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  החובה לעטות מסיכה מחוץ למקום המגורים   .1
 

השימוש במסכות פה ואף במרחב הציבורי מהווה לדעת גורמי משרד הבריאות אמצעי מרכזי  .א

 נגיף) העם בריאות בצו נקבע ,זאת לאור .הקורונה נגיף התפשטות ומניעת האוכלוסייה למיגון

 אדם ישהה לא כי -2020,ף"תש (,שעה הוראת) (שונות והוראות בית בידוד) (החדש הקורונה

 .שאינו מקום מגוריו מבלי שהוא עוטה מסיכה במקום

 .יש לשים לב כי מגן פנים אינו מסיכה .את המסיכה יש לעטות כך שתכסה את הפה ואת האף .ב

 מהווה העם בריאות לצו בניגוד מסיכה לעטות החובה הפרת כי נקבע העם בריאות בפקודת    .ג

 .ח"ש 500בירה פלילית שתיאכף באמצעות הטלת קנס מינהלי בסך ע
 

  הגורמים המוסמכים להטיל קנס מינהלי   .2
 

 ;שוטר  .א

 ;מפקח שהוא עובד מדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין   .ב

 ;שמונה על ידי מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים פקח .ג

 שהוסמך לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירונים ברשויות ,לרבות פקח מסייע ,עירוני פקח   .ד

   .ה -2011;א"התשע (,הוראת שעה)המקומיות 

 הרשויות חוק לפי או -1968ח"התשכ ,עסקים רישוי חוק לפי שהוסמך מקומית רשות עובד

 -2008.ח"התשס (,סמכויות פקחים –אכיפה סביבתית )המקומיות 
 

 ("הגורמים האוכפים" :להלן)

 :במקרים הבאים לא חלה חובה לעטות מסכה ,בהתאם לצו בריאות העם והוראות משרד הבריאות  3.
 

  7;קטין מתחת לגיל  .א

 ממנו שנמנעת או משמעותי באופן מתקשה רפואית או שכלית ,נפשית מוגבלות שמחמת אדם   .ב

 ;האפשרות עקב מוגבלותו האמורה לכסות את הפה ואת האף

 הגרים אנשים עם או נוסף אדם בלא ,(רכב כלי ':לדוג) מופרד או סגור במקום השוהה אדם    .ג

;איתו באותו מקום

 

http://www.police.gov.il/


 -בלמס  -

 :כתובתנו באתר 
 "הורדת התחלואה -שותפות באכיפה " 5מתוך  2עמוד 

www.police.gov.il 

 

 

 במרחק ,האפשר ככל ,נמצא שהוא ובלבד ,לדבר שנדרש התקשורת באמצעי בשידור משתתף   .ד

 ;מטרים לפחות מאדם אחר 2של 

 ;מטרים לפחות 2ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של  ,שני עובדים העובדים בקביעות באותו חדר  .ה

  .אדם המבצע פעילות ספורט .ו

ניתן להוריד את המסיכה לזמן  ,שיעור או צורך אחר בדיבור או בפנים גלויות ,בעת מתן הרצאה .ז

מטר או כאשר קיימת  2וזאת בתנאי שהאדם הקרוב ביותר נמצא במרחק העולה על  ,הפעילות

 כאמור צורך .התלמידים או/ו האנשים בין לפחות הראש לגובה מעל קשיח מפלסטיק מחיצה

 .שותה או מעשן ,עשוי להיות במצב בו האדם אוכל

בפנימייה לא תחול חובת עטיית מסיכה בסיטואציות ספציפיות שנקבעות בהוראת המשנה  .ח 

 ,ה כאשר נמצאים בו רק השותפים הקבועים לחדרובכלל זה בחדר השינ ,ל משרד הבריאות"למנכ

 במסגרת הקפסולה ,בני זוג הלומדים בקביעות במסלול פנימיות סגור בעת הלימוד בין

 ;ישיבה קבועים ובמקומות

  ;מטרים לפחות בין נבחן לנבחן 2ובלבד שיישמר מרחק של  ,בעת קיום מבחן בכתב .ט

 לעטות חייבים אינם השחקנים (לקולנוע ספר בית גם) ולקולנוע לטלוויזיה הפקות צילום בעת    .י

 ;מסיכה

 ובלבד שיישמר מרחק של שני ,בעת מתן טיפול רפואי אשר מטיבו לא ניתן לקיים עם מסיכה .יא

 ;מטרים לפחות בין המטפל למטופל

 לבקשת המסיכה את להסיר יכול השירות נותן ,שמיעה מוגבלות עם לאדם שירות מתן בעת

 ;המוגבלות עםהאדם 

 בעת שהייה על  חוף הים  ובכניסה לים  אין  חובת   ,על פי הנחיות  משרד הבריאות -הים    חוף

 ,מטרים  בין  אדם לאדם  2מסיכה  ובלבד שיש  אפשרות  ממשית לשמור על מרחק של   עטיית

 ,לשירותים ההליכ בעת המסיכה את לעטות חובה יש (.מקום באותו הגרים אנשים למעט)

 .או למקום אחר המצוי בחוף הים למזנון

 .יב
 
 

 .יג

 

  מדיניות אכיפה   .4

 .ח קנס"הידברות ואזהרה או ברישום דו ,המענה  לעבירה מסוג זה יכול  שתתבצע  בהסברה  ,ככלל

 :נוכח הנסיבות ובהתאם לכללים הבאים ,לפעול בשיקול דעת ובשום שכל יש
 

  מיקום  .א

 שיש או לציבור פתוח מקום בכל וכן עסק ובבתי ,הציבורי במרחב תתבצע האכיפה ,ככלל

 ,בנוסף .וצפופים קהל הומי ובמקומות סגורים במקומות התמקדות תוך ,קהל קבלת בו

 .בתחבורה ציבורית אכיפה תתבצע

 חולים בתי ,חינוך במוסדות ,קהל מקבלים שאינם עבודה במקומות אכיפה תתבצע לא

 .בהם קבלת קהל שאין ומשרדים

 יש  למקד  את  כוחות  .יש לתת  עדיפות  גבוהה  לאכיפה  באזורים  בעלי  תחלואה  גבוהה

 .ובהם לבצע אכיפה מאסיבית ,ולהגביר את הנוכחות באזורים אלה האכיפה

)1( 
 
 

)2( 
 

)3( 
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  נסיבות העבירה   .ב

 )1( האכיפה תתמקד באנשים הנמצאים באזורים בהם אי עטיית מסיכה יוצרת סיכון

 אדם :דוגמאות (.בעיקר וצפופים קהל הומי ומקומות סגורים מקומות ,כאמור) להדבקה

 גדולה בהתקהלות מסיכה ללא אדם ,אדם הומה קניון או מסחרי במרכז מסיכה ללא

 '.מועדונים וכו ,פאבים - וצפופה

 כאשר אדם אינו עוטה מסיכה בנסיבות שבהן הסיכון להדבקה נמוך באופן ,לעומת זאת

 אדם הולך לתומו :דוגמאות .יש לפעול בדרך של הסברה ואזהרה ולא להטיל קנס ,יחסי

 מסיכות ברשותם ויש ',וכו לבד הנמצאת גרעינית משפחה ,בסביבתו איש אין בו במקום

 .יד בהישג

 כי כל מסיכה  המכסה את הפה ואת האף עונה  לדרישות החוק ואין  לדרוש  מאדם יובהר

 .במסיכה ייעודית בלבד להשתמש

 
 
 
 

)2( 
 
 
 
 

)3( 

 האם  להטיל  קנס  או  להסתפק  בהסברה  ואזהרה בהחלטה יש להביא בחשבון גם את

 :הבאים השיקולים

)4( 

 

יש  - כנדרש והאף הפה את מכסה שאינו באופן אך ,מסכה שעוטה באדם מדובר אם

 ואם ,מידי באופן ,כנדרש והאף הפה את המכסה באופן מסכה לעטות לו להורות

 .ניתן להסתפק באזהרה -ראשונה  בעבירה מדובר

 מסכה לעטות לו להורות יש - מסיכה עימו נושא מסיכה עוטה שאינו האדם אם

 )א(
 
 
 

 )ב(

 ולהבהיר  ,מידי באופן .לו את חשיבות העניין אם מדובר בעבירה ראשונה ניתן -

 .באזהרה להסתפק

 אי משמעות את מבין אינו כי וניכר ,עברית דובר שאינו או/ו מבוגר באדם מדובר אם

 ,לו המובנים ובשפה בדרך ,המסיכה עטיית חשיבות את להסביר יש - המסכה עטיית

 .ניתן להסתפק באזהרה –מדובר בעבירה ראשונה  ואם

 )ג(

 

  מוגבלות /אוכלוסיות מיוחדות     .ג

 או השוטר של לעינו הניכרת רפואית או שכלית ,נפשית מוגבלות בעל אדם עם מפגש בעת

 .אין להטיל קנס -שאינו עוטה מסיכה  ,באופן אחר לידיעתו המובאת

 את לעטות מהאדם משמעותי באופן מקשה או מונעת המוגבלות האם בשאלה ספק היה

)1( 
 

)2( 

 המסיכה יחד עם .יש להימנע מהטלת הקנס - ,זאת יש לפעול בהסברה ולהבהיר את

 .בדרך ובשפה המותאמים ככל הניתן לאדם עם המוגבלות ,חשיבות עטיית המסיכה

  קטינים   .ד

 .שאינו עוטה מסיכה אינו מבצע עבירה 7מתחת לגיל  קטין

 לקטין ולהבהיר להדגיש יש ,זאת עם יחד 16. לגיל מתחת קטינים על קנסות להטיל אין

 .להזהירו וליידע את ההורה ,חשיבות עטיית המסיכה את

 16מעל גיל 

יש  -

להפעיל 
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האם יש  ,האם הקטין נמצא במקום הומה קהל)שיקול דעת בהתאם לנסיבות העבירה 

 הדברים את לו יש להסביר ,כפי שנראית לעין ,מידת בגרותו של הקטין (,ברשותו מסיכה

 ליידע הניתן וככל בגרותו ולמידת לגילו המותאמים ובשפה בדרך

 .אין לעכב את הקטין לצורך מתן הודעה להורים .ההורים על העבירה והקנס המוטל את

)1( 

)2( 
 

)3( 
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יסתפק במתן  -הבחין שוטר במשפחה וכל בני המשפחה אינם עוטים מסיכות כנדרש  –משפחות  .ה

 אלא ,הילדים כל בגין קנס מהטלת ויימנע הורים/ההורה ידי על שבוצעו העבירות בגין קנס

 .חריגות בנסיבות
 

  פקח עם אזרח /מפגש של שוטר  :הנחיות   .5
 

 בנימוס אליו יפנה ,כנדרש מסיכה עוטה שאינו באדם "(אוכף גורם" :להלן) פקח / שוטר הבחין  .א

 .ויברר עימו את הסיבה לאי עטיית המסיכה

 ,ספורטיבית בפעילות אדם 7, לגיל מתחת קטין) עבירה בוצעה לא כי האוכף לגורם התברר   .ב

 .לא יטיל קנס - (אדם בעל מוגבלות שמונעת ממנו לעטות מסיכה וכדומה

 .הקנס מהטלת יימנע - המסיכה עטיית אי לסיבת הדעת את המניח הסבר האוכף לגורם ניתן    .ג

 אדם  המעשן  סיגריה  בעת  המפגש  עם  הגורם  האוכף  או  סיים  באותו  רגע  לעשן :דוגמאות

כאלה  במקרים .האוכף הגורם עם המפגש לפני בסמוך ספורט פעילות שסיים אדם ,סיגריה

 יבהיר  לו  את חשיבות העניין ,הגורם  האוכף  מאותו לאדם לעטות  מסיכה באופן מידי  ידרוש

 .אותו אך יימנע מהטלת קנס ויזהיר

 הגורם  האוכף  יפעיל  שיקול  דעת   .ד בנוגע לנסיבות ביצוע העבירה כמפורט בסעיף לעיל 'ב4

 אשר   תתועד   במערכת   ,להן   יחליט   האם   להטיל   קנס   או   להסתפק   באזהרה ובהתאם

 .בהתאם ,הממוחשבת

מוסמך הגורם האוכף לדרוש   ,לשם פיקוח על קיום חובת עטיית המסיכה ואכיפת העבירה .ה

 תעודת זהות או תעודת רשמית אחרת המזהה אותומאדם למסור לו את שמו  ומענו ולהציג בפניו 

 הסיבה לאדם להסביר יש .רלבנטיים מסמכים או ידיעות להציג ממנו לדרוש מוסמך וכן

   .ו .שבגינה נדרש להזדהות

 על השוטר  להבהיר  בפניו  כי  בכוונתו ,בנסיבות בהן  לא  ניתן למסור לאדם  את הקנס  במקום

 .וכי הקנס יישלח אליו במועד מאוחר יותר ,לרשום לו קנס בגין אי עטיית מסיכה

 .ח .יבהיר זאת לאדם ,או כי אין מקום לתת קנס או אזהרה ,אם החליט השוטר להסתפק באזהרה .ז

 ככל  שיש  צורך  לוודא  כי  אנשים  השוהים  ,לצורך  פיקוח  על  קיום  החובה  ואכיפת  העבירה

 .מקום לאותו להיכנס האוכף הגורם מוסמך ,מסיכה עוטים (אחר מקום או עסק) סגור במקום

  .אלא על פי צו של בית משפט ,יובהר כי חל איסור על כניסה למקום המשמש למגורים

מעימות מילולי  ,ככל הניתן ,פקח שיבוא במגע עם אדם אשר אינו עוטה מסיכה יימנע /שוטר   .ט

פקח שאגב ביצוע פיקוח או  /מפקח  .ופיזי עם האזרח ויפעל על פי הסמכויות המוקנות לו בחוק

 נתקל בהתנגדות או נקלע לאירוע שהסלים יזעיק שוטר לסייע בטיפול באירוע ויימנע אכיפה

    .י .ככל שניתן ,מעימות עם האזרח

 תפקידו מילוי בעת אלא לו הנתונות בסמכויות שימוש יעשה לא מוסמך גורם – הזדהות חובת

 :ובהתקיים התנאים הבאים

 ;לובש מדי משטרה –ואם הוא שוטר  ,באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו הוא עונד

 עטיית עבירת אכיפת במסגרת תפקידו על המעידה אחרת תעודה או שוטר תעודת בידו יש

 .אות העםבהתאם לפקודת ברי ,המסיכה

)1( 

)2( 
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 של הימצאו מקום כולל ,הממוחשבת במערכת ,בכתב העבירה נסיבות את לתעד האוכף הגורם על   6.

 .ואת ההסבר שניתן על ידי האדם שבצע את העבירה ,האדם ונסיבות הימצאותו שם
 
 
 
 

 ,בברכה

ןער קמין,                                תנ"ץ  

 

 קורונה -מנהלת אכיפה ארצית  'ר
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