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תקנות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד 
בית והוראות שונות( )הוראה שעה(( )תיקון מס' 5(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק–יסוד: הממשלה1, מתקינה הממשלה תקנות שעת 
חירום אלה:

בית  )בידוד  החדש(  הקורונה  )נגיף  העם  בריאות  צו  )אכיפת  חירום  שעת  בתקנות   .1
והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף-22020 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1, 

במקום "ו–3" יבוא "3 ו–3ה)ג1(".  

אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"אי–חבישת מסכה 
ואי–נשיאת מסכה 

העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שישה חודשים או  )א(  2א. 
קנס, לפי סעיף 61)א()1( לחוק העונשין:

של   )3( עד   )1( בפסקאות  המנוי  במקום  שוהה   )1(
מסכה,  חבישת  בלי  העם,  בריאות  לצו  3ה)א(  סעיף 

בניגוד להוראות אותו סעיף;

שוהה במקום כאמור בסעיף 3ה)ב1( לצו בריאות   )2(
אותו  להוראות  בניגוד  מסכה,  עמו  לשאת  בלי  העם 

סעיף.

)א(,  קטן  סעיף  לפי  עבירה  בשל  מינהלי  קנס  יוטל  לא  )ב( 
אלא אם כן הומצאה לנקנס התראה ולפיה אם יעבור את 
העבירה בפעם השנייה, יוטל עליו קנס בשל אותה עבירה."

בתקנה 7)ב( לתקנות העיקריות, במקום ")3(" יבוא ")3(, )3א(".  .3
בתוספת לתקנות העיקריות במקום פרט )3( יבוא:  .4

טור א'
העבירות המינהליות

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

")2א( תקנה 1 לעניין סעיף 3ה)ג1()1( עד )3( לצו 
בריאות העם

500

1,000)3( תקנה 2)ב(

200")3א( תקנה 2א

כ"ה בניסן התש"ף )19 באפריל 2020(
)חמ 3-5961(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תיקון תקנה 7

תיקון התוספת

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 756 ועמ' 1076.   2

תיקון תקנה 1

הוספת תקנה 2א
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