
הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( )אזורים מוגבלים( )מס' 2(, התשפ"א-2020 1

עם  ההתמודדות  במסגרת  מוגבל  אזור  להכרזת  השרים  ועדת  של  סמכותה  בתוקף 
נגיף הקורונה החדש )להלן - הוועדה( לפי סעיף 13 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 
נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-2020 )להלן - החוק(, בשל ההתפשטות הנרחבת 
של נגיף הקורונה באזורים המצוינים בהכרזה זו, שרמת התחלואה בהם גבוהה ביחס לרמת 
התחלואה הכללית בישראל, ולאחר שהוועדה שוכנעה, לאחר בחינת דרכי פעולה חלופיות, 
כי כדי למנוע את המשך התפשטות הנגיף באזורים אלה ומחוצה להם, יש הכרח להטיל את 
ההגבלות המפורטות בהכרזה זו, ובהתאם למצב התחלואה, ולעניין החלת סעיפים 15 ו–18 
לחוק - לאחר שהתקיים האמור בסעיפים 13)ד( ו–18 לחוק, בהתאמה, מכריזה הוועדה לאמור:

הכרזה על אזורים 
מוגבלים

]תיקונים: התשפ"א, 
התשפ"א )מס' 2(, 
)מס' 3(, )מס' 4(, 

)מס' 5([

לתקופות  מוגבלים  אזורים  בזה  מוכרזים  בתוספת  א'  בטור  המפורטים  המקומות   .1
המנויות בטור ב' לצדם.

הגבלות באזורים 
המוגבלים

]תיקונים: התשפ"א, 
התשפ"א )מס' 2(, 

)מס' 11([

באזורים המוגבלים כאמור בסעיף 1 יחולו ההגבלות המפורטות להלן:  .2
סעיף 15 לחוק יחול בכפוף לתיקונים אלה:  )1(

יראו כאילו בסעיף קטן )א( - )א( 

_________________
ק"ת 8847, התשפ"א )25.10.2020(, עמ' 252.  .1

ק"ת 8862, התשפ"א )30.10.2020(, עמ' 308; תיקונים: 
ק"ת 8875, התשפ"א )5.11.2020(, עמ' 362 ]התשפ"א )מס' 2([;  
ק"ת 8877, התשפ"א )6.11.2020(, עמ' 368 ]התשפ"א )מס' 3([;  

ק"ת 8891, התשפ"א )11.11.2020(, עמ' 414 ]התשפ"א )מס' 4([;  
ק"ת 8901, התשפ"א )16.11.2020(, עמ' 474 ]התשפ"א )מס' 5([;  
ק"ת 8912, התשפ"א )18.11.2020(, עמ' 506 ]התשפ"א )מס' 6([;  
ק"ת 8920, התשפ"א )20.11.2020(, עמ' 528 ]התשפ"א )מס' 7([;  

ק"ת 8929, התשפ"א )24.11.2020(, עמ' 576 ]התשפ"א )מס' 8([ )ת"ט בק"ת 8931,   
התשפ"א, עמ' 580(;

ק"ת 8940, התשפ"א )25.11.2020(, עמ' 634 ]התשפ"א )מס' 9([;  
ק"ת 8943, התשפ"א )27.11.2020(, עמ' 650 ]התשפ"א )מס' 10([;  
ק"ת 8946, התשפ"א )29.11.2020(, עמ' 672 ]התשפ"א )מס' 11([;  
ק"ת 8950, התשפ"א )30.11.2020(, עמ' 696 ]התשפ"א )מס' 12([;  
ק"ת 8958, התשפ"א )2.12.2020(, עמ' 762 ]התשפ"א )מס' 13([;  
ק"ת 8965, התשפ"א )6.12.2020(, עמ' 788 ]התשפ"א )מס' 14([;  
ק"ת 8970, התשפ"א )7.12.2020(, עמ' 804 ]התשפ"א )מס' 15([;  
ק"ת 8972, התשפ"א )8.12.2020(, עמ' 814 ]התשפ"א )מס' 16([;  

ק"ת 8984, התשפ"א )10.12.2020(, עמ' 884 ]התשפ"א )מס' 17([;  
ק"ת 8988, התשפ"א )13.12.2020(, עמ' 904 ]התשפ"א )מס' 18([;  
ק"ת 8997, התשפ"א )17.12.2020(, עמ' 942 ]התשפ"א )מס' 19([.  
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בפסקה )4(, בסופה נאמר "לרבות הורה הורה, הורה, בן זוג או   )1(
הורה שלו, ילד, נכד, אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה";

אחרי פסקה )8( נאמר:  )2(

יציאת תלמיד לצורך הגעה למוסד חינוך מתוך המוסדות   )9("
המפורטים בסעיף 10)ג( לחוק;";

יראו כאילו בסעיף קטן )ב(, אחרי פסקה )10( נאמר: )ב( 

המוסדות  מתוך  חינוך  למוסד  הגעה  לצורך  תלמיד  כניסת    )11("
המפורטים בסעיף 10)ג( לחוק;";

סעיף 16 לחוק יחול בכפוף לתיקונים המפורטים להלן בסעיף 16)א(:  )2(

יראו כאילו בפסקה )9(, במקום "למרחק של עד 500 מטרים ממקום  )א( 
המגורים" נאמר "שלא באמצעות רכב ממונע";

 100 עד  של  ולמרחק  קצר  "לזמן  במקום   ,)10( בפסקה  כאילו  יראו  )ב( 
ממקום  מטרים   500 עד  של  "למרחק  נאמר  המגורים"  ממקום  מטרים 

המגורים, ובלבד שלא יצא אלא לזמן קצר";

יראו כאילו בפסקה )12(, בסופה נאמר "לעניין הלוויה או ברית מילה  )ג( 
- לרבות הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, נכד, אח או אחות 
המשפחה  קרובי  לרבות   - חתונה  טקס  ולעניין  דודה,  או  דוד  וילדיהם, 
האמורים וכן עורך הנישואין ואדם אחד נוסף המשמש עד בחתונה בתיאום 

עם עורך הנישואין";

יראו כאילו אחרי פסקה )17( נאמר: )ד( 

חינוך  פעילות  המקיים  מוסד  של  בפעילות  השתתפות    )18("
שפעילותו מותרת באזורים המוגבלים;

ביקור אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת חוץ–ביתית כמפורט   )19(
בפרט )11()ב()1( לחוק על ידי בני משפחתו מדרגה ראשונה או על 
ידי אפוטרופסו, או ביקור של אדם עם מוגבלות אצל בני משפחתו 
מדרגה ראשונה או אצל אפוטרופסו, בכפוף להוראות צו בריאות העם 
שעה(,  )הוראת  שונות(  והוראות  בית  )בידוד  החדש(  הקורונה  )נגיף 
לשם  שייקבעו  ולתנאים  בית(,  בידוד  צו   - )להלן  התש"ף-2020 

שמירה על בריאות השוהים במסגרת הרווחה בהוראות המנהל;

יציאה לטיפול חיוני בבעל חיים;  )20(

יציאה  זה  ובכלל  למשנהו,  אחד  קבוע  שהייה  ממקום  יציאה   )21(
יציאה  בית,  בידוד  בצו  כמשמעותו  בידוד  למקום  מגורים  ממקום 
ממוסד חינוכי או טיפולי המשמש כמקום שהייה קבוע למקום מגוריו 

או מעבר דירה;
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יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו נדרשת יציאתו   )22(
למרחב הציבורי למרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו, יחד 

עם מלווה אחד.";

סעיף 17)א( לחוק יחול במלואו;  )3(

המקיימים  מוסדות  של  פעילות  תתקיים  שלא  כך  יחול  לחוק   18 סעיף   )4(
חינוך, למעט פעילותם של מוסדות כאמור המיועדים לילדים מגיל  פעילות 
לידה עד 6 שנים וכן למעט פעילותם של גופים או מוסדות או קיום פעילויות 

כמפורט בסעיף 10)ג( לחוק.

]תיקונים: התשפ"א 
)מס' 5(, )מס' 6(, 
)מס' 7(, )מס' 8(, 

)מס' 9(, )מס' 10(, 
)מס' 11(, )מס' 12(, 
)מס' 13(, )מס' 14(, 
)מס' 15(, )מס' 16(, 
)מס' 17(, )מס' 18(, 

)מס' 19([

תוספת
)סעיף 1(

טור א'

המקום

טור ב'

תקופת ההכרזה

השטח המוניציפלי של )1(
בוקעאתא

מיום א' בכסלו התשפ"א )17 בנובמבר 2020( בשעה 8:00 עד 
יום י"א בכסלו התשפ"א )27 בנובמבר 2020( בשעה 8:00

קלנסווה )נמחק()2(

אכסאל )נמחק()3(

השטח המוניציפלי של )4(
עראבה

מיום ג' בכסלו התשפ"א )19 בנובמבר 2020( בשעה 17:00 עד 
יום י"ז בכסלו התשפ"א )3 בדצמבר 2020( בשעה 17:00

השטח המוניציפלי של )5(
עספיא

מיום ה' בכסלו התשפ"א )21 בנובמבר 2020( בשעה 8:00 עד 
יום י"ב בכסלו התשפ"א )28 בנובמבר 2020( בשעה 8:00

השטח המוניציפלי של )6(
נצרת

מיום ה' בכסלו התשפ"א )21 בנובמבר 2020( בשעה 8:00 עד 
יום י"ח בכסלו התשפ"א )4 בדצמבר 2020( בשעה 8:00

השטח המוניציפלי של )7(
כפר מנדא

מיום ח' בכסלו התשפ"א )24 בנובמבר 2020( בשעה 17:00 עד 
יום כ"ז בכסלו התשפ"א )13 בדצמבר 2020( בשעה 19:00

השטח המוניציפלי של )8(
מג'ד אל–כרום

מיום ח' בכסלו התשפ"א )24 בנובמבר 2020( בשעה 17:00 עד 
יום ט"ו בכסלו התשפ"א )1 בדצמבר 2020( בשעה 17:00
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טור א'

המקום

טור ב'

תקופת ההכרזה

שכונות מס' 42 ו–43 )9(
בשטח המוניציפלי של 

כסייפה

מיום י' בכסלו התשפ"א )26 בנובמבר 2020( בשעה 17:00 עד 
יום ט"ו בכסלו התשפ"א )1 בדצמבר 2020( בשעה 17:00

שכונה מס' 1 בשטח )10(
המוניציפלי של חורה

מיום י' בכסלו התשפ"א )26 בנובמבר 2020( בשעה 17:00 עד 
יום ט"ו בכסלו התשפ"א )1 בדצמבר 2020( בשעה 17:00

השטח המוניציפלי של )11(
ריינה

מיום י' בכסלו התשפ"א )26 בנובמבר 2020( בשעה 17:00 עד 
יום ט"ו בכסלו התשפ"א )1בדצמבר 2020( בשעה 17:00

השטח המוניציפלי של )12(
אום אל–פחם

מיום י"ב בכסלו התשפ"א )28 בנובמבר 2020( בשעה 17:00 עד 
יום כ' בכסלו התשפ"א )6 בדצמבר 2020( בשעה 17:00

השטח המוניציפלי של )13(
יפיע

בנובמבר 2020( בשעה 17:00   28( י"ב בכסלו התשפ"א  מיום 
עד יום כ"ז בכסלו התשפ"א )13 בדצמבר 2020( בשעה 19:00

שכונות מס' 4, 9, 17, 21 )14(
ואלזיאנדה הצפונית בשטח 

המוניציפלי של רהט

מיום ט"ו בכסלו התשפ"א )1 בדצמבר 2020( בשעה 17:00 עד 
יום כ' בכסלו התשפ"א )6 בדצמבר 2020( בשעה 17:00

השטח המוניציפלי של )15(
דבוריה

מיום ט"ו בכסלו התשפ"א )1 בדצמבר 2020( בשעה 17:00 עד 
יום כ' בכסלו התשפ"א )6 בדצמבר 2020( בשעה 17:00

השטח המוניציפלי של )16(
שפרעם

מיום י"ז בכסלו התשפ"א )3 בדצמבר 2020( בשעה 17:00 עד 
יום כ"ד בכסלו התשפ"א )10 בדצמבר 2020( בשעה 17:00

השטח המוניציפלי של )17(
כפר כנא

מיום כ"ב בכסלו התשפ"א )8 בדצמבר 2020( בשעה 19:00 עד 
יום ח' בטבת התשפ"א )23 בדצמבר 2020( בשעה 19:00

השטח המוניציפלי של )18(
סח'נין

מיום כ"ב בכסלו התשפ"א )8 בדצמבר 2020( בשעה 19:00 עד 
יום ג' בטבת התשפ"א )18 בדצמבר 2020( בשעה 19:00

השטח המוניציפלי של )19(
דאליית אל־כרמל

מיום כ"ג בכסלו התשפ"א )9 בדצמבר 2020( בשעה 19:00 עד 
יום ב' בטבת התשפ"א )17 בדצמבר 2020( בשעה 19:00

הכפרים זלפה ומוסמוס )20(
בשטח המוניציפלי של 

מעלה עירון

מיום כ"ג בכסלו התשפ"א )9 בדצמבר 2020( בשעה 19:00 עד 
יום כ"ח בכסלו התשפ"א )14 בדצמבר 2020( בשעה 19:00

ז' בחשוון התשפ"א )25 באוקטובר 2020(

ו ה י נ ת נ ן  י מ י נ ב
ראש הממשלה
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