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 : הבריאות טיוטת תקנות מטעם משרד

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת תקנות טיוטת 

 2021-התשפ"א )תיקון ( פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות(, 

לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם  10-ו 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים   

ובאישור החוק(,  –)להלן  20201-נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

ולאחר שהתקיים האמור בסעיף ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת/ 

 ()א( לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:2)ד()4

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( תקנות ב  .1 1תיקון תקנה 

 )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות(,

   – 1התקנות העיקריות(, בתקנה -)להלן2 2021-התשפ"א

 :אחרי ההגדרה "בדיקה" יבוא  (1)   

 ;כהגדרתה בתקנות הגבלת פעילות" –בדיקת קורונה מיידית" ""    

המקיים בחינות המתקיימות על ידי גורם  –""בחינות הסמכה"     

בחינות לצורך עיסוק הטעון רישיון, היתר, הסמכה או אישור 

 הניתנים על פי דין, אם מתקיימות במסגרת פעילות המוסד;

"במשרד העבודה  במקום(, 4) במסקה", מוסד"בעל  הבהגדר (2)   

 הרווחה והשירותים החברתיים" יבוא  "במשרד הכלכלה והתעשייה".

 יבוא:בעל מוסד" אחרי ההגדרה " (3)   

 ;לקטינים המיועד –"חוג"    

 ";3  1969-חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט -""חוק הפיקוח"    

 "מוסד" יבוא: ההגדרהאחרי  (4)   

כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך  –"מוסד חינוך תרבותי ייחודי" "   

 ; 4 2008-תרבותיים ייחודיים, התשס"ח

תיכוני -מוסד חינוך על – לבגירים"מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית "   

המקיים פעילות לימודית, ובכלל זה מוסד שהוא אחד מאלה, והכול 

 למעט פעילות חינוך בלתי פורמלי:

                                                        
 .266, עמ' "ףתשה"ח ס 1
 .3944 ק"ת התשפ"א, עמ' 2
 .180ס"ח התשכ"ט, עמ'  3
 .742ס"ח התשס"ח, עמ' 4



"מוסד  הלהגדר( 10( או )9מוסד כאמור בפסקאות ) (1)    

 המקיים פעילות חינוך" בחוק;

תיכוני להשכלה מקצועית או טכנית, ובכלל זה -מוסד על (2)    

טכנולוגית מוכרת כהגדרתה בחוק ההנדסאים והטכנאים  מכללה

 ;5 2012-המוסמכים, התשע"ג

 אולפן ללימוד השפה העברית לעולים; (3)    

מוסד המקיים לימודים לצורך השלמת השכלה יסודית או  (4)    

 יסודית;-על

חינוך  מיון לקראת לימודים במוסד בחינות המקיים מוסד (5)    

 ;הסמכהאו בחינות  תיכוני-על

 אחרי ההגדרה "המנהל" יבוא: (5)   

 א לחוק;".22כהגדרתה בסעיף  –ביתית" -"מסגרת חוץ"   

 :יבואלתקנות העיקריות,  2 תקנה מקוםב  .2 2תקנה  החלפת

 פעילות חובת"  

 לתקנות בכפוף

בעל מוסד יהיה אחראי לביצוען של הוראות וחובות  .2

שהוטלו עליו לפי תקנות אלה ובכלל זה יספק או 

יבטיח כי יסופק למנהל המוסד ולעובדים במוסד 

 אמצעים הנדרשים לצורך ביצוע תפקידם".

 עד"לרבות בדרך של"  במילים בהחל הקטעלתקנות העיקריות,  3 בתקנה  .3 3 תקנה תיקון

 יימחק. –סופה

א 9ות הוספת תקנ

 ה9עד 

 לתקנות העיקריות יבוא: 9אחרי תקנה   .4

"הפעלת מוסד   

להשכלה או הכשרה 

מקצועית לבגירים 

-או מוסד תורני על

 תיכוני

  -בתקנה זו (א) א9

                                                        
 .18ס"ח התשע"ג, עמ'  5



 הגבלת בתקנות כהגדרתו –"אדם מנוע חיסון"       

מטעם  על כך הציג את  אישור אשר, פעילות

הרופא או קופת החולים למנהל המוסד או 

 ;מי מטעמול

כהגדרתו בתקנות הגבלת  –אישור "תו ירוק"" "      

 פעילות;

הכשרה מעשית או לימודים  – "מעשיתהכשרה "      

מעשיים במוסד להשכלה או הכשרה 

ים מקצועית לבגירים, שבהתאם לאופי

לא ניתן  יםהלימודההכשרה או של  םולטיב

באופן מקוון, בשל צורך בציוד או  מםלקיי

ללימודים להכשרה או בתשתיות החיוניים 

של  כאמור אשר מצויים במקום הפעילות

 .המוסד

בכלל זה בניין, כיתת לימוד או אולם  –ם" מקו"      

 .הרצאות

יפעיל מוסד להשכלה או  בעל מוסד לא (ב)      

הכשרה מקצועית לבגירים, או מוסד תורני על 

למעט פנימייה, בדרך של פתיחתו תיכוני, 

אלא בכפוף  ,בחינות זה קיום ובכלללתלמידים, 

 :להוראות אלה

בעל המוסד ימנה ממונה קורונה  (1)       

שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות 

 ;בתקנה זו

בעל המוסד יציב שלט בכניסה  (2)       

למקום שבו מתקיימת הפעילות, במקום 

בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, 

בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי 

 ;לכניסה למקום;

רק  מקוםבעל המוסד יתיר כניסה ל (3)       

אחד למי שהציג, כתנאי לכניסתו, 

 מהאישורים שלהלן:



 ";ירוק"תו  אישור (א)        

אישור על תוצאה שלילית  (ב)        

 בצירוףבבדיקת קורונה מיידית, 

 ;מזהה תעודה הצגת

 –אדם מנוע חיסון  לעניין (ג)        

)ב( או  משנה בפסקתאישור כאמור 

אישור שקיבל תוצאה שלילית 

השעות  72במהלך שביצע בבדיקה 

 שקדמו לכניסתו למוסד;

כניסה האמור בפסקה זו לא יחול על         

הכשרה למקום שמתקיימת בו 

לעניין כניסתם של ולא יחול מעשית 

 עובדי המוסד;

במוסד שרק בחלק מהמקומות בו  (4)       

חלה החובה להצגת אישור "תו ירוק" כתנאי 

לכניסה למקומות כאמור, בשל כך 

, יפעל בעל מעשית הכשרהשמתקיימת בו 

המוסד לקיום הפרדה מוחלטת בין האזורים 

במוסד שלא חלה לגביהם החובה להצגת 

אישור "תו ירוק" בכניסה למקום הפעילות, 

כלל זה באמצעות לבין שאר האזורים, וב

שימוש במתחמים או בבניינים נפרדים, או 

 בקיום הפעילות בימים ובשעות נפרדים;

בעל המוסד יוודא כי המרחק   (5)       

בין איש הצוות לבין התלמידים לא יפחת 

 משני מטרים;

המוסד יאפשר לימודים מרחוק בעל  (6)       

 ;לתלמידים שאינם בעלי אישור "תו ירוק"

למעט הכשרה  –לעניין זה, "לימודים" 

 מעשית ובחינות.

מוסד להשכלה או הכשרה במעשית  הכשרה (ג)      

 מקצועית לבגירים תתקיים בכפוף להוראות אלה:



 50עד  של קבועות בקבוצות (1)       

משתתפים  100 ועד סגור בשטחמשתתפים 

 בשטח פתוח.

 2בין המשתתפים יישמר מרחק של  (2)       

 .לפחות ככל האפשרמטרים 

מוסד תורני  בעל בעל מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים או ב.9 עונשין 

מבלי שהציג  לאדם מוסדתיכוני, למעט פנימייה, אשר התיר כניסה ל-על

קנס לפי  דינו–א 9תקנה לבניגוד  ,להלן המפורטים האישוריםמ אחד

 :( לחוק העונשין1)א()61סעיף 

 ירוק";אישור "תו   (1)   

אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בצירוף   (2)   

 הצגת תעודה מזהה;

( או 2) בפסקהאישור כאמור  –לעניין אדם מנוע חיסון   (3)   

השעות שקדמו  72שביצע במהלך בבדיקהאישור שקיבל תוצאה שלילית 

 לכניסתו למוסד.

עבירה  

מינהל

 ית

  .מינהליתהיא עבירה  ב9תקנה עבירה על  (א) ג.9

לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה )א( יהיה קנס מינהלי  (ב)   

 שקלים חדשים. 5,000קצוב, בסכום של 

הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה )ב(  (ג)   

)ג( לחוק העבירות 2שהיא עבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 

האמור בתקנת משנה )ב( או קנס  המינהליות, הוא כפל הקנס המינהלי

 ( לחוק העונשין, לפי הנמוך מביניהם.1)א()61לפי סעיף 

כאמור בתקנת משנה )ב(  תהקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלי (ד)   

נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע  שהיא עבירה מינהלית

בתקנת משנה )ב( לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע 

 ( לחוק העבירות המינהליות.1)ב8בהתראה כאמור בסעיף 

גורם מוסמך 

 להטלת קנס מינהלי

 הוא כל אחד מאלה: ג9 הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנה ד.9 



 שוטר;  (1)    

מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי  (2)    

כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי 

לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים  58סעיף 

 ;6 1998-ואתרי הנצחה, התשנ"ח

עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט"ו בסיוון התש"ף  (3)    

 )ב( לחוק העבירות המינהליות;5לפי סעיף  (2020ביוני  7)

פקח עירוני, לרבות פקח מסייע, שהוסמך לפי חוק לייעול  (4)    

האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, 

 ;7 2011-התשע"א

( 1( או )ב()2)א()28עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף  (5)    

 ;8 1968-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח

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

סמכויות פקחים(,  –הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית 

 .9 2008-התשס"ח

להורות לכל  תכוסמ לשוטר תהיה א9 הלשם אכיפת ההוראות לפי תקנ ה.9  סמכויות שוטר

 אדם לפעול בהתאם לתקנות אלה או להפסיק פעילות בניגוד להן.

 (.2021באוגוסט  18באלול התשפ"א )י' תחילתן של תקנות אלה ביום   .5 תחילה
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 (3- 6291)חמ _____ 

 

__________________ 

 נפתלי בנט

 ראש הממשלה
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 דברי הסבר

 חלק כללי

העולם, וישראל כחלק ממנו, נמצא כעת בעיצומה של פנדמיה כתוצאה מהתפרצות והתפשטות  .1

 )להלן: "המחלה" או "הנגיף"(. COVID-19הגורם למחלה  SARS-CoV-2הנגיף 

לאחר תקופה של מספר חודשים, בה חלה ירידה חדה במספר החולים והמאושפזים הודות  .2

החל מאמצע חודש יוני חלה מגמת עלייה למבצע החיסונים רחב ההיקף שהתקיים בישראל, 

גל תחלואה זה מקושר להרחבת תפוצתו של זן דלתא בישראל, חדה בתחלואה במדינת ישראל. 

 הגיע נע שבועי בממוצע החדשים המאומתים דינה. מספרלצד הסרת כלל ההגבלות בתוך המ

 בתקופה להימשך צפויה זו עליה מגמת. ליום חדשים מאומתים 5,487 של לשיא 14.8.21 ביום

 גם קיימת זאת לצד, 1.32% על כיום העומד ההדבקה מקדם של לתחזיות בהתאם הקרובה

 880-כ מאושפזים 15.8.21 ליום נכון והנפטרים והמאושפזים הקשים החולים במספר עלייה

 .קריטי או קשה במצב חולים 520-כ מתוכם חולים

מיליון  2-מיליון אזרחים אינם מחוסנים, מתוכם כ 3למרות אחוז ההתחסנות הגבוה, עדיין מעל  .3

+ שאינם מחוסנים. בנוסף, 50אלף בני  235-שאינם ברי חיסון בשלב זה, וכ 12ילדים מתחת לגיל 

וריאנט דלתא גם על מחוסנים. החשש הנוסף מזן הדלתא נובע לא רק בגלל קיימת השפעה של 

פוטנציאל המידבקות המוגבר שלו, אלא גם בעקבות פגיעה אפשרית במועילות החיסון שבאה 

לידי ביטוי בעליה בהדבקה של מחוסנים. עם זאת, חשוב להדגיש כי למרות הממצאים אודות 

בקרב מחוסנים, נראה שהחיסון מפחית בצורה ניכרת ירידה במועילות החיסון במניעת הדבקה 

 .את היכולת של המחוסנים להדביק אחרים

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת פורסמו  20.7.21ביום  .4

את מתווה ה"תו , שכללו 2021-(, התשפ"אהגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקישעה( )

, התקנות תוקנו 29.7.21 אז מספר פעמים. בין היתר, בתיקון מיוםהשמח", אשר תוקנו מ

ורשימת המקומות עליהם חלה החובה לפעול ב"תו ירוק" הורחבה למקומות נוספים בהם בתי 

( עלה תיקון נוסף של 16.8.2021היום )אוכל, אירועי תרבות וספורט, מכון כושר, בתי מלון ועוד. 

להרחיב את מתווה ה"תו הירוק", לקבוע מגבלת התקנות האמורות לממשלה, בו הוצע 

התקהלות כללית שתחול במרחב הפרטי והציבורי, ולקבוע הגבלות שונות גם על מקומות 

 שאינם פועלים ב"תו ירוק" )הגבלות "תו סגול"(.

ובהמשך  נוכח המשך העלייה בנתוני התחלואה והרצון לבלום או להאט את התפשטותה, .5

 לתקן את תקנות מוצע במסגרת תקנות אלהגבלת פעילות הנ"ל, להסדרים שנקבעו בתקנות ה

 של פעילות הגבלת( )שעה הוראת) החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות

אשר נכנסו לתוקף ביום  2021-א"התשפ(, נוספות והוראות חינוך פעילות המקיימים מוסדות

כי מוסדות להשכלה גבוהה או להכשרה מקצועית יפעלו לפי מתווה "תו  לקבוע, ו13.8.2021

 ירוק", לצד מספר תיקונים נוספים, כדלקמן:

 כתנאי, שהציג למי רק למקום כניסה יתיר מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית בעל (1

 אחד מאלה:, לכניסתו

 אישור "תו ירוק" .א

 מיידית קורונה בבדיקת שלילית תוצאה .ב

 .PCR בבדיקת אותוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית – חיסון מנוע אדם לעניין .ג



 ההוראה לא תחול על הכשרות מעשיות ועל כניסת עובדי המוסד. 

 .על בעל מוסד ₪ 5,000 של בסך קנס בגינה להטיל שניתן עבירה הפרת החובה האמורה  היא

 בשטח היותר לכל משתתפים 50 של בקבוצות" סגול תו" תחת תתקיים מעשית הכשרה (2

 .הניתן ככל, המשתתפים בין מטרים 2 של מרחק ויישמר פתוח בשטח 100 ועד סגור

 כי שיובהר כך, מוסד בעל תובחוב העוסקת התקנה ותיקון שנדרשו הגדרות כמה הוספת (3

 או יספק זה ובכלל אלה תקנות לפי עליו שהוטלו וחובות הוראות של לביצוען אחראי יהיה

 .תפקידם ביצוע לצורך הנדרשים אמצעים במוסד ולעובדים המוסד למנהל יסופק כי יבטיח

 1תקנה 

 כדלקמן: שבה קבועות ההגדרות לצורך התקנות, ולהוסיף הגדרות, 1מוצע לתקן את תקנה 

 בהתאם להגדרתה בתקנות הגבלת פעילות;  -"בדיקת קורונה מיידית"מוצע להגדיר  .א

, אשר על מוסד המקיים אותן, בין היתר, יחול האיסור "בחינות הסמכה"מוצע להגדיר  .ב

 להכניס למקום הפעילות מי שלא הציג אישור תו ירוק או תוצאה שלילית בבדיקה, 

, היתר, רישיון הטעון עיסוק לצורך בחינות המקיים גורם ידי על המתקיימות בחינותכ

 ;המוסד פעילות במסגרת מתקיימות אם, דין פי על הניתנים אישור או הסמכה

 , כך שיובהר כי מדובר בחוג לקטינים.8מוצע להוסיף הגדרה ל"חוג", אשר חלה עליו תקנה  .ג

מונחים שמופיעים ייחודי",  תרבותי חינוך מוסד"חוק הפיקוח" ולמוצע להוסיף הגדרה ל" .ד

 נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות תקנותבבהגדרת "בעל מוסד", לפי ההגדרות שהיו 

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

 )להלן: תקנות חינוך שפקעו(. 2020-ף"תש

המופיע בהגדרת "פנימייה" )ומחריג מסגרת  "ביתית-חוץ מסגרת"מוצע להגדיר את המונח  .ה

 מסגרתכך שמשמעותו  (ומתחולת ההוראות שחלות על פנימייה כאמור מהגדרת פנימייה

 בהפעלתו, החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרד בפיקוח בית חלופת המשמשת

 .מטעמה או המקומית ברשות חברתיים לשירותים המחלקה בהפעלת או מטעמו או

, אשר הכניסה אליו תותנה "לבגירים מקצועית הכשרה או להשכלה "מוסדמוצע להגדיר  .ו

  :כדלקמןהמוצעת,  5בהצגת תו ירוק או תוצאה שלילית של בדיקה לפי תקנה 

  ;גבוהה להשכלה מוסד (1

 השתלמויות או קורסים, מעשית הכשרה לרבות, מקצועית הכשרה המבצע גוף (2

  ;לבגירים

 מוכרת טכנולוגית מכללה זה ובכלל, טכנית או מקצועית להשכלה תיכוני-על מוסד (3

 ; 2012-ג"התשע, המוסמכים והטכנאים ההנדסאים בחוק כהגדרתה

  ;לעולים העברית השפה ללימוד אולפן (4

 ; יסודית-על או יסודית השכלה השלמת לצורך לימודים המקיים מוסד (5

 בחינות או תיכוני-על חינוך במוסד לימודים לקראת מיון בחינות המקיים מוסד (6

 .הסמכה



 2תקנה 

לתקנות העיקריות, כך שתובהר החובה המוטלת על בעל המוסד. לפי  2מוצע לתקן את תקנה 

 ובכלל אלה תקנות לפי עליו שהוטלו וחובות הוראות של לביצוען אחראי יהיה מוסד בעלהמוצע, 

 ביצוע לצורך הנדרשים אמצעים במוסד ולעובדים המוסד למנהל יסופק כי יבטיח או יספק זה

 .תפקידם

 3תקנה 

לתקנות העיקריות, כך שהחובה על מנהל מוסד לאמץ את המלצות המשרד  3מוצע לתקן את תקנה 

 . ה עליו, תימחקהממונ

  4 תקנה

 ה:9א עד 9מוצע להוסיף את תקנות 

 א9תקנה 

אחד , לכניסתו כתנאי, שהציג למי רק למקום כניסה יתיר המוסד בעלא המוצעת, 9לפי תקנה 

 מאלה:

 אישור "תו ירוק" (1

 מזהה תעודה הצגת בצירוף, מיידית קורונה בבדיקת שלילית תוצאה על אישור (2

 רפואית מניעה לגביו קיימת כי קבעו חולים שקופת או שרופא אדם) חיסון מנוע אדם לעניין (3

 מטעם כך על האישור  את הציג ואשר, המנהל להוראות בהתאם, nCoV נגד מלהתחסן

על תוצאה שלילית  אישור –( מטעמו למי או המוסד למנהל החולים קופת או הרופא

 72 במהלך שביצע PCR בבדיקת שלילית תוצאה על אישור אובבדיקת קורונה מיידית 

 .למוסד לכניסתו שקדמו השעות

 לימודים או מעשית הכשרההוראה זו לא תחול על מקום שמתבצעת בו הכשרה מעשית, דהיינו 

 ההכשרה של ולטיבם לאופיים שבהתאם, לבגירים מקצועית הכשרה או להשכלה במוסד מעשיים

 או להכשרה החיוניים בתשתיות או בציוד צורך בשל, מקוון באופן םלקיימ ניתן לא הלימודים או

 .המוסד של הפעילות במקום מצויים אשר כאמור ללימודים

 זו בתקנה המפורטות הפעולות ביצוע על אחראי שיהיה קורונה ממונה ימנה המוסד בעלבנוסף, 

 ערבית, עברית בשפות, לעין בולט במקום, הפעילות מתקיימת שבו למקום בכניסה שלט יציבו

 .למקום לכניסה כתנאי" ירוק תו" אישור הצגת חובת בדבר, ואנגלית

 למקומות לכניסה כתנאי" ירוק תו" אישור להצגת החובה חלה בו מהמקומות בחלק שרק במוסד

 בין מוחלטת הפרדה לקיום המוסד בעל יפעל, מעשית הכשרה בו שמתקיימת כך בשל, כאמור

 לבין, הפעילות למקום בכניסה" ירוק תו" אישור להצגת החובה לגביהם חלה שלא במוסד האזורים

 הפעילות בקיום או, נפרדים בבניינים או במתחמים שימוש באמצעות זה ובכלל, האזורים שאר

 .נפרדים ובשעות בימים



 בעל. כמו כן, מטרים משני יפחת לא התלמידים לבין הצוות איש בין המרחק כי יוודא המוסד בעל

 תו" אישור בעלי שאינם לתלמידים מרחוק )למעט הכשרה מעשית ובחינות( לימודים יאפשר המוסד

 ."ירוק

, אשר כאמור לא לבגירים מקצועית הכשרה או להשכלה במוסד מעשית הכשרהעוד מוצע לקבוע כי 

 בועותק בקבוצות: "תו סגול" להוראות בכפוף תתקיים מתווה "תו ירוק",חלות עליה ההוראות של 

 מרחק יישמר המשתתפים בין, ופתוח בשטח משתתפים 100 ועד סגור בשטח משתתפים 50 עד של

 .הניתן ככל לפחות מטרים 2 של

 ב9תקנה 

 כמפורט להלן. ןמוצע לקבוע הוראות עונשי

-על תורני מוסד בעל או לבגירים מקצועית הכשרה או להשכלה מוסד בעלראשית מוצע לקבוע כי 

 אחד שהציג מבלי לאדם אישור הציג שלא למי למוסד כניסה התיר אשר, פנימייה למעט, תיכוני

 קנס דינו –א( 9שפורטו )תו ירוק או אישור על תוצאה שלילית בבדיקה כמפורט בתקנה  מהאישורים

 .העונשין לחוק( 1()א)61 סעיף לפי

 ג9תקנה 

 5,000ב היא עבירה מינהלית שניתן להטיל בגינה קנס בסך 9מוצע לקבוע כי עבירה כאמור בתקנה 

. הקנס על עבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור, ולגבי עבירה נמשכת יהיה הקנס ₪

 חמישית מגובה הקנס האמור לכל יום שבו נמשכת העבירה.

 ד9תקנה 

 שנתונות המדינה עובד שהוא מפקחקנס כאמור יהיה שוטר, מוצע לקבוע כי הגורם המוסמך להטלת 

החיקוקים  לפי הלאומיים והגנים הטבע רשות מנהל שמינה פקח וכן, דין כל לפי פיקוח סמכויות לו

, מסייע פקח לרבות, עירוני פקח, 2020 ביוני 7 יום עד שהוסמך מקומית רשות עובדשפורטו, 

 מקומית רשות עובד, המקומיות ברשויות העירוניים והפיקוח האכיפה לייעול חוק לפי שהוסמך

 .כמפורט בתקנה לכך שהוסמך

 ה9תקנה 

 לפעול אדם לכל להורות סמכות לשוטר תהיה א9 תקנה לפי ההוראות אכיפת לשםמוצע לקבוע כי 

 .להן בניגוד פעילות להפסיק או אלה לתקנות בהתאם

 5תקנה 

 (.2021באוגוסט  18תחילתן של תקנות אלה ביום י' באלול התשפ"א )מוצע לקבוע כי 

 


