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 יהודה והשומרון

)יהודה ושומרון( )מס'  (2019הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש צו בדבר 
 2020-תש"ף, )הוראת שעה( (1832

 תוכן ענינים 

 Go 2 הגדרות   1סעיף 

 Go 2 צמצום יציאה למרחב הציבורי   2סעיף 

 Go 3 איסור שהייה במרחב הציבורי ובמקומות שפעילותם אסורה  א 2סעיף 

 Go 3 ה איסור חתונה או תפיל ב 2סעיף 

 Go 4 כללי התנהגות במרחב הציבורי   3סעיף 

 Go 4 אחריות מעסיק א 3סעיף 

 Go 4 הגבלת תחבורה ציבורית  ב 3סעיף 

 Go 5 הגבלת פעילות טיפולי אסתטיקה ג 3סעיף 

 Go 5 תנאים לטיפול נפשי באדם  ד 3סעיף 

 Go 5 שירות משלוחים   4סעיף 

 Go 5 הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי  5סעיף 

 Go 8 עונשין  6סעיף 

 Go 8 סמכויות שוטר  א 6סעיף 

 Go 8 סייג לתחולה   7סעיף 

 Go 8 שמירת דינים   8סעיף 

 Go 9 תחילת תוקף  9סעיף 

 Go 9 הוראות שעה א 9סעיף 

 Go 10 השם  10סעיף 

 Go 10 תוספת ראשונה 

 Go 10 תוספת שנייה  
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 יהודה והשומרון

( )יהודה ושומרון( )מס' 2019צו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש 
 *2020-(, תש"ף( )הוראת שעה1832

לטובת האזור  ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ ,אזורכוחות צה"ל בבתוקף סמכותי כמפקד  
 לאמור: אתבזמצווה ני הנ, ולבריאות הציבור

בני אותו תא משפחתי או יחידים הזוהים יחד במקום  –"אנשים הגרים באותו מקום"  .1
 מגורים אחד;

מעבדה לתיקון מכשירים שהתקלקלו או להחלפתם למעט מעבדה  –מעבדת תיקונים" " 
 לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;

 

 מי שמעסיק עובדים; –"מעסיק"  

מעסיק, כל מקום שנעשית בו  חצרים שבהם מועסקים עובדים על ידי –"מקום עבודה"  
עבודה לצורכי עסק או משלח יד וכן מקום שעובד מגיע אליו במסגרת עבודתו לרבות במרחב 

 הציבורי;

 ;)נמחקה( –מקום עבודה חיוני" " 
 

לרבות עצמאי, מתנדב, חייל, שוטר כהגדרתו בצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח  –"עובד"  
, וסוהר כהגדרתו בצו בדבר שירות בתי 2009-(, התש"ע1651משולב[ )יהודה ושומרון( )מס' 

, מי שמועסק על ידי מעסיק ומי שנותן 1968-(, התשכ"ח254( )מס' הסוהר )יהודה והשומרון
 שירות למעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו.

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

שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל דין  למקום עבודהאו מועמד לעבודה עובד  הגעה של )א(
הגעה של עובד למקום עבודה לביצוע עבודות תחזוקה  , וחזרה ממנו,ותחיקת ביטחון

 ;וכן הסעה של עובד למקום עבודה כאמור חיוניות ותיקונים דחופים

 

 

 .9446עמ'  2020מחודש אפריל  252ובץ המנשרים מס' ק פורסם *

; תוקפו מיום 2020-( תש"ף1834)מס'  1תיקון מס'  – 9450עמ'  2020אפריל ש מחוד 252קובץ המנשרים מס' תוקן 
לתיקון  2תוקן בסעיף  .3לתיקון מס'  5תוקן בסעיף  .2לתיקון מס'  10תוקן בסעיף  .10.5.2020עד יום  26.3.2020

 .9( לתיקון מס' 2) 1תוקן בסעיף  .5( לתיקון מס' 2) 7תוקן בסעיף  .4מס' 

מיום  ; תוקפו 2020-( תש"ף1839)מס'  2תיקון מס'  – 9467עמ'  2020מחודש אפריל  252קובץ המנשרים מס' 
( לתיקון 3) 7תוקן בסעיף  .4לתיקון מס'  2תוקן בסעיף  .3לתיקון מס'  5תוקן בסעיף  .10.5.2020עד יום  1.4.2020

 .9( לתיקון מס' 3) 1וקן בסעיף ת .5מס' 

; תוקפו מיום 2020-תש"ף ( 1844)מס'  3תיקון מס'  – 9482עמ'  2020מחודש אפריל  252קובץ המנשרים מס' 
( לתיקון 4) 1תוקן בסעיף  .5( לתיקון מס' 4) 7 תוקן בסעיף  .4לתיקון מס'  2תוקן בסעיף  .10.5.2020עד יום  7.4.2020

 .9מס' 

; תוקפו מיום 2020-( תש"ף1849)מס'  4תיקון מס'  – 9491עמ'  2020מחודש אפריל  252קובץ המנשרים מס' 
 .19.4.2020עד יום  14.4.2020

; תוקפו מיום 2020-( תש"ף1858)מס'  5תיקון מס'  – 9505עמ'  2020מחודש אפריל  252קובץ המנשרים מס' 
 .9( לתיקון מס' 5) 1תוקן בסעיף  .10.5.2020עד יום  19.4.2020

( 6) 1תוקן בסעיף  .10.5.2020עד יום  24.4.2020ו מיום ; תוקפ2020-( תש"ף1863מס' )  6תיקון מס'  –טרם פורסם 
 .9לתיקון מס' 

 .26.4.2020; תחילתו ביום 2020-( תש"ף1864)מס'  7תיקון מס'  –טרם פורסם 

 .30.4.2020; תחילתו ביום 2020-( תש"ף1866)מס'  8מס' תיקון  –טרם פורסם 

 .3.5.2020ביום ; תחילתו 2020-( תש"ף1870)מס'  9מס' תיקון  –טרם פורסם 

 הגדרות

צמצום יציאה למרחב 
 הציבורי

)מס'  1תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1834

)מס'  1תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1834

)מס'  2תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1839

)מס'  1תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1834

)מס'  2תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1839

)מס'  6תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1863
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צו זה או לפי הוראת רכישת מוצר או קבלת שירות במקום שפעילותו לא נאסרה לפי  ב()
( )בידוד בית והוראת שונות( )הוראת שעה(, 2019בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש 

 ;הוראת בידוד בית( –)להלן  2020-התש"ף

 קבלת שירות רפואי; )ג(

 תרומת דם; )ד(

 הפגנה; )ה(

 הליך משפטי; )ו(

 הגעה לכנסת ישראל; )ז(

 לצורך טיפול במסגרת רווחה; )ח(

ילות ספורט של יחיד, של יחיד עם אדם קבוע אחד בלבד, או של אנשים הגרים פע (1ח)
 ;באותו מקום

 )נמחק(; (ט)

ולמרחק יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום, לזמן קצר  (י)
 ;ולמרחב הציבורי המגוריםמטרים ממקום  100של עד 

 

ד שבכל עת לא ישהו במתחם למקווה גברים ובלבלברית, לחתונה או  ,יציאה הלוויה )יא(
ובהתאם להוראות אנשים והמקווה פועל בכפוף לכל דין או תחיקת ביטחון  3המקווה מעל 

וכן יציאת אישה הגורם המוסמך לעניין מניעת הדבקה לפי כל דין או תחיקת ביטחון 
בכפוף לכל תיאמה מראש את מועד הגעתה והמקווה פועל לטבילה במקווה נשים ובלבד ש

דין או תחיקת ביטחון ובהתאם להוראות הגורם המוסמך לעניין מניעת הדבקה לפי כל דין 
 ;או תחיקת ביטחון

מטרים ממקום המגורים או  500ב)א( ולמרחק של עד 2יציאה לתפילה לפי סעיף  (1)יא
 ;ממקום העבודה

מצוקה הדורשים פואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי או יציאה לצורך סיוע ר (ב)י
 ;סיוע

יציאה לפעילות מותרת או לפעילות שניתן לה אישור, לפי צו זה, לפי הוראת בידוד  (ג)י
 ;בית או לפי כל דין או תחיקת ביטחון

 ;)נמחקה( (ד)י

 ;)נמחקה( (טו)

 ;)נמחקה( (טז)

 ;)נמחקה( (ז)י

 יתו של ההורה השני;וריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לבהעברה של קטין, שה (ח)י

העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני כמפורט בסעיף זה  (ט)י
 ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו.

 

 לא ישהה אדם במקומות המפורטים להלן: .א2

מטרים ממקום המגורים  100ף ים, אלא אם כן המקום נמצא במרחק של גן ציבורי וחו )א(
 )י( ובתנאים המפורטים באותו סעיף קטן;2כאמור בסעיף 

 .(1)א5או  )א(5 פיםאו מקום או עסק שפעילותו אסורה לפי סעי שועיםגן שע ב()
 

ום שאינו מקום מגוריו, למעט תפילה אדם נוסף או יותר במקלא יתפלל אדם יחד עם  )א( .ב2
 19מטרים ממקום מגוריו או ממקום עבודתו, בהשתתפות עד  500בשטח פתוח במרחק של עד 

 מטרים לפחות בין אדם לאדם. 2ובשמירת מרחק של אנשים 

לא ישתתף אדם בחתונה במרחב הציבורי, למעט חתונה בשטח פתוח בהשתתפות עד  )ב( 
 מטרים לפחות בין אדם לאדם. 2אנשים ובשמירת מרחק של  19

 

)מס'  5תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1858

)מס'  5תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1858

)מס'  1תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1834

)מס'  1תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1834

)מס'  5תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1858

)מס'  6תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1863

)מס'  5תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1858

)מס'  1תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1834

)מס'  5ס' תיקון מ
 2020-( תש"ף1858

)מס'  5תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1858

מס' ) 5מס' תיקון 
 2020-( תש"ף1858

)מס'  5תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1858

)מס'  1תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1834

)מס'  1תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1834

איסור שהייה במרחב  
הציבורי ובמקומות 

 שפעילותם אסורה 
)מס'  1 תיקון מס'

 2020-( תש"ף1834

ונה או  חתאיסור 
 תפילה

)מס'  5תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1858

)מס'  1תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1834

)מס'  2תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1839

)מס'  5תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1858

)מס'  7תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1864

)מס'  2תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1839

)מס'  5מס'  תיקון
 2020-( תש"ף1858

)מס'  8תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1866
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 הציבורי ינהגו בהתאם לכללים אלה: , השוהים במרחב2עיף בלי לגרוע מהוראות ס .3

מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל האפשר, ולמעט בין  2שמירה על מרחק של  )א(
 ותו מקום;אנשים הגרים בא

, למעט יהיו עד שני נוסעים באותו הרכב 2בנסיעה ברכב פרטי לצורך כמפורט בסעיף  (ב)
במקרה שיש בו צורך חיוני בנסיעה של מעל לא תחול  ; פסקה זואנשים הגרים באותו מקום

)יג( עד -)ח( ו2שני נוסעים באותו הרכב ובכלל זה נסיעה למטרות המפורטות בסעיפים 
 )יט(;

 ;אנשים 20וויה תיערך במקום פתוח בלבד ובהשתתפות של עד הל ג()

 אנשים. 10ברית מילה תיערך בהשתתפות של עד  (ד)
 

 מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה: .א3

 

 –כניסה למקום עבודה טרם  א()

י מטעמו, ישראל את הנכנסים ובכלל זה עובדי המקום, את המעסיק, או מ (1)
 השאלות האלו:

 האם אתה משתעל? )א(

ה או האם היה לך חום כאמור מעלות צלזיוס ומעל 38האם חום גופך  )ב(
 אחרון?בשבוע ה

 האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים? )ג(

ל אחת מהשאלות; למעט אדם לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כ
 שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת;

מצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום בא (2)
 38כל הניתן; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של כ

 מעלות צלזיוס ומעלה;

 ( לא יחולו על אדם הנכנס למוסד רפואי לקבלת טיפול רפואי;2)-ו (1פסקאות ) (3)

ניתן לשמור על  במקום עבודה שבו לא; מטרים בין אדם לאדם שנישמירת מרחק של  )ב(
 ק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה;מרח

ון קווי; לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע ככל הניתן ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפ )ג(
 ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם;

 ים;של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידימתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית  )ד(

מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר  )ה(
 ;משני נוסעים

ישבץ המעסיק, ככל  –ין עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות לעני ו()
 האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

 

 א כמפורט להלן:תחבורה ציבורית אל לא יפעיל אדם שירות )א( .ב3

 –אוטובוסים, רכבות נוסעים ושירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור  (1)
 ל דין ותחיקת ביטחון;לפי הוראות הגורם המוסמך לפי כ

(, שירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור 1נוסף על האמור בפסקה ) (2)
 כמפורט להלן ובתנאים אלה:

שירות הסעה לעובדים למקום עבודתם וחזרה ממנו, בהתאם להוראות  ()א
 הגורם המוסמך לעניין מניעת הדבקה על פי כל דין ותחיקת ביטחון;

עם נוסע אחד או הסעה של אדם לצורך רפואי או לצורך  הפעלת מוניות )ב(
)יג( עד )יט( עם מלווה ובתנאי שהנוסעים -)ח( ו2כמפורט בסעיפים קטנים 

 ישבו במושב האחורי וחלונות המונית יהיו פתוחים. כאמור

כללי התנהגות 
 במרחב הציבורי

 אחריות מעסיק
)מס'  2תיקון מס' 

 2020-( תש"ף1839

מס' ) 2תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1839

)מס'  1תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1834

)מס'  3תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1844

הגבלת תחבורה 
 ציבורית

)מס'  1תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1834

)מס'  2תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1839

)מס'  3מס' תיקון 
 2020-( תש"ף1844

)מס'  5תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1858



)הוראת  (1832)יהודה ושומרון( )מס'  (2019הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש צו בדבר 
 2020-תש"ף, שעה(

 נוסח מלא ומעודכן
 

5 

 המאגר המשפטי הישראלי    nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ   
C:\Users\andre\Downloads\666_115.doc 

אוטובוסים, רכבות נוסעים ושירותי  –לעניין סעיף זה, "שירות תחבורה ציבורית"  )ב( 
 ם המיועדים לשירות הציבור.הסעה לנוסעי

 

 .)בוטל( .ג3
 

טיפול באדם בדרך של אבחון, הערכה, ייעוץ, טיפול, שיקום או ניהול שיחות בדרך של  .ד3
מפגש פנים אל פנים, וללא מגע של מטופל, ובכלל זה טיפול הניתן בידי פסיכולוג או עובד 

 סוציאלי, יתקיים בתנאים אלה:

 אנשים הגרים באותו מקום; ד אובלב הטיפול יתקיים עם מטופל אחד )א(

 המטפל והמטופל יעטו מסכה כהגדרתה בהוראת בידוד בית; )ב(

 שמירת מרחק של שני מטרים לפחות בין המטפל למטופל. )ג(
 

משלוחים; בשירות רות ל שי, אין בהוראות צו זה כדי לאסור ע5בכפוף להוראות סעיף  .4
 משלוחים למקום מגורים, המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו.

 

 :כמפורט להלן , לרבות בבית מגורים,לא יפעיל אדם מקום או עסק )א( .5

(, בית 1קניון למעט מקום למכירת מזון ובכלל זה בית אוכל לפי סעיף קטן )ב() (1)
 מרקחת או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון;

 (;)נמחקה (א1)

דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן  (2)
קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזיאון ומוסד  בית רחץ,חיות, ספארי, פינת חי, בית מ

עסק גני שעשועים ומתקני שעשועים, תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, 
מקום לעריכת לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, רפואי בגוף האדם, -לטיפול לא

ם מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, פארק, אתר מורשת, ומקו
ואולם רשאי אדם להפעיל גן חיות, ספארי או גן לאומי אטרקציה תיירותית;  ש בושי

לשם קיום פעילות במקום פתוח המיועדת לאדם עם מוגבלות, ובלבד שפעילות 
כאמור מאורגנת על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים בישראל; מחלקה 

ועצות מקומיות ול מניה לשירותים חברתיים במועצה מקומית כמשמעותה בצו בדבר
מועצה מקומית( או במועצה  –)להלן  1981-(, תשמ"א892)יהודה ושומרון( )מס' 

(, 783אזורית כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )מס' 
מועצה אזורית(; או ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של  –)להלן  1979-תשל"ט

להוראות הגורם המוסמך לעניין מניעת הדבקה  התאםעת באנשים עם מוגבלות ומתבצ
אדם עם לקות פיסית,  –"אדם עם מוגבלות"  –לפי כל דין ותחיקת ביטחון; לעניין זה 

נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו 
בגוף  פואיר-לא; "טיפול באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים

למעט מספרה, טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור ובכלל זה הסרת  –האדם" 
 ;שיער בלייזר

שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק כאמור ובכלל זה דוכן  (3)
או  (2ולמעט חנות כמפורט בסעיף קטן )ב() למכירת מזון, ולמעט שוק סיטונאי

 .בשוק, בכפוף לתנאים בסעיף קטן )ב(גור נה ס, המצויה במבא(2)ב()

 .)נמחק( (1)א 

 אדם יפעיל מקום או עסק כמפורט להלן בתנאים האלה: )ב( 

בית אוכל, ובכלל זה בית אוכל בבית מלון, בשירות משלוחים או באיסוף מבית  (1)
 האוכל בלבד ובכפוף לתנאים כמפורט להלן:

שיבה של לקוחות בבית שר ייאפ המחזיק או המפעיל של בית העסק לא )א(
 העסק ובבית העסק לא יהיו מקומות ישיבה;

בדלפק בית העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח;  )ב(
במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי )'ספרינקלרים'( או מערכת גילוי אש 

בה לגו ס"מ מתחת 50ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 

 שירות משלוחים 
)מס'  2תיקון מס' 

 2020-( תש"ף1839

הגבלת פעילות 
 מסחר, בילוי ופנאי

)מס'  1תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1834

)מס'  1תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1834

)מס'  5תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1858

)מס'  7תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1864

)מס'  2תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1839

)מס'  2תיקון מס' 
 2020-תש"ף (1839

)מס'  5תיקון מס' 
 2020-ש"ף( ת1858

)מס'  7תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1864

)מס'  7תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1864

)מס'  8תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1866

תנאים לטיפול  
 נפשי באדם

)מס'  7' תיקון מס
 2020-( תש"ף1864
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 תקרה לכל היותר;ה

ישבץ  –לעניין בית עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות  )ג(
 המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת;

המחזיק או המפעיל של בית העסק יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק  )ד(
ך יסמן שם כ, ולמטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום 2של 

 מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;

המחזיק או המפעיל של בית העסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום  )ה(
העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק, ובכלל 

 זה המחיצה כאמור בפסקת משנה )ב(, באופן תדיר;

העסק, בכל עת, יעטו כפפות ויחבשו מסכה כהגדרתה  בביתדים העוב )ו(
 בהוראת בידוד בית;

המחזיק או המפעיל של בית העסק יווסת את כניסת המבקרים, כך שבכל  )ז(
לקוחות לכל קופה  2-עת לא ישהו בתוך בית העסק לקוחות ביחס של יותר מ

סק ת העך בילא ישהו בתו –מ"ר  100רושמת פעילה; בבית עסק שגודלו מעל 
 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; 4-לקוחות ביחס של יותר מ

בבית העסק יותקן, במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק  )ח(
 כאמור ומספר הלקוחות המותר בבית העסק;

או חנות שעיקר עיסוקה מכירת  אופטיקה חנות, מקום למכירת מזון, בית מרקחת (2)
 :בכפוף לכל אלה – תיקון מוצרי תקשורת או מחשביםדה למעב , וכןמוצרי היגיינה

המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של  )א(
מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך  2

 יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;

פעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים ו המיק אהמחז ב()
כך שבכל עת לא ישהו בתוך  במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים

 ;לקוחות לכל קופה רושמת פעילה 4-החנות לקוחות ביחס של יותר מ

יחולו סעיפים  , אף אם אינו מעסיק,על המחזיק או המפעיל של מקום (ג)
 ;, בשינויים המחויבים(2)-( ו1א)א()3

 –(, למעט חנות או עסק בקניון 2חנות שאינה כאמור בסעיף קטן )ב() )א( א(2)
 :בכפוף לתנאים כמפורט להלן

יפעל בהתאם  , אף אם אינו מעסיק,המחזיק או המפעיל של המקום (1)
 , בשינויים המחויבים;6-( ו2א)א()3(, 1א)א()3לאמור בסעיפים 

מור המצויים בתחום מועצה מקומית או בתחום ת כאחנו בעל עסק או (א1)
מועצה אזורית, הגיש למועצה המקומית או למועצה האזורית, לפי העניין, 
לפני תחילת הפעלת החנות או העסק, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע 
בתוספת השנייה, ואם העסק או החנות האמורים אינם מצויים בתחומי 

סחר ותעשייה במינהל האזרחי ני מענייהגיש לקצין המטה ל –המועצות 
לאזור יהודה ושומרון, לפני תחילת הפעלת החנות או העסק, הצהרה 
חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים 

 (;6( עד )2)-( ו1המפורטים בפסקאות משנה )

המחזיק או המפעיל של המקום ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה  (2)
עולות המפורטות בפסקת משנה זו )בפסקה משנה זו ע הפביצואחראי על 

 ממונה על ענייני קורונה(; –

המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד על שמירת כללי היגיינה  (3)
במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים 

 ;(, באופן תדיר4בחנות, ובכלל זה המחיצה כאמור בפסקת משנה )

; בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח (4)
במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי )'ספרינקלרים'( או מערכת גילוי 

)מס'  1תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1834

)מס'  2תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1839

)מס'  3ון מס' תיק
 2020-( תש"ף1844

)מס'  7 תיקון מס'
 2020-( תש"ף1864

)מס'  1תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1834

)מס'  7תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1864

)מס'  7תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1864

)מס'  7תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1864

)מס'  7תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1864

)מס'  7תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1864
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ס"מ מתחת  50אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 
 ;לגובה התקרה לכל היותר

שמירת על  פשר,המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד, ככל הא (5)
מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות  2מרחק של 

בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, 
 ככל הניתן, התקהלות בכניסה למקום;

המחזיק או המפעיל של החנות יסמן במקום המיועד לתור לקופות  (א5)
קוחות במרחק שני מטרים זה מזה; ת הלעמידהרושמות, סימון מקומות ל

 בעל העסק יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

המחזיק או המפעיל של החנות יווסת את כניסת המבקרים, כך שבכל  (6)
לקוחות לכל קופה  2-עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ

לא ישהו בתוך החנות  –מ"ר  100רושמת פעילה; בחנות שגודלה מעל 
לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; המחזיק או  4-לקוחות ביחס של יותר מ

המפעיל של החנות יציב בכניסה לעסק, במקום בולט לעין, שלט לעניין 
מספר הלקוחות המותר בחנות; המחזיק או המפעיל של החנות יקבע 

 נה זו;ת משבפסקויישם מנגנון להגבלת נכנסים לחנות בהתאם לאמור 

מספרה או עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, ובכלל זה הסרת  (1א)
 בכפוף לתנאים כמפורט להלן: –שיער בלייזר, למעט בקניון 

בעל עסק המצוי בתחום מועצה מקומית או בתחום מועצה אזורית,  (1)
ת תחילהגיש למועצה המקומית או למועצה האזורית, לפי העניין, לפני 

עלת העסק, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ואם העסק הפ
הגיש לקצין המטה לענייני מסחר ותעשייה  –אינו מצוי בתחומי המועצות 

במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, לפני תחילת הפעלת העסק, הצהרה 
חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים 

 (;6( עד )2ת משנה )סקאום בפהמפורטי

המחזיק או המפעיל של העסק, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם  (2)
 א)ו(, בשינויים המחויבים;3-( ו2)-( ו1א)א()3לאמור בסעיפים 

המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום  (3)
לגרוע בלי סק; העסק, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים וציוד בע

מהאמור, יבצע חיטוי של הכלים והכיסא או מיטת הטיפול אשר היו 
 בשימוש וכן כביסה של מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;

המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח יעטה  (4)
המטפל מסכה כהגדרתה בהוראת בידוד בית ומגן פנים, יעטה כפפות 

 לקוח ללקוח;בין ות, ויחליף את הכפפ

המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק  (5)
מטרים לפחות בין הלקוחות, למעט אנשים הגרים באותו מקום,  2של 

ולרבות באזור ההמתנה; בעל העסק יציב, במקום בולט לעין, שלט לעניין 
 שמירה על מרחק כאמור;

ניסת המבקרים, כך שבכל את כוסת המחזיק או המפעיל של העסק יו (6)
לקוחות לכל ספר או  2-עת לא ישהו בתוך העסק לקוחות ביחס של יותר מ

לקוחות סך הכול,  4-מטפל, לפי העניין; בכל עת לא ישהו בעסק יותר מ
לקוחות, ובעסק שגודלו מעל  6-לא יותר מ –מ"ר  75ובעסק שגודלו מעל 

ל של העסק יציב מפעיאו הלקוחות; המחזיק  8-לא יותר מ –מ"ר  100
בכניסה לעסק, במקום בולט לעין, שלט לעניין מספר הלקוחות המותר 
בעסק; המחזיק או המפעיל של העסק יקבע ויישם מנגנון להגבלת נכנסים 

 למקום בהתאם לאמור בפסקת משנה זו;

 ;)נמחקה( (ב)

 .)נמחקה( (3)
 

)מס'  2תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1839

)מס'  7תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1864

)מס'  7תיקון מס' 
 2020-תש"ף (1864

)מס'  7תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1864

)מס'  7תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1864

)מס'  8תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1866
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( לצו בדבר 1)א()1מאסר שישה חודשים או קנס לפי סעיף  –ושה אחת מאלה, דינו הע .6
)להלן  1980-(, תש"ם845שנקבעו בדין או בתחיקת ביטחון )יהודה ושומרון( )מס'  ותהעלאת קנס

 צו העלאת קנסות(: –

; לעניין זה, )א(5המפעיל מקום או עסק, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לסעיף  (א)
, ואם הוא עסק )א(5מי שמפעיל מקום או עסק מהמקומות המפורטים בסעיף  –"מפעיל" 

, כפי תוקפו בתקנונים מעת 1968-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1י סעיף לפטעון רישוי 
בעל הרישיון או  –לאותו חוק  4תם בסעיף לעת, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעו

 בעל ההיתר;

ובניגוד לסעיף  2היוצא ממקום מגורים למטרה או פעולה שאינה מנויה בסעיף  )ב(
 כאמור;

 א, בניגוד לסעיף האמור;2ף עיהשוהה במקום המפורט בס )ג(

 המתפלל יחד עם אדם נוסף או יותר מחוץ למקום מגוריו או המשתתף בחתונה מחוץ ד()
 ;ב2למקום המגורים, בניגוד לסעיף 

 ;ב3המפעיל שירות תחבורה ציבורית בניגוד לסעיף  )ה(

המפעיל בית אוכל המאפשר ישיבה של לקוחות בבית העסק, בניגוד לסעיף  ו()
 4מי שחייב ברישיון או בהיתר כמשמעותם בסעיף  –()א(; לעניין זה, "מפעיל" 1())ב5

 כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת; ,1968-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח

המפעיל חנות, בעצמו או באמצעות אחר, ללא שמסר הצהרה כאמור בסעיף  ז()
(, מבלי 4()א()א2)ב()5א(, מבלי שבחנות ישנה מחיצה כאמור בסעיף 1א()א()2)ב()5

שבחנות סומנו מקומות לעמידה או הוצב שילוט לעניין שמירת מרחק כאמור בסעיף 
או שלא קבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור א( 5א()א()2)ב()5

מי שמפעיל חנות כאמור בסעיף  –(; לעניין זה, "מפעיל" 6א()א()2)ב()5בסעיף 
, 1968-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1ון רישוי לפי סעיף טעא()א(, ואם הוא עסק 2)ב()5

לאותו  4היתר כמשמעותם בסעיף כפי תוקפו בתקנונים מעת לעת, שנדרש לגביו רישיון או 
 בעל הרישיון או בעל ההיתר; –חוק 

המפעיל מספרה או עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור ובכלל זה הסרת  ח()
או באמצעות אחר, ללא שמסר הצהרה כאמור בסעיף  מושיער בלייזר, בעצ

או כפפות, בעת טיפול (, בלי שווידא כי המטפל עוטה מסכה, מגן פנים 1()1א()א2)ב()5
(, או שלא קבע או יישם מנגנון להגבלת מספר 4()1א()א2)ב()5בלקוח, כאמור בסעיף 

מי שחייב ברישיון  – ל"(; לעניין זה, "מפעי6()1א()א2)ב()5הנכנסים למקום כאמור בסעיף 
, כפי תוקפו בתקנונים 1968-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 4או בהיתר כמשמעותם בסעיף 

 עת.מעת ל
 

כיפת צו זה, רשאי שוטר כהגדרתו בצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ לשם א )א( .א6
 –שוטר(  –)להלן  2009-(, התש"ע1651)יהודה ושומרון( )מס' 

להורות לכל אדם לפעול בהתאם להוראות שבצו, ובכלל זאת להורות לאדם  (1)
וכן  שבו הוא נדרש לשהות לפי האמור בצו זהר להימצא במקום מגוריו או במקום אח

 להורות על הפסקת פעילות המנוגדת לאמור בצו;

למנוע כניסה של אדם למקום אם כניסתו לאותו מקום לא נועדה לאחת  (2)
או אם יש בכניסתו של האדם כדי להפר את  2מהפעולות או המטרות הקבועות בסעיף 

 (.2)ב()5האמור בסעיף 

 כל דין ותחיקת ביטחון.עיף זה כדי לגרוע מסמכויות שוטר לפי בסאין באמור  )ב( 
 

פרק ט"ז לתקנון המועצות תי המשפט לעניינים מקומיים כהגדרתם בב זה לא יחול על צו .7
; בתי הדין הרבניים שכוננו לפי הצו בדבר שיפוט בתי 1981-המקומיות )יהודה ושומרון( תשמ"א

 .1981-(, התשמ"א981דין רבניים )יהודה והשומרון( )מס' 

 אין בצו זה כדי לגרוע מהוראות אלה: .8

והוראות שונות(  ( )בידוד בית2019)נגיף הקורונה החדש ר הוראת בריאות הציבו )א(

 עונשין
)מס'  1תיקון מס' 

 2020-( תש"ף1834

 סייג לתחולה

 מירת דינים ש

 סמכויות שוטר 
)מס'  1תיקון מס' 

 2020-( תש"ף1834

)מס'  2תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1839

)מס'  5תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1858

)מס'  6מס' תיקון 
 2020-( תש"ף1863

)מס'  7' תיקון מס
 2020-( תש"ף1864

)מס'  8תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1866

)מס'  5תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1858

)מס'  7תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1864

)מס'  7תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1864

)מס'  7תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1864
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הוראת בידוד בית(; ואולם, בתקופת תוקפו של צו  –)להלן  2020-)הוראת שעה(, התש"ף
 ג להוראת בידוד בית;3זה לא יחול סעיף 

הוראות צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הוראות למעסיק של עובד בבידוד  )ב(
 לעת; , כפי תוקפו בתקנונים מעת2020-התש"ף (,בית( )הוראת שעה

( )בידוד במתקן מסוים( )הוראת 2019הוראת בריאות הציבור )נגיף הקורונה החדש  )ג(
 ;2020-שעה(, התש"ף

הוראות צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעולות מוסדות חינוך(  )ד(
 לעת.ת , כפי תוקפו בתקנונים מע2020-)הוראת שעה(, התש"ף

 .10.5.2020ו ועד ליום תחילתו של צו זה ביום חתימת .9
 

העיקרי, אחרי לצו  2בסעיף  , יראו כאילו16:00בשעה  27.4.2020עד ליום שבתקופה  )א( .א9
 סעיף קטן )יט( בא:

ציאה לביקור בבית קברות צבאי, בחלקה צבאית או בקבר צבאי המצויים בבית י ")כ(
ם אינו קבר צבאי, בקבר של קברות אזרחי, או בקבר של חלל מערכות ישראל אף א

חלל פעולות איבה, באתר הנצחה לחללי מערכות ישראל או לנפגעי פעולות איבה או 
 נים.".בבית יד לב

ועד ליום  17:00בשעה  28.4.2020תקופה שמיום בעל אף האמור בצו העיקרי,  (ב) 
 –, יראו כאילו 20:00בשעה  29.4.2020

 קטן )ב( בא:לצו העיקרי, במקום סעיף  2בסעיף  (1)

הצטיידות בתרופות ובמוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים בתחום  (ב)"
מית שבה נמצא מקום מגוריו; ואולם רשאי היישוב או בתחומי המועצה המקו

אדם לצאת מתחום היישוב או מתחום המועצה המקומית שבה נמצא מקום 
יוניים אחרים או מגוריו ליישוב סמוך לשם הצטיידות בתרופות או במוצרים ח

לשם קבלת שירותים חיוניים, אם לא ניתן להצטייד באחד מאלה או לקבל את 
; ו במועצה המקומית שבה נמצא מקום מגוריוהשירותים האמורים ביישוב א

תחום היישוב כמשמעותו בצו בדבר ניהול מועצות אזוריות  –בצו זה, "יישוב" 
תחום  –מועצה מקומית" ; "1979-(, התשל"ט783)יהודה ושומרון( )מס' 

המועצה המקומית כמשמעותה בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה 
 ";;1981-א(, התשמ"892ושומרון( )מס' 

 בא: לצו העיקריא 6אחרי סעיף  (2)

 סמכויות שוטר "

רשאי שוטר או חייל לשם אכיפת ההוראות לפי צו זה, נוסף על הסמכויות  ב.6
 – א6הנתונות בסעיף 

נוע יציאה של אדם או רכב מהיישוב או מהמועצה המקומית, לפי למ )א(
 העניין;

ל ידיעה או מסמך; לדרוש מכל אדם להזדהות לפניו ולמסור לו כ )ב(
 ו חייל לעכב אדם או כלי רכב;לצורך כך רשאי שוטר א

להורות למועצה מקומית או מועצה אזורית כמשמעותה בצו בדבר  )ג(
 1979-(, התשל"ט783דה ושומרון( )מס' ניהול מועצות אזוריות )יהו

לפעול במסגרת תפקידיה וסמכויותיה לפי כל דין או תחיקת ביטחון לעניין 
 שטרה לעניין זה;תנועה במועצה ובלבד שקיבל אישור קצין מהסדרי 

סירב אדם לדרישה של שוטר או חייל לפי סעיף קטן )א( או להוראה  )ד(
רשאי שוטר או חייל לעשות שימוש  של שוטר או חייל לפי סעיף קטן )ב(,

 ;בכוח סביר לשם מילוי ההוראות או הדרישה."

 ב לצו העיקרי בא:3במקום סעיף  (3)

 גבלת תחבורה ציבוריתה"

 תחילת תוקף 
)מס'  9תיקון מס' 

 2020-( תש"ף1870
 הוראות שעה 

)מס'  6תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1863
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אדם שירות תחבורה ציבורית ובכלל זה אוטובוסים, רכבות לא יפעיל  )א( ב.3
 נוסעים ושירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור.

ף האמור בסעיף קטן )א(, מותרת הפעלה של שירותי הסעה לנוסעים על א )ב( 
 המיועדים לשירות הציבור כמפורט להלן ובתנאים אלה:

זרה ממנו, בהתאם שירות הסעה לעובדים למקום עבודתם וח (1)
להוראות הגורם המוסמך לעניין מניעת הדבקה לפי כל דין או תחיקת 

 ביטחון;

או הסעה של אדם לצורך רפואי או הפעלת מונית עם נוסע אחד  (2)
)יג( עד )יט( עם מלווה ובתנאי שהנוסעים -)ח( ו2לצורך כמפורט בסעיפים 

 ם.".מושב האחורי וחלונות המונית יהיו פתוחיאמור ישבו ב
 

( )יהודה ושומרון( )מס' 2019זה ייקרא: "צו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה החדש  צו .10
 .2020-תש"ף( )הוראת שעה(, ה1832

 
 תוספת ראשונה 

 ( בוטלה)
 

 
 שנייה תוספת  

 ( (1() 1א()א 2)ב() 5-א( ו1)א()א( 2)ב()5יף )סע

( 2019דש התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בצו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הקורונה הח
 2020-( )הוראת שעה(, התש"ף1832)יהודה ושומרון( )מס' 

 ________ בשנת ________שנערכה ונחתמה ב___________ ביום ____ בחודש ____

 __________על ידי _______

 ת.ז. __________________

 המכהן כבעל העסק / מחזיק בעסק ב_______________

 )שם וכתובת העסק(

 

/ בסעיף  א()א(2)ב()5בסעיף  או העסק עומד בתנאים המפורטיםמקום הכי אני מצהיר  .1
( 1832 ( )יהודה ושומרון( )מס'2019ורונה החדש לצו בדבר הגבלת פעילות )נגיף הק (1א()א2)ב()5

 .2020-)הוראת שעה(, התש"ף

לטובת שמירה על בריאות  התנאים האמורים במקום או בעסקאני מודע לחובתי לקיום  .2
 ור.הציב

 ולראיה באתי על החתום: .3

 

 חתימה _______________________
 

 

 

 

 נדב פדןאלוף  (2020במרץ  22) התש"ף באדר זכ"
 וחות צה"ל  מפקד כ 

 באזור יהודה והשומרון  

 

 

 הקש כאן -יקה ועוד באתר נבו הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חק

 השם 

)מס'  7תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1864

)מס'  7תיקון מס' 
 2020-( תש"ף1864
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