב( תבוטל  לא  הקורונה  1)(א)( 2(א)(6מדוע  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  לתקנות  )(א) 

התשפ"א  וטיסות)(תיקון),  תעופה  שדות  הפעלת  על  (הגבלות  שעה)  (הוראת    – (להלן    2020-החדש 

"), האוסרת כניסה לטרמינל הנוסעים למי שלא הציג אישור בכתב על רכישת  תקנת הגבלת הטיסות"

 );25.09.2020טיסה עד ליום ז' בתשרי התשפ"א (כרטיס 

 2העתק התקנות רצ"ב כנספח 

 

כתנאי ליציאת אדם   14:00בשעה    25.09.2020מדוע לא תקבע שהמועד הקובע לרכישת כרטיסים ליום    )ג(

 לשדה התעופה ולכניסה לטרמינל הנוסעים, הינו שרירותי ובטל; 

  
כח היעדר סמכות מפורשת לקבוע איסורים או התקנות הותקנו בחוסר סמכות נומדוע לא ייקבע כי    )ד(

לרבות של אנשי עסקים המנהלים את עסקיהם בחו"ל ושל העוסקים    –הגבלות על חופש העיסוק  

 בתיירות חוץ לחו"ל; 

  
כי    )ה( ייקבע  לא  ברשימת  מדוע  התעופה  לשדה  היציאה  הכללת  נוכח  סמכות  בחוסר  הותקנו  התקנות 

סמכויות מיוחדות ) לחוק  1(א)( 7חום הציבורי מכוח סעיף  הפעילויות החיוניות והמותרות ליציאה לת

 ; 2020-להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף

  
מדוע הותקנה הגבלה כאמור מכוח חוק הקורונה, מבלי שהוכחה נחיצותה כאמצעי מונע הדבקה או    )ו(

 כאמצעי התורם לצמצום התפשטות נגיף הקורונה; 

  
 משפט כראוי והולם בנסיבות העניין. כל סעד אחר הנראה לבית ה  )ז(

  

  ביניים - בקשה למתן צו
  

בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא מלפניו צו ארעי במעמד צד אחד, שיבטל את התקנות שהותקנו מכוח 

חוק הקורונה, זאת בשל הטעמים המפורטים לעיל ולהלן בעתירה זו. לאחר קבלת תגובת המשיבים לעניין 

דין בעתירה,    ביניים כאמור עד למתן פסק-מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן כל צוביניים,  -הבקשה למתן צו

  או עד לכל מועד אחר שייראה כמועיל בעיני בית המשפט הנכבד.  

ייטען כי צווי הביניים נחוצים כדי לאפשר לשוהים בישראל לצאת מהארץ בתקופת חג הסוכות, המאופיינת 

  כתקופת פגרה וחופשה של אזרחים עובדים רבים. 

כרטיס   שרכש  מי  על  חלה  אינה  שהמגבלה  העובדה  במגבלה לאור  שמדובר  הרי  הקבוע,  המועד  לפני 

  שרירותית ובלתי סבירה בצורה קיצונית שאין בה כדי למנוע את התפשטות נגיף הקורונה בישראל;

בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן צו כאמור הן על יסוד סיכוייה הטובים של העתירה להתקבל, והן על יסוד 

לטובת ה זה במובהק  בעניין  הפועל  הנוחות,  בית המשפט מאזן  להלן בהרחבה, אם  שיפורט  כפי  עותרים; 

הנכבד ייעתר לבקשה למתן צו ביניים, לא מתעורר חשש לגרימת נזק לבריאות הציבור, וזאת לנוכח היעדר  

  הסכנה הבריאותית בטיסות.
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  בקשה לקיום דיון דחוף 
  

בשל ,  היזאת הן נוכח חשיבותה הרבה של הסוגי  .בית המשפט הנכבד לקבוע דיון דחוף בעתירהעוד יתבקש  

הציבורית   הציבורי,  הטמונה  החשיבות  השיח  את  המעסיק  הנושא  סעד    וכןבבירור  מתן  לאפשר  במטרה 

המשך הפגיעה הבלתי מוצדקת בזכות היציאה מהארץ ובזכות את  הלכה למעשה  למנוע  שיש בכוחו    אפקטיבי

  .יסוד חופש העיסוק

כי  קיים  כי  יטענו    יםהעותר יסוד ההנחה  על  ומזורז של העתירה. זאת  עניין מובהק לציבור בבירור מהיר 

ונכון של הדין החל בנושא, יביא להכרעה שיפוטית שעניינה מתן צווים אופרטיביים לסעדים  יישום ראוי 

  המבוקשים בעתירה. 

  

  הצדדים לעתירה 
  

ייץ; בהיותו בן זוג של אזרחית , אורן שמש, הוא תושב ישראל אשר לו בת זוג המתגוררת בשוו1העותר  . 1

שוויצרית, הוא רשאי להיכנס לשוויץ, אך אינו יכול לממש את זכותו, כיוון שנמנעת ממנו האפשרות 

 לצאת מביתו לשדה התעופה. 
  

נופש לכרתים לה ולבן זוגה ליום 2העותרת   . 2 ויינר, הנה אזרחית ישראלית אשר רכשה חבילת  , אלינה 

עד  2/10 ואולם, לא הצליחה לרכוש את הכרטיסים  נעצרו  25.09.20,  . בדרכם מנהריה לשדה התעופה 

ו ומששוטרים בדקו את מועד רכישת הכרטיסים,  נמנע המשך נסיעתם לנמל התעופה והגעה לטיסה. כמ

כן, העותרת היא סוכנת נסיעות אשר נגרם לה חסרון כיס כתוצאה מהעובדה שאנשים אינם שוכרים א 

 שירותיה כתוצאה מההגבלה. 

רבקה אלקים, היא אזרחית ישראלית אשר בתה לומדת בפולין אשר מבקשת לנסוע להיפגש    3העותרת   . 3

 עם בתה בחו"ל, במדינה ירוקה שאינה מחייבת בידוד.

רן הורודי, הוא אזרח ישראלי. אשר בשל ההגבלה נמנעת ממנו נסיעה עסקית לחו"ל, בתחום ,  4ר  העות . 4

 . "ןהנדל

בפסי,  5  העותר . 5 הוא מתמחה  ויינברג,   ענפה מדרגה ראשונה  ד"ר אוריאל  יש משפחה  לעותר  כיטריה. 

 בחו"ל אשר חפץ לבקרם .  

על ההשלכות המעשיות כתוצאה  . 6 לעמוד  ניתן  ציבור שלם כאשר באמצעותם  כולם מייצגים  העותרים 

 מפגיעת התקנות בזכויות הפרט. 

א , העומד בראש הרשות המבצעת, והמוציא והמבי2הוא ראש ממשלת ישראל, היא המשיבה    1המשיב   . 7

 בענייני המדינה. 

 היא ממשלת ישראל אשר התקינה את התקנות נשוא העתירה.  2המשיבה  . 8

 הם השרים הממונים על הטיפול במשבר הרפואי בהיבטו התחבורתי.  4-3המשיבים  . 9
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הלאומי   5המשיב   .10 המאבק  את  להוביל  המבצעת  הרשות  ע"י  שנבחרה  המקצועית  הסמכות  הוא 

 בהתפשטות נגיף הקורונה. 

היועץ המשפטי לממשלה אשר חוות דעתו המשפטית מחייבת את יתר המשיבים, אך לא    הוא  6המשיב   .11

 בהכרח את בית המשפט הנכבד. 
  

  מיצוי הליכים 
 

למרות סד הזמנים הקצר שנותר לעותרים לפעול לביטול גזירת איסור היציאה, עשו העותרים מאמץ  .12

בהתראה בטרם   04.10.2020בתאריך  עילאי למצות הליכים. לשם כך, פנו למשיבים ביום ראשון שחל  

 הגשת עתירה עתידית.
   3העתק המכתב רצ"ב לעתירה כנספח 

לדאבוננו, עד לכתיבת שורות אלה אף אחד מבין המשיבים לא מצא לנכון להגיב לפנייתנו, ועל כן ביום  .13

 נשלח אליהם מכתב שני המפרט טיעונים משפטיים נוספים.  07.10.2020
  4כנספח העתק המכתב רצ"ב לעתירה 

  

עתירה,   .14 טרם הגשת  ב"כ העותרים  לפניות  להתייחס  נמנעים המשיבים  בה  הראשונה  זו הפעם  אין 

טרם הגשת    ולח"מ מוקדמת  לפנייה  להשיב  לנכון  לא מצאו המשיבים  דומות  בעתירות  גם  כי  נודע  

 העתירה. 
 

כבר יצוין כי אילו היו יודעים העותרים שלא יזכו למענה, הם מגישים עתירה זו כבר עם כניסתן של   .15

 התקנות, נשוא עתירה זו לתוקף מבלי צורך להמתין למיצוי הליכים.  
  

יו פרסומים שונים בתקשורת לגבי מועד סיום ההגבלה עד לפני חמישה ימים פורסם כמו כן, נוסיף כי ה .16

מתכוונת לבטל את ההגבלה לאחר שמחת תורה, אולם לאחר מכן פורסם מתווה אחר   4כי המשיבה  

לפיו ההגבלה תהיה בתוקף במשך תקופה ארוכה. לפיכך העותרים נמנעו מלנקוט בהליכים משפטיים 

 בטרם התבררו הדברים. 
  

  פתח דבר  

  
זו ישראל    ,בתקופה  ממשלת  כנסת  בה  במסגרת  וועדות  ישראל  מדינת  אזרחי  על  חמורות  גזרות  מטילות 

רשות לבלמים בין הרשות המחוקקת  בעיקר האיזונים והנעדרים  נוצר חלל בו  ההתמודדות עם נגיף הקורונה,  

חוק   הבאמצעות תקנות, וועדת חוק  דרקונייםהמבצעת, כאשר הרשות המבצעת מקבלת החלטות על צעדים  

ביקורת ללא  אותן  ומאמצת  הממשלה  עם  אחת  יד  עושה  רשויותכך    .ומשפט  הפרדת  עיקרון   דאח  ,נפגע  

היסוד   דמוקרטיתבמעקרונות  היא    .מדינה  עצמאית  שנותרה  היחידה  הרשות  זה,  דברים  הרשות במצב 

רבות   כאשר  ומכאן,  אזרחים  הזכויות  מהשופטת.  של  גוברת  נפגעות  יסוד  האחרות  הרשויות  שתי  ידי  על 

ל ולחשיבותה של הרשות השופטת  ואזן, לבקר  כוחן של הרשות המבצעת  ולשמש מגן הרסן את  מחוקקת 

   .פגיעה בלתי מידתית בזכויות יסוד של אזרחי המדינה מפנידמוקרטיה ול לחירות האדם 
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  קע  ר
 

יה מגבלות חמורות יעל האוכלוס  הטילה, מדינת ישראל  2020מאז פרוץ משבר הקורונה בחודש מרץ   .17

  וחריגות.

נ .18 הראשוןמאלה  בגל  החמורים  הסגרים  את  את  זכיר  לה  שהגבילו  ממקום   יםמטר  מאהתנועה  בלבד 

צמצום פעילות במקומות    ;חיוב בכניסה לבידוד  ;התקהלויותהניעת  מ  ;ובת ריחוק חברתיח  ;המגורים

 ועוד.  ,עבודה
 

נגיף הקורונה בישראל, החליטה   .19 צעדים הממשלה על הטלת  בחלוף למעלה ממחצית השנה מאז פרוץ 

מה שמכונה על ידה ״גל שני״ של תחלואה  על רקע  על הציבור,  מהודק ומכביד  סגר שני  דרקוניים והטלת  

זו,  .  בקורונה תקופה  בעסקים במהלך  פעילות  הגבלות  והתקהלות,  תנועה  מגבלות  הציבור  על  הוטלו 

 האבטלה גאתה ופגעה בבתים רבים בישראל.  ,שרבים מהם קרסו

לטיסה  .20 הגעה  לצורך  מהבית  היציאה  את  גורף  באופן  ואסרה  לעשות,  הגדילה  הממשלה  זו,  במסגרת 

 .)"איסור היציאה"  –לן (לה 14.00בשעה  25.09בתקופת הסגר לכל מי שלא רכש כרטיס טיסה עד 

 בעת הזו, ומכאן עתירה זו. לצעד זה אין אח ורע בשום מדינה דמוקרטית  .21

  

  המקור הנורמטיבי להתקנת התקנות 

המסמיך את הממשלה,    הקורונהחוק  המקור הנורמטיבי להגבלת השהייה ותקנת הגבלת הטיסות הוא   .22

 באישור ועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות אלה:
  

מסמיך באופן כללי את הרשות להתקין תקנות   העוסק בהגבלת פעילות במרחב הציבורי)  1(א)(7סעיף    .א

הציבורי,   למרחב  היציאה  את  של המגבילות  שורה  שיבטיחו  סייגים  לקבוע  מחייבה  בבד  בד  אך 

 ;(ר' ס"ק [יח]) "יציאה לשדה תעופה לפי תנאים שייקבעו בתקנות", בהן פעולות

 

(א) לחוק הקורונה קובע כללים לענין כלי טיס, המאפשר התקנת תקנות לעניין 8(א)12סעיף סעיף    .ב

"הגבלות על הפעלת כלי טיס, שדות תעופה ומנחתים, לעניין השוהים בהם, לרבות נוסעים, מלווים 

 .יין כניסת כלי טיס זרים לשטח ישראל [...]"ואנשי צוות, וכן לענ
 

  – (להלן    2020-סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ףחוק  מכוח   .23

, הממשלה התקינה תקנות שונות, וביניהן תקנת השהייה ותקנת הגבלות טיסה (להלן  )"חוק הקורונה"

 ).התקנות –
 

וביום    17.09.2020ביום   .24 התקנות,  את  תיקנה  ליום    01.10.2020הממשלה  עד  תוקפן  את  האריכה 

14.10.2020 . 
 

יציאת אדם למרחב  .25 על  יתר התיקונים, הוסף תיקון לתקנת הגבלת השהייה, המתייחס למגבלות  בין 

מטר, ונקבע כי אותה מגבלה אינה חלה על מי שיוצא לצורך טיסה,   1000ציבורי, מעבר למגבלת תנועה של  

נוסח התקנה); וזה    – (להלן    14.00ספטמבר בשעה    25וזאת בתנאי שאדם רכש כרטיס טיסה עד ליום  

 התקנה:
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 –לא יצא אדם ממקום המגורים או ממקום שהייה קבוע אחר (להלן   (א)    .2"

ורים) למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות  מגמקום 

 ] ...[: האלה

                                  שעות לפני מועד  8יציאת אדם לטיסה משדה תעופה עד   )(א) 16(             

  ובלבד שהתקיים אחד מאלה: המראת הטיסה              

  הטיסה היא למטרה שפורטה בתקנה זו;   )1(             

  הנוסע רכש כרטיס טיסה עד יום ז' בתשרי התשפ"א   )2(             

  ) ויש לו אישור בכתב על רכישת כרטיס  2020  בספטמבר  25(              

  הטיסה במועד כאמור;            

), המנהל הכללי של משרד התחבורה  2על אף האמור בפסקת משנה (א)(  (ב)

סה רשאי לאשר לאדם לצאת ממקום המגורים לטיסה גם אם כרטיס הטי

צורך   כי  לדעתו  נמצא  אם  פסקה,  באותה  כאמור  המועד  אחרי  נרכש 

הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת; החלטה לעניין אישור כאמור  

  תהיה בכתב ומנומקת; 

אין בהוראות פסקה זו כדי למנוע מאדם לצאת לטיסה שלא משדה תעופה   (ג)

  . למטרה שפורטה בתקנה זו 
 

) הוראה האוסרת, 1)(א)( 2(א)( 6קנות הטיס והוסיפה בסופה של תקנה  במקביל, הממשלה תיקנה את ת .26

אישור בכתב על רכישת כרטיס הטיסה עד יום בין היתר, על כניסת אדם לטרמינל הנוסעים שלא הציג  

; כמו כן נקבע כי כל נוסע חייב להצטייד בהצהרה המפרטת בין ) 2020בספטמבר  25ז׳ בתשרי התשפ״א ( 

 לפי התוספת הרביעית לתקנות הטיס.  היתר את מטרת הנסיעה,
  

מלשונה הכוללנית של התקנה, משתמע שסעיף זה חל גם על מי שאינו מחזיק בדרכון ישראלי, ומשמעות  .27

הדבר הלכה למעשה היא כי במשך תקופת הסגר אין לאף אחד זכות לצאת מן המדינה, אלא מטעמים 

 הומניטריים וחריגים. 
 

כפי שיפורט בהרחבה להלן, הננו סבורים כי מבחינה משפטית תקנה זו בטלה ונעדרת תוקף. אף על פי   .28

כן, נוכח העובדה שהיא נאכפת בפועל, מן הדין לבטל מגבלה זו לאלתר, ולאפשר לכל מי שחפץ לצאת את  

 גבולות המדינה ואשר אינו מנוע מלעשות כן מכוח דין אחר, לעשות כן. 
  

  

  י הטיעון המשפט 

 חריגה מסמכות  .א
  

(א) לחוק את נושא היציאה למרחב הציבורי לצורך  8(א)12  -)(יח) ו1(א)( 7מאזכר בסעיפים  הקורונה  חוק   .29

בחינה מדוקדקת ומעמיקה של לשון החוק מעלה    . ואולםהגעה לשדה התעופה ומתייחס לנושא הטיסות

הזכות לצאת מהבית לצורך להתקין תקנות המגבילות את  ממשלה  כל הסמכה ל  סעיפים אלהכי אין ב

  זאת נסביר להלן. הגעה לשדה התעופה ויציאה לחו"ל; ו
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להתקין תקנות המגבילות את היציאה למרחב הציבורי,    הממשלה) מסמיך באופן כללי את  1(א)(7סעיף   .30

תוך שהוא קובע סייגים שיבטיחו רשימה של פעילויות, בהן "יציאה לשדה תעופה לפי תנאים שייקבעו 

 ר' ס"ק [יח]). בתקנות" (
  

את הכלל של יציאה למרחב הציבורי על מנת להגיע לשדה    להחריגהמחוקק ראה לנגד עיניו את הצורך   .31

אך   הממשלה    לאתעופה,  את  לנתב"ג   למנועהסמיך  הגעה  לצורך  הציבורי  מהמרחב  מכאן    .יציאה 

  .משולל כל יסוד  ,לפיו האיסור לצאת לחו"ל נובע מהאיסור לצאת למרחב הציבורי ,ההסבר שניתןש
  

לחוק מגדיר את הנושאים בתחום התחבורה בהם ניתן להתקין תקנות, כאשר סעיף   12יתירה מזו, סעיף   .32

ין כלי טיס המסדירים את הסמכות לעניין הגבלת כניסת כלי טיס זרים לשטח  י(א) קובע כללים לענ8(א)12

להבדיל מהסמכות    –  בר לעניין הגבלת יציאת כלי טיס מישראלואולם לא מוזכר בו דבר או חצי דישראל,  

  וזו לשונו:  –להגביל כניסתם לישראל 
  

הים בהם, לרבות נוסעים,  )(א) הגבלות על הפעלת כלי טיס, שדות תעופה ומנחתים, לעניין השו8(

העניינים   לגבי  לרבות  ישראל,  לשטח  זרים  טיס  כלי  כניסת  לעניין  וכן  צוות,  ואנשי  מלווים 

  ), בשינויים המחויבים, וכן בעניינים כמפורט להלן [...]". 7) עד (2האמורים בפסקאות (
  

  כמו כן, בפירוט הנושאים שניתן להתקין לגביהם תקנות, מפורטים עניינים אלה:  .33

  הגבלה על חלוקה או מכירה של מזון או של מוצרים לא חיוניים בכלי טיס; ) 1

                  (א)   חובת נוסע למסור פרטים מזהים ומידע שיאפשרו יצירת קשר עמו אם התעורר חשש   ) 2

  להדבקה בנגיף הקורונה; 

(ב)   מידע שהתקבל לפי פסקה זו יישמר בנפרד מכל מידע אחר בידי גוף ממשלתי שייקבע  

זה   חקירה  לעניין  עריכת  לצורך  הבריאות  למשרד  ויועבר  זה  סעיף  לפי  בתקנות 

  אפידמיולוגית ולמטרה זו בלבד;

זו יימחק לאחר תקופה שתקבע הממשלה בתקנות לפי   ג)    מידע שהתקבל לפי פסקה 

  סעיף זה; 

(ד)   אדם שהגיע אליו מידע לפי פסקה זו ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו  

  פרט לתכלית האמורה בפסקת משנה (א) או (ב); כל שימוש

בין ) 3 בטיסה  הנוסעים  של  יידוע  הציבור  -חובת  בריאות  להבטחת  אמצעים  בדבר  לאומית 

החלים במדינת היעד ומסירת מידע הנוגע לפעולות הנדרשות מנוסע או המומלצות לו לשם צמצום 

  הסיכון להידבקות בנגיף הקורונה; 
  

טיסות  .34 בעניין  להסדרה  הזקוקים  הנושאים  המחוקק  מעיני  נעלמו  לא  כי  ללמוד  ניתן  זו  מרשימה 

וכל עוד הוא עצמו לא ראה כל צורך לכלול ברשימה זו את נושא מניעת ]),  3בינלאומיות (תקנת משנה [

 הטיסות הבינלאומיות, אין לממשלה סמכות לעשות כן. 
 

פגיעה בזכות יסוד חוקתית טעונה קובעת כי  פסקי דין    הלכה פסוקה שמצאה את ביטוייה בשורה של .35

התייחס כב׳ בית המשפט   )337) ,  3פד״י לז( (  מטרני נ׳ שר התחבורה  337/81הסמכה מפורשת בחוק. בבג״צ  

 לפגיעה בחופש העיסוק בקבעו:
  

ורק  אך  בכך  כוונתי  וכשלעצמי  מפורשת׳  ׳הסמכה  משמעותה  זה  לענין  ״הסמכה 

המחוקק  אומר  בו  מחוקק    למקרה,  את  מסמיך  הוא  כי  ומפורשות,  ברורות  הראשי 

  .המשנה להתקין תקנות הקובעות איסורים או הגבלות על העיסוק...״
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 ה קבעבעל העיקרון האמור  חזרה כב' השופטת דורנר  ,  ד״ר אמיר שנון  'רונית קאופמן נ  2921/03בבג״צ   .36

דברי כבוד ;  הגביל את הזכותאין לפגוע בחופש העיסוק בהעדר חוק המסמיך במפורש את הרשות לכי  

 למקרה דנן:בית המשפט יפים גם 
  

שבסעיף   ההגבלה  בפסקת  שנקבעו  בתנאים  לעמוד  הפגיעה  חייבת  לחוק   4״ממילא 

יסוד: חופש העיסוק, שראש וראשון להם הוא כי הפגיעה תהיה בחוק או לפי הסמכה  

  .בזכות העותרת...״ לפגוע באין חוק, וכך המצב בענייננו, לא ניתן היה    מפורשת בו.

מהמקובץ עולה כי הממשלה לא הייתה מוסמכת להתקין תקנה האוסרת את היציאה מהבית לצורך  .37

 הגעה לשדה התעופה ולמנוע יציאת טיסות מן הארץ לחו"ל. 
 

אף שדי בדברים אלה כדי להורות על בטלותן של התקנות, על מנת לצאת ידי חובה ולמען הזהירות נבחן  .38

  זכות לצאת מגבולות המדינה לאור חוקי היסוד: כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק. להלן את ה

 

 הזכות לצאת מגבולות המדינה בראי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו   . ב
  

זכותו של אדם לצאת משערי מדינתו היא זכות יסוד מוכרת, מוגנת, טבעית ובסיסית, מכוח התפיסה כי  .39

 חורין.במדינה דמוקרטית אדם הוא בן 
 

 :6זכות יסוד זו מעוגנת בצורה חד משמעית ומפורשת בחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו המכריז בסעיף  .40

  כל אדם חופשי לצאת מישראל.  (א)   
  כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.  (ב)  

 

 –, כי 8עוד קובע חוק היסוד, בסעיף  .41
  

יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של -חוקאין פוגעים בזכויות שלפי  "

מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או  

  ).פסקת ההגבלה –(להלן  לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו"
  

וחירותו,  (א) לחוק יסוד: כבוד האדם  6זכות זו קיבלה מעמד של זכות יסוד חוקתית ומוגנת על פי סעיף   .42

 ולפיכך, על תקנת איסור היציאה לעמוד, בראש ובראשונה, בפסקת ההגבלה. 
  

אלה: .43 מצטברים  מבחנים  לפי  אלא  היסוד,  חוק  בזכויות  פוגעים  אין  ההגבלה,  פסקת  פי  נועד    על  (א) 

ישראל  מדינת  של  ערכיה  את  ההולם  בחוק  (ג)  הנדרש  על  עולה  שאינה  במידה  (ב)  ראויה  לתכלית 

  .ודמוקרטית  כמדינה יהודית
  

כי לכל אדם הזכות לצאת מישראל. בעבר עוגנה זכות יסוד זו בהלכה   אנקודת המוצא העקרונית הי" .44

  1064/86]; ב"ש  1[  דאהר ואח' נ' שר הפנים  32,  5/86  ;320,  284/85; בג"צ  448/85הפסוקה (ראה: בג"צ  

, וכיום היא מעוגנת כאמור בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.  ])2[  הארכיהגמון אג'מיאן נ' מדינת ישראל

חוק רגיל הנחקק לאחר מועד כניסתו של חוק היסוד לתוקף,  , ומכאן שחוקי-לזכות זו מעמד חוקתי על

  , חוקתי   בלתיהפוגע בזכות היסוד ואשר אינו מקיים את דרישותיה של "פיסקת ההגבלה", הוא חוק  

בו אחת מאותן תרופות היא הכרזת בטלות, תוך קביעת מועד    ;גינו בית המשפט רשאי ליתן תרופות 

דברי המשנה לנשיא (כתוארו אז) אהרון ברק, בש"פ  [  "הבטלות (רטרואקטיבית, אקטיבי, פרוספקטיבי)

   ].וייסגלס נ' וייסגלס 7208/93רע"א ; 293,  290) 1פד"י מח( דניאל בינקין נ' מ"י 6654/93
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לתקנות שעת חירום (יציאה   5-6תוקף תקש"ח (תקנות  מיציאה לחו"ל  העם איסור  בית המשפט התמודד   .45

(ר'   טחון המדינהיבנושא איזון זכות היסוד אל מול פוטנציאל הנזק לב  בין היתרעוסקים,  הלחוץ לארץ)  

  ח נ' שר הפנים סאל  4706/02דאהר נ' שר הפנים, בג"ץ    448/85קאופמן נ' שר הפנים, בג"ץ    111/53בג"ץ  

נ' אלוף פיקוד העורף  5211/04וכן בג"ץ   ואנונו  נח    מרדכי  עניין  )644,  6ואח' פד"י  ואולם אלה אינם   ;

 לעתירה זו.  
  

אפילו   .46 איסור  ואולם  בהקשר  הלעניין  הארץ  מן  נפסק  בטחוניהיציאה  להגנת   3290/94(בג"ץ  ,  המוקד 

   :)הפרט נ' שר הפנים

דעתם   את שיקול  יכולים  "בהפעילם  או  צריכים  אין המשיבים  בנושא במקרה ספציפי, 

 להתעלם מכך, שזכות יציאתו של אזרח לצאת לחו"ל קיבלה עתה אף תוקף של זכות יסוד"
  

ואשר סעיף שמירת הדינים חל   קדמה לחוק היסוד,ולגבי חקיקה שפגיעה באדם אחד    לגבי  זה הדיןואם   .47

  , ללא הבחנהכמעט    ,ה רחבהיאוכלוסיבגיעה היא  כאשר הפכך הדבר  על אחת כמה וכמה  הרי ש  עליה,

 שרירים וקיימים.  היסוד יחוקבעת ש  שנחקקה באמצעות חקיקה

העותרים סבורים כי התקנות המונעות, בפועל, טיסות נוסעים לחו"ל, אינן עומדת באף אחד ממבחני  .48

 והכל כפי שנפרט להלן.  –פסקת ההגבלה 
  
  

  המדינה בראי חוק יסוד: חופש העיסוק הגבלת הזכות לצאת מן גבולות   .ג

של   .49 העיסוק  בחופש  אנושה  כלכלית  פגיעה  אף  מסבה  הטיסות  התיירות  מגבלת  תעשיית  עובדי 

 , ואף בחלק זה נראה כי החלטה זו ניתנה בהיעדר סמכות, ועל כן דינה בטלות. ומעסיקיהם
  

 חופש העיסוק קובע:  לחוק יסוד  3סעיף  .50

  
  .זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד"  "כל אזרח או תושב של המדינה

  

 : לחוק יסוד חופש העיסוק מעגן אף הוא פסקת הגבלה משלו, בקבעו 4סעיף  .51
  

"אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה,  

  . מפורשת בו"ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה  

  

"טול מאדם את שופטי בית המשפט העליון לדורותיהם עמדו על מעמדה של זכות חופש העיסוק כך:   .52

החופש לבחור מקצוע ונטלת ממנו את טעם  מהאדם את חופש העיסוק ונטלת ממנו צלם האדם. טול

המוצא, המקובלת בחברה "נקודת  ;  )583פרשנות חוקתית" עמ'    -(אהרן ברק, "פרשנות המשפט    החיים"

בכל עבודה או משלח יד, כל עוד לא נקבעו לגביהם הגבלות או   חופשית, היא, כי אדם רשאי לעסוק

" (מאיר שמגר, החוק  של  איסורים ואלו האחרונים אין להטילם ולקיימם אלא לפי הוראתו המפורשת

 . שופט בית המשפט העליון)

 

הנזק העצום שנגרם לענף התעופה, ע״י השוואה לכמות  הפגיעה בחופש העיסוק ואת  ניתן להמחיש את   .53

 הנוסעים שעברו בנתב״ג בתקופה המקבילה אשתקד.
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רש״ת   .54 נתוני  מ    2019באוקטובר  -לפי  למעלה  בנתב״ג  תקופת   –  נוסעים  2,200,000עברו  לעומת  וזאת 

אם נקביל את הצפי  ;  נוסעים בלבד  9,377עברו בנתב״ג    במהלכה,  2020בחודש אפריל  "הסגר הראשון"  

אוקטובר  שהיה   תחולת    2020לחודש  המהודק"(בעת  ״הסגר  "הסגר  חודש  לנתוני  השמיים)   וסגירת 

 בנפח הנוסעים.  99.6%הרי שמדובר בירידה של כ  – 2020אפריל חודש ״ בהראשון

  
 - כת לתעשיית התיירות על כל ענפיה לביטול הכמעט מוחלט של כמות הנוסעים יש השלכות מרחיקות ל .55

חברות תעופה, סוכנויות נסיעות ועובדיהן, מפעילי תיירות, נותני שירותי תיירות כגון מדריכי תיירים, 

 הפכו אפסיות! יהם שהכנסות –מלווי קבוצות וכן על תחומים בעלי זיקה לענף כגון נהגי מוניות ועוד 

  
מדובר במאות  ;  בנתב״גנוסעים    2,000,000  -של יותר ממעבר לכך, המספרים שתוארו משקפים ירידה   .56

בעקבות סגירת השמיים, באופן חסר   ,אלפי נוסעים פוטנציאליים שיציאתם לחו״ל נמנעה, הלכה למעשה

 תקדים.

  
גבלות על כניסת ישראלים למדינות זרות, ממילא היקף הנוסעים בפועל, גם אלמלא העקב היודגש כי   .57

צמצום זה היה מאפשר להפעיל    העתירה, היה מצומצם ועומד על מאות אלפים בודדים.ההגבלות נשוא  

צמצום תוך    בדגש על מניעת התקהלויות,  ,וליישם את התו הכחול  , מחד,את מתווה השמים הפתוחים

 מאידך. ,הפגיעה האנושה בענף התעופה ובזכויות יסוד חוקתיות

    5רצ"ב לעתירה כנספח  הנתוניםהעתק 

  

הדרושות למניעת הדבקה בנגיף תקנות    קיןהמעניק לממשלה את הסמכות להת  לחוק הקורונה  4  סעיף .58

התפשטותו,   וצמצום  בסיכוןהקורונה  אוכלוסיות  על  הגנה  או  התחלואה  היקף  רק  "  –  צמצום  והכול 

לתקופה ובמידה הדרושות לצורך השגת המטרות האמורות, לאחר שנשקלו חלופות להשגתן, הפגיעה 

 ."בזכויות וההשפעות על המשק

  
 מלשון החוק עולים ארבעה רכיבים מצטברים המקנים לממשלה את הסמכות להתקין תקנות, כדלקמן: .59

  
נרטיב הרשמי ל: אף שבניגוד לרושם התקשורתי ו"הכרזה על מצב חירום בשל נגיף קורונה החדש"  .א

הנתונים, נכפה  ה הפקת  ואופן  סוג  בבחירת  בהגדרות,  השליטה  (באמצעות  המבצעת  הרשות  ע"י 

ההכרזה על תקופת חירום בשל נגיף הקורונה, כלל   עצםלציבור ואלו שלא),    ץמופש  המידעבבחירת  

  אין עניינה של עתירה זו להשיג על עצם תוקפה של ההכרזה.  אך אינה נקייה מפגמים וספקות, 

 
: אף שגם אופן מילוי תנאים אלה הסמכת הממשלה להתקין תקנות בכפוף לאישור לפי ס"ק (ד)"  .ב

בהתקנת התקנות נשוא עתירה זו מעורר שאלות, אין עניינה של עתירה זו להשיג אף עליהם, בהיעדר 

  ה. ראיות חד משמעיות להפרתן באופן בוט

 
היקף ההגבלות שהיא רשאית לגזור רשאית הממשלה להתקין תקנות, ו  התחומים והעניינים בהם  .ג

 אלה יידונו בפרק מאוחר יותר בעתירה. ; על הציבור

  
יישומה של פסקת ההגבלה אל תוך חוק  ו  הוא "תרגומה"  שיידון בהרחבה בפרק הבא,,  הרכיב הרביעי .60

ת להגבלת סמכות החקיקה של הממשלה כמחוקק פסקת ההגבלה שבחוקי היסוד מתורגמהקורונה.  

המשנה (ולו באישור ועדה מועדות הכנסת, אשר עדיין איננו מקנה לתוצרה מעמד של חקיקה ראשית), 

לעניין   (ס'  הן  המשנה,  חקיקת  של  תוקפה  זמן  של 4(א)+4משך  ולצרכים  ל"זכויות  בדאגה  הן  (ג), 

 . (ב)4יה חלשה כמפורט בס' יאוכלוס
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י התקנה אינה עומדת באף לא אחד מן המבחנים שבפסקת ההגבלה, שכן מדובר בחוסר הננו סבורים כ .61

איסור זה אינו השוהים בישראל, ובהתחשב בכך שכלל    לע  איסור היציאה הגורף אשר חל  לנוכחמידתיות  

  הולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. 
  

  "תכלית ראויה" בראי חוק הקורונה   . ד

  
את השאלה אם הפגיעה בזכות היציאה נועדה לתכלית ראויה, יש לבחון בראי חוק הקורונה, שהוא החוק  .62

 לחוק הקורונה:  4המסמיך. וכך נקבע בסעיף 

רשאית               הקורונה  נגיף  בשל  חירום  מצב  על  הכרזה  של  תוקפה  בתקופת  "(א) 

עד    6ור בסעיפים  הממשלה, באישור כאמור בסעיף קטן (ד), להתקין תקנות כאמ

, אם שוכנעה כי הדבר דרוש לשם מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור  12

וצמצום התפשטותו, צמצום היקף התחלואה או הגנה על אוכלוסיות בסיכון, והכול 

רק לתקופה ובמידה הדרושות לצורך השגת המטרות האמורות, לאחר שנשקלו 

; תקנות לפי סעיף קטן  ות על המשקחלופות להשגתן, הפגיעה בזכויות וההשפע

  .זה יכול שיחול במדינה כולה או בשטח מסוים ממנה"

 ספטמבר אמנם ניסו לקשור בין הדברים, נאמר:  30לדברי ההסבר לתקיון התקנות מיום  3בסעיף  .63

בשל רמת התחלואה הגבוהה והצורך הדחוף בצמצום מירבי של יציאה מהבית של    25.09.2020"ביום  

השוהים בישראל וצמצום מירבי של התקהלויות, כדי להתמודד עם המגיפה ולנסות ולהפחית את רמת  

ההדבקה וההתפשטות שלה, תוקנו (תקנות השהייה) באופן שצמצם את הנסיבות בהן מותר לאדם  

לצאת מבית מגוריו למרחב הציבורי, ובהקשר של טיסות הותרה יציאה מבית המגורים רק בנסיגות  

  אלה:

  לתקנות השהייה;  2הטיסה עצמה היא לשם מטרה או פעולה שפורטה בתקנה  א.

  וגו';   25/09/2020ב. לנוסע שרכש כרטיס טיסה עד ליום 

ג. לנוסע שקיבל אישור ממנכ"ל משרד התחבורה להשתתפות בטיסה גם אם כרטיס הטיסה נרכש  

  אחרי המועד כאמור, בשל טעמים הומיניטריים או אישיים מיוחדים".

לדברי ההסבר ממשיך ומציין כי במטרה לאכוף את האיסור נקבע לעניין מועד רכישת הכרטיס    4יף  סע .64

הנוסעים,   לטרמינל  הנכנסים  על  הבקרה  מנגנון  במסגרת  כי  העיקריות  בתקנות  לקבוע  מוצע  וגו', 

או  הטיסה  כרטיס  רישת  מועד  על  כתוב  אישור  הנוסעים  לטרמינל  בכניסה  להציג  יידרשו  הנודסעים 

שו חלופי מאת מנכ"ל משרד התחבורה כאמור לעחל, או הצהרה כי הטיסה היא למטרה או פעלה אאי

  חיונית כאמור.

      6העתק דברי ההסבר רצ"ב לעתירה כנספח 
  

כן, חוק הקורונה, הכפוף מטבעו לפסקת ההגבלה, מסמיך את הממשלה להתקין תקנות בתחום   כיהנה   .65

 – ואולם משלא נקבעה בו כל הוראה מפורשות בחקיקה ראשית לענין הגבלת היציאה   –הגבלת תנועה  

כלי טיס לישראל שנכללו בחוק   להבדיל מהוראות אחרות ביחס לתנועת כלי תחבורה, בהן איסור כניסת

הרי שעיגון איסור גורף זה על אזרחי ישראל, תושביה ותייריה בחקיקת משנה הנגזרת מחוק   –נה  הקורו

 הקורונה נעדר כל בסיס חוקי וחוקתי כאחד, ודינו בטלות.
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, אף אם ייקבע כי קיים בסיס חוקי להחלת האיסור בחקיקת משנה, הרי שהשיקולים שהותרו לחלופין .66

 בחוק הקורונה, הם אלה:  להגבלת היציאה עפ"י סמכויות הממשלה 

  מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור;  1.1

 צמצום התפשטותו;  1.2
 ;צמצום היקף התחלואה 1.3
 . הגנה על אוכלוסיות בסיכון  1.4

אין שום הסבר הגיוני שיצדיק את מניעת יציאתם של אזרחים, כדוגמת  והנה אנו עדים לכך שלא רק ש .67

מצמצמת את התחלואה    םהארץ, יציאתככל שיותר חולים יוצאים מהתחלואה בישראל (  היקףצמצום  

אלא שאף ההסברים הרשמיים שסופקו בידי הנוגעים בדבר לאמצעי התקשורת,   –ולא מגבירה אותה)  

   מוכיחים את ההיפך, והנה מקצתם:

מנכ"ל משרד  לשאלת גלי צה"ל אודות ההגיון העומד מאחורי האיסור לצאת את הארץ, ענה    .א

כי האיסור נובע מהמגבלה של יציאה למרחב הציבורי מעבר לאלף מטר.   הבריאות מר חזי לוי

 סתם ולא פירש.

סיפק לתקשורת הסבר משלו, עת הבהיר    המשנה למנכ"ל משרד הבריאות פרופ' איתמר גרוטו   .ב

כל בעיה עם טיסות לחו"ל, במיוחד כשמדובר במדינות ירוקות ולאחר שנעשות בדיקות    כי אין

"הסיכון   באתר הרישמי של איגוד רופאי בריאות הציבור בישראלבהקשר זה יוער כי  (  קורונה

 .  "להדבקה בנגיף במהלך טיסה הוא נמוך

)https://publichealth.doctorsonly.co.il/2020/08/203348/ (  

יום ה' בוקר  ב  הודתה,  פרייס-אש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, ד"ר שרון אלרעיר  .ג

יציאה מהארץ ה תעילמנ ) כי אין הצדקה אפידימיולוגית וחשפה כי הסיבה האמתית2020.. 1.10(

היא   ירוקות  ולנסוע למקום   -"שוויוניות"   גם למדינות  יכול לקנות כרטיס  לו כסף  מיש שיש 

. כשנשאלה על הנסיבות הבריאותיות של מניעת הטיסות, הבהירה אמנם כי ישנו סיכון  אחר"

כי   ידי משרד הבריאות, כמו שאתם בשהייה במטוס, אך הוסיפה  "ההחלטות לא נקבעות על 

 ."יודעים

  )https://www.kan.org.il/item/?itemid=77931 06:32, בדקה  .( 
 

להאמין: בשם "עיקרון השוויון" לכאורה, מרשה לעצמה ממשלת ישראל לרמוס את זכויות   ולאלשמוע  .68

רה על בריאות הציבור ולהפחתת היקף ולו הצדקה כלשהי לשמי  ההיסוד החוקתיות, כשאין באמתחת

 התחלואה בישראל. 
 

, מן הדין אנשים  בכל הכבוד, לו המבחן ליציאה מן הארץ היה שיקול של שוויוניות ו"סולידריות" בין   .69

במשך כל השנה. מכל מקום, מה שברור כבר לכולם הוא שאין לאיסור תלוש זה כל קשר   להטילוהיה  

 לקורונה. 
  

הזכות בחוק יסוד, אין ולא כלום בין שאלת השוויון לבין עצם הזכות לצאת מן הארץ:   משנקבעהבנוסף,   .70

 היכול והרוצה לממשה, יעשה כן. 
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יציאה לחו"ל  המועד השרירותי לזכות  תיישב עם  נציין כי "עקרון השוויון" אף אינו מ  הצורךלמעלה מן   .71

למעשה לא ברור מדוע לא ניתן היה    .ספטמבר  25ביום    14.00מי שרכש כרטיס עד השעה    :בתקופת הסגר 

ת קורונה, אישור משרד הבריאות, מדידת חום, עטיית ולהמשיך את מתווה פתיחת השמיים (הכולל בדיק

קה על ידי פקחי רש"ת בטרמינל) על כלל הטסים לחו"ל,  מסכות בשטח הטרמינל ובמטוסים ואכיפה הדו

יה ביחס למי שהקדים ורכש כרטיס עד למועד יבחרה המדינה להפלות לרעה את כלל האוכלוס  זה  ומדוע

 זה. 
  

 24היוצאים מן הארץ ממילא נדרשים להציג בדיקות לאיתור קורונה עדכניות עד    שרובכמו כן, שעה   .72

העל לפני  הבריאות  ישעות  ממשרד  מקוון  יציאה  אישור  בצירוף  למטוס  אמצעי    הרי   –יה  עוד  שאין 

 .תחבורה הבטוח לשימוש מפני הידבקות בקורונה כמו המטוס

  
דרקוני הלוקה בחוסר סבירות קיצוני; הוא אינו  עינינו הרואות כי איסור הטיסות הוא אמצעי שרירותי ו .73

תואם את תכליות חוק הקורונה או כל תכלית אחרת שתצדיק לכבול מיליונים לאדמת מדינת ישראל; 

אינו משרת כל צורך אסדרתי, בריאותי ואפידמיולוגי, וכיום מתברר כי הטלתו נעשתה בניגוד לעמדת 

 ות. הרופאים, האפידמיולוגים ובכירי משרד הבריא

  
האוכלוסייה  .74 מכלל  שנמנעת  בכך  כמוה,  מאין  היקף  רחבת  הטיסות  איסור  של  פגיעתו  זאת,  לעומת 

בהידבקות   להסתכן  אותם  ומחייבת  מחד,  מקורונה  ונקיים  מרוחקים  באזורים  לשהות  האפשרות 

 בישראל "מוכת הקורונה" לשיטת הממשלה, מאידך.

  

שנמנעת מהם האפשרות לשוב השוהים בישראל תושבי חו"ל  לתייריםהממשלה אף לא נתנה את דעתה  .75

מגוריהם,   כפולה  למקום  אזרחות  ללבעלי  האחרת,  אזרחותם  למדינת  לטוס  אזרחים המבקשים 

לבני זוג ,  משפחות המבקשות להעתיק את מגוריהן לחו"ל, להנדרשים לשהות בחו"ל לצורך פרנסתם

לנוכח שינוי אורח החיים והמשטר בישראל ולרבים אחרים הכבולים  ת שונות ולהם ילדים,  הגרים במדינו

 לחומת הברלין שהוקמה לפתע בין ישראל לכלל מדינות העולם, ואף לירוקות שבהן. 

  
בקרב   .76 הקורונה  בנגיף  הדבקה  מניעת  "לשם  להיות  היציאה אמורה  איסור  כי מטרת  עולה  זה  מסעיף 

 ו". הציבור וצמצום התפשטות
 

"רק כמו כן, בסיפא מוסיף החוק מעין פסקת הגבלה משלו, בקבעו כי הממשלה רשאית להתקין תקנות   .77

לתקופה ובמידה הדרושות לצורך השגת המטרות האמורות, לאחר שנשקלו חלופות להשגתן, הפגיעה 

  בזכויות וההשפעות על המשק".

  
עת הדבקה בנגיף והתפשטותו ובין האיסור מכאן, עולה שאלה עיקרית זו: האם ישנו קשר כלשהו בין מני .78

 לטוס לחו"ל? 

נציין כי אין הסבר כלשהו הכיצד יש ביציאה מן הבית לשדה התעופה כדי לגרום לאותו צמצום   .79 כבר 

  תחלואה. 

לא   .80 לנו  הידוע  ככל  כי  נציין  זה  רפואי    לצורך  ושום בסיס  הנכבדה  הועדה  ו/או  בפני הממשלה    –היה 

  .ש לפיה טיסה במטוס טומנת בחובה סכנת הדבקותאמפירי, לחש  – אפידמיולוגי 



 16מתוך  14עמוד 
 

העובדה שכל תהליך הטיסה מפוקח, החל מהכניסה לשדה התעופה, עבור בעמדות השונות, וכלה ביציאה   .81

משדה תעופה אחר, אף מעניקה אפשרויות שליטה, וידוא ופיקוח, באופן המקטין את הסיכון להדבקה 

  שאים לעשות. כלשהי מתחת לכל פעילות אחרת שאנשים בסגר ר

להדבקה בקורונה   ל הסיכון שבהישארות בבית סגורה ע לפיכך נטען כי בעצם הטיסה אין סיכון העול  .82

בנוסף, בהינתן אמצעי העזר של בדיקות קורונה לפני טיסה, שמירת ריחוק כדין, עטיית מסכה,   כלל.

ר שהות בבית, עריכת והיות מערכת איוורור וסינון האוויר במטוס תקינה, טיסה היא בטוחה יותר מאש

  קניות בסופרמרקט, או הזמנת מזון מבחוץ. 

כל תכלית  .83 לא משרת  ההחלטה  ענפי המשק" העומד בבסיס  בין  שוויון  ליצור  כי ה"רצון  כן  יוצא אם 

לא ברור מדוע הממשלה בחרה לנקוט באמצעי   –ראוייה הנחוצה מטעמי הקורונה, ואף אם היתה נחוצה  

 פוגעני כלפי כלל האוכלוסייה. כה שרירותי, דרקוני, מגביל ו

יום לאחר   14כמו כן, כל מי ששב לישראל ממדינה שאיננה מוגדרת "מדינה ירוקה" חייב בבידוד של   .84

שובו ארצה. מכאן, לפי פשוטם של דברים, אין בין איסור היציאה לחו"ל לבין תכלית חוק הקורונה ולא 

 כלום. 

היציאה מהבית לשדה התעופה אינה עומדת במבחן של  מסקנת הדברים היא כי התקנה האוסרת את   .85

 תכלית ראויה.
  

  מידתיות   .ה

 המבחן הנוסף בפסקת ההגבלה הוא מבחן המידתיות. .86
 

במבחן  .87 לעמוד  יכול  אינו  במדינה  השוהים  כל  על  מהארץ  גורף  יציאה  איסור  קביעת  כי  סבורים  הננו 

 המידתיות.
  

כך שאין פגיעה בלתי מידתית,   –אמנם, ניתן היה לטעון כי האיסור מוגבל לתקופה של שבועיים בלבד   .88

כך   –ואולם, לעניות דעתנו, ככל שהתקנה גורפת יותר וחלה על מספר גדול ובלתי מסויים של הציבור  

 מימד משך ההגבלה מאבד מחשיבותו. 
  

.  14.10.2020עד ליום    01.10.2020, והוארך ביום  25.09.2020נזכיר כי איסור היציאה הוטל החל מיום    .89

 , שהתקופה תוארך. 1אמנם אין לדעת עד מתי יוארך שוב, אבל ידוע כבר עתה, מהתבטאויות של המשיב  
  

מעבר לכך, דווקא בתקופה זו של הסגר בכלל וחג הסוכות בפרט, יהיו רבים אשר יעדיפו לשהות מחוץ   .90

אין כל   -מלון בישראל סגורים או שיש להם היכן לשהות בחו"ל  למדינה בתקופה קשה זו,  כאשר בתי  

 סיבה למנוע מהם זכות זו.
 

לעומת זאת, פגיעתו של איסור הטיסות רחבת היקף מאין כמוה, בכך שנמנעת מכל אחד ואחד מכלל  .91

להסתכן  אותם  ומחייבת  מחד,  מקורונה  ונקיים  מרוחקים  באזורים  לשהות  האפשרות  האוכלוסייה 

 – ישראל "מוכת הקורונה" לשיטת הממשלה, מאידך. מכאן שיש באיסור הטיסה אף פגיעה  בהידבקות ב

 בבריאות ציבור לא מבוטל של אנשים.  -וביודעין 
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לא למותר לציין את הפגיעה הכלכלית האנושה שמסב איסור הטיסות בחופש העיסוק של עובדי תעשיית  .92

ומעסיקיהם   א  –התיירות  המדינה תפצה  כי  הראוי  הפגיעה  ואף שמן  הגדולים,  נזקיהם  בגין  אותם  ף 

 נותר על כנו.  –האנושה בכבודם ובעיסוקם 
  

אילו היה בטיסה משום סיכון, אף ראש הממשלה היה נמנע מלצרף לטיסותיו לחתימת הסכמי השלום   .93

לראש  שאושרו  ההקלות  לנוכח  מכך:  ויותר  אליו;  שחברו  העיתונאים  פמליית  ואת  משפחתו  בני  את 

בתקופת הבידוד עם שובם ארצה, ברור גם שהממשלה לא ראתה ביציאה לשדה   תוהממשלה ולפמליי

 התעופה ומשם לחו"ל משום סיכון בריאותי, והדברים ברורים. 
  

 על כן, העותרים טוענים שהתקנה האוסרת יציאה לחו"ל איננה עומדת במבחן המידתיות. .94
  
  

  דמוקרטית חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה   . ו

 המבחן האחרון של פסקת ההגבלה הוא עמידת החוק בערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. .95
 

נדמה שאין חולק כי הגבלה גורפת של אזרחים לצאת מן המדינה היא הגבלה שאינה יכולה לדור בכפיפה   .96

 אחת עם ערכיה של מדינה ישראל כמדינה דמוקרטית.  
 

כותו של אדם לצאת את הארץ הוכרה כזכות יסוד על ידי בית משפט זה עוד  זנקבע כי "  6424/98ברע"א   .97

חירות התנועה של האזרח מן הארץ אל מחוצה לה, היא  . 'חירותובטרם הוחק חוק יסוד: כבוד האדם ו

'  וארצנו היא אחת מהן  -זכות טבעית, מוכרה, כדבר המובן מאליו, בכל מדינה בעלת משטר דימוקרטי  

נ' שר הפנים,  111/53בג"ץ  (  "[...] ז'    קאופמן    18/89; וכן, רע"א  )בג"ץ קאופמן  –(להלן    536,  534פ"ד 

 ). 517, 513) 4, פ"ד מב(לישראל בע"מ פיכמן נ' בנק לאומי
 

לאחר חקיקת חוק היסוד ואף לאור חוק   קאופמן,  כיום, בחלוף כשבעים שנה מאז ניתן פסק הדין בבג"ץ .98

ועל   –הקורונה עצמו, זכות היסוד של אדם לצאת מן הארץ אמורה להיות מובנת מאליה, וכדי להגבילה  

 יש לבסס שיקולים משפטיים ועובדתיים כבדי משקל.  –אחת כמה וכמה כדי למונעה, ולו לתקופה קצרה  
  

ויסודית,   .99 ולא בכדי נקבע אף הדין הבינלאומי מכיר בחירותו של אדם לצאת מהמדינה כזכות טבעית 

 : אחת ממטרות הארגון היא כי האו״םבמגילת 
  

"Promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all […]". 
 

והמדינות   ארגוןהישנה התחייבות נוספת של  שישראל כמובן חברה בו,    למגילת־האו״ם  55-56בסעיפים   .100

 יהם.  החברות בו לקדם ולעודד שמירה על זכויות האדם וחירויות
 

זכויות האדם וחירויות־היסוד שהמדינות קבלו על עצמן   שאינו מפרט אתמגילת־האו״ם היא מסמך כללי   .101

ישראל    –  1948  ב־ואולם  לשמור.   הוקמה מדינת  בה  של    –היא השנה  על־ידי האסיפה הכללית  ניתנה 

הצהרה  ל   )2( 13בסעיף  ות.  הן אותן זכוי  ההאו״ם הצהרה אוניברסלית בדבר זכויות האדם ובה נקבע מ

 :נקבע ימןקישהמדינות החברות באו״ם מתחייבות ל
 

"Everyone has a right to leave any country, including his own […]". 
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העקרונות המעוגנים במגילת האו"ם הם ערכי יסוד של כל מדינה דמוקרטית חופשית, והם אומצו הן   .102

 וכן מצאו את ביטויים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.ע"י פסיקת בית המשפט העליון, 
  

הטלת ההגבלה על היציאה מישראל היא חסרת תקדים בחומרתה ביחס להגבלות שנוקטות  הנה כי כן,   .103

מדינות דמוקרטיות אחרות כחלק מהתמודדותן עם "הגל השני" של נגיף הקורונה בארצם, ואכן, ככל 

ולם שנקטה באיסור מכירת כרטיסי טיסה, וברוב המדינות, גם בזמני סגר,  הידוע לנו אין אף מדינה בע

 עופה נותרו פתוחים ופעילים ואפשרו רכישת כרטיסי טיסה.נמלי הת
 

  הסעד המבוקש  –סיכום 
  

מניעת היציאה לחו"ל הינה בלתי חוקית, בלתי חוקתית ופוגעת בזכויות יסוד המעוגנות בחוקי יסוד:   .104

 כבוד האדם וחירותו ו: חופש העיסוק. רק בית משפט נכבד זה עשוי להושיט סיוע ולהגן על זכויות אלה. 

לבקר את רשויות השלטון  הוא  תפקידו המובהק של בית משפט העליון בשבתו כבית משפט הגבוה לצדק   .105

יפגעו בערכים הבסיסי לא  פעולותיהן  כי  . משנפגעים  מושתתת הדמוקרטיה במדינה  םעליה  יםולדאוג 

זו בבחינת תפקידו להתערב    –ערכיה הבסיסיים אלה, באמצעות תקנות נשוא עתירה זו   למנוע פגיעה 

raison d'etre   -    .קרי, עצם תכליתו של בית משפט נכבד זה 

תנאי כמבוקש ברישא -יסוד המקובץ לעיל, יתבקש אפוא בית המשפט הנכבד להוציא מלפניו צו על-על .106

   של עתירה זו, ולאחר קבלת תגובת המשיבים ושמיעת טיעונים, להופכו למוחלט.

הנ  .107 המשפט  בית  יתבקש  צוכן  ו/או  צו ארעי  ליתן  את  -כבד  ולזמן  זו,  לעתירה  ברישא  כמבוקש  ביניים 

 מנת לשרת כדבעי את תכליתה של העתירה. -הצדדים לדיון בהול, כאמור לעיל, על

עוד יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרת ובשכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ  .108

 כחוק.

 ים.       עתירה זו נתמכת בתצהיריהם של העותר .109

 בשל הדחיפות של הגשת עתירה זו, יוגשו שאר התצהירים במהלך היום. .110

 יהא זה מן הדין ומן הצדק להיעתר לעתירה זו.  .111

 
  

      __________________             __________________               __________________ 

  ירון דוד, עו"ד                             ריטה פרייס, עו"ד                                 בתיה זקס, עו"ד                  
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  Go  9  קנס מינהלי קצוב   15סעיף 
  Go  9  עבירה מינהלית חוזרת    16סעיף 
  Go  9  עבירה מינהלית נמשכת   17סעיף 
  Go  9  להטלת קנס מינהלי הגורם המוסמך    18סעיף 
  Go  9  סמכויות שוטר    19סעיף 
  Go  9  תחילה   20סעיף 
  Go  9  תוקף    21סעיף 
  Go  9  הוראת מעבר    22סעיף 
  Go  10  הוראת שעה   חגי תשרי    23סעיף 
הוראת שעה   התקהלות בעת הכרזה על מצב חירום מיוחד בשל נגיף    24סעיף 

  הקורונה 
Go  11  

  Go  11  תוספת ראשונה  
  Go  14  תוספת שנייה   
  Go  14  תוספת שלישית   
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ות סמכויות מיוחדות להת ה החדש (הוראת שעה)  תק גיף הקורו מודדות עם 
  * 2020-), תש"ףהגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות(

סעיפים     לפי  סמכותה  סמכויות   27-ו  25,  24,  23  ,12  , 11,  9,  8,  7,  6,  4בתוקף  לחוק 
התש"ף שעה),  (הוראת  החדש  ה  הקורו גיף  עם  להתמודדות  החוק),    –(להלן    2020-מיוחדות 

סת, ובאישו ות אלה:ר ועדת החוקה חוק ומשפט של הכ ה הממשלה תק   מתקי

ות אלה   .1   –בתק
מקום"  "   באותו  הגרים  שים  במקום   –א יחד  השוהים  יחידים  או  משפחתי  תא  אותו  י  ב

  ;וכן אדם עם מוגבלות ומלווהו הדרוש לו מחמת מוגבלותו מגורים או במקום שהייה קבוע אחד
וראים או בעל תקיעה המיומן חזן שעובר    –"בעל תפילה"     י התיבה בתפילות הימים ה לפ

ה;   בתקיעת שופר בראש הש
הל"      לפקודת בריאות העם;  20לפי סעיף  –"הוראות המ
שים הגרים באותו מקום; –"התקהלות"      כהגדרתה בחוק, למעט שהייה בסמיכות של א
הל"  "   יין סעיף  לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמ  2כהגדרתו בסעיף    –המ  20יכו לע

  ;לפקודה האמורה
הפתוח לציבור מקום    לרבותאו בית עסק,    ,מקום הפתוח לציבור  –"מקום ציבורי או עסקי"    

ות סמכויות מיוחדות להתמודדות  ת תחבורה יבשתית כהגדרתה בתק או בית עסק המצוי בתוך תח
התחבורה בתחום  פעילות  (הגבלת  שעה)  (הוראת  החדש  ה  הקורו גיף  התש"ףעם  או  2020- ),   ,

בין ה -בתוך שדה תעופה  גיף הקורו ות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם  לאומי כהגדרתו בתק
התש"ף וטיסות),  תעופה  שדות  הפעלת  על  (הגבלות  שעה)  (הוראת  מקום  2020-החדש  ולמעט   ,

יתן בו שירות רפואי    ;כאמור ש
ה עם אחד מאלה:  –לאומי" -בין"ספורטאי    מ   ספורטאי ה

ים;   )1( פי הספורט השו ת ישראל בע   הסגל הייצוגי של מדי
בין  )2( בתחרויות  או  במפעלים  והמשתתפת  בישראל  בליגה  הרשומה  - קבוצה 

  לאומיים;
קבוצה   )3( מול  במשחק  או  בתחרות  והמשתתפת  זרה  ה  במדי הרשומה  קבוצה 

  לאומית;-לאומי או תחרות בין-הרשומה בליגה בישראל במסגרת מפעל בין
  

יין ספורטאי  –"עובד"      לאומי בלבד;-ספורטאי בין  –כהגדרתו בחוק, ולע
  

בית"     בידוד  ות)   –"צו  שו והוראות  בית  (בידוד  החדש)  ה  הקורו גיף  ) העם  בריאות  צו 
  ;2020-(הוראת שעה), התש"ף

ו;  –"רופא מחוזי"      לרבות סג
ו.  –"ראש השירות"      ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סג

(להלן    (א)  .2 אחר  או ממקום שהייה קבוע  אדם ממקום המגורים  יצא  מקום מגורים)    –לא 
  למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות האלה:

 
  . 2770עמ'  17.9.2020מיום  8766ק"ת תש"ף מס' פורסמו  *

ו    .14:00בשעה    18.9.2020; תחילתן ביום  2020-תק' תש"ף  –  2786עמ'    17.9.2020מיום    8767ק"ת תש"ף מס'  תוק
  . 12עמ'  23.9.2020מיום  8776ק"ת תשפ"א מס' אושרו 

מס'   תשפ"א  תשפ"א   –  46עמ'    25.9.2020מיום    7878ק"ת  ביום  2020-תק'  תחילתן    .14:00בשעה    25.9.2020; 
  . 92עמ'  1.10.2020מיום  8803ק"ת תשפ"א מס' אושרו 

מיום   8803ק"ת תשפ"א מס'  . אושרו  2020-) תשפ"א2תק' (מס'    –  50עמ'    25.9.2020מיום    8788ק"ת תשפ"א מס'  
  . 92עמ'  1.10.2020

  .2020- ) תשפ"א3תק' (מס'  – 82עמ'  1.10.2020מיום  8800"ת תשפ"א מס' ק
  .2020-) תשפ"א4תק' (מס'  – 116עמ'  7.10.2020מיום  8812ק"ת תשפ"א מס' 

  הגדרות

הגבלת יציאה למרחב 
  הציבורי 

  )  2תק' (מס' 
  2020-תשפ"א

  2020-תק' תשפ"א

  2020-תק' תשפ"א
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ות לפיוילותו מותרת  יציאה של עובד למקום עבודה שפע  )1( , לרבות  בחוק או בתק
אי או עובד מקצועות התקשורת   ;יציאה של עיתו

יים;  )2( יים וקבלת שירותים חיו   הצטיידות בתרופות, במזון ובמוצרים חיו
י  )3(   ;קבלת טיפול רפואי או קבלת טיפול סוציאלי חיו
  תרומת דם;  )4(
מותרת    )5( שפעילותם  למוסד  או  לפעילות  מיוחדות הגעה  סמכויות  ות  תק לפי 

מוסדות   של  פעילות  (הגבלת  שעה)  (הוראת  החדש  ה  הקורו גיף  עם  להתמודדות 
וך), התש"ף ות האמורות;2020-המקיימים פעילות חי   , ובהתאם להוראות התק

חוץ  )6( מוגבלות השוהה במסגרת  עם  אדם  )  1(ב)(11ביתית כמפורט בפרט  -ביקור 
י משפחתו מדרג ה או על ידי אפוטרופסו, או ביקור של אדם לחוק על ידי ב ה ראשו

ה או אצל אפוטרופסו, בכפוף להוראות  י משפחתו מדרגה ראשו עם מוגבלות אצל ב
הרווחה   בריאות השוהים במסגרת  על  שייקבעו לשם שמירה  אים  ולת בית  בידוד  צו 

הל;   בהוראות המ
בהלוויה  )7( או  בברית  יין  השתתפות  לע קרוב;  משפחה  בן  משפחה    של  "בן  זה, 

כד, אח או אחות וילדיהם, דוד    –קרוב"   הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, 
  ;או דודה

  יציאת אישה לטבילה במקווה טהרה;  )8(
מחקה)  )9( );  
פרד או העברה של קטין שההורה האחראי   )10( העברה של קטין בין הוריו החיים ב

י ואין   דרש לצאת לצורך חיו יתן להשאיר את הקטין  עליו  במקום המגורים אחראי ש
  בהשגחתו;

י בבעל חיים;   )11(   טיפול חיו
סת;  )12(   הגעה למשכן הכ
ה;  )13(   השתתפות בהפג
דרש    )14( שהוא  או  בו  מעמד  בעל  לו,  צד  הוא  אדם  שאותו  משפטי  להליך  הגעה 

  להשתתף בו;
  סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע;  )15(
עד    (א)  )16( לטיסה משדה תעופה  אדם  הטיסה   8יציאת  י מועד המראת  לפ שעות 

  ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
ה זו;  )1(   הטיסה היא למטרה שפורטה בתק
)2(  ) ז' בתשרי התשפ"א  יום  רכש כרטיס טיסה עד  וסע  בספטמבר   25ה

  ) ויש לו אישור בכתב על רכישת כרטיס הטיסה במועד כאמור;2020
הא  (ב) אף  (א)(על  ה  הל הכללי של משרד התחבורה 2מור בפסקת מש ), המ

רכש   הטיסה  כרטיס  אם  גם  לטיסה  המגורים  לאדם לצאת ממקום  רשאי לאשר 
יטרי או צורך   מצא לדעתו כי צורך הומ אחרי המועד כאמור באותה פסקה, אם 

ומקת;  יין אישור כאמור תהיה בכתב ומ   אישי מיוחד מצדיק זאת; החלטה לע
וע מאדם לצאת לטיסה שלא משדה תעופה  אין    (ג) בהוראות פסקה זו כדי למ

ה זו;    למטרה שפורטה בתק
מגורים   )17( ממקום  יציאה  זה  ובכלל  הו,  למש אחד  קבוע  שהייה  ממקום  יציאה 

וכי או טיפולי המשמש   למקום בידוד כמשמעותו בצו בריאות העם, יציאה ממוסד חי
  דירה;כמקום שהייה קבוע למקום מגוריו ומעבר 

ממקום   )18( מקום,  באותו  הגרים  שים  א או  יחיד  של  ספורט  פעילות  לצורך  יציאה 
ע;   המגורים, שלא באמצעות כלי רכב ממו

עד    )19( יצא למקום  מטרים ממקום המגורים    1,000יציאה למרחק של  ובלבד שלא 
ו מקום מגוריו   ; מגורים שאי

  2020-תק' תש"ף

)  2תק' (מס' 
  2020-תשפ"א

)  2תק' (מס' 
  2020-תשפ"א

)  3תק' (מס' 
  2020-תשפ"א

)  2תק' (מס' 
  2020-תשפ"א

)  2תק' (מס' 
  2020-תשפ"א

)  2(מס' תק' 
  2020-תשפ"א

)  3תק' (מס' 
  2020-תשפ"א
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דרשת יציאתו למרחב הציבורי  יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו   )20(
  ;מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד 1,000למרחק העולה על 

מחקה).  )21( )  
בתחום    (ב)   רק  תהיה  (א),  ה  מש ת  בתק ויה  המ למטרה  או  לפעולה  אדם  של  יציאה 

או המטרה   הפעולה  ביצועה של  מקום  זולת אם  אדם,  מצא מקום מגוריו של אותו  היישוב שבו 
יתן לקיימה ביישוב כאמורהוא   מצא מקום מגוריו, או שלא  , ובכל מקרה עד  מחוץ ליישוב שבו 

קבעה ה (א) לאותה פעולה או מטרה, אם  ת מש קבעה בתק   . למגבלת המרחק ש
  

ה   .3   –  2בלי לגרוע מהאמור בתק
של    )1( מרחק  על  האפשר,  ככל  ישמרו,  הציבורי  במרחב  בין   2השוהים  לפחות  מטרים 

שים הגרים באותו מקום;   אדם לאדם, למעט א
ה השוהים ב  )2( ת מש מקום ציבורי או עסקי ישמרו, ככל האפשר, על מרחק כאמור בתק

שים הגרים באותו מקום.   (א), למעט א

ה    (א)  .4 , לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או 2בלי לגרוע מהאמור בתק
שים בה עולה על   ו  ההתקהלות המותרת, במרחב הציבורי, במרחב הפרטי אטקס דתי, שמספר הא

מותרת"   "התקהלות  זה,  יין  לע עסקי;  או  ציבורי  ועד    20עד    –במקום  פתוח  בשטח  שים    10א
ה וגם שטח פתוח  ה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מב שים במב שים.  20עד  –א   א

ה (א)  (ב)   ת מש ה    על אף האמור בתק , תפילה שמתקיימת בתקופה שמיום כ"ט  10ובתק
) (17:30), בשעה  2020בספטמבר    18באלול התש"ף  ב' בתשרי התשפ"א  יום  עד  בספטמבר   20, 

בשעה  2020  ,(20:00) התשפ"א  בתשרי  ט'  שמיום  בתקופה  או  השעה 2020בספטמבר    27,   ,(
17:00) התשפ"א  בתשרי  י'  יום  עד  בשעה  2020בספטמבר    28,  האמור 20:00),  לפי  תתקיים   ,

ה (א) או לפי אחד מאלה: ת מש   בתק
בחלו  )1( פתוח,  מספר  בשטח  אחת  שבכל  ים  שו במתחמים  פרדות  לקבוצות  קה 

על   עולה  ו  אי שים  פי  20הא ועל  האלה,  אים  לת בכפוף  תתקיים  כאמור  תפילה   ;
ה: יעת הדבקה וכללי היגיי יין מ הל, בין השאר לע   הוראות המ

  מטרים לפחות בין מתחם למתחם;  2שמירת מרחק של   (א)
  בל או סרט; סימון כל מתחם בסימון פיזי כגון ח  (ב)
מקום    (ג) באותו  גרים  ם  שאי שים  א ובהושבת  קבועות,  בקבוצות  הושבה 

יהם;  2יישמר מרחק של    מטרים לפחות, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא ריק בי
למתחמים    (ד) החלוקה  לשמירת  ים  סדר וכן  למקום  ה  קורו ה  ממו וי  מי

  וההושבה בקבוצות קבועות;
  ; לא יוגש מזון לצריכה במקום  (ה)

לרמת   (א)  )2( ובהתאם  (ב)  ה  מש בפסקת  המפורטים  אים  לת בכפוף  ה,  במב
  התחלואה ברשות המקומית שבה מתקיימת התפילה, כמפורט להלן:

במיוחד    )1( גבוהה  תחלואה  רמת  בעל  במקום  או  מקומית  ברשות 
ה   הראשו בתוספת  בכל    –המפורטים  שים  הא שמספר  פרדות  בקבוצות 

ו עולה על   ; מספר הקבוצות המרבי יהיה בהתאם למספר 10אחת מהן אי
ב מוכפל  ה  במב הקיימות  יסות  יסות   3-הכ הכ משתי  אחת  כל  בעבור 

ב ומוכפל  ות,  והכול    2-הראשו ה,  במב שקיימת  וספת  יסה  כ כל  בעבור 
לכל   אחד  אדם  של  יחס  על  יעלה  לא  הכולל  שים  הא שמספר    4בלבד 

  מטרים רבועים מהשטח באולם שמיועד לתפילה;
ה (א)    )2( ה כאמור בפסקת מש פרדות    –ברשות מקומית שאי בקבוצות 

ו עולה על   שים בכל אחת מהן אי ; מספר הקבוצות המרבי 25שמספר הא
ב מוכפל  ה  במב הקיימות  יסות  הכ כמספר  הוא  בלבד  2-המותר  והכול   ,

לכל   אחד  אדם  של  יחס  על  יעלה  לא  הכולל  שים  הא מטרים    4שמספר 
  שמיועד לתפילה;רבועים מהשטח באולם 

אלה   (ב) להוראות  בהתאם  תתקיים  (א),  ה  מש פסקת  לפי  ה  במב תפילה 

הגות  כללי הת
  במרחב הציבורי 

איסור התקהלות 
במרחב הפרטי 

והציבורי ובמקום 
  ציבורי או עסקי 

  2020-תק' תש"ף
)  2תק' (מס' 

  2020-תשפ"א

  2020-תק' תשפ"א

)  2תק' (מס' 
  2020-תשפ"א

)  3תק' (מס' 
  2020-תשפ"א

)  3תק' (מס' 
  2020-תשפ"א
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ה: יעת הדבקה וכללי היגיי יין מ הל, בין השאר, לע   ולהוראות המ
שים   )1( הא מספר  קבוצה  ובכל  קבועות,  בקבוצות  במתחמים  הושבה 

לפי   (א),  ה  מש בפסקת  האמור  בקבוצה  שים  הא למספר  בהתאם  יהיה 
יין, יסה; הע   ולכל קבוצה יוקצה פתח כ

יהם מרחק של    )2( ם גרים באותו מקום יישמר בי שים שאי   2בהושבת א
יהם; י כיסאות בי   מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות מרחק של ש

בין    )3( מעבר  יתאפשר  כך שלא  יילון  ידי מחיצות  על  כל מתחם  סימון 
ה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי קלרים)   מתחם למתחם; במב (ספרי

או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 
בו    50 ו  שהותק כאמור  ה  במב היותר;  לכל  התקרה  לגובה  מתחת  ס"מ 

רות דולקים;מחיצות, תיאסר הדלקה ושימוש באש,    לרבות הותרת 
  מטרים לפחות בין מתחם למתחם;  2שמירת מרחק של   )4(
ה    )5( ממו וי  יסת  מי כ של  להסדרה  אחראי  שיהיה  למקום  ה  קורו

דרשים; אים ה   המתפללים ושל הת
השוהים    )6( מספר  ה,  המב גודל  יצוין  ובו  ה  למב יסה  בכ שלט  הצבת 

ה; ה הקורו הגות המחייבים במקום ושם ממו   המותר, כללי ההת
  לא יוגש מזון לצריכה במקום.   )7(

במ  (ג)   בהתקהלות  ישתתף  ולא  אדם  יקיים  "התקהלות  לא  זה,  יין  לע ה;  הפג סגרת 
ה"  ה בלא שמירת מרחק   –במסגרת הפג שים המשתתפים בהפג שהייה בסמיכות של קבוצה של א

ה    .3כאמור בתק
  

לא ישהה אדם, למעט מפעיל המקום או מי מטעמו, במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו   (א)  .5
ה    . 7לציבור אסורה לפי תק

ה    (ב)   בתק כאמור  מוסמך  אסורה,  18גורם  שפעילותו  במקום  השוהה  לאדם  יסביר  (א) 
ה (א), את איסור השהייה במקום ואת משמעות המשך שהייתו ת מש יגוד לתק   במקום. ב

ים, למעט לצורך פעילות    (ג)   לא ישהה אדם, למעט מפעיל המקום או מי מטעמו, בחוף 
ה    ). 18) או (1(2כאמור בתק

  ).(בוטלה  (ד)  
  

מ  .6 יותר  יסיע  לא  פרטי  ברכב  סיעה  ב הרכב,    2-הג  באותו  למעט וסעים  הג,  ה על  וסף 
פרטי ה שים הגרים באותו מקום; ברכב  וסע אחד א להסיע  יתן  אחד,  יותר מספסל אחורי  כולל 

י   חיו צורך  שיש  במקרה  תחול  לא  זו  ה  תק פרד;  בספסל  ובלבד שישב  כאמור  ספסל  בכל  וסף 
שים העולה על האמור סיעה של מספר א   .ב

בילוי,   .7 זה מקום  לציבור, ובכלל  בדרך של פתיחתו  או עסקי,  יפעיל אדם מקום ציבורי  לא 
אי, בית אוכל, בריכת שחייה,  מסחר, תרבו אי או יריד ודוכן בהם,  ת, תיירות או פ מכון שוק קמעו

סיון או יחידת אירוח, והכול למעט מקום ציבורי או   יה, פ כושר וסטודיו, לרבות בית מלון, אכס
  :עסקי כמפורט להלן

שעיקר    )1( ות  ח או  אופטיקה  מכון  מרקחת,  בית  מזון,  מכירת  עיסוקו  שעיקר  מקום 
ה היגיי מוצרי  מכירת  בשוק עיסוקה  במצוי  כאמור  מוצרים  למכירת  דוכן  למעט  והכול   ,

אי או ביריד   ;קמעו
מחקה)  )2( );  
מכירת מוצרי    )3( לתחזוקת הבית, מכבסה,  יים  חיו מוצרים  עיסוקו מכירת  מקום שעיקר 

ת , למעט דוכן למכירתקשורת או מחשבים או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים
אי או ביריד   ;מוצרים כאמור המצוי בשוק קמעו

מיוחדות   )4( סמכויות  ות  לתק ייה  הש בתוספת  המפורט  עבודה  במקום  קהל  קבלת 
עבודה),  במקומות  פעילות  (הגבלת  שעה)  (הוראת  החדש  ה  הקורו גיף  עם  להתמודדות 

יתן לספקו מרחוק2020-התש"ף י לציבור שלא  י או מתן שיר  , לשם מתן שירות חיו ות חיו
י;    לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפו

איסור שהייה במקום  
שפתיחתו לציבור 
  אסורה או בחוף ים 

סיעה   הגבלות על 
  בכלי תחבורה פרטי 

הגבלת פעילות במקום 
  ציבורי או עסקי 

  2020-תק' תשפ"א

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תשפ"א

)  2(מס' תק' 
  2020-תשפ"א

  2020-תק' תשפ"א

  2020-תק' תשפ"א
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בסעיף    )5( ויים  המ יות  ותכ שירותים  פעילויות,  קיום  גופים,  וכן  רווחה  (ב)  11מסגרת 
י;   לחוק, למטרת מתן שירות סוציאלי חיו

הל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר    )6( מקום המשמש לאימון ספורט, אשר המ
  לאומי בלבד; -בעבור אימון של ספורטאי ביןשמש כי הוא מ

יה או יחידת אירוח (להלן   )7( סיון, אכס   מיתקן אירוח) שהוא אחד מאלה:  –בית מלון, פ
מיתקן אירוח המיועד לאירוח אורחים אשר בית המלון משמש בעבורם חלופת   (א)

בין שלא, מגורים, בין לתקופה קצרה ובין לתקופה ממושכת, בין שהם תושבי הארץ ו
שלא   ובלבד  בארץ,  שהייתם  במטרת  או  בעיסוקם  או  בתפקידם  בהתחשבות  זאת  כל 

ים משותפים ובכלל זה חדר אוכל, בריכת שחייה ומכון כושר;    יפעלו מיתק
למוסד   (ב) י משפחותיהם, הסמוך  וב המיועד לשימוש של מטופלים  אירוח  מיתקן 

  רפואי;
ה; מיתקן אירוח המשמש כמקום לבידוד מטעם  (ג)   המדי

יתן לספקו בדרך אחרת או    )8( קבלת קהל במקום עבודה ציבורי לשם קבלת שירות שלא 
י, ובלבד  יכול לקבלו מרחוק ובאופן מקוון או טלפו י לאדם שלא  לצורך מתן שירות חיו

אי כי  ע  ישתכ הל  זה, -שהמ יין  לע במשק;  או  בציבור  לפגוע  עלול  כאמור  שירות  מתן 
  משרד ממשלתי, לרבות יחידת סמך, ורשות מקומית. –"מקום עבודה ציבורי" 

  

אסרה הפעלתו בדרך של פתיחה לציבור   .8 מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי, שלא 
ה    :פוף לקיום הוראות אלה, לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור, אלא בכ7לפי תק

י פתיחת המקום לציבור,    )1( המחזיק או המפעיל של המקום יגיש לרשות המקומית, לפ
המפורטים  אים  בת עומד  הוא  ולפיה  ייה,  הש בתוספת  הקבוע  וסח  ב חתומה  הצהרה 

ה  8) עד (2בפסקאות ( ה זו, בתק ה    7) לתק ; הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס 9ובתק
המצוי   במשרדי מקוון  זמין  שיהיה  טופס  באמצעות  או  והתעשייה  הכלכלה  משרד  באתר 

(להלן   המקומית  הכלכלה   –הרשות  משרד  ידי  על  תישלח  ההצהרה  ההצהרה);  טופס 
פי  על  המקומית  הרשות  של  טיפולה  להמשך  מקוון,  באופן  המקומית  לרשות  והתעשייה 

  דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול הגורם האחראי על המקום;
הפעולות    )2( ביצוע  על  אחראי  שיהיה  אדם  ה  ימ המקום  של  המפעיל  או  המחזיק 

ה זו (להלן  ה) (ימסור את שמו בטופס ההצהרה;  –המפורטות בתק ה קורו   ממו
יעת    )3( בדלפק שירות, אם יש במקום, יתקין המחזיק או המפעיל של המקום מחיצה למ

ותן השירות למקבל השירות; במב ה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי העברת רסס בין 
קלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של    50(ספרי

  ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;
יסה למקום   )4(   –בטרם כ

סים, למעט עובדי    (א) כ המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את ה
יין קטי   לרבות את האחראי על הקטין, את השאלות האלה: –ן המקום, ולע

  האם אתה משתעל?  )1(
מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור    38האם חום גופך הוא    )2(
ות? 48-ב   השעות האחרו
ים?  )3( ה בשבועיים האחרו   האם היית במגע קרוב עם חולה קורו

יסה למקום למי שלא השיב  המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, לא יתי ר כ
י  בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרו

  כגון אסתמה או אלרגיה אחרת;
ו    (ב) שאי באמצעי  חום  מדידת  של  ביצוע  יסדיר  המקום  של  המפעיל  או  המחזיק 

יס  כ תותר  לא  כאמור,  חום  מדידת  בוצעה  האפשר;  ככל  למקום,  סים  כ ל י  ת  פולש
  מעלות צלזיוס ומעלה;  38אדם עם חום גוף של 

המפעיל  (א)  )5( או  מסכה   המחזיק  עוטה  ו  שאי אדם  למקום  יס  יכ לא  המקום  של 
ייתן שירות  3והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף   ולא  ה לצו בידוד בית, 

הוראות להפעלת  
יבורי או עסקי מקום צ

  הפתוח לציבור 

)  2תק' (מס' 
  2020-תשפ"א
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ו עוטה מסכה כאמור;   לאדם שאי
ב  (ב) במקומות  יתלה  המקום  של  המפעיל  או  לרבות המחזיק  במקום,  לעין  ולטים 

יסה אליו, שלט בדבר חובת עטיית מסכה במקום;    בכ
כריזה    (ג) מערכת  במקום  יש  יודיע    –אם  המקום  של  המפעיל  או  המחזיק 

  באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית המסכה;
של    )6( מרחק  לשמירת  האפשר,  ככל  יפעל,  המקום  של  המפעיל  או  מטרים   2המחזיק 

יעת לפחו ם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן יפעל ככל האפשר למ שים שאי ת בין א
יסה למקום;   הצטופפות של השוהים במקום מסוים, לרבות הצטופפות בכ

מקומות    )7( סימון  לתור,  המיועדים  במקומות  יסמן  המקום  של  המפעיל  או  המחזיק 
של   במרחק  ים  הממתי א  2לעמידת  המחזיק  מזה;  זה  יציב מטרים  המקום  של  המפעיל  ו 

יין שמירה על מרחק כאמור;    במקום בולט לעין, שלט לע
יסה למעלית,   )8( אם מצויה מעלית במקום, המחזיק או המפעיל שמהקום יתלה שלט בכ

וסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות  ובו יצוין מספר ה
וסעים  שים הגרים באותו מקום;יצרן המעלית אלא אם כן כל ה   הם א

את    )9( חה  וי במקום  ה  היכיי כללי  שמירת  על  יקפיד  המקום  של  המפעיל  או  המחזיק 
פחות  ולא  תדיר,  באופן  ימיים  פ משטחים  חיטוי  על  הקפדה  לרבות  זה,  יין  בע עובדיו 

ימיים"   יין זה, "משטחים פ יום הפעילות; לע וכן לאחר סיום  משטחים   –מפעמיים ביום 
מעקים, שהשו דלתות,  ידיות,  זה:  ובכלל  גבוהה,  בתדירות  במגע  עמם  באים  במקום  הים 

י מעלית וכיוצא בהם;   דלפק, מתגים, לחצ
ידיים   )10( לחיטוי  חומר  עם  ים  מיתק במקום  יציב  המקום  של  המפעיל  או  המחזיק 

ים. גישים וזמי   במקומות 

פת  (א)  .9 של  בדרך  מותרת  שהפעלתו  עסקי,  או  ציבורי  ה  במקום  תק לפי  לציבור  ,  7יחה 
שים למקום, למעט עובדי   יסת הא ון לוויסות כ ג המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מ
המותרת;   המרבית  התפוסה  על  העולה  במספר  שים  א במקום  ישהו  לא  עת  שבכל  כך  המקום, 

המותרת"   המרבית  "התפוסה  זו,  ה  המב  –בתק ששטח  ובלבד  יין,  הע לפי  להלן,  ה  כמפורט 
יין, מאפשר שמירת מרחק של    מטרים בין אדם לאדם: 2והשטח הפתוח במקום, לפי הע

שים שלא יעלה על יחס של אדם לכל    )1( מטרים רבועים משטח המקום    7מספר א
ו  10או על   ה  שים במב זה,    20-א יין  יהם; לע שים בשטח פתוח, לפי המקל מבי א

יון, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתו ך שטח המקום, ולמעט שטחי ח
ים, שטחי תפעול וכיוצא בזה;   מחס

ה ועד    15בטיפול קבוצתי עד    –במסגרת רווחה    )2( שים במב שים בשטח   20א א
  פתוח.

השוהים   (ב)   מספר  יין  לע שלט  יציב  עסקי  או  ציבורי  מקום  של  המפעיל  או  המחזיק 
ה (א). ת מש   המותר במקום, כאמור בתק

ה  על  (א)  .10 שים הגרים  4אף האמור בתק ה עם אדם אחר, למעט א (א), לא יתפלל אדם במב
  באותו מקום.

ה    (ב)   בו תפילות 7על אף האמור בתק יתן להפעיל מקום הפתוח לציבור שמתקיימות   ,
  בשטח פתוח בהתאם להוראות אלה:

ה   )1(   ;8על המקום יחולו הוראות תק
  . 20מספר השוהים במקום לא יעלה על   )2(

  

ות אלה כדי לאסור שירותי משלוחים; בשירות משלוחים ממקום ציבורי   .11 אין בהוראות תק
ח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו, למעט לבקשת אדם או עסקי למקום מ גורים, המשלוח יו

סת המשלוח לביתו.   עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע בהכ

ראש השירות או רופא מחוזי רשאי להורות, בהודעה בכתב, למפעיל של מקום ציבורי    (א)  .12
ו עולה על ה ושא  או עסקי לסגור את המקום, כולו או חלקו, בהיקף שאי דרש, אם שהה בו אדם ה

שהייה   בשל  גיף  ב הדבקה  יעת  מ לשם  הדרושה  בהודעה,  קוב  שי לתקופה  ה,  הקורו גיף  את 

התפוסה המותרת  
במקום ציבורי או 

  עסקי הפתוח לציבור 

  שירות משלוחים 

  תפילה בשטח פתוח 
  2020-תק' תשפ"א

סגירת מקום לשם  
יעת הדבקה או   מ

לשם עריכת חקירה  
  אפידמיולוגית

)  3תק' (מס' 
  2020-תשפ"א
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באותו מקום, או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא 
עות, וזאת בשים  ש  120על    –שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראת של ראש השירות    72תעלה על  

  .לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המקום על המפעיל של המקום
תן    (ב)   תי בהשגה  החלטה  הל;  למ השגה  להגיש  יתן  (א)  ה  מש ת  תק לפי  הוראה  על 

ה (א)   48-בהקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ ת מש שעות ממועד הגשת ההשגה; הוראה לפי תק
  אחרת בהשגה. תעמוד בתוקפה זולת אם התקבלה החלטה

ות סמכויות    (ג)   יין הגעת עובדים למקומות עבודה שהוחרגו לפי תק ה זו לא תחול לע תק
ה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה),   גיף הקורו מיוחדות להתמודדות עם 

  . 2020-התש"ף

ו   (א)  .13 ס לפי סעיף  –העושה אחת מאלה, די שין:1(א)(61ק   ) לחוק העו
ה    )1( ויה בתק ה מ ה    2היוצא ממקום מגורים למטרה או לפעולה שאי יגוד לתק וב

  כאמור;
פתיחתו    )2( של  בדרך  אחר,  באמצעות  או  בעצמו  עסקי,  או  ציבורי  מקום  המפעיל 

ה  יגוד לתק   ; 7לציבור ב
ה    )3( תק לפי  אסרה  לציבור  שפתיחתו  עסקי  או  ציבורי  במקום  לאחר 7השוהה   ,

ה האמורה ואת משמעות שגורם מוסמך הסבי ר לו את איסור השהייה במקום לפי התק
ה  המשך שהייתו במקום,   יגוד לתק ויה  5או השוהה בחוף ים ב (ג), שלא למטרה המ

ה האמורה   ;בתק
באמצעות   )4( או  בעצמו  לציבור,  פתיחתו  של  בדרך  עסקי  או  ציבורי  מקום  מפעיל 

ה    ); 1(8אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור בתק
באמצעות מפע  )5( או  בעצמו  לציבור,  פתיחתו  של  בדרך  עסקי  או  ציבורי  מקום  יל 

ו במקום, כאמור  יעת העברת רסס בדלפק שירות, אם יש אחר, בלי שהציב מחיצה למ
ה    );3(8בתק

באמצעות   )6( או  בעצמו  לציבור,  פתיחתו  של  בדרך  עסקי  או  ציבורי  מקום  מפעיל 
א מסכה  עוטה  ו  שאי אדם  למקום  יס  שהכ עוטה  אחר,  ו  שאי לאדם  שירות  תן  ו 

ה    )(א);5(8מסכה, כאמור בתק
באמצעות   )7( או  בעצמו  לציבור,  פתיחתו  של  בדרך  עסקי  או  ציבורי  מקום  מפעיל 

ה  יין חובת עטיית מסכה, כאמור בתק   )(ב);5(8אחר, בלי שתלה שלט לע
באמצעו  )8( או  בעצמו  לציבור,  פתיחתו  של  בדרך  עסקי  או  ציבורי  מקום  ת מפעיל 

ה  אחר, בלי שסימן במקום, במקומות המיועדים לתור, מקומות לעמידה כאמור בתק
8)7;(  
באמצעות   )9( או  בעצמו  לציבור,  פתיחתו  של  בדרך  עסקי  או  ציבורי  מקום  מפעיל 

ה  יין שמירת מרחק כאמור בתק   );7(8אחר, בלי שהציב שלט לע
לציבור  )10( פתיחתו  של  בדרך  עסקי  או  ציבורי  מקום  באמצעות מפעיל  או  בעצמו   ,

וסעים   יין מספר ה יסה למעלית, אם יש מעלית במקום, לע אחר, בלי שתלה שלט בכ
ה    );8(8המותר, כאמור בתק

והפעיל    )11( שקבע  בלי  אחר,  באמצעות  או  בעצמו  עסקי,  או  ציבורי  מקום  מפעיל 
שים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהי יסת הא ון לוויסות כ ג ם  מ

ה    (א);9המותר כאמור בתק
שלט   )12( שהציב  בלי  אחר,  באמצעות  או  בעצמו  עסקי,  או  ציבורי  מקום  מפעיל 

ה  יין מספר השוהים המותר, כאמור בתק   (ב);9לע
ה  א)12( יגוד לתק ה, ב   (א); 10המתפלל עם אדם אחר במב
רה על  המפעיל מקום ציבורי או עסקי, לאחר שראש השירות או רופא מחוזי הו  )13(

ה     (א).12סגירת המקום, כאמור בתק
"מפעיל"    (ב)   זו,  ה  עסק    –בתק הוא  ואם  (א),  ה  מש ת  בתק כאמור  מקום  שמפעיל  מי 

סעיף   לפי  רישוי  התשכ"ח  1טעון  עסקים,  רישוי  היתר  1968- לחוק  או  רישיון  לגביו  דרש  ש  ,
  בעל הרישיון או ההיתר.  –לאותו חוק  4כמשמעותם בסעיף 

שין   עו

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תשפ"א
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עבירה   .14 היא  השלישית,  שבתוספת  א'  בטור  המפורטות  מההוראות  הוראה  על  עבירה 
הל   ית.מי

ה    .15 הלית כאמור בתק הלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב' בתוספת   14לעבירה מי ס מי יהיה ק
  השלישית.

בסעיף    .16 כמשמעותה  חוזרת  הלית  מי לעבירה  הקצוב  הלי  המי ס  העבירות 2הק לחוק  (ג) 
ה  הלי האמור בתק ס המי הליות, יהיה כפל הק יין.15המי   , לפי הע

הקצ  .17 הלי  המי ס  הקבוע הק ס  מהק חמישית  בשיעור  יהיה  משכת  הלית  מי לעבירה  וב 
ה   קבע בהתראה כאמור בסעיף  15בתק משכת העבירה לאחר המועד ש יין, לכל יום שבו  , לפי הע

הליות1(ב8   .) לחוק העבירות המי

ות אלה (להלן   .18 הלי לפי תק ס מי הגורם המוסמך), הוא כמפורט   –הגורם המוסמך להטיל ק
יין: להלן,   לפי הע

ה   )1( יין עבירה לפי תק   שוטר;  –א) 12(-) ו1(א)(13לע
ה   )2( יין עבירה לפי תק   כל אחד מאלה: –)  13(-) ו12() עד 2(א)(13לע

  שוטר;  (א)
פקח    (ב) וכן  דין,  כל  לפי  פיקוח  סמכויות  לו  ות  תו ש ה  המדי עובד  שהוא  מפקח 

סעי לפי  הלאומיים  ים  והג הטבע  רשות  הל  מ ה  לאומיים,    58ף  שמי ים  ג לחוק 
"ח צחה, התש   ;1998-שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי ה

(  (ג) התש"ף  בסיוון  ט"ו  יום  עד  שהוסמך  מקומית  רשות  י    7עובד  לפי 2020ביו  (
הליות;5סעיף    (ב) לחוק העבירות המי

והפיקוח    (ד) האכיפה  לייעול  חוק  לפי  שהוסמך  מסייע,  פקח  לרבות  י,  עירו פקח 
  ;2011-יים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"אהעירו

) לחוק רישוי עסקים,  1) או (ב)(2(א)(28עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף    (ה)
  ; 1968-התשכ"ח

(א) לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה  3עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף    (ו)
  . 2008-סמכויות פקחים), התשס"ח –סביבתית 

  

ות אלה, יהיו לשוטר סמכויות אלה:  .19   לשם אכיפת ההוראות לפי תק
יגוד להן;   )1( ות או להפסיק פעילות ב   להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתק
ות;   )2( יסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התק וע כ   למ
עש  )3( ה התקהלות  פיזור  על  ה  להורות  תק להוראות  יגוד  ב זה    4ית  יין  לע ויחולו 

  ; ) לחוק3(א)(27הוראות סעיף 
של    )4( מצא מקום מגוריו  היישוב שבו  תחבורה מתחום  כלי  או  אדם  יציאה של  וע  למ

ה  יגוד לתק וסע בכלי התחבורה, ב   (ב); 2האדם או של 
יו ולמסור לו כל ידיעה או מסמך; סי  )5( רב אדם לדרישה  לדרוש מכל אדם להזדהות לפ

  ); 4כאמור, רשאי שוטר להורות כאמור בפסקה (
תן שוטר לפי   )6( יין לשם מילוי דרישה או הוראה ש סיבות הע להשתמש בכוח סביר ב

  ), אם סירב לאותה דרישה או הוראה.4פסקה (
  

ות אלה ביום כ"ט באלול התש"ף (  .20   . 14.00), בשעה 2020בספטמבר  18תחילתן של תק

ות אלה עד יום    .21   ).2020באוקטובר  14בתשרי התשפ"א ( כ"ותוקפן של תק
  

  

תק  .22 לפי  הצהרה  הגשת  לגביו 1(8ה  חובת  עסקי שהוגשה  או  ציבורי  מקום  על  תחול  לא   (
ה   תק (הוראת  1(7הצהרה לפי  ה החדש  גיף הקורו מיוחדות להתמודדות עם  סמכויות  ות  לתק  (

התש"ף פעילות),  (הגבלת  לגביו 2020-שעה)  שחלה  או  אלה,  ות  תק של  תחילתן  ערב  וסחן  כ  ,

  הלית עבירה מי

הלי קצוב  ס מי   ק

הלית   עבירה מי
  משכת 

הגורם המוסמך  
הלי ס מי   להטלת ק

הלית   עבירה מי
  חוזרת 

  סמכויות שוטר 

  תחילה 

  תוקף
  )  3תק' (מס' 

  2020-תשפ"א

  מעבר הוראת

  2020-תק' תשפ"א

  2020-תק' תשפ"א

)  3תק' (מס' 
  2020-תשפ"א

)  3תק' (מס' 
  2020-תשפ"א

)  3תק' (מס' 
  2020-תשפ"א
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ה  ות האמורות.25תק   (א) לתק

ות אלה, בתקופה שמיום ה' בתשרי התש"ף (על אף הא  (א)  .23 ) 2020בספטמבר    23מור בתק
  –), יראו כאילו 2020באוקטובר  2בתשרי התשפ"א (  דעד יום י"

ה    )1( שירותים 2(2בתק קבלת  או  יים  חיו "מוצרים  זה,  יין  "לע בא  בסופה   ,(
יים"   או   –חיו סוכה  יית  לב המשמשים  ואבזרים  ומוצרים  ים  המי ארבעת  לרבות 

הג כפרות";   לקיום מ
ה    )2( ה"  ),  1(7בתק היגיי "מוצרי  ים אחרי  המי ארבעת  למכירת  מקום  "וכן  בא 

מקום   או  אלה  מוצרים  מכירת  לשם  סוכה,  יית  לב המשמשים  ואבזרים  ומוצרים 
הג כפרות".   המשמש לקיום מ

(  (ב)   התש"ף  באלול  כ"ט  שמיום  בתקופה  אלה,  ות  בתק האמור  אף  בספטמבר    18על 
, יראו כאילו 5:00), בשעה  2020בספטמבר    21, עד יום ג' בתשרי התשפ"א (17:00), בשעה  2020

–  
ה   )1( ה (ג) בא:5בתק ת מש   , אחרי תק

למרות    )1"(ג למעט  מגוריו,  מקום  ו  שאי מגורים  במקום  אדם  ישהה  לא 
ה    .";2המפורטות בתק

ה   )2(   ) בא:3(א), אחרי פסקה (13בתק
מגורי  א)3"( במקום  ה  השוהה  לתק יגוד  ב מגוריו,  מקום  ו  שאי שלא  1(ג5ם   ,(

ה האמורה."; ויה בתק   למטרה המ
ה   )3(   – 18בתק

ה 1בפסקה (  (א) ה 1(א)(13), במקום "תק   א)";3(-) ו 1(א)(31)" בא "תק
(  (ב) ה  2בפסקה  "תק אחרי  (2(א)(13),  עד  ה  13)  תק "למעט  בא   "(
  א)";3(א)(13

  בא: ) 3בתוספת השלישית, אחרי פרט (  )4(
  

  
  טור א'

הליות    העבירות המי
  טור ב' 

הלי קצוב בשקלים חדשים  ס מי   ק
  " 500  א) 3(א)(13  א) 3"(

  

ות סמכויות מיוחדות   (ג)   ות אלה, בתקופה שממועד פרסומן של תק על אף האמור בתק
והגבלת   הציבורי  במרחב  השהייה  (הגבלת  שעה)  (הוראת  החדש  ה  הקורו גיף  עם  להתמודדות 

), יראו  2020באוקטובר    12, עד יום כ"ד בתשרי התשפ"א (2020-), התשפ"א3קון מס'  פעילות) (תי
  –כאילו 

ה   )1(   , בסופה בא: 5בתק
מקום;   "(ה) באותו  הגרים  שים  א למעט  אחר,  אדם  עם  בסוכה  אדם  ישהה  לא 

ות, העשויים מבד או מחומר אחר,    –"סוכה"   ה ארעי, המתוחם בצדדיו בדפ מב
  מר אחר.";והמחופה בסגך או בחו

ה   )2( י פסקה (13בתק   ) בא:4(א), לפ
ה  ב)3"( יגוד לתק   (ב);"; 5השוהה בסוכה עם אדם אחר, ב

ה   )3(   – 18בתק
ה  1בפסקה (  (א) ה  12(-) ו1(א)(13), במקום "תק ב) 3), (1(א)(13א)" בא "תק

  א)";12(-ו
(  (ב) ה  2בפסקה  "תק במקום  (2(א)(13),  עד  ו12)  ה  13(-),  "תק בא   "(
  )";13( -) ו12) עד (4), (3), (2)((א13

י פרט (  )4(   ) בא:4בתוספת השלישית, לפ
  

  
  טור א'

הליות    העבירות המי
  טור ב' 

הלי קצוב בשקלים חדשים  ס מי   ק

חגי   – הוראת שעה
  תשרי

  2020-תק' תש"ף
  )  3תק' (מס' 

  2020-תשפ"א

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תשפ"א

)  3תק' (מס' 
  2020-תשפ"א
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  " 500  ) ב3(א)(13  ) ב3"(
  

  

בתקופה    .24 אלה,  ות  בתק האמור  אף  מיוחדות על  סמכויות  ות  תק של  פרסומן  שממועד 
והגבלת  הציבורי  במרחב  השהייה  (הגבלת  שעה)  (הוראת  החדש  ה  הקורו גיף  עם    להתמודדות 

, יראו )2020באוקטובר    13בתשרי התשפ"א (  כ"ה, עד יום  2020-), התשפ"א3פעילות) (תיקון מס'  
  –כאילו 

ה    )1( עד  13(א)(2בתק של  במרחק  מתקיימת  ה  שההפג "ובלבד  בא  בסופה   ,(1,000 
ה";   מטרים ממקום המגורים של המשתתף בהפג

ה   )2(   בא:  4במקום תק
  ורי ובמקום ציבורי או עסקי איסור התקהלות במרחב הפרטי והציב"
ה    (א)  .4 , לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל 2בלי לגרוע מהאמור בתק

שים בה עולה על ההתקהלות המותרת,  התקהלות בתפילה או בטקס דתי, שמספר הא
זה, "התקהלות מותרת"   יין  או עסקי; לע או במקום ציבורי    20עד    –במרחב הפרטי 

שים בשטח פתוח וע ה וגם   10ד  א ה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מב שים במב א
שים.  20עד  –שטח פתוח    א

ה    (ב)   , לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל 2בלי לגרוע מהאמור בתק
שים בה עולה על ההתקהלות   ה, בתפילה או בטקס דתי, שמספר הא התקהלות בהפג

ה  המותרת, או ללא שמירת מרחק בין המשתתפים כא , במרחב הציבורי;  3מור בתק
יין זה, "התקהלות מותרת"  ה (א)." –לע ת מש   כהגדרתה בתק

  

  
ה   ספת תו    ראשו

ה (   ) )(א)2(ב)(4תק
אן   אבו ס

  פחם-אום אל
  אופקים

  אור עקיבא
  אזור

  אכסאל
  אלעד

  אשדוד
  אשקלון

  גרביה-באקה אל
  באר שבע

  בית דגן
  בית שאן

  בית שמש
י ברק   ב
  בסמ"ה

ה   בע
  מכר-ג'דיידה

  ג'ולס
  גדרה

  דבוריה

  2020-תק' תש"ף

  –הוראת שעה 
התקהלות בעת הכרזה 
על מצב חירום מיוחד 

ה גיף הקורו   בשל 
  )  3תק' (מס' 

  2020-תשפ"א
  )  4תק' (מס' 

  2020-תשפ"א
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  אסד-דייר אל
  טייבה (בעמק)  –הגלבוע 
  אעורה  –הגלבוע 
דלה  –הגלבוע    צ

  זכרון יעקב
  ברקת  –חבל מודיעין 

  חדרה
  חולון

  חצור הגלילית
  טורעאן

  טייבה
  טירה

  טמרה
ה   יב

  ירוחם
ות:  –רושלים י   שכו

  עיסווויה  –אטור 
ציב   ארמון ה

ה ו   אר
  באב א זהרה

א י   בית ח
  בית צפאפא

  בקעה
  גבעת הוורדים

  גבעת מרדכי
  גבעת שאול

ים   גו
ית   המושבה הגרמ

  העיר העתיקה
וף   הר 

  ואדי ג'וז
  אום טובא  –צור באהר 

  טלביה
  כפר עקב

  מאה שערים
  מרכז העיר
  ווה יעקב

תא    ט שועאפ –מץפץ  –ע
  פסגת זאב

ה   קטמון היש
  רוממה
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  רחביה
  רסקו

  שיח ג'ראח
  תלפיות

  כאבול
  סמיע-כסרא

  כפר יאסיף
דא   כפר מ
  כפר קאסם

  כפר קרע
  לוד

  כרום-מג'ד אל
  מג'דל שמס
  מגדל העמק

  מזרעה
  שדות מיכה  –מטה יהודה 

שה    קוטוף -אום אל –מ
שה    מייסר  –מ
  משהד

ימין  –חל שורק    יד ב
ה   ס ציו

  צרת
  תיבות

  יהת
ין   סח'

  עיילבון
  עילוט

  עין מאהל
  עראבה
  ערערה

  פוריידיס
  פתח תקווה

  צפת
סווה   קל
  קריית גת

  קריית יערים
  קריית מלאכי
  קריית עקרון

ה   קריית שמו
  ראשון לציון

  רחובות



ה החדש (הוראת שעה) (הגבלת  גיף הקורו ות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם  תק
  2020-השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), תש"ף 

  וסח מלא ומעודכן 
  

14  

  המאגר המשפטי הישראלי    nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע 
C:\Users\yaron\Downloads\502_363 (4).doc  

ה   ריי
  רכסים
ם -אום אל –שבלי    ג

  כפר חב"ד –שדות דן 
גב    מעגלים  –שדות 

  שדרות
גב    איבים  –שער ה

  שפרעם
  תל שבע

  
ייה    תוספת ש

ה (   ) )1( 8תק
גיף   עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  ות  בתק דרשות  ה הפעולות  יישום  בדבר  התחייבות 

(הגבלת   שעה)  (הוראת  החדש  ה  והגבלת  הקורו ציבוריים  במקומות  התש"ףשהייה  -פעילות), 
חתמה ב2020 ערכה ו ת              בחודש              ביום              , ש ידי              בש             על 

זהות ב              מס'  המקום   / העסק  כמחזיק   / כבעל  או (            המכהן  העסק  וכתובת  שם 
  המקום):

ות    .1 בתק המפורטים  אים  בת עומד  העסק  או  המקום  כי  מצהיר  י  ות 9-ו  8  ,7א לתק  ,
(הגבלת  סמכו שעה)  (הוראת  החדש  ה  הקורו גיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  שהייה יות 

  .2020-פעילות), התש"ףבמקומות ציבוריים והגבלת 
בריאות   .2 על  שמירה  לטובת  בעסק  או  במקום  האמורים  אים  הת לקיום  לחובתי  מודע  י  א

  הציבור.
ה במקום או בעסק הוא:    .3 ה הקורו             שמו של ממו
  ולראיה באתי על החתום:  .4
  

  חתימה ____________________   
  

  שלישית תוספת  
ות (   ) 15- ו 14תק

  

  
  טור א'

הליות    העבירות המי
  טור ב' 

הלי קצוב בשקלים חדשים  ס מי   ק
  500  ) 1(א)(13  ) 1(
  5,000  ) 2(א)(13  ) 2(
  500  ) 3(א)(13  ) 3(
  2,000  ) 4(א)(13  ) 4(
  2,000  ) 5(א)(13  ) 5(
  1,000  ) 6א)((13  ) 6(
  1,000  ) 7(א)(13  ) 7(
  2,000  ) 8(א)(13  ) 8(
  1,000  ) 9(א)(13  ) 9(
  1,000  ) 10(א)(13  ) 10(
  2,500  ) 11(א)(13  ) 11(
  2,000  ) 12(א)(13  ) 12(
  500  א) 12(א)(13  א) 12(

  5,000  ) 13(א)(13  ) 13(
  

  2020-תשפ"אתק' 
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יהו  )2020 בספטמבר 17התש"ף ( כ"ח באלול ת ימין    ב

  ראש הממשלה  

  
  
  

בו  ויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר  ויים על עריכה ושי   הקש כאן   -הודעה למ
  
  

ויים במסמכי פסיקה, חקיקה ו ויים על עריכה ושי בו הודעה למ   הקש כאן   -עוד באתר 
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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)  
  *2020-), תש"ףהגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות(

לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם   25עד    23-ו  12,  8,  4בתוקף סמכותה לפי סעיפים    
לאחר שהתקיים האמור בסעיף החוק),    –(להלן    2020-הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ףנגיף  

  מתקינה הממשלה תקנות אלה: , )(א) לחוק2(ד)(4
  

  פרק א': הגדרות ופרשנות 

  –בתקנות אלה    )(א  . 1
  אדם החייב בבידוד לפי צו בידוד בית;  –"אדם החייב בבידוד"   
  כהגדרתו בחוק הטיס;   –איש צוות"  "  

  

"דייל",  איש  "   כהגדרתם בתקנות   –"ספר עזר למבצעים"  "טיסה מסחרית",  צוות אוויר", 
  ההפעלה; 

  

האירופיות"     בתעופה,   –"ההנחיות  הציבור  בריאות  על  לשמירה  וההמלצות  ההנחיות 
  הכלולות במסמכים אלה: 

  המדריך האירופי לניהול אנשי צוות;  )1(
  טיס;  המדריך האירופי לניקוי וחיטוי כלי  )2(
  הפרוטוקול האירופי לשמירה על בריאות בתעופה;  )3(

  כהגדרתם בצו בידוד בית; –ו"מחלים"  , "מגע הדוק"חולה""  
  

  ; 2011-חוק הטיס, התשע"א –"חוק הטיס"    
  ;1988-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח –"חוק השוויון"   
  טיסה שנקודת המוצא, הביניים או היעד שלה, היא במדינה זרה;   –לאומית" -"טיסה בין  
בשדה תעופה המשמש לרישום נוסעים לטיסה, לתהליכי מקום תחום    –"טרמינל הנוסעים"    

  בידוק לנוסעים לפני טיסה ואחריה, ולהמתנת נוסעים לעלייה לכלי הטיס, כולל אזורי מסחר;
מדריך לניהול אנשי צוות בקשר למגיפת הקורונה   –"המדריך האירופי לניהול אנשי צוות"    

)Guidance on Management of Crew Members in relation to the SARS–CoV–2 pandemic  ,(
(  2מהדורה מס'   ), שפרסמה הסוכנות האירופית לבטיחות  2020ביוני    30מיום ח' בתמוז התש"ף 

התעופה, המצוי לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות ובאתר האינטרנט של רשות  
  התעופה האזרחית;

טיס"     כלי  וחיטוי  לניקוי  האירופי  (מדר  –"המדריך  טיס  כלי  וחיטוי  לניקוי   Interimיך 
guidance on Aircraft Cleaning and Disinfection in relation to the SARS–CoV–2 pandemics  ,(

), המצוי לעיון הציבור באתר האינטרנט של  2020ביוני    30מיום ח' בתמוז התש"ף (  2מהדורה מס'  
  חית; משרד הבריאות ובאתר האינטרנט של רשות התעופה האזר

 20לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף    2כהגדרתו בסעיף    –"המנהל"    
  לפקודה האמורה;

לחוק רשות התעופה האזרחית,    6כמשמעותו בסעיף    –מנהל רשות התעופה האזרחית"  "  
 

  .1988עמ'  14.8.2020מיום   8695ק"ת תש"ף מס' פורסמו  *
מיום  8709ק"ת תש"ף מס' . אושרו 2020- תק' תש"ף – 2054עמ'  23.8.2020מיום   8707ק"ת תש"ף מס' תוקנו 

  .2020-החלטה תש"ף – 2066עמ'  23.9.2020
  .2074עמ'  25.8.2020מיום   8710ק"ת תש"ף מס' ת"ט 

מיום  8755ק"ת תש"ף מס' אושרו  . 2020-) תש"ף2תק' (מס'   – 2682עמ'  10.9.2020מיום  8749ק"ת תש"ף מס' 
  .2714עמ'  15.9.2020

  ת שעה.(ב) לענין הורא1; ר' תקנה 2020-תק' תשפ"א – 86עמ'  1.10.2020מיום  8801ק"ת תשפ"א מס'  

  הגדרות ופרשנות

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-ת"ט תש"ף
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  ;2005-התשס"ה
  

  אחד מאלה: –"מפעיל אווירי"   
  בעל רישיון הפעלה אווירית לפי סימן ג' לפרק ב' לחוק הטיס;  )1(
שנתנה    )2( כאמור,  אווירית  הפעלה  לרישיון  מקביל  רישיון  המוסמכת    הרשות בעל 

  ; במדינה זרה
  

תעופה"  "מפ   שדה  לחוק   –עיל  ב'  לפרק  ו'  סימן  לפי  תעופה  שדה  להפעלת  רישיון  בעל 
  הטיס;

יוצא"     בין  –"נוסע  בטיסה  כנוסע  מישראל  לצאת  בכוונה  הנוסעים  לטרמינל  שהגיע  -מי 
  לאומית; 
  לאומית;-מי שנכנס לישראל כנוסע בטיסה בין –"נוסע נכנס"   
סיכונים"  "   בטיחות    –ניהול  סיכוני  ג'שמעותו  כמניהול  ניהול   בפרק  מערכת  לתקנות 

  בטיחות; 
  

בתעופה"     בריאות  על  לשמירה  האירופי  בריאות   –"הפרוטוקול  על  לשמירה  פרוטוקול 
מיום ח'  2), מהדורה מס' COVID–19 Aviation Health Safety Protocolבתעופה בשל נגיף הקורונה (

ה והמרכז האירופי  ), שפרסמו הסוכנות האירופית לבטיחות התעופ2020ביוני    30בתמוז התש"ף (
) מחלות  ומניעת  המצוי ECDC – European Center for Disease Prevention and Controlלבקרה   ,(

התעופה   רשות  של  האינטרנט  ובאתר  הבריאות  משרד  של  האינטרנט  באתר  הציבור  לעיון 
  האזרחית; 

בית"     בידוד  והוראות    –"צו  בית  (בידוד  החדש)  הקורונה  (נגיף  העם  בריאות  שונות) צו 
  ;2020-(הוראת שעה), התש"ף

אישי"  "   מגן  כגון מסכת    –ציוד  הקורונה,  בנגיף  הידבקות  להגנה מפני  וציוד  לבוש  פרטי 
  ; ת מגןפנים, כפפות, חליפ

  

  ;(נמחקה) –קצין ביקורת גבולות" "  
  

  יחס בין שני בני אדם שהוא אחד מאלה: –"קרבה מותרת"   
זה  הם אנשים הגרים באותו מקום  )1( ובכלל  , כהגדרתם בתקנות הגבלת הפעילות, 

  הם עתידים להיות אנשים כאמור במדינת היעד;
אחד מהם הוא קטין או אדם עם מוגבלות ואחד מהם מלווה את הקטין או מסייע    )2(

  לאדם בשל מוגבלותו, לפי העניין;
בין   תעופה  לישרא  –לאומי"  -"שדה  הכניסה  צו  לפי  גבול  כתחנת  שנקבע  תעופה  ל שדה 

  ;1987-(תחנות גבול), התשמ"ז
ישראל"     האוכלוסין,   –"תושב  מרשם  בחוק  כמשמעותו  האוכלוסין  במרשם  שרשום  מי 

  ;1965-התשכ"ה
  כל אחד מאלה:  –"תסמינים"    

  מעלות צלזיוס או יותר;  38חום גוף של   )1(
קושי    )2( או  שיעול  למעט  אחר,  חד  נשימתי  תסמין  או  בנשימה  קושי  או  שיעול 

אלרגיה; לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב  נובע ממצב כרוני כגון אסתמה או  בנשימה ה
  ;תסמין

  שינוי בחוש הטעם או בחוש הריח;   )3(
  

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש   – הגבלת הפעילות" "תקנות  
  ;2020-הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף(

  ; 1981-תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב  –"תקנות ההפעלה"   
  .2017-תקנות הטיס (מערכת ניהול בטיחות), התשע"ח –"תקנות מערכת ניהול בטיחות"   
לצו  ה  3בכל מקום בתקנות אלה שהוטלה בו חובה על אדם לעטות מסכה לפי סעיף    (ב)  

  מכוח הסעיף האמור.  אותו אדם לא יהיה חייב בעטיית מסכה אם הוא אינו חייב בכך בידוד בית, 

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף
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  פרק ב': טרמינל הנוסעים 

  –לאומי -מפעיל שדה תעופה בין  . 2
  שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנות אלה;  ימנה מבין עובדיו עובד  )1(
אלה;    יסדיר  )2( תקנות  לפי  בחובותיו  עמידה  לשם  עבודה  ושיטות  עבודה  נוהלי  ויישם 

  –  יהיו נוהלי עבודה ושיטות עבודה כאמור
בשים לב לזכויות ולצרכים של אנשים עם צרכים מיוחדים, ובכלל זה אנשים עם    (א)

לחוק    1מא19ות עם מורשה לנגישות השירות כמשמעותו בסעיף  מוגבלות, ובהתייעצ
  השוויון, וכן בשים לב לזכויות ולצרכים של קטינים; 

  ככל האפשר, בשים לב להנחיות האירופיות;   (ב)
אחר    )3( בתפקיד  או  בטחוני  בבידוק  מטעמו  למועסקים  יסופק,  כי  יבטיח  או  יספק, 

שם ביצוע תפקידיהם תוך מזעור חשיפתם  המחייב קרבה לנוסע, ציוד מגן אישי הנדרש ל
  להידבקות בנגיף הקורונה, וידריכם לגבי השימוש בו;

תקנות    )4( וביישום  ביטחוני,  בבידוד  מטעמו  מעסיק  שהוא  מי  את  בדבר 9-ו  6ידריך   ,
) יישומן כאמור בפסקה  הדרכה כאמור תכלול   ), כעדכונן מזמן לזמן;2תקנות אלה ואופן 

ורכיהם של אנשים עם מוגבלות בכל הקשור לתקנות אלה ולהוראות הסבר על זכויותיהם וצ
של  שונים  סוגים  לגבי  זה  ובכלל  הקורונה,  נגיף  עם  להתמודדות  הנוגעות  נוספות 

ביטוי   לידי  לבוא  עשויים  הם  כיצד  מתן מוגבלויות,  או  הביטחוני  הבידוק  עריכת  בעת 
  חוני או מתן השירות; בעת עריכת הבידוק הביט, ומה הוא המענה הנדרש לכך השירות

א'    )5( חלק  לפי  הערוך  בנוסח  חתומה  הצהרה  האזרחית  התעופה  רשות  למנהל  יגיש 
  לתוספת הראשונה, ולפיה הוא מקיים את האמור בפרק זה.

  

בין  . 3 תעופה  שדה  הפעלת  הגבלת -לעניין  תקנות  התעופה  שדה  מפעיל  על  יחולו  לאומי, 
  : ים אלההפעילות בשינוי

  ;(נמחקה)  )1(
)(ב) לתקנות הגבלת הפעילות, האמור בה יחול בשינויים  4(7לעניין חובתו לפי תקנה    )2(

  אלה: 
  לא ייקראו; –המלים "ככל האפשר"   (א)
מעלות צלזיוס או יותר,    38על אף האמור בצו בידוד בית, נוסע יוצא שחום גופו    (ב)

נוספת, חום  מדידת  לו  תיערך  כי  לבקש  דיחוי  שתיערך    רשאי  לכניסה  בלא  בסמוך 
  לטרמינל הנוסעים במקום מבודד;

הוא    (ג) הנוסע  של  גופו  חום  כי  הנוספת  בבדיקה  יותר    38נמצא  או  לא    –מעלות 
  תותר כניסתו לטרמינל הנוסעים;

מעלות צלזיוס או יותר, יתיר לו   38נמדד חום גופו של נוסע נכנס ונמצא כי הוא    (ד)
יכנס לטרמינל לשם קבלת טיפול רפואי או לשם יציאתו כדין מפעיל שדה התעופה לה

; מפעיל שדה התעופה יבטיח, ככל האפשר, כי מעבר הנוסע כאמור  מן הטרמינל בלבד
  ;בטרמינל הנוסעים יבוצע באופן המצמצם את הסיכון להדבקה בנגיף הקורונה

התיר למפעיל  ) לתקנות הגבלת פעילות, המנהל רשאי ל 1(ב)(9על אף האמור בתקנה    )3(
ולאפשר  תעופה,  בשדה  משותף  אכילה  במתחם  וכיסאות  שולחנות  להציב  תעופה  שדה 
בנגיף  להידבקות  הסיכון  צמצום  לשם  עליהם  שיורה  בתנאים  בו,  אכילה  לצורך  ישיבה 
ולעניין  ביניהם,  והמרחק  והכיסאות  השולחנות  של  ומספרם  מיקומם  לעניין  הקורונה, 

  הניקיון וההיגיינה במתחם זה.
  

ובין  מעבר הנוסעים בין טרמינל הנוסעים לכלי הטיס  מפעיל שדה התעופה יארגן את    (א)  . 4
  ., ככל האפשר, באמצעות גשר הליכה נייד (שרוול)כלי הטיס לטרמינל הנוסעים

לטרמינל    (ב)   הטיס  כלי  בין  או  הטיס  לכלי  הנוסעים  טרמינל  בין  הנוסעים  מעבר  בוצע 
אוטובוס,   באמצעות  באוטובוס  הנוסעים  הנוסעים  מחצית  מספר  על  יעלה  הנוסעים  לא  מקיבולת 

  .המרבית המותרת לפי הוראות יצרן האוטובוס
  

ות מפעיל שדה אחרי
  כללי –תעופה 

שינויים ביישום 
חובות לפי תקנות 

  הגבלת הפעילות 

מעבר נוסעים בין  
טרמינל הנוסעים לבין  

  הטיס כלי
  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  )  2תק' (מס' 
  2020-תש"ף
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מפעיל שדה התעופה יביא לידיעת ציבור הנוסעים את תקנות הגבלת הפעילות ותקנות אלה   . 5
לדרישות מהנוסע, אופן יישומן, והעונש על הפרתן,  למגבלות הכניסה לטרמינל הנוסעים,  הנוגעות  

בנגיף   להידבקות  הסיכון  צמצום  לשם  הנוסעים  לציבור  מומלצות  פעולות  בעת  וכן  הקורונה 
והכולהשה התעופה,  בשדה  מידע    ייה  ועלוני  שילוט  מתאימים;  מידע  ועלוני  שילוט  באמצעות 

  –כאמור 
  יהיו בשפות עברית, ערבית ואנגלית;   )1(
  ; 4חלק  1918יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות לפי ת"י   )2(
  הוא יוצב בכניסה לטרמינל הנוסעים וכן ברחבי הטרמינל; –לעניין שילוט    )א2(
ויימסרו לבקשת אנשים  הם יהיו זמינים ברחבי טרמינל הנוסעים  –ין עלוני המידע לעני  )3(

באמצעות  לרבות  השירות,  ולקבלת  למידע  נגישות  להם  שיבטיח  באופן  מוגבלויות  עם 
  פישוט לשוני, סמלול ועיצוב ברור, לפי אופי המידע. 

  

הנוסעים,    (א)  . 6 לטרמינל  אדם  כניסת  למניעת  מנגנון  ויפעיל  יסדיר  התעופה  שדה  מפעיל 
  אלא אם כן התקיים בו אחד מאלה: 

  ; של האדם  הכניסה היא למטרות עיסוקו  )1(
  –הוא נוסע יוצא    )2(

  שהציג את שני אלה:   (א)
עות ממועד כניסתו  ש  4כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה בתוך    )1(

  וכן אחד מאלה:  לטרמינל הנוסעים כאמור
בתשרי   (א) ז'  יום  עד  הטיסה  כרטיס  רכישת  על  בכתב  אישור 

  );2020בספטמבר   25התשפ"א (
התחבורה   (ב) משרד  של  הכללי  המנהל  מאת  בכתב  אישור 

בתקנה   כאמור  בדרכים,  סמכויות  16(א)(2והבטיחות  לתקנות  )(ב) 
גיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת  מיוחדות להתמודדות עם נ

(בתקנה זו   2020-השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), התש"ף
  תקנות הגבלת השהייה במרחב הציבורי); –ובתוספת הרביעית 

הצהרה חתומה בידו, כי יצא ממקום המגורים או ממקום שהייה    (ג)
בתקנה   שפורטה  לפעולה  או  למטרה  התעופה  לשדה  אחר    2קבוע 

לתקנות הגבלת השהייה במרחב הציבורי, שמקום ביצועה הוא מחוץ  
שלא   או  כאמור,  שהייתו  מקום  או  מגוריו  מקום  נמצא  שבו  ליישוב 
בתוספת   כאמור  הפרטים  את  הכוללת  כאמור,  ביישוב  לקיימה  ניתן 
בכניסה   הנוסעים,  לשימוש  יעמיד  התעופה  שדה  מפעיל  הרביעית; 

  הרה כאמור;לטרמינל הנוסעים, טפסים למתן הצ
דרכון חוץ דיפלומטי, דרכון שירות חוץ, דרכון של מדינת חוץ   (ד)

ארגון  של  מסע  תעודת  שירות,  אשרת  או  דיפלומטית  אשרה  ובו 
או   שירות,  אשרת  או  דיפלומטית  אשרה  ובה  המאוחדות  האומות 
כך  על  המעידה  החוץ  משרד  מאת  ותעודה  חוץ  מדינת  של  דרכון 

הח במשרד  רשום  הדרכון  או  שנושא  דיפלומטי  סגל  כאיש  וץ 
בין בארגון  תפקיד  כבעל  או  בחוק  -קונסולרי  כהגדרתו  לאומי 

בין (ארגונים  יתר  וזכויות  מיוחדות),  -חסינויות  ומשלחות  לאומיים 
דיפלומטי",  1983-התשמ"ג חוץ  "דרכון  זו,  משנה  פסקת  לעניין   ;

שירות"   ו"אשרת  דיפלומטית"  "אשרה  חוץ",  שירות    –"דרכון 
  ;1952-לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב 17עיף כמשמעותם בס

  ; 30אישור כי הגיש למשרד הבריאות הצהרת בריאות כאמור בתקנה   )2(
תקנה    (ב) לפי  שנערכה  בבדיקה  גופו  לתקנות  4(8חום  השהייה )(ב)  הגבלות 

  מעלות צלזיוס או יותר; 38אינו  במרחב הציבורי
  הוא נוסע נכנס;  )3(

חובת מפעיל שדה 
תעופה על יידוע  

  הנוסעים
  2020-תק' תש"ף

הגבלות על כניסה 
  לטרמינל הנוסעים 

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף
  2020-תק' תשפ"א

  2020-תק' תשפ"א
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פנים  )4( בטיסה  נוסע  המראתה  א-הוא  שמועד  לטיסה  טיסה  כרטיס  שהציג  רצית, 
, וכן אישור, הצהרה או מסמך שעתיים ממועד כניסתו טרמינל הנוסעים כאמורבתוך  

  ;)(א) עד (ד)1)(א)(2(א)(6אחר כמפורט בתקנה 
הוא מלווה של נוסע שהוא קטין או של אדם עם מוגבלות או עם צרכים מיוחדים    )5(

  מת תהליכי הבידוק והעלייה לכלי הטיס. אחרים, הנזקק לליווי לשם השל
האמורים    (ב)   מהתנאים  תנאי  בו  התקיים  כן  אם  אלא  הנוסעים,  לטרמינל  אדם  ייכנס  לא 

לפי תקנת המשנה   הנוסעים  כניסתו לטרמינל  ומפעיל שדה התעופה התיר את  (א),  בתקנת משנה 
  האמורה. 
נו  (ג)   סע שכניסתו לטרמינל  מפעיל שדה התעופה רשאי לדרוש מכל נוסע או מלווה של 

שכניסתו   כך  על  המעיד  תג  בגדיו  על  גלוי  במקום  לענוד  (א),  משנה  תקנת  לפי  הותרה  הנוסעים 
לטרמינל הנוסעים הותרה, אם הדבר נדרש לשם הבטחת קיום תקנה זו; תג כאמור לא יכלול פרטים  

  מזהים של נוסע או מלווה כאמור.
לטרמי   (ד)   בכניסה  יקיים  לנוסע שמסירת  מפעיל שדה התעופה  לסיוע  הנוסעים עמדה  נל 

מחמת מוגבלותו; בעמדה לסיוע    אינה זמינה לו, או אינה אפשרית לו, בין השארהצהרת בריאות  
  יינתן לנוסע סיוע במילוי ההצהרה המקוונת והנפקת האישור על כך. 

  

בין  (א)  . 7 ב-נוסע בטיסה  ימסור  הנקוב בכרטיס    שלפני מועד ההמראההשעות    24-לאומית 
הטיס לכלי  העלייה  ולפני  א'  הטיסה  בחלק  כמפורט  לאיתורו  הנחוצים  ופרטים  אישיים  פרטים   ,

  לתוספת השנייה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות. 
פרטים    (ב)   ימסור  ישראל,  תושב  שאינו  נכנס  נוסע  (א),  משנה  בתקנת  האמור  על  נוסף 

ב' לתוספת השנייה, באופן מקוון באתר האינטרנט של  נוספים הנחו צים לאיתורו כמפורט בחלק 
  משרד הבריאות.

(ב)    (ג)   או  (א)  משנה  בתקנת  כאמור  נכנס  נוסע  שהוא  קטין  אותו    –לעניין  על  האחראי 
  קטין באותה טיסה רשאי למסור את המידע כאמור על אותו קטין.

  –) ד (געמידע שהתקבל לפי תקנות משנה (א)   (ד)  
חקירה    )1( עריכת  לצורך  וישמש  אחר,  מידע  מכל  בנפרד  הבריאות  במשרד  יישמר 

  אפידמיולוגית ולמטרה זו בלבד;
על נוסע נכנס  ימים מיום מסירתו; על אף האמור, מידע כאמור    20יימחק כאמור    )2(

  יימחק כעבור חצי שנה מיום מסירתו.  שאינו תושב ישראל
תושב  (ה)   שאינו  נכנס  למשרד    נוסע  מסר  כי  אישור  גבולות  ביקורת  לקצין  יציג  ישראל, 

; לעניין זה, "קצין ביקורת  30הבריאות פרטים כנדרש בתקנה זו וכן הצהרת בריאות כאמור בתקנה  
  . 1952-(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב15מי שמונה לכך לפי סעיף   –גבולות" 

  

  –כל השוהה בטרמינל הנוסעים   . 8
(ג),  6יענוד באופן גלוי תג המעיד כי כניסתו לטרמינל הנוסעים הותרה כאמור בתקנה    )1(

  אם נדרש לכך לפי אותה תקנה;
ה לצו בידוד בית, אלא אם כן הוא נדרש להסיר את המסכה  3יעטה מסכה לפי סעיף    )2(

  לצורך תהליכי בידוק לנוסעים;
בינו לבין כל אדם    2יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של    )3( אחר  מטרים לפחות 

  שאין לו עמו קרבה מותרת, לרבות בתורים. 
  

ולפני עלייתו לכלי הטיס יפנה לאלתר נוסע שחש בתסמינים בעת שהותו בטרמינל הנוסעים    . 9
נוסע לאותו  יעניק  כאמור  נציג  התעופה;  מפעיל שדה  לשם    לנציג של  הנדרש  ככל  והכוונה  סיוע 

  . , ויודיע על כך לאלתר למפעיל האוויריבשדה התעופההבטחת הגעתו המהירה לגורמי הבריאות 
  

  פרק ג': כלי הטיס 

פרק זה יחול על מפעיל אווירי המפעיל טיסה מסחרית להולכת נוסעים מישראל אליה    (א)  . 10
  בשטחה, בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב).או 

טיס    (ב)   כלי  המפעיל  כאמור,  אווירי  מפעיל  לעניין  (א),  משנה  בתקנת  האמור  אף  על 

חובת השוהים  
  בטרמינל הנוסעים 

סירת חובות נוסע למ
פרטים אישיים ופרטים  

  הנחוצים לאיתורו
  2020-תק' תש"ף

נוסע שחש בתסמינים 
  בטרמינל הנוסעים 

  2020-תק' תש"ף

תחולה על מפעיל 
  אווירי

  2020-תק' תש"ף
  2020-תק' תשפ"א

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף
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  –  30שמספר מושבי הנוסעים בו אינו עולה על 
  לא יחולו;  –) 2(א)(28-(ג) ו- ), ו4(-) ו3(א)(27, 18תקנות   )1(
  ל פה. (ב) יכול שייעשה בע24התדרוך הנדרש לפי תקנה   )2(

  –מפעיל אווירי    . 11
  ימנה מבין עובדיו עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנות אלה;   )1(
אלה;    יסדיר  )2( תקנות  לפי  בחובותיו  עמידה  לשם  עבודה  ושיטות  עבודה  נוהלי  ויישם 

  –  יהיו נוהלי עבודה ושיטות עבודה כאמור
צרכים מיוחדים, ובכלל זה אנשים עם    בשים לב לזכויות ולצרכים של אנשים עם   (א)

לחוק    1מא19מוגבלות, ובהתייעצות עם מורשה לנגישות השירות כמשמעותו בסעיף  
  השוויון, וכן בשים לב לזכויות ולצרכים של קטינים; 

  ככל האפשר, בשים לב להנחיות האירופיות;   (ב)
וך מזעור חשיפתם  יספק לאנשי הצוות ציוד מגן אישי הנדרש לשם ביצוע תפקידיהם ת  )3(

  להידבקות בנגיף הקורונה, וידריכם לגבי השימוש בו;
ידריך את מי שהוא מעסיק או שמועסק מטעמו בהפעלת הטיסות ומתן שירות לנוסע,    )4(

) יישומן כאמור בפסקה  ואופן  ), כעדכונם מזמן לזמן; הדרכה כאמור  2בדבר תקנות אלה 
עם מוגבלות, בכל הקשור לתקנות אלה   תכלול הסבר על זכויותיהם וצורכיהם של אנשים

סוגים  לגבי  זה  ובכלל  החדש,  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  הנוגעות  נוספות  ולהוראות 
הוא  ומה  ביטוח בעת קבלת השירות,  לידי  לבוא  כיצד הם עשויים  מוגבלויות,  שונים של 

  המענה הנדרש לכך בעת מתן השירות; 
הצה   )5( האזרחית  התעופה  רשות  למנהל  ב'  יגיש  חלק  לפי  הערוך  בנוסח  חתומה  רה 

  לתוספת הראשונה, ולפיה הוא מקיים את האמור בתקנות אלה. 
  

טרם מכירת כרטיס טיסה, המפעיל האווירי בבלי לגרוע מחובות גילוי לנוסע לפי כל דין,    . 12
אדם   כל  או  הוא  כי  כרטיס הטיסה  רוכש  לידיעת  לא    שבעבורויביא  כרטיס הטיסה  את  רכש  הוא 

  .30י לטוס אלא אם כן התקיימו לגביו דרישות תקנה  יהיה רשא
  

לנוסעים,    . 13 יעביר  אווירי  ל  48בין  מפעיל  הנקוב   24-שעות  ההמראה  מועד  לפני  שעות 
  אלה:  , מידע לגבי כלבכרטיס הטיסה

  ;30כי נוסע לא יהיה רשאי לטוס אלא אם כן התקיימו לגביו דרישות תקנה   )1(
לו   )2( שמסר  כפי  ממנה,  וביציאה  היעד  למדינת  בכניסה  החלים  הציבור  בריאות  כללי 

  מפעיל שדה התעופה במדינת היעד, אם נמסר;
וכלל   )3( הנחיתה,  ושל  ההמראה  של  התעופה  בשדה  הצפוי  הבידוק  תהליכי  י  משך 

עטיית   חובת  אם חלה,  תג מזהה  ענידת  חובת  לגבי  לרבות  הנוסעים,  ההתנהגות בטרמינל 
  , כפי שמסר לו מפעיל שדה התעופה, אם מסר; ושמירת מרחקמסכות 

  –כללי ההתנהגות בכלי הטיס, ובכלל זה   )4(
 29-ו  20לפי תקנות    הסדיר ויישםכללי העלייה לכלי הטיס והירידה ממנו שהוא    (א)

  יין; לפי הענ
  ; 25לפי תקנה  הסדיר ויישם צמצום השירות בטיסה שהוא   (ב)
משך הזמן המרבי המומלץ לשימוש באותה מסכה במהלך הטיסה, נסיבות שבהן    (ג)

  יש צורך להחליף מסכה, ואופן הטיפול במסכה משומשת; 
  העונשים על הפרת תקנות אלה.  )5(

  

  –י יבטיח כי מפעיל אוויר  . 14
מתן   )1( לשם  חיונית  אליו  כניסתם  כן  אם  אלא  הטיס,  לכלי  ייכנסו  לא  שירות  ספקי 

  השירות; 
לא תינתן גישה לתא הטייס, אלא לאיש צוות שנוכחותו בתא הטייס חיונית להפעלת    )2(

  כלי הטיס. 

יידוע נוסעים לפני 
הגעתם לשדה  

  התעופה 
  2020-תק' תש"ף

הגבלת גישה לכלי 
  הטיס ובתוכו

אחריות מפעיל 
  כללי  –אווירי 

מידע לרוכשי כרטיסי 
  טיסה

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף
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כלי הטיס שהוא מפעיל    (א)  . 15 וחיקוי של  ניקוי  תכנית  ויישם  יסדיר  אווירי  הכוללת  מפעיל 
מועדי פעולות הניקוי והחיטוי, חומרי הניקוי והחיטוי, הפריטים שיש לנקות ולחטא, ואופן ביצוע  

  –  פעולות הניקוי והחיטוי, ויבטיח כי כלי הטיס ינוקה ויחוטא
  ;ניקוי וחיטוי מניעתי לפי תכנית הניקוי והחיטוי  )1(
הימ   )2( בעקבות  נחיתה,  אחרי  או  טיסה  במהלך  וחיטוי  או  ניקוי  חולה  של  צאותו 

  אדם עם תסמינים בכלי הטיס. 
  –) יבוצע 1ניקוי וחיטוי מניעתי לפי תקנת משנה (א)(  (ב)  

טווח;    )1( ארוכת  טיסה  כל  ובתום  טווח,  ארוכת  טיסה  כל  "טיסה  לפני  זה,  לעניין 
שעות או יותר, כולל טיסה עם חניות ביניים, אם הנוסעים    6טיסה של    –ארוכת טווח"  

  ם יורדים או מורדים מכלי הטיס במהלכן; והכבודה אינ
  –שעות לפחות, אלא אם כן  24כל   )2(

הלוקח   (א) זה,  לעניין  האווירי  המפעיל  שביצע  סיכונים  לניהול  בהתאם 
בחשבון את מאפייני כלי הטיס והטיסה, ומשך הזמן של יעילות חומרי החיטוי,  

  נמצא כי יש להגביר את תדירות פעולות הניקוי והחיטוי; 
הניקוי   )(ב פעילות  סיום  מזמן  נוסעים  להולכת  הטיס  בכלי  שימוש  נעשה  לא 

  והחיטוי הקודמת.
נוהלי המפעיל האווירי ליישום תקנה זו יהיו לפי המדריך האירופי לניקוי וחיטוי כלי    (ג)  

  טיס.
מפעיל אווירי יתעד את פעולות הניקיון והחיטוי שבוצעו לפי תקנה זו בגיליון בנוסח    (ד)  
  לפי התוספת השלישית.הערוך 

  

  מפעיל אווירי יבטיח כי בטרם תחל טיסה כלי הטיס יהיה מצויד בכל אלה:  . 16
  פעמיות לאיסוף מסכות משומשות;-שקיות חד  )1(
מסכה    )2( להם  שאין  לנוסעים  לספק  שניתן  במהלך  מסכות  שימוש  בה  לעשות  תקינה 

  הטיסה; 
אין    )3( הצוות;  ואנשי  הנוסעים  לשימוש  אישית  היגיינה  על  ושמירה  לחיטוי  חומרים 

  לחוק הטיס. 74באמור כדי לגרוע מהוראות שנקבעו לפי סעיף 

  –לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות, אלא אם כן   (א)  . 17
  הוא אינו חולה; לעניין זה מחלים לא ייחשב חולה;  )1(
  הימים שקדמו לטיסה התקיימו לגבי אותו אדם כל אלה: 14-ב  )2(

  לא היו לו תסמינים;  (א)
  הוא לא בא במגע הדוק עם חולה;  (ב)
שהה   (ג) ואם  בבידוד,  החייב  אדם  עם  מגורים  מקום  באותו  שהה  לא  הוא 

יאות לבידוד בית, שניתנו לפי סעיף הוא נהג לפי המלצות משרד הבר  –כאמור  
  (ה) לצו בידוד בית; 2

  –בסמוך לפני העלייה לכלי הטיס, אותו אדם    )3(
- ו)  1המאשרת את קיום האמור בפסקאות (העביר למפעיל האווירי הצהרה    )א(
)2;(  

מעלות   38נמדד חום גופו באמצעי שאינו פולשני, ונמצא כי חום גופו אינו    (ב)
  צלזיוס או יותר.

מפעיל אווירי יסדיר ויפעיל מנגנון שיבטיח כי לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות, אלא    (ב)  
  אם כן התקיימו הוראות תקנת משנה (א). 

האווירי   (ג)   המפעיל  הטיס,  חוק  לפי  שנקבעו  הטיס  כלי  ציוות  לעניין  למגבלות  בכפוף 
ש במצב  לטיפול  מתאימה  והיערכות  הטיס,  כלי  לציוות  שיטה  ויישם  מגלה  ייסד  צוות  איש  בו 

במדריך   זה  לעניין  להנחיות  לב  בשים  האפשר,  ככל  תהיה,  כאמור  שיטה  חולה;  או  תסמינים 

ניקיון וחיטוי של  
  כלי הטיס
  2020-תק' תש"ף

  וד בכלי הטיסצי

ציוות אנשי הצוות 
  לטיסה

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף
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  האירופי לניהול אנשי צוות. 
  

ו  (א)  . 18 התעופה  שדה  מפעיל  עם  בתיאום  אווירי,  התעופה  במפעיל  בשדה  יתקין  סיועו, 
  ) באופן עצמאי. check-inאמצעים שיאפשרו לנוסעים לבצע רישום לטיסה (

ה  (ב)   יעודד את הנוסעים למזער את כמות  נושאים עמם לתא  מפעיל אווירי  כבודה שהם 
  הנוסעים. 

  

הנוסעים    (א)  . 19 ויישם שיטה לתכנון הושבת  ימסד  אווירי  ככל  בכלי הטיס  מפעיל  שתגדיל, 
עליהם   חלה  שלא  ומנוסעים  מותרת,  קרבה  ביניהם  שאין  נוסעים  בין  הפיזי  המרחק  את  האפשר, 

לשמי בכפוף  והכול  בית,  בידוד  צו  לפי  מסכה  עטיית  ומגבלות  חובת  ואיזון  מסה  מגבלות  על  רה 
  הושבת נוסעים, לפי ספר העזר למבצעים שלו, ובהתחשב בצורכיהם של נוסעים עם מוגבלות.

  –מפעיל אווירי    (ב)  
ינהל, לגבי כל טיסה, רשימה של הנוסעים בטיסה, הכוללת את שם הנוסע, מספר    )1(

  הדרכון שלו והמושב שבו הושב באותה טיסה;
למ  )2( חקירה  יעביר  עריכת  לשם  דרישתו,  לפי  כאמור,  רשימה  כל  נהל 

  אפידמיולוגית. 
  

בתהליך    (א)  . 20 כי  האפשר,  ככל  יבטיח  התעופה,  שדה  מפעיל  עם  בתיאום  אווירי,  מפעיל 
) היציאה  בשער  הנוסעים  מהתייצבות  החל  הטיס,  לכלי  הנוסעים  הנוסעים  gateעליית  מטרמינל   (

בין נוסעים שאין ביניהם  לפחות  מטרים    2לכלי הטיס עד להושבתם בו, תובטח שמירת מרחק של  
מו נעשה  קרבה  אם  יחולו  לא  אלה  הוראות  האמור,  אף  על  צוות;  אנשי  לבין  נוסעים  ובין  תרת, 

  . 4שימוש באוטובוס להובלת הנוסעים מטרמינל הנוסעים לכלי הטיס, ותחול תקנה 
בהתאם    (ב)   שניתנו  האווירי  המפעיל  נציגי  הנחיות  לפי  אלא  הטיס  לכלי  יעלה  לא  נוסע 

  לתקנה זו. 
  

  –ויישם נהלים לאוורור מרבי של תא הנוסעים, ובכלל זה  יסדירמפעיל אווירי   )(א  . 21
 airשימוש מיטבי במערכת מיזוג אוויר מדוחס, במערכת לשימוש חוזר באוויר (  )1(

recirculation system  ,לרבות מסנני האוויר שלה, ובמערכת בקרת האקלים בכלי הטיס (
  ;, לפי הענייןרכת כאמורלפי המלצות יצרן כלי הטיס ויצרן מע

אוורור תא הנוסעים בטרם עליית הנוסעים לכלי הטיס, בעת עליית הנוסעים לכלי    )2(
שימוש   לעניין  זה  ובכלל  ממנו,  ירידתם  ובעת  בו,  שוהים  שנוסעים  עת  בכל  הטיס, 

) עזר  אוויר  APUבמנוע  אספקת  לשם  ממוזג,  אוויר  לאספקת  קרקעית  ביחידה  או   (
  ); 1ה (למערכות כאמור בפסק

צמצום, ככל האפשר, של מקרים שבהם כלי טיס ישוגר לטיסה בנסיבות כמפורט    )3(
  להלן, גם אם הדבר מותר לפי רשימת הציוד המזערי שאושרה לגבי אותו כלי הטיס: 

  עם מערכת מיזוג אוויר מדוחס לא שמישה;   (א)
שמיש    (ב) לא  אוויר  מיחזור  מאוורר  מסנני   –עם  מותקנים  הטיס  בכלי  אם 

  ); HEPA filterלקיקי אוויר עם יעילות גבוהה (ח
מזערי"   ציוד  "רשימת  זה,  ישראלי    –לעניין  אווירי  מפעיל  שאישר    –לעניין  רשימה 

א לתקנות ההפעלה,  31מנהל רשות התעופה האזרחית לעניין אותו כלי טיס לפי תקנה  
ינת  רשימה מקבילה שאישרה הרשות המוסמכת לכך במד  –ולעניין מפעיל אווירי זר  

  המפעיל, כהגדרתה בחוק הטיס;
מאוורר    )4( או  מדוחס  אוויר  מיזוג  מערכת  אם  הטיס  כלי  של  מיטבית  תצורה 

  לשימוש חוזר באוויר הופכים לא שמישים במהלך הטיסה; 
  מניעת חסימת פתחי אוורור.   )5(

) בקרבת פתח כלי הטיס, אם  APUמפעיל שדה התעופה לא ימנע שימוש במנוע עזר (  (ב)  
נ ניתן לעשות שימוש באוויר ממוזג  הדבר  דרש להפעלת מערכת מיזוג האוויר של כלי הטיס ולא 

  ומסונן ממקור חיצוני אחר. 
  

בסמוך   (א)  . 22 לנוסעים  פולשני  שאינו  באמצעי  חום  מדידת  של  ביצוע  יסדיר  אווירי  מפעיל 

  רישום נוסעים לטיסה
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  הושבת הנוסעים 
  2020-תק' תש"ף

עליית נוסעים לכלי 
  הטיס

  2020-תק' תש"ף
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מעלות צלזיוס    38הוא  חום גופו  כי    ולא יאפשר עלייתו של נוסע שנמצא  לפני עלייתם לכלי הטיס
י תיערך לו  רשאי לבקש כמעלות צלזיוס או יותר,    38ואולם נוסע שחום גופו  ,  לכלי הטיס  או יותר

בבדיקה הנוספת כי חום  גם  ; נמצא  , בלא דיחוימדידת חום נוספת, שתיערך במקום סמוך ומבודד
  עלייתו לכלי הטיס.  יאפשר המפעיל האווירי אתמעלות או יותר, לא   38גופו של הנוסע הוא 

אליו    (ב)   שבכניסה  תעופה  משדה  ממריא  הטיס  כלי  אם  תחול  לא  (א)  משנה  תקנות 
  מעלות צלזיוס ומעלה. 38סעים מדידת חום ונמנעת כניסתו של נוסע שחום גופו מבוצעת לנו

  

מפעיל אווירי לא יתיר לנוסע לעלות לכלי הטיס, אלא אם כן הנוסע עוטה מסכה לפי סעיף   . 23
  ה לצו בידוד בית.3

מפעיל אווירי יבטיח כי לפני ההמראה, וכן במהלך הטיסה, הנוסעים יתודרכו על כל    (א)  . 24
  אלה: 

ס, לשם  ויישם המפעיל האווירי, להתנהלות הנוסעים בכלי הטי   שהסדירכללים    )1(
  ; )3(25, כאמור בתקנה מניעת התקהלות

את    )2( להסיר  נדרש  או  ניתן  שבהם  מקרים  הטיסה,  במהלך  מסכה  לעטות  החובה 
  המסכה, ואופן השלכתה לפסולת;

צורך    )3( יש  שבהן  ונסיבות  מסכה,  באותה  לשימוש  המומלץ  המרבי  הזמן  משך 
  להחליף מסכה.

  –תדרוך נוסעים לפי תקנה זו    (ב)  
ה באמצעות הודעות קוליות במערכת להעברת מידע לנוסעים הנדרשת לפי ייעש  )1(

וכן באמצעות מידע חזותי, או אם העברת מידע חזותי  נדרשת,  תקנות ההפעלה, אם 
  באמצעות עלון מידע לשימושו האישי של כל נוסע;  –אינה ישימה  

בפסקה    )2( כאמור  אווירי  מפעיל  שמפעיל  טיס  ובכלי  האנגלית,  בשפה  )  1(יינתן 
  גם בעברית;  –להגדרת מפעיל אווירי 

יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות, לרבות באמצעות פישוט לשוני, סמלול ועיצוב   )3(
  ברור, לפי אופי המידע. 

זואין    )ג(   נוסעים לפי הנהלים הישימים בספר העזר   בתקנה  כדי לגרוע מחובות לתדרוך 
  למבצעים. 

  

  –מפעיל אווירי    . 25
ושתייה,    )1( מזון  של  מכירה  או  חלוקה  כולל  בטיסה,  השירות  את  האפשר  ככל  יצמצם 

  ובלבד שתובטח נוחיות הנוסעים ורווחתם, בין השאר בהתחשב במשך הטיסה;
הטי  )2( בכלי  הדיילים  תפקידי  לביצוע  נהלים  ויישם  האפשר,  יסדיר  ככל  שיבטיחו,  ס, 

  מזעור הסיכון להדבקה, בכפוף לשמירה על בטיחות הטיסה, ולנוהלי ספר העזר למבצעים;
ציבורי    )3( באזור  התקהלות  מניעת  לשם  הטיס,  בכלי  הנוסעים  להתנהלות  כללים  יסדיר 

ציבורי"   "אזור  זה,  לעניין  הטיס;  בכלי   –בכלי  והמעברים  המטבח  השירותים,  תאי  אזור 
  ס.הטי

  

  –בעת שהיית הנוסעים בכלי הטיס, הדיילים    . 26
ככל האפשר, ממגע עם כבודת היד של הנוסעים, אלא אם כן הדבר נדרש לשם    יימנעו,  )1(

  הבטחת בטיחות הטיסה; 
  יציידו את תאי השירותים בכלי הטיס באמצעים לחיטוי ידיים;  )2(
  יאספו מהנוסעים פסולת של מסכות משומשות;  )3(
  יזכירו לנוסעים את חובתם לעטות מסכה, לפי הצורך.   )4(

או  (א)  . 27 מראה    יסדירוירי  מפעיל  נוסע  שבו  למקרה  הצוות  אנשי  לפעולת  נהלים  ויישם 
  –תסמינים או מתלונן על תסמינים תוך כדי טיסה, ובכלל זה  

מתן הוראות לנוסע בעל תסמינים כאמור, לעניין עטיית מסכה או אמצעי חלופי   )1(
  לכך;

איסור עליה לכלי 
  הטיס בלא מסכה

תדרוך הנוסעים לפני  
  טיסה ובמהלכה

  שירות בטיסה

שמירת  –חובות דייל 
  י הטיסהיגיינה בכל

מקרה שבו נוסע מפתח 
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שבערכת  הגשת סיוע לנוסע בעל תסמינים כאמור, ועשיית שימוש בציוד המגן    )2(
  הזהירות הכללית הנישאת בכלי הטיס לפי תקנות ההפעלה; 

  יצירת אזור מבודד בתא הנוסעים ובידוד הנוסע ונוסעים הנלווים אליו באזור זה;   )3(
מתן שירות לנוסע בעל תסמינים כאמור ולנוסעים נלווים אליו על ידי איש צוות    )4(

בלבד מממסוים  צוות  איש  אותו  מניעת  האפשר,  וככל  צוות ,  ואנשי  נוסעים  עם  גע 
  ; אחרים

  מתן הודעה על האירוע לרשויות של שדה התעופה הנוגע בדבר.  )5(
יפעלו    )ב(   נוסע מראה תסמינים או מתלונן על תסמינים תוך כדי טיסה, אנשי הצוות  אם 

  ויישם המפעיל האווירי לפי תקנת משנה (א).  שהסדירלפי הנהלים 
צוות שניתנו לשם יצירת אזור מבודד בכלי הטיס, ובכלל   נוסע ימלא אחר הוראות איש  )ג(  

זה הוראה לעבור למושב אחר בכלי הטיס, הגבלה על שימוש בחלק ממיתקני כלי הטיס או הגבלה  
  ציבוריים בו. באזוריםעל מעבר 

ירדו מכלי הטיס לאחר    (ד)   נלווה אליו,  נוסע  וכל  כדי טיסה,  תוך  נוסע שפיתח תסמינים 
  סיימו לרדת ממנו.  שכל שאר הנוסעים

זו   )ה(   ידווח למנהל, בהקדם האפשרי, על כל מקרה כאמור בתקנת משנה  מפעיל אווירי 
זה   ובכלל  הנוסעים,  על  אישי  מידע  זו  תקנה  לפי  למנהל  יעביר  ובלבד שלא  זו,  תקנה  ביצוע  ועל 

  . פרטים מזהים
  

אווירי    (א)  . 28 חש    יסדירמפעיל  צוות  איש  שבו  למקרה  הצוות  אנשי  לפעולת  נהלים  ויישם 
  –בתסמינים תוך כדי טיסה, ובכלל זה 

  כללים להתנהלות של אותו איש צוות;   )1(
  יצירת אזור מבודד בכלי הטיס ובידוד איש הצוות באזור זה;  )2(
גשת סיוע לאיש הצוות כאמור, ועשיית שימוש בציוד המגן שבערכת הזהירות  ה  )3(

  ; , לפי הצורךהכללית הנישאת בכלי הטיס
  מתן הודעה על האירוע לרשויות של שדה התעופה הנוגע בדבר;  )4(
צוות    )5( איש  הוא  איש הצוות שחש בתסמינים  סיכונים למקרה שבו  ניהול  עריכת 

קביעת אמצעי אפחות סיכון כהגדרתו בתקנות מערכת    אוויר ליד ההגאים, ובכלל זה 
  ניהול בטיחות מתאימים לתרחישים שונים. 

הנהלים    )ב(   לפי  יפעלו  הצוות  אנשי  טיסה,  כדי  תוך  בתסמינים  צוות  איש    שהסדיר חש 
  ויישם המפעיל האווירי לפי תקנת משנה (א). 

  

תהליך    (א)  . 29 כי  האפשר,  ככל  יבטיח,  התעופה,  שדה  מפעיל  עם  בתיאום  אווירי,  מפעיל 
בין נוסעים שאין  לפחות מטרים  2ירידת הנוסעים מכלי הטיס יבוצע כך שתובטח שמירת מרחק של 

באוטובוס  שימוש  נעשה  האמור,  אף  על  צוות;  אנשי  לבין  נוסעים  ובין  מותרת,  קרבה  ביניהם 
הטי מכלי  הנוסעים  באוטובוס להסעת  המרבי  הנוסעים  מספר  לעניין  תחול  הנוסעים,  לטרמינל  ס 

  . (ב)4תקנה 
  נוסע לא ירד מכלי הטיס אלא לפי הנחיות אנשי הצוות שניתנו בהתאם לתקנה זו.  (ב)  

  

  גביו כל אלה: לא יעלה אדם לטיסה כנוסע אלא אם כן התקיימו ל  (א)  . 30
  הוא אינו חולה; לעניין זה מחלים לא ייחשב חולה;  )1(
  –ימים שקדמו לטיסה התקיימו לגביו כל אלה  14-ב  )2(

  לא היו לו תסמינים;  (א)
  הוא לא בא במגע הדוק עם חולה;  (ב)
שהה   (ג) ואם  בבידוד,  החייב  אדם  עם  מגורים  מקום  באותו  שהה  לא  הוא 

משרד הבריאות לבידוד בית שניתנו לפי סעיף   הוא נהג לפי המלצות  –כאמור  
  (ה) לצו בידוד בית. 2

בין  )ב(   בטיסה  נוסע  אדם  יהיה  נוסע  -לא  להיות  לאדם  יתיר  לא  אווירי  ומפעיל  לאומית, 

מקרה שבו איש צוות 
מפתח תסמינים 

  אחרי המראה
  2020-תק' תש"ף

ירידת נוסעים מכלי 
  הטיס

  2020-תק' תש"ף

ות של הצהרת בריא
  נוסע

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף
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בין כן אותו  -בטיסה  ב  אדםלאומית, אלא אם  כי  שעות שקדמו    24-הציג למפעיל האווירי אישור 
הבריאות למשרד  מסר  הוא  ההמראה  משרד    למועד  של  האינטרנט  באתר  מקוון  באופן  הצהרה, 

  –הבריאות; בהצהרה כאמור  
)1(  ) בפרטים  כאמור  הנדרשים  הנתונים  (1פורטו  ו2),  לתוספת  4(-)  א'  לחלק   (

  השנייה; 
)2(  ) לפי פסקה  נכונות הפרטים שמסר  את  אישר  קיום האמור בתקנת  1הוא  ואת   ,(

י בפרט מהפרטים שעליהם הצהיר  משנה (א), התחייב לא להגיע לטיסה אם חל שינו
פלילי בהליך  נגדו  ראיה  לשמש  עלולה  שקר  שהצהרת  לו  ידוע  כי  והצהיר  ,  כאמור, 

  . הכול כמפורט בחלק ג' לתוספת השנייה
  האחראי על קטין באותה טיסה רשאי למסור הצהרה כאמור בתקנה זו לאותו קטין.   (ג)  
שמסירת  )ד(   לנוסע  לסיוע  עמדה  יקיים  אווירי  או    מפעיל  זו  תקנה  לפי  בריאות  הצהרת 

  אינם זמינים לו, או אינם אפשריים לו, בין השאר ,  7מסירת פרטים הנחוצים לאיתורו כאמור בתקנה  
הפרטים   של  או  ההצהרה  של  מקוון  במילוי  סיוע  לנוסע  יינתן  לסיוע  בעמדה  מוגבלותו;  מחמת 

  כאמור, והנפקת האישורים על כך. 
  

ישמור, ככל האפשר,  ),  3(25כמשמעותו בתקנה  באזור ציבורי בכלי טיס,    נוסע השוהה  (א)  . 31
  מטרים לפחות בינו לבין כל אדם שאין לו עמו קרבה מותרת.  2מרחק של 

בכ  )ב(   לפי הכללים  נוסע  ינהג  טיס  לעניין התנהלות    שהסדיר לי  האווירי,  ויישם המפעיל 
  ). 1(א)(24הנוסעים בכלי הטיס, לשם מניעת התקהלות כאמור בתקנה  

בעת אכילה ושתייה  ה לצו בידוד בית, למעט  3נוסע בכלי טיס יעטה מסכה לפי סעיף    )ג(  
  אנשי הצוות.   בנסיבות שבהן נדרש או ניתן להסירה לפי הנחיותבו, וכן 
נוסע שחש בתסמינים לאחר עלייתו לכלי הטיס יודיע על כך לאלתר לאיש צוות בכלי   )ד(  

יעביר את   לו הודעה כאמור  המידע לטייס המפקד בלא דיחוי; הטייס  הטיס; איש צוות שנמסרה 
יעביר את המידע בלא דיחוי לרשויות שדה התעופה של ההמראה    , כהגדרתו בחוק הטיס,המפקד

הנחיתה, לפי העניין; נמסר לטייס המפקד כי נוסע חש בתסמינים לפני המראת כלי הטיס, יורה  או  
  הטייס המפקד לאותו נוסע לרדת מהמטוס. 

  

בתקנות    (א)  . 32 האמור  אף  לפי  13-ו   12על  נוסעים  יידוע  לעניין  האווירי  המפעיל  חובות   ,
  התקנות האמורות, יחולו על סוכן נסיעות או מארגן, לפי העניין, בנסיבות שבהן סוכן נסיעות או 

  מארגן ביצעו את מכירת כרטיס הטיסה לנוסע.
  –בתקנה זו   (ב)  
וכבודתם,    –"מארגן"     נוסעים  להובלת  חלקה,  או  כולה  טיס,  בכלי  קיבולת  השוכר  אדם 

  לצורך מכירתה לאחרים; 
נסיעות"     משירותי   –"סוכן  שירות  קבע,  דרך  אך  בתמורה  שלא  או  בתמורה,  שנותן  מי 

  .1976-ירותי תיירות, התשל"וסוכנות נסיעות, כהגדרתם בחוק ש
  

  פרק ד': הוראות כלליות, חובות דיווח, ועונשין 

יעביר למנהל,  מפעיל שדה התעופה    . 33 א' בטבלה שלהלן,  אווירי, כמפורט בטור  או מפעיל 
, ובלבד שלא  אחת לשבוע, מידע כאמור בטור ג' בטבלה, על האירועים המפורטים בטור ב' בטבלה

  :יעבירו למנהל מידע אישי על הנוסעים, ובכלל זה פרטים מזהים לפי תקנה זו
  

  המידע הנדרש   האירוע  המדווח  מס"ד 
מפעיל    ) 1(

  ירי אוו
מפעיל שדה 

  תעופה

לא הותר לנוסע לעלות לכלי טיס בשל 
  תסמינים 

 מתוך כללמספר המקרים ושיעורם 
  הנוסעים באותה תקופה

מפעיל    ) 2(
  אווירי 

מפעיל שדה 
  תעופה

לא הותר לנוסע לעלות לכלי הטיס בשל 
  הפרת תקנות אלה

 מתוך כללמספר המקרים ושיעורם 
  הנוסעים באותה תקופה

 מתוך כללמספר המקרים ושיעורם   נוסע הורד מכלי הטיס בשל תסמיניםמפעיל    ) 3(

  חובות נוסע בכלי טיס
  2020-תק' תש"ף

חובות סוכן נסיעות 
  או מארגן

  2020-תק' תש"ף

חובות דיווח של  
מפעיל שדה התעופה 

  ומפעיל אווירי 
  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף
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  ירי אוו
מפעיל שדה 

  תעופה

  הנוסעים באותה תקופה

מפעיל    ) 4(
  אווירי 

נוסע הראה תסמינים או התלונן על 
  תסמינים במהלך הטיסה 

 מתוך כללמספר המקרים ושיעורם 
  הנוסעים באותה תקופה

מפעיל    ) 5(
  אווירי 

תנהלות בכלי נוסע הפר את כללי הה
  הטיס שנקבעו לפי תקנות אלה 

 מתוך כללמספר המקרים ושיעורם 
  הנוסעים באותה תקופה

מפעיל    ) 6(
  אווירי 

 מתוך כללמספר המקרים ושיעורם   הידבקות איש צוות בנגיף הקורונה
אנשי הצוות באותה תקופה, בחלוקה 

  לאנשי צוות אוויר ודיילים
מפעיל שדה   ) 7(

  תעופה
ינל הנוסעים הפר אדם השוהה בטרמ

את כללי ההתנהלות בטרמינל הנוסעים 
  שנקבעו לפי תקנות אלה 

 מתוך כללמספר המקרים ושיעורם 
השוהים בטרמינל הנוסעים באותה 

  תקופה
מפעיל שדה   ) 8(

  התעופה
מעלות  38חום הגוף של נוסע נכנס היה 

  או יותר 
 מתוך כללמספר המקרים ושיעורם 

 השוהים בטרמינל הנוסעים באותה
  תקופה

מפעיל שדה   ) 9(
  התעופה

הידבקות אדם העובד בטרמינל 
  הנוסעים בנגיף הקורונה 

 מתוך כללמספר המקרים ושיעורם 
העובדים בטרמינל הנוסעים באותה 

  תקופה
  

  

  

התעופה האזרחית, בהסכמת המנהל, רשאי להתיר למפעיל שדה תעופה    מנהל רשות  (א)  . 34
אמצעי חלופי לדרישה שנקבעה בתקנות אלה, אם התקיימו כל   ליישם, לבקשתו,  או למפעיל אווירי

  אלה: 
  המבקש הוכיח לו, להנחת דעתו, כי התקיימו כל אלה:   )1(

  קיים צורך, בנסיבות העניין, ליישם אמצעי חלופי;  (א)
הוא  האמ  )ב( החלופי  סעיף    הגבלהצעי  לפי  לקבוע  רשאית   12שהממשלה 

  לחוק;
מיישום   )ג( הנגרמת  לפגיעה  מעבר  בזכויות  פוגע  אינו  החלופי  האמצעי 

  ;דרישות התקנות
ברמה   )2( הציבור  בריאות  שמירת  את  מבטיח  החלופי  האמצעי  כי  שוכנע  המנהל 

לי ביקש  שלגביה  הדרישה  בקיום  המושגת  לזו  לפחות  ערך  האמצעי שוות  את  ישם 
  החלופי. 

היתר  כל  מנהל רשות התעופה האזרחית ידווח לשר התחבורה והבטיחות בדרכים על    (ב)  
  לפי תקנת משנה (א). שנתן 

  

  ) לחוק העונשין"1(א)(61העושה אחד מאלה, דינו קנס לפי סעיף   . 35
הפ   )1( או  הסדיר  שלא  תעופה  שדה  לטרמינל  מפעיל  אדם  כניסת  שימנע  מנגנון  עיל 

  (א);6הנוסעים אם לא התקיים בו תנאי מהתנאים לכך המפורטים בתקנה 
, בניגוד   )2(א)(6נוסע יוצא שנכנס לטרמינל הנוסעים בלי שהתקיימו בו הוראות תקנה    )2(

  ;(ב)6להוראות תקנה 
שהתקיים  )3( בלא  יוצא,  נוסע  ואינו  הנוסעים  לטרמינל  שנכנס  מהתנאים    מי  תנאי  בו 

  ; (ב)6, בניגוד להוראות תקנה   (א)6המפורטים לכך בתקנה 
האזרחית    )4( התעופה  רשות  למנהל  הצהרה  שהגיש  בלא  טיסות  המפעיל  אווירי  מפעיל 

  );5(11כאמור בתקנה  
נדרש   )5( בציוד  מצויד  יהיה  כלי הטיס  טיסה  כי בטרם תחל  אווירי שלא הבטיח  מפעיל 

  ; 16כמפורט בתקנה 
מפעיל אווירי שלא הבטיח כי לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות אלא אם כן התקיימו    )6(

  (ב);17), בניגוד להוראות תקנה 3(א)(17באותו אדם הוראות תקנה 
לכלי    )7( עלייתם  לפני  בסמוך  לנוסעים  חום  מדידת  ביצוע  הסדיר  שלא  אווירי  מפעיל 

אמצעים חלופיים 
שמירת בריאות ל

  הציבור
  2020-תק' תש"ף

  עונשין

  )  2תק' (מס' 
  2020-תש"ף

  )  2תק' (מס' 
  2020-תש"ף
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  ;22הטיס, בניגוד להוראות תקנה  
  ; 22ר עליית אדם לכלי הטיס, בניגוד להוראות תקנה מפעיל אווירי שהתי  )8(
לפי   )9( מסכה  עוטה  נוסע  שאותו  בלי  הטיס  לכלי  לעלות  לנוסע  שהתיר  אווירי  מפעיל 

  ;23הוראות צו בידוד בית, בניגוד להוראות תקנה 
הראה    )10( נוסע  שבו  למקרה  הצוות  אנשי  לפעולת  נהלים  הסדיר  שלא  אווירי  מפעיל 

או התלונן   טיסה כמפורט בתקנה  תסמינים  כדי  תוך  להוראות 27על תסמינים  בניגוד  (א), 
  אותה תקנה; 

  (ג); 27נוסע שלא מילא אחר הוראות אנשי הצוות שניתנו לפי תקנה   )11(
מפעיל אווירי שלא הסדיר נהלים לפעולת אנשי הצוות למקרה שבו איש צוות חש   )א11(

  וד להוראות אותה תקנה;(א), בניג28בתסמינים תוך כדי טיסה כמפורט בתקנה 
  (א); 30העולה לטיסה כנוסע אף על פי שלא נתקיימו בו הוראות תקנה   )12(
בין  )13( לטיסה  מסירת -העולה  על  אישור  האווירי  למפעיל  שהציג  בלי  כנוסע  לאומית 

  (ב); 30הצהרה כאמור בתקנה 
אישור על    מפעיל אווירי שהתיר לנוסע לטוס בלי שאותו נוסע הציג למפעיל האווירי  )14(

  (ב);30מסירת הצהרה כאמור בתקנה  
מפעיל שדה תעופה או מפעיל אווירי שלא העבירו למנהל דיווח על אירועים בניגוד    )15(

  .33להוראות תקנה 
  

בתקנה    (א)  . 36 המנויות  עבירות   35העבירות  הן  שלהלן,  בטבלה  א'  בטור  המפורטות 
  מינהליות שניתן להטיל בשלהן קנס מינהלי קצוב:

בתקנה    )1( כאמור  שלא  אווירי  ומפעיל  תעופה  שדה  מפעיל  נוסע,    –(ב)  10לעניין 
  כקבוע לצדן בטור ב' בטבלה;

  כקבוע לצדן בטור ג' בטבלה; –(ב)  10לעניין מפעיל אווירי כאמור בתקנה   )2(
  

  מס"ד 
  טור א'
  העבירה

  טור ב'
  סכום בשקלים 

  טור ג' 
  סכום בשקלים 

)1 (  35)1 (  5,000    
)2 (  35)2 (  500    
)3 (  35)4 (  5,000  2,000  
)4 (  35)5 (  5,000  2,000  
)5 (  35)6 (  5,000  2,000  
)6 (  35)7 (  5,000  2,000  
)7 (  35)8 (  5,000  2,000  
)8 (  35)9 (  5,000  2,000  
)9 (  35)10 (  5,000  2,000  
  2,000  5,000  א) 11(35  א) 9(
)10 (  35)13 (  500    
)11 (  35)14 (  2,500  1,500  
)12 (  35)15 (  2,500  1,500  

  

בסעיף    (ב)   כמשמעותה  חוזרת  מינהלית  לעבירה  הקצוב  המינהלי  לחוק  2הקנס  (ג) 
התשמ"ו המינהליות,  זו    1985-העבירות  בתקנה  כפל    –(להלן  יהיה  המינהליות),  העבירות  חוק 

  הקנס המינהלי האמור בתקנת משנה (א), לפי העניין. 
יעור חמישית מהקנס הקבוע  הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בש  (ג)  

בתקנת משנה (א), לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור  
  ) לחוק העבירות המינהליות. 1(ב8בסעיף 

  

הגורם המוסמך), הוא כל אחד    –הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנות אלה (להלן    . 37
  מאלה: 

  שוטר;  )1(

  עבירות מינהליות

הגורם המוסמך 
  להטלת קנס מינהלי

  )  2תק' (מס' 
  2020-תש"ף

  )  2תק' (מס' 
  2020-תש"ף
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  . לחוק הטיס 94שמונה לפי סעיף מפקח   )2(
  

  לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, יהיו לשוטר סמכויות אלה:   . 38
  דם לפעול לפי התקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן; להורות לכל א   )1(
  למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות.   )2(

לפקודת בריאות   20אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות המנהל שניתנו לפי סעיף    . 39
  העם, כפי שפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות. 

  (ב), שבוע מיום פרסומן. 10ה לעניין מפעיל אווירי כאמור בתקנה  תחילתן של תקנות אל  . 40
  

  .)2020באוקטובר  14כ"ו בתשרי התשפ"א (עד יום תוקפן של תקנות אלה   . 41
  

  
  ראשונה תוספת 

  ) 11-ו 2תקנות (
  חלק א': התחייבות מפעיל שדה תעופה ליישום התקנות 

  ) )5(2(תקנה 
יישום   בדבר  בתקנות  התחייבות  הנדרשות  להתמודדותל  הפעולות  מיוחדות  סמכויות  עם    תקנות 

) שעה)  (הוראת  החדש  הקורונה  וטיסותנגיף  תעופה  שדות  הפעלת  על  התש"ףהגבלות   ,(-2020  ,
ונחתמה   ידי              בשנת              בחודש              ביום              בשנערכה  ת"ז              על 

  שם שדה התעופה]. [            שדה התעופה  המכהן כמנהל           
התעופה    )1( שדה  הפעלת  כי  מצהיר  בתנאים  [            אני  עומדת  התעופה]  שדה  שם 

, לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות 33-(ב) ו21,  20,  18,  9,  6עד    2המפורטים בתקנות  
על   (הגבלות  שעה)  (הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  וטיסות), עם  תעופה  שדות  הפעלת 

תקנה  2020-התש"ף לפי  שאושר  חלופי  באמצעי  או  (להלן    34,  האמורות    –לתקנות 
  הפעולות). 

בריאות   )2( על  שמירה  לטובת  התעופה  בשדה  האמורים  התנאים  לקיום  לחובתי  מודע  אני 
  הציבור. 

            שמו של ממונה הקורונה בשדה התעופה הוא:   )3(
  ראיה באתי על התחום: ול  )4(
  

  חתימה ___________________ 
  חלק ב': התחייבות מפעיל אווירי ליישום התקנות 

  )) 5(11(תקנה 
נגיף   עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות  הנדרשות  הפעולות  יישום  בדבר  התחייבות 

נערכה  , ש2020-הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף
ב ידי              בשנת              בחודש              ביום              ונחתמה              ת"ז              על 

  שם חברת התעופה].[           המכהן כמנהל חברת התעופה 
של    )1( הטיסות  הפעלת  כי  מצהיר  התעופה  אני  בין  [            חברת  התעופה]  חברת  שם 

לבין  [             בישראל]  התעופה  שדה  חוץ] [            שם  במדינת  התעופה  שדה  שם 
, לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות 33-ו  30עד    11עומדת בתנאים המפורטים בתקנות  

שעה (הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  וטיסות), עם  תעופה  שדות  הפעלת  על  (הגבלות   (
תקנה  2020-התש"ף לפי  שאושר  חלופי  באמצעי  או  (להלן    34,  האמורות    –לתקנות 

  הפעולות). 
אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים בהפעלת כלי הטיס של חברת התעופה לטובת   )2(

  שמירה על בריאות הציבור. 
            ה הוא: שמו של ממונה הקורונה בחברת התעופ  )3(

  סמכויות שוטר

  –שמירת דינים 
  הוראות המנהל 

תחילה דחויה 
למפעיל אווירי  
  (ב)10כאמור בתקנה 

  תוקף
  2020-תשפ"אתק' 

  2020-תק' תש"ף

  2020-תק' תש"ף
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  ולראיה באתי על החתום:   )4(
  

  חתימה __________________ 
  

An undertaking regarding the performance of the actions that are required in the Special 
Authorities Regulations for the purpose of Coping with the Novel Coronavirus (Temporary 
Provision) (Restrictions on the Operation of Airports and Flights) 5780-2020, drawn up and signed 
in       on the       day in the month of       in the year       by       passport No.       
acting as the manager of the airline       [insert airline name]. 
(1) I declare that the operation of the airline       [insert airline name] between       [name 
of the airport in Israel] and       [name of the airport in the foreign country] satisfies the 
conditions set out in Regulations 11 to 30 and 33 of the Special Authorities Regulations for the 
purpose of Coping with the Novel Coronavirus (Temporary Provision) (Restrictions on the 
Operation of Airports and Flights) 5780-2020 or an alternative measure mean approved pursuant 
to Regulation 34 of the said Regulations. 
(2) I am aware of my duty to satisfy the said conditions in the operation of the aircrafts of the 
airline for the purpose of protecting public health. 
(3) The name of the coordinator in charge of Coronavirus in the airline is:      . 
(4) And in witness hereof I am hereby undersigned: 
 
Signature ______________________ 

  
  שנייה תוספת 

  ור נוסע הצהרת בריאות ופרטי אית 
  ) 30-ו 7ות תקנ(

  חלק א': פרטי הנוסע והנסיעה 

  פרטים אישיים:  )1(
  שם פרטי ושם משפחה;   (א)
  אזרחות;   (ב)
  תושבות ישראלית (כן/לא);   (ג)
  פרטי דרכון: מספר, המדינה המנפיקה;   (ד)
  מספר תעודת זהות (לתושב ישראל);   (ה)

  ; , אם יש(ה))(א) עד 1כאמור בפרט ( –פרטי קטין שבאחריות הנוסע    )2(
  פרטי יצירת קשר:  )3(

  לאומית; - טלפון נייד כולל קידומת בין  (א)
  לאומית, אם יש; -טלפון נייד נוסף כולל קידומת בין  (ב)
  כתובת דואר אלקטרוני;  (ג)

  פרטי הטיסה:   )4(
  שם המפעיל האווירי;  (א)
  מספר טיסה;   (ב)
  מדינת ההמראה;  (ג)
  תאריך המראה;  (ד)
  תאריך הנחיתה.  (ה)

  ק ב': פרטי יצירת קשר לנוסע נכנס שאינו תושב ישראל חל 

כתובת מגורים קבועה מחוץ לישראל: שם המדינה, שם היישוב, שם הרחוב, מספר בית,   )1(

  2020-תק' תש"ף
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  מספר דירה, מיקוד;
, כתובת מגורים ראשונה בישראל: שם היישוב, שם הרחוב, מספר בית, מספר דירה, מיקוד  )2(

  ; שם בית המלון וכתובתו –בית מלון ואם כתובת המגורים הראשונה היא 
פרטי איש קשר ליצירת קשר במצב חירום: שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון נייד כולל   )3(

  לאומית; -קידומת בין
  –אם הנסיעה היא כחלק מקבוצה מאורגנת    )4(

  לאומית;-שם מארגן הקבוצה ומספר טלפון כולל קידומת בין  (א)
  לאומית. -ר טלפון כולל קידומת ביןפרטי ראש הקבוצה: שם, מספ  (ב)

  הפרטים הכלולים בהצהרת בריאות של נוסע   –  ג' חלק  

  בחלק א' נכונים ומלאים;  כאמור הפרטים האישיים שמסר  )1(
  ); "חולה"חולה (לעניין זה מחלים אינו נחשב  הוא אינו  )2(
  – שקדמו למתן ההצהרההימים  14-ב  )3(

  תסמינים; ולא היו ל  (א)
  במגע הדוק עם חולה; יההוא לא ה  (ב)
  אחד מאלה:  ותקיים בה  (ג)

  ; אדם החייב בבידודבאותו מקום מגורים עם  שההלא   )1(
עם    שהה  )2( מגורים  מקום  בבידודבאותו  החייב  משרד    אדם  המלצות  לפי  ונהג 

  ;(ה) לצו בידוד בית2, שניתנו לפי סעיף הבריאות לבידוד בית
  ר; ישינוי בפרט מהפרטים שעליהם הצהלא להגיע לטיסה אם חל ש מתחייב  הוא  )4(
  הצהרה זו נכונה גם לאותו קטין;  –טופס אותו אחראי על קטין שמילא את פרטיו ב  הואאם   )5(
  בהליך פלילי. וכי הצהרת שקר עלולה לשמש ראיה נגד וידוע ל  )6(
  

  שלישית תוספת 
  ) )(ג15תקנה (

  נגיף הקורונה   –גיליון בקרה לחיטוי כלי טיס  

            ת ורישום של כלי הטיס: סימני לאומיו

תאריך לועזי  
  (יום/חודש/שנה)

  זמן
שעות בזמן   24(

אוניברסלי 
  מתואם)

  שדה התעופה
  הערות  )ICAO(לפי קוד 

שם מבצע  
  החיטוי 

          
אזורים שחוטאו בכלי  

  הטיס 
חומר החיטוי שבו    

  נעשה שימוש 
חתימת מבצע    הערות 

  החיטוי 
  הטייסתא  
  תא הנוסעים 
  תא/י מטען 

  אחר:  

        

  
  
  

AIRCRAFT COVID-19 DISINFECTION CONTROL SHEET 
Aircraft Registration and nationality:       

Date 
(dd/mm/yy) 

Time 
(24hr – UTC) 

Airport 
(ICAO code) 

Remarks Disinfector 
name 

     
Aircraft areas  Disinfectant Comments Disinfector 

  2020-תק' תש"ף
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treated material signature 
 Flight deck 
 Passenger 

cabin 
 Cargo 

compartment(s) 
Other:  

    

 
  רביעית תוספת 

  )(ג)) 1)(א)(2(א)(6(תקנה 
לול בטופס הצהרה על יציאה ממקום המגורים או ממקום שהייה קבוע אחר לשדה  פרטים שיש לכ

  לתקנות הגבלת השהייה במרחב הציבורי: 2התעופה, למטרה או לפעולה שפורטה בתקנה 
  שמו של הנוסע ומספר תעודת הזהות או הדרכון שלו;  )1(
אחר,    )2( קבוע  שהייה  ממקום  או  מגוריו  ממקום  יצא  שלפיה  הנוסע  משדה  הצהרת  לטיסה 

לתקנות הגבלת השהייה במרחב הציבורי, שמקום    2התעופה, לשם פעולה או מטרה כאמור בתקנה  
ביצועה הוא מחוץ ליישוב שבו נמצא מקום מגוריו או מקום שהייתו כאמור, או שלא ניתן לקיימה 

  ביישוב כאמור;
  חתימת הנוסע ותאריך החתימה;  )3(
המנויות    )4( והפעולות  המטרות  הציבורי,   2בתקנה  רשימת  במרחב  השהייה  הגבלת  לתקנות 

  מביניהן יסמן הנוסע את המטרות או הפעולות הרלוונטיות לעניינו. 
  

  
  
  בנימין נתניהו   ) 2020באוגוסט  13באב התש"ף ( "גכ

  ראש הממשלה   

  
  
  

  הקש כאן -הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
  
  

  הקש כאן -הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
  

  2020-תק' תשפ"א



  

  

  

  

                                                                                      
 3נספח 
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 ראשון ט"ז תשרי תשפ"א יום
 2020אוקטובר  04

 לכבוד 
 

     מר בנימין נתניהו                                 מר יולי אדלשטיין                              גב' מירי רגב                  
                   שרת התחבורה                                       שר הבריאות                       ראש הממשלה   
 וממשלת ישראל 

 
 ביחי מנדלבליט                                 פרופ' רוני גמזוא

 הממונה על המאבק בנגיף הקורונה בישראל                    היועץ המשפטי לממשלה
 

 מכובדיי,
 התראה בטרם הגשת עתירה לבג"ץ נגד איסור יציאה לחו"ל  הנדון: 

 
אנו הח"מ, בשמנו ובשם שורה של אזרחי ישראל ותושביה, מתכבדים לפנות אליכם בדרישה לבטל את איסור הטיסות  

 , ו/או להכריז אי תחולתו.   14:00בשעה   25.9.2020מישראל, ובכלל זה לכל מי שלא רכש כרטיס טיסה עד ליום 

 

 רקע  
 

  יה מגבלות חמורות וחריגות. י על האוכלוס  הטילה, מדינת ישראל  2020מאז פרוץ משבר הקורונה, בחודש מרץ   .1

בלבד ממקום    יםמטר  מאהתנועה לה  שהגבילו את  במסגרת זו ראוי להזכיר את הסגרים החמורים בגל הראשון

ום פעילות במקומות  צמצ  ;חיוב בכניסה לבידודה  ; התקהלויותה ניעת  מ  ;חברתיה ריחוק  הובת  ח  ;המגורים

 עבודה ועוד. 

צעדים דרקוניים והטלת  הממשלה החליטה על הטלת  בחלוף מחצית השנה מאז פרוץ נגיף הקורונה,  בעת הזו,   .2

 .  מה שמכונה על ידה ״גל שני״ של תחלואה בקורונהעל רקע על הציבור, מהודק ומכביד סגר שני 

   והתקהלות, הגבלות פעילות בעסקים שרבים מהם קרסובמהלך תקופה זו, הוטלו על הציבור מגבלות תנועה  .3

 והאבטלה גאתה ופגעה בבתים רבים בישראל. 

לעשות, ואסרה באופן גורף את היציאה מן הארץ בתקופת הסגר לכל מי שלא  הגדילה  במסגרת זו, הממשלה   .4

 . 14.00בשעה   25.09רכש כרטיס טיסה עד  

ולכן התבקשנו לפנות אליכם על מנת לבטל החלטה  ו,  בעת הז לצעד זה אין אח ורע בשום מדינה דמוקרטית   .5

 זו.   אומללה ופוגענית
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 המקור הנורמטיבי להגבלת הטיסות 
 

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת  המקור הנורמטיבי לאותן הגבלות הוא   .6

תש"ף הקורונה"  2020-שעה(,  "חוק  הממשלה  ()להלן  מכוחו  אשר  תהתקינה  ,  מיוחדות  את  סמכויות  קנות 

-להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות(, תש"ף

2020 . 

 

 .14.10.2020האריכה את תוקפן עד ליום   01.10.2020את התקנות, וביום תיקנה   הממשלה 17.09.2020ביום  .7

 

המתייחסת למגבלות על יציאת אדם למרחב ציבורי, מעבר למגבלת  בין יתר התיקונים, הוסף תיקון לתקנה   .8

מטר, ונקבע כי אותה מגבלה אינה חלה על מי שיוצא לצורך טיסה, וזאת בתנאי שאדם רכש    1000תנועה של  

 (; וזה נוסח התקנה: התקנה  –)להלן  14.00ספטמבר בשעה  25כרטיס טיסה עד ליום  

מקום  –לא יצא אדם ממקום המגורים או ממקום שהייה קבוע אחר )להלן  )א(     .2"

 [ ...]: ורים( למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות האלהמג

                           שעות לפני מועד המראת  8יציאת אדם לטיסה משדה תעופה עד       ()א( 16)             

 ובלבד  שהתקיים אחד מאלה: הטיסה                                                

 הטיסה היא למטרה שפורטה בתקנה זו;   ( 1)            

 הנוסע רכש כרטיס טיסה עד יום ז' בתשרי התשפ"א    (2)           

 ( ויש לו אישור בכתב על רכישת כרטיס  2020 בספטמבר 25)                  

 הטיסה במועד כאמור;           

(, המנהל הכללי של משרד התחבורה רשאי  2על אף האמור בפסקת משנה )א() )ב( 

לאשר לאדם לצאת ממקום המגורים לטיסה גם אם כרטיס הטיסה נרכש אחרי  

או צורך אישי  המועד כאמור באותה פסקה, אם נמצא לדעתו כי צורך הומניטרי  

 מיוחד מצדיק זאת; החלטה לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת;

אין בהוראות פסקה זו כדי למנוע מאדם לצאת לטיסה שלא משדה תעופה למטרה   )ג( 

 .שפורטה בתקנה זו
 

במקביל, הממשלה תיקנה את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(   .9

, והוסיפה בסופה  (תקנות הטיס  –)להלן    2020-)הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות( )תיקון(, התשפ"א

( הוראה האוסרת בין היתר על כניסת אדם לטרמינל הנוסעים  1(, בפסקת משנה )א()2)א(, בפסקה )6של תקנה  

כמו כן  ;  (2020בספטמבר    25כרטיס הטיסה עד יום ז׳ בתשרי התשפ״א )  רכישתאישור בכתב על  שלא הציג  

כי בהצהרה   נקבע  להצטייד  חייב  נוסע  היתר   כל  בין  לפי  את    המפרטת  הנסיעה,  הרביעית  מטרת  התוספת 

 .  לתקנות הטיס

 
,  , משתמע שסעיף זה חל גם על מי שאינו מחזיק בדרכון ישראלישל התקנה  הכוללנית  נהלשומכבר יוער כי   .10

תקופ  במשך  כי  היא  למעשה  הלכה  הדבר  אלא  ומשמעות  המדינה,  מן  לצאת  זכות  אחד  לאף  אין  הסגר  ת 

 מטעמים הומניטריים וחריגים.

 

כפי שיפורט בהרחבה להלן, הננו סבורים כי מבחינה משפטית תקנה זו בטלה ונעדרת תוקף. אף על פי כן, נוכח   .11

גבולות  את  לצאת  שחפץ  מי  לכל  ולאפשר  לאלתר,  זו  מגבלה  לבטל  הדין  מן  בפועל,  נאכפת  שהיא    העובדה 

 מנוע מלעשות כן מכוח דין אחר, לעשות כן.   אינוהמדינה ואשר 
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 משפטי הטיעון ה

 
כפי שיפורט להלן, על התקנה האוסרת את היציאה לחו"ל לעמוד במבחן כפול: זה הקבוע בפסקת ההגבלה   .12

 לחוק הקורונה.  4וזה הקבוע בהוראות סעיף  ,לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 8של סעיף  
 

 חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו בראי   הזכות לצאת מן גבולות המדינה
 

יסוד  .13 זכות  היא  מדינתו  משערי  לצאת  אדם  של  טבעית  מוגנת,  מוכרת  זכותו  כי  ו,  התפיסה  מכח  בסיסית, 

 במדינה דמוקרטית אדם הוא בן חורין. 

 

 כי: 6משמעית ומפורשת בחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו המכריז בסעיף זכות יסוד זו מעוגנת בצורה חד  .14

 כל אדם חופשי לצאת מישראל. )א(  
 כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל. )ב(  

 

 –  , כי8עוד קובע חוק היסוד, בסעיף  .15

] 

מדינת  יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של  -אין פוגעים בזכויות שלפי חוק"

ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור 

 (. פסקת ההגבלה – )להלן  מכוח הסמכה מפורשת בו"
 

יסוד  קיבלה    זוזכות   .16 זכות  של  ומומעמד  פי  גנת חוקתית  וחירותו,  6סעיף    על  כבוד האדם  יסוד:  לחוק  )א( 

 . ראש ובראשונה, בפסקת ההגבלהב על תקנה האוסרת את היציאה לישראל לעמוד, ולפיכך, 

 
נועד לתכלית    )א(אלה:  ים מצטברים  נמבח   , אין פוגעים בזכויות חוק היסוד, אלא לפיעל פי פסקת ההגבלה .17

כמדינה יהודית    בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל)ג(    במידה שאינה עולה על הנדרש ראויה )ב(  

  .רטיתודמוק

 
 . והכל כפי שנפרט להלן –ה מבחני פסקת ההגבל מהננו סבורים כי  התקנה אינה עומדת באף אחד מן  .18

 
 תכלית ראויה בראי חוק הקורונה

 
לתכלית ראויה, יש לבחון בראי חוק הקורונה, שהוא    הנועד השאלה אם הפגיעה בזכות היציאה מהארץ    את .19

   לחוק הקורונה:  4וכך נקבע בסעיף   החוק המסמיך.

הממשלה,               רשאית  הקורונה  נגיף  בשל  חירום  מצב  על  הכרזה  של  תוקפה  בתקופת  ")א( 

, אם שוכנעה כי  12עד    6באישור כאמור בסעיף קטן )ד(, להתקין תקנות כאמור בסעיפים  

דרוש לשם מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור וצמצום התפשטותו, צמצום   הדבר

והכול   בסיכון,  אוכלוסיות  על  הגנה  או  התחלואה  הדרושות היקף  ובמידה  לתקופה  רק 

בזכויות  הפגיעה  להשגתן,  חלופות  שנשקלו  לאחר  האמורות,  המטרות  השגת  לצורך 

ל שיחול במדינה כולה או בשטח מסוים ; תקנות לפי סעיף קטן זה יכווההשפעות על המשק

 .ממנה"

 

מסעיף זה עולה כי מטרת איסור היציאה לחו"ל אמורה להיות "לשם מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בקרב   .20

 .ו"הציבור וצמצום התפשטות
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כן,   .21 הגבלה משלו כמו  מעין פסקת  מוסיף החוק  כי הממשלה רשאית להתקין תקנות  ,בסיפא  רק  "  בקובעו 

הפגיעה  לתקופה   להשגתן,  חלופות  שנשקלו  לאחר  האמורות,  המטרות  השגת  לצורך  הדרושות  ובמידה 

  ".בזכויות וההשפעות על המשק

בין האיסור  ו  בנגיף והתפשטותו בין מניעת הדבקה    זו: האם ישנו קשר כלשהו שאלה עיקרית  עולה    ,מכאן .22

 לטוס לחו"ל? 

כי אין כל בעיה    , באומרו תקשורתשאלה זו ל השיב ל  המשנה למנכ"ל משרד הבריאות פרופ' איתמר גרוטו .23

 עם טיסות לחו"ל, במיוחד כשמדובר במדינות ירוקות ולאחר שנעשות בדיקות קורונה. 

 

שעות   24שעה שכל היוצאים מן הארץ ממילא נדרשים להציג בדיקות לאיתור קורונה עדכניות עד   זאת ועוד: .24

אין עוד אמצעי תחבורה  למעשה  ש   הרי  – הבריאות  לפני העליה למטוס בצירוף אישור יציאה מקוון ממשרד  

 .בטוח לשימוש מפני הידבקות בקורונה כמו המטוסה

יום לאחר שובו    14כמו כן, כל מי ששב לישראל ממדינה שאיננה מוגדרת "מדינה ירוקה" חייב בבידוד של   .25

 רונה ולא כלום. ארצה. מכאן, לפי פשוטם של דברים, אין בין איסור היציאה לחו"ל לבין תכלית חוק הקו

נשמעו   .26 לחו"ל,  לנסוע  האיסור  של  לסיבה  באשר  הבריאות  ממשרד  שונים  גורמים  התראיינו  כאשר  ובכן, 

 הדברים הבאים: 

מנכ"ל משרד הבריאות  לשאלת גלי צה"ל אודות ההגיון העומד מאחורי האיסור לצאת את הארץ, ענה   .א

 רי מעבר לאלף מטר. סתם ולא פירש. כי האיסור נובע מהמגבלה של יציאה למרחב הציבו מר חזי לוי

 

אלרעי  אשר .ב שרון  ד"ר  הבריאות,  במשרד  הציבור  בריאות  ה'  בוקר  ב  הודתה,  פרייס-שירותי  יום 

האמתית30.9.2020) הסיבה  כי  וחשפה  אפידימיולוגית  הצדקה  אין  כי  גם  ה   ת עילמנ  (  מהארץ  יציאה 

, ובין אנשים שיש להם כסף  לענפים אחריםענף התעופה  שוויון בין  הרצון ליצור  למדינות ירוקות היא  

. כשנשאלה על הנסיבות הבריאותיות של מניעת הטיסות,  ויכולים לרכוש כרטיס טיסה, ובין אלה שאינם

כי   הוסיפה  אך  במטוס,  בשהייה  סיכון  ישנו  כי  אמנם  משרד  הבהירה  ידי  על  נקבעות  לא  "ההחלטות 

 ."הבריאות, כמו שאתם יודעים

ובין    המבחן ליציאה מן הארץ היה שיקול של שוויוניות ו"סולידריות" בין ענפי המשק  , לוהראוי  בכל הכבוד  .27

מן הדין היה להטילו במשך כל השנה. מכל מקום, מה שברור כבר לכולם    – בעלי יכולת כלכלית לאלה שאינם  

 הוא שאין לאיסור תלוש זה כל קשר לקורונה. 

ק" העומד בבסיס ההחלטה לא משרת כל תכלית ראוייה  ה"רצון ליצור שוויון בין ענפי המש  יוצא אם כן כי  .28

לא ברור מדוע הממשלה בחרה לנקוט באמצעי כה שרירותי,    –הנחוצה מטעמי הקורונה, ואף אם היתה נחוצה  

 דרקוני, מגביל ופוגעני כלפי כלל האוכלוסייה. 

עם   .29 מתיישב  אינו  אף  השוויון"  "עקרון  כי  נציין  הצורך  מן  לזלמעלה  השרירותי  לחו"ל  כות  המועד  יציאה 

ספטמבר, ולמעשה לא ברור מדוע לא ניתן היה    25ביום    14.00מי שרכש כרטיס עד השעה    – בתקופת הסגר  

עטיית   חום,  משרד הבריאות, מדידת  אישור  קורונה,  בדיקת  )הכולל  פתיחת השמיים  להמשיך את מתווה 

רש"ת בטרמי  פקחי  ידי  על  ואכיפה הדוקה  ובמטוסים  לחו"ל,  מסכות בשטח הטרמינל  כלל הטסים  על  נל( 

 ומדוע זה בחרה המדינה להפלות לרעה את כלל האוכלוסיה ביחס למי שהקדים ורכש כרטיס עד למועד זה.  

 תכלית ראויה. לש  לא עומדת במבחןכי התקנה האוסרת את היציאה מן הארץ מסקנת הדברים היא  .30
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 מידתיות 
 

 יות. תהמבחן הנוסף בפסקת ההגבלה הוא מבחן המיד .31

 

 מידתיות.ה  נו יכול לעמוד במבחןמדינה אי ב  השוהיםעל כל  מהארץ  גורף  יציאה  איסור    קביעתהננו סבורים כי   .32

 

כך שאין פגיעה בלתי מידתית, ואולם,    –  בלבד  מוגבל לתקופה של שבועיים  האיסוראמנם, ניתן היה לטעון כי   .33

  מימד משךכך    –יים של הציבור  לעניות דעתנו, ככל שהתקנה גורפת יותר וחלה על מספר גדול ובלתי מסו

 . ההגבלה מאבד מחשיבותו

 

כיבנוסף,   .34 מהארץ  איסור    נזכיר  מיום   היציאה  החל  כבר  ו 25.09.2020הוטל  ביום  ,  עד    01.10.2020הוארך 

 אין לדעת אם ועד מתי יוארך שוב.  כך ש – 14.10.2020

 

ות, יהיו רבים אשר יעדיפו לשהות מחוץ למדינה בתקופה  כ מעבר לכך, דווקא בתקופה זו של הסגר וחג הסו .35

 , ואין כל סיבה למנוע מהם זכות זו. קשה זו

 

לעומת זאת, פגיעתו של איסור הטיסות רחבת היקף מאין כמוה, בכך שנמנעת מכלל האוכלוסייה האפשרות   .36

בישר בהידבקות  להסתכן  אותם  ומחייבת  מחד,  מקורונה  ונקיים  מרוחקים  באזורים  "מוכת  לשהות  אל 

 הקורונה" לשיטת הממשלה, מאידך. 

 

עובדי תעשיית התיירות  למותר לציין את הפגיעה הכלכלית האנושה שמסב איסור הטיסות בחופש העיסוק של   .37

 ומן הראוי כי המדינה תפצה אף אותם בגין נזקיהם הכבירים.    – ומעסיקיהם

 

 במבחן המידתיות.   על כן, הננו טוענים שהתקנה האוסרת יציאה לחו"ל איננה עומדת .38

 
 ל כמדינה דמוקרטית חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישרא 

 

 . כמדינה דמוקרטית א עמידת החוק בערכיה של מדינת ישראלוהמבחן האחרון של פסקת ההגבלה ה .39

 

כי הגבלה גורפת של אזרחים לצאת מן המדינה היא הגבלה שאינה יכולה לכוף בכפיפה אחת    נדמה שאין חולק .40

 ל מדינה ישראל כמדינה דמוקרטית.  עם ערכיה ש

 

כותו של אדם לצאת את הארץ הוכרה כזכות יסוד על ידי בית משפט זה עוד בטרם זנקבע כי "  6424/98ברע"א   .41

חירות התנועה של האזרח מן הארץ אל מחוצה לה, היא זכות טבעית,  . 'הוחק חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

  111/53בג"ץ  )  "' ]...[וארצנו היא אחת מהן  -מדינה בעלת משטר דימוקרטי  מוכרה, כדבר המובן מאליו, בכל  

פיכמן נ' בנק לאומי לישראל   18/89; וכן, רע"א (בג"ץ קאופמן – )להלן  536, 534פ"ד ז'   קאופמן נ' שר הפנים,

 (.517, 513( 4, פ"ד מב)בע"מ

 

הדין בבג"ץ קאופמן,  .42 פסק  ניתן  חוק  לאחר ח  כיום, בחלוף כשבעים שנה מאז  ואף לאור  חוק היסוד  קיקת 

ועל    –הקורונה עצמו, זכותו של אדם לצאת מן הארץ כזכות יסוד אמורה להיות מובנת מאליה, וכדי להגבילה  

 יש לבסס שיקולים משפטיים ועובדתיים כבדי משקל.   –אחת כמה וכמה כדי למונעה, ולו לתקופה קצרה 
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ולא בכדי נקבע במגילת    ,המדינה כזכות טבעית ויסודיתלצאת מ ו של אדםירות מכיר בחהדין הבינלאומי אף  .43

 :  אחת ממטרות הארגון היא כי האו״ם

 

"Promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all […]". 
 

בו,  ששי  למגילת־האו״ם  55-56בסעיפים   .44 חברה  כמובן  של  ראל  נוספת  התחייבות  והמדינות    ארגוןהישנה 

 יהם.  החברות בו לקדם ולעודד שמירה על זכויות האדם וחירויות

 

כללי   .45 על עצמן    שאינו מפרט את מגילת־האו״ם היא מסמך  וחירויות־היסוד שהמדינות קבלו  זכויות האדם 

סיפה הכללית של האו״ם  ניתנה על־ידי הא  –  שנה בה הוקמה מדינת ישראלה  היא  –  1948  ב־ואולם  לשמור.  

הצהרה שהמדינות  ל  (2) 13בסעיף  ות.  הן אותן זכוי  ההצהרה אוניברסלית בדבר זכויות האדם ובה נקבע מ

 : נקבע קיימן החברות באו״ם מתחייבות ל 

 

"Everyone has a right to leave any country, including his own […]" . 
 

והם אומצו הן ע"י    ,חופשיתדמוקרטית  המעוגנים במגילת האו"ם הם ערכי יסוד של כל מדינה    העקרונות .46

 בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.  יםביטוי את מצאו וכן פסיקת בית המשפט העליון,  

 

היא חסרת תקדים בחומרתה ביחס להגבלות שנוקטות מדינות    היציאה מישראלהנה כי כן, הטלת ההגבלה על   .47

ת אחרות כחלק מהתמודדותן עם "הגל השני" של נגיף הקורונה בארצם, ואכן, ככל הידוע לנו אין  דמוקרטיו

ולם שנקטה באיסור מכירת כרטיסי טיסה, וברוב המדינות, גם בזמני סגר, נמלי התעופה נותרו  אף מדינה בע

 פתוחים ופעילים ואפשרו רכישת כרטיסי טיסה. 

 
 סוף דבר

 

וקיצוני    גורףארץ לאור חוקי היסוד וחוק הקורונה, מצאנו כי מדובר באיסור  יציאה מהאיסור הלאחר בחינת   .48

שאינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה שבחוק יסוד כבוד האדם וחירותו: הוא לא נועד לתכלית ראויה בראי חוק  

ועל כן    –הקורונה, אינו עומד בתנאי המידתיות ואינו הולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית  

 . דינו בטלות

 

שאיסור   .49 בכך  ובהתחשב  הדברים,  פני  הם  מהארץ  משאלו  קיצוניים  היציאה  מקרים  אותם  בגדר  נופל 

המחייבים את התערבותו של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בכוונתנו להגיש עתירה נגד  

 .  בהן עסקינןיתר הנוגעים בדבר, שלא הצביעו על כל טעם או תכלית התקנות הדרקוניות נגד  הממשלה ו

 

עם זאת, אנו תקווה כי יהא די במכתבנו זה כדי להביא לביטול התקנות לאלתר ולייתר עתירה כאמור, אולם   .50

ככל שניאלץ    כדי למצות את כלל הטיעונים, ואנו שומרים על זכותנו להוסיף עליהם  בפנייתנונדגיש כי אין  

לפנות בעתירה לשלילת תוקפה של חקיקת המשנה הפוגענית וחסרת ההצדקה, שאינה אלא 'קישוט סוכה'  

 מיותר שנתלה על צווארה של כלל אוכלוסיית ישראל בתקופת הסגר. 

 
  ניאלץ,  14:00בשעה    (05.10.2020  ,פ"אי"ז תשרי התשמענה למכתבנו עד מחר )בהיעדר  חיפות העניין,  בשל ד .51

 העתירה.   גיש את לה

 בכבוד רב,

 
 

       __________________                   __________________                     _____________________ 
 דוד ירון, עו"ד                                 ריטה פרייס, עו"ד                                           בתיה זקס, עו"ד                 
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 העתקים: 
 
 מנכ"ל משרד הבריאות; –פרופ' חזי לוי  .1

 חברי קבינט הקורונה;  .2

 מחלקת בג"צים.  –משרד המשפטים  .3
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 רביעי י"ט תשרי תשפ"א  יום
 2020אוקטובר  07

 לכבוד 
 

     מר בנימין נתניהו                                 מר יולי אדלשטיין                              גב' מירי רגב                  
                   שרת התחבורה                                       שר הבריאות                       ראש הממשלה   
 וממשלת ישראל 

 
 ביחי מנדלבליט                                 פרופ' רוני גמזוא

 הממונה על המאבק בנגיף הקורונה בישראל                    היועץ המשפטי לממשלה
 

 מכובדיי,
 הגבלת היציאה מהבית לצורך הגעה לשדה התעופה  הנדון: 

 04.10.2020התראה אחרונה בטרם הגשת עתירה לבג"ץ | מכתבנו מיום 
 

מכתבנו שבסימוכין לא זכה לכל התייחסות, ולפיכך ראינו לנכון לפנות אליכם בשנית בדרישה כי תשקלו מחדש   .1

 את עמדתכם בעניין שבנדון, בטרם נאלץ לעתור לפתחו של בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ. 

 

אליכם בשנית בדרישה כי תשקלו מחדש  מכתבנו שבסימוכין לא זכה לכל התייחסות, ולפיכך ראינו לנכון לפנות   .2

 . את עמדתכם בעניין שבנדון, בטרם נאלץ לעתור לבג"ץ

 

 . ו מוצאים לנכון להוסיף את הטענות הבאות, אנ ודםמהאמור במכתבנו הק מבלי לגרוע  .3

 
מצאנוראשית,   .4 שערכנו,  משפטית  ה  כי  מבדיקה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  החדש  חוק  קורונה 

יציאה  הנושא  את  )א( לחוק  8)א( 12  - ()יח( ו1)א() 7בסעיפים    מאזכר (  החוק  –)להלן    2020-)הוראת שעה(, תש"ף

מעמיקה של לשון  דוקדקת ובחינה מ  , אךטיסותהא  ושלנ   יחסיתמ ו  שדה התעופהל  לצורך הגעה למרחב הציבורי  

זכות לצאת מהבית לצורך הגעה לשדה  את ה  מגבילותהלהתקין תקנות  לרשות  הסמכה  כל    ןה אין בכי    מעלה  החוק

 ; ונסביר:לחו"ל יציאה ו  התעופה

 
, תוך  להתקין תקנות המגבילות את היציאה למרחב הציבוריאת הרשות    באופן כללי  מסמיך(  1))א(7  סעיף .א

  " יציאה לשדה תעופה לפי תנאים שייקבעו בתקנות"  טיחו רשימה של פעילויות, בהןקובע סייגים שיבשהוא  

 . [(]יח)ר' ס"ק 

 

על מ כלומר,   .ב עיניו את הצורך להחריג את הכלל של יציאה למרחב הציבורי  נת להגיע  המחוקק ראה לנגד 

לא הסמיך את הממשלה למנוע יציאה מהמרחב הציבורי לצורך הגעה לנתב"ג,  , אך בשום אופן  לשדה תעופה

 שולל כל יסוד. מ –האיסור לצאת לחו"ל נובע מהאיסור לצאת למרחב הציבורי ו לפיומכאן ההסבר שניתן 
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 עיףס, כאשר  להתקין תקנותניתן    הםב  תחום התחבורהב  את הנושאיםלחוק מגדיר    12יתירה מזו, סעיף   .ג

מכות לעניין הגבלת כניסת כלי טיס זרים לשטח  ים את הסהמסדיר  קובע כללים לענין כלי טיס  )א(8)א(12

   וזו לשונו:, ישראל, ואולם לא מוזכר בו דבר או חצי דבר לעניין הגבלת יציאת כלי טיס מישראל

 
הגבלות על הפעלת כלי טיס, שדות תעופה ומנחתים, לעניין השוהים בהם, לרבות נוסעים,  )א(( 8)

לווים ואנשי צוות, וכן לעניין כניסת כלי טיס זרים לשטח ישראל, לרבות לגבי העניינים האמורים  מ

 לן ]...[".(, בשינויים המחויבים, וכן בעניינים כמפורט לה7) ( עד 2בפסקאות )
 

 :עניינים אלהמפורטים    כמו כן, בפירוט הנושאים שניתן להתקין לגביהם תקנות, .ד

 

 ים לא חיוניים בכלי טיס; הגבלה על חלוקה או מכירה של מזון או של מוצר   (1

חובת נוסע למסור פרטים מזהים ומידע שיאפשרו יצירת קשר עמו אם התעורר     )א(    (2)

 חשש להדבקה בנגיף הקורונה;

מידע שהתקבל לפי פסקה זו יישמר בנפרד מכל מידע אחר בידי גוף ממשלתי שייקבע      )ב(

לצורך עריכת חקירה אפידמיולוגית לעניין זה בתקנות לפי סעיף זה ויועבר למשרד הבריאות  

 ולמטרה זו בלבד;

מידע שהתקבל לפי פסקה זו יימחק לאחר תקופה שתקבע הממשלה בתקנות לפי סעיף       ג(

 זה;

אדם שהגיע אליו מידע לפי פסקה זו ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו     )ד(

 ; כל שימוש פרט לתכלית האמורה בפסקת משנה )א( או )ב(

לאומית בדבר אמצעים להבטחת בריאות הציבור -חובת יידוע של הנוסעים בטיסה בין    (3)

החלים במדינת היעד ומסירת מידע הנוגע לפעולות הנדרשות מנוסע או המומלצות לו לשם 

 צמצום הסיכון להידבקות בנגיף הקורונה;

 

בינלאומיות  טיסות  הנושאים הזקוקים להסדרה בענייןמרשימה זו ניתן ללמוד כי לא נעלמו מעיני המחוקק  .ה

בינילאומיות,  הטיסות  נושא ה כלול ברשימה זו את  וכל עוד הוא עצמו לא ראה כל צורך ל   (,[3])תקנת משנה  

 אין לממשלה סמכות לעשות כן.

 

ת  יציאולמנוע    עולה כי הממשלה לא היתה מוסמכת להתקין תקנה האוסרת את היציאה מן הארץ  ץ מהמקוב .ו

 טיסות מן הארץ לחו"ל. 

 
 פש העיסוקהפגיעה בחו 

 

כפוף לפסקת  כפי שציינו במכתבנו הקודם, לממשלה אין כל זכות לפגוע בחופש העיסוק, אלא בזאת ועוד,   .ז

חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל,  לפי   דהיינו,  –חופש העיסוק  סוד  לחוק י  4הקבועה בסעיף  ההגבלה  

 .  ת בו, או לפי חוק מכוח הסמכה מפורשעולה על הנדרשבמידה שאינה ו שנועד לתכלית ראויה

 
ולפיה  ו .ח אם בחופש העיסוק עסקינן, נזכיר את ההלכה הפסוקה שמצאה את ביטויה בשורה של פסקי דין 

פד״י  )  מטרני נ׳ שר התחבורה  337/81בבג״צ  פגיעה בזכות יסוד חוקתית טעונה הסמכה מפורשת בחוק; כך,  

כי    (,337(,  3לז) כוו״נקבע  וכשלעצמי  מפורשת׳  ׳הסמכה  משמעותה  זה  לענין  ורק  הסמכה  אך  בכך  נתי 

למקרה, בו אומר המחוקק הראשי ברורות ומפורשות, כי הוא מסמיך את מחוקק המשנה להתקין תקנות  

 . ״[...] הקובעות איסורים או הגבלות על העיסוק
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להטיל  את הסמכות  לרשות  המקנה  ה מפורשת או משתמעת  ורא הכל  לחוק    )א(8)א(12  אין בסעיף   בענייננו, .ט

לרבות    –  חופש העיסוקיסוד  זכות  בארץ וההיציאה מן    כותזבאנושות    תאת ההגבלה נשוא העתירה, הפוגע

   .חו"ליירות חוץ לתשל אנשי עסקים המנהלים את עסקיהם בחו"ל ושל העוסקים ב

 
כרטיסי  מכירת    אין בין איסורהרי שי נסיעה בצורה מקוונת,  כי אין כל מניעה להזמין כרטיס  לנוכח העובדה .י

  םביללהגלא היתה כל הצדקה  דבר, ועל כן  ובין הצורך במניעת ההדבקה בנגיף  ומתן שירותים נלווים  טיסה  

   .חוקי יסוד כאמורזכויות המעוגנות בדבר כדי לרמוס שעה שיש בוחומר קל  –

 
  להתקין תקנות   לממשלה  מתיר,  הציבורי  במרחב  פעילות   בהגבלת  העוסק  לחוק(  1()א)7  באופן דומה, סעיף .יא

  סייגים   מחייבה לקבוע   בבד   בד  אך ,  הציבורי  במרחב  שהייה  על  או  המגורים  ממקום  יציאה  על   הגבלה   לעניין 

 בתקנות.  שייקבעו תנאים לפי   תעופה לשדה יציאה בהן,  פעולות של שורה  שיבטיחו

 
יסוחו של הסעיף מעיד על כך שהמחוקק יצא מנקודת הנחה ששדה התעופה ממשיך לפעול גם  נ יתרה מכך: .יב

והסמיך באמצעותו את הרשות לקבוע את אופן היציאה לשדה התעופה  הקורונה,   שלהמוכרז בבמצב חירום  

ה על ריחוק  מסיכות, שמיר   לרבות בכל הנוגע לחובת עטיית  –   הגבלות על השהות בו ובכלי הטיס  ולהטיל

אך בשום אופן לא העלה על דעתו שהרשות המוסמכת תשתמש בה כדי לאסור כמעט לחלוטין    –  ועוד  חברתי

 אחרת, לא היה כל צורך בהחרגתו ברשימת הפעילויות החיוניות.  –אה אליו או לחו"ל  את היצי

 
  מקנה , ()יח( לחוק1)א()7בסעיף  מיוחד כחריג התעופה לשדה ההגעה הכללת על רקע האמור, מרשיי יטענו כי .יג

 . בטיסות  הארץ מן ליציאה כמקום המשמש,  התעופה מהבית לשדה  לצאת לזכות מעמד מיוחד

 

 סיכום
 

אינו יכול לשמש כמקור להפעלת הסמכות   –  12-, ו8  ,7  –  סעיפי החוק  לושתיוצא אם כן כי אף לא אחד מבין ש .5

 דינן בטלות. –להתקין את התקנות המגבילות כאמור, ובהעדר סמכות מפורשת בחוק 

 
נוסיף ונטען כי הצורך בקיומה של סמכות מפורשת בחוק לצורך פגיעה בזכות יסוד, עולה בקנה אחד עם   כךעל  .6

ות המנהל", ובהיעדרה, הסמכות שהרשות נטלה לעצמה להתקין את ההגבלות נשוא העתירה ואת  עקרון "חוקי

 נעדרות כל תוקף חוקי. –התקנות המגבילות שהתקינה מכוחה 

 
מיום   .7 לו  ובמכתב שקדם  זה  ליום  04.10.2020לאור האמור במכתבנו  עד  נדרשים להודיענו    8.10.2020, הנכם 

 ע לביטול ההגבלה על הגעה לשדה התעופה לצורך יציאה לחו"ל.את עמדתכם בכל הנוג  10:00בשעה 

 
 התראה נוספת לא תישלח.   .8

 בכבוד רב,

 
 

       __________________                   __________________                     _____________________ 
 ירון דוד, עו"ד                                 ריטה פרייס, עו"ד                                           בתיה זקס, עו"ד                 
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