
 

 
 

 كراسة معلوماتية  – خرق األنظمة اإلدارية المتعلقة بالكورونا عقوبات 

7.1.2021 

 

ل بمغادرة يسمح غرض ألي ز  ؟اإلغالق أثناء المنز

 

 

ّود  - ز ورية تصليحات المثال:  سبيل عىل - األساسية والمنتجات الغذائية والمواد  باألدوية الت     ضز
ز
ل ف ز  . المتز

   المشاركة -
ز
 . بشهادة اإلدالء أو  التمثيل أو  المشاركة فيها  يلزم لعملية المحكمة أو  الكنيست إىل الوصول مظاهرة، ف

 . لحيوان حيوية رعاية أو  ضائقة، أو  صعوبة يواجه شخص مساعدة -
 . شقة إىل االنتقال أو  منعزل مكان إىل الوصول آخر:  إىل ثابت مكان من االنتقال -
ز  قاض ال نقل - ز  قاض  نقل أو  المنفصالن والديه بي   . حيوية لحاجة البيت من الخروج الحاضن الوالد  عىل يتعي 
   العمل إىل الوصول -

ز
   الحاالت  ف

   المحدد  النحو  عىل العمل إىل الذهاب فيها  يجوز  الت 
ز
 التطوع   العمل مكان إىل أو  اللوائح، ف

 . مزاولته المسموح
-   

ع أو  أساسية اجتماعية رعاية أو  طبية رعاية تلق   . بالدم التتر
ل مغادرة عىل قيود  توجد  ال  - اإلعاقة ذوو  األشخاص - ز ، أو  تعليم   مكان إىل الوصول بغرض المتز ل مغادرة أو  عالجر  ز  المتز

   قد  واحد.  مرافق مع اإلعاقة بسبب
ل خارج مؤسسة لزيارة اإلعاقة ذوي من شخص عائلة أفراد  يأت  ز  أو  الشباب بيت مثل المتز

 . بذلك يسمح بها  العمل كان  إذا  الداخلية، لمدرسةا
   يعيشون أشخاص مع أو  الفردية الرياضية األنشطة ممارسة -

ز
ل نفس ف ز  . المتز

 . الرحلة موعد  قبل ساعات 8 حت   إرسائيل، خارج لرحلة المطار  إىل المغادرة -
ا  - مالحظة يرجر  واحد.  كيلومت    إىل تصل لمسافة ليس العام الفضاء إىل بالخروج يسمح -

ً
 المنازل زيارة ُيحظر  ،للوائح وفق

 . النطاق هذا  ضمن كانت  لو  حت   األخرى
 

   اللوائح
 17.1.202 ،الحكومة عليها  وافقت الت 

 

 

 استعمال الكمامة 

 ما الذي ينص عليه القانون بشأن واجب استعمال الكمامة؟

  كل مكان فيما ( قانون صحة الجمهور)ينص القانون 
ز
عىل أنه يجب عىل الفرد أن يستعمل الكمامة ف

  مكان سكنه
ز
  ينص عليها القانون ذاته  تتضمن هذه. عدا ف

تعليمات و ( (ب")ه" 3البند )التعليمات بعض االستثناءات الت 

  منسنوات،  7القاض الذي عمره أقل من : ومنها وزارة الصحة
إعاقة أيا كانت، َمن يمارس نشاطا رياضيا، َمن  َمن يعاتز

  مكان مغلق أو منعزل 
ز
  مكان مفتوح : مثال)يمكث وحده ف

ز
  السيارة، مكتب العمل، العمل ف

ز
ز  open space-ف مع عزل بي 

  شاطئ البح(العمال باستعمال حاجز
ز
ين، ف ز يجلسان بعيدا عن بعضهما مسافة مت    مكان العمل تتضمن عاملي 

ز
ر ، غرفة ف

ين) يطة الحفاظ عىل مسافة مت   (. رسر

https://www.haaretz.co.il/embeds/pdf_upload/2021/20210106-234724.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_230.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_230.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_230.htm
https://govextra.gov.il/media/19799/mmk-243953320.pdf
https://govextra.gov.il/media/19799/mmk-243953320.pdf
https://govextra.gov.il/media/19799/mmk-243953320.pdf
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  الغابة أن يستعمل الكمامة، ولكن األنظمة اإلدارية تنص عىل  عندما عىل الفرد أيضا 
ز
  الشارع أو حت  وحده ف

ز
يكون وحده ف

 
 
 .ز عىل هذه الحاالت بل يجب إعطاء تحذير فقطأن إنفاذ القانون ال يرك

 

 لتحرير مخالفة بسبب عدم استعمال الكمامة؟ خّولمالَمن 

  السلطة المحلية  
ز
، مراقب البلدية أو عامل ف ط 

مؤهلون لتحرير مخالفات بسبب عدم كان قد اجتاز تأهيال خاصا، رسر

  الحدائق يجوز لمراقب سلطة الطبيعة والحدائق . استعمال الكمامة
ز
ز ف الوطنية المؤهل أن يفرض غرامة عىل المواطني 

 . والمحميات الطبيعية

 ما هو مبلغ الغرامة المالية المفروضة بسبب عدم استعمال الكمامة؟

  حال حدوث مخالفة متكررة يمكن فرض عقوبة . ج.ش 500مبلغ الغرامة المالية بسبب عدم استعمال الكمامة هو 
ز
ف

 (.ج.ش 1000)مضاعفة 

 طلب الكشف عن الهوية

طي أو مراقب الكشف عن هوي
ي شر
، هل أنا ملزمطلب منز ي

 ة؟/ن 

  
ز
طة بأن تطلب من اإلنسان أن يكشف عن هويته يخضع ف إن السؤال حول حدود صالحيات الشر

  أروقة محكمة العدل العليا، وذلك ضمن 
ز
الذي قدمته جمعية حقوق  االلتماسيومنا هذا للنقاش ف

 .المواطن ومنظمات أخرى

  األيام العادية، يحق 
ز
طي ف

  حال وجود  للشر
ز
" سبب معقول"أن يطلب من اإلنسان أن يكشف عن بطاقة هويته فقط ف

طة عىل صالحيات واضحة تسمح لهم ". مقنعلسبب غت  "وليس  ز لمكافحة الكورونا، حصل أفراد الشر   إطار سن القواني 
ز
ف

وع للحجر ضإذا كان الفرد ملزما بالخ: مثال)يخرقون القانون  وا ا كانبأن يطلبوا من األفراد أن يكشفوا عن هويتهم لمعرفة إذ

ىل  
ز ط  أن تعرض عليه بطاقة هويتكإذا طلب من. عليهم، وذلك لفرض غرامة (المتز

لهذه األسباب أنت ملزم بإبراز  ك رسر

 .بطاقة هويتك

ز لمكافحة جائحة الكورونا، أصبح    إطار سن القواني 
ز
ز أيضا لفرض المكاتب الحكومية مراقبو مراقبو البلدية و ف مخّولي 

  .غرامات بسبب عدم استعمال الكمامة، وعىل المخالف إبراز بطاقة هويته بناء عىل طلبهم وب  هدف تحرير المخالفة

   

 
 
طي أن يقوم به إذا رفضت

؟ ما الذي يجوز للشر ي
 عرض بطاقة هوين 

  حال رفضت إبراز بطاقة هويتك 
ز
ط  أن (بطاقة الهويةإبراز الهوية أو إعطاء رقم )ف

، وكان طلب إبرازها قانونيا، يحق للشر

طة الستيضاح هويتك خرق التعليمات "قد يعتتر رفض كشف الهوية مخالفة جنائّية تحت عنوان . يقتادك إىل مركز الشر

 ".القانونية

؟ ي
 عرض بطاقة هوين 

 
 ما الذي يجوز للمراقب أن يقوم به إذا رفضت

رغم ذلك، فإن (. فيما عدا مراقب حماية الطبيعة)ي أن يحتجز بالقوة إنسانا يرفض إبراز هويته ال يحق لمراقب البلدية العاد

 .المخّول بتقديم طلب كهذا، قد يعتتر مخالفة جنائية إبراز بطاقة الهوية أمام المراقبرفض 

 

https://www.acri.org.il/post/__295
https://www.acri.org.il/post/__295
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ي تظاهرة وعدم الحفاظ عىل التباعد االجتماعي 
ز
 المشاَركة ف

ي تظاهرة
ز
 ف

 
ية هل يمكن . شاركت ي لقاءات جماهنر

ز
ي ف

فرض غرامة مالية بسبب مشاركن 

  محظورة؟

 

ية المحظورة ال تشكل سببا لفرض غرامة، ولكن رفض تعليمات    اللقاءات الجماهت 
ز
إن المشاركة ف

طة لفض التجمهرات يشكل مخالفة مالية مقدارها   . ج.ش 1000الشر

يةصحيح حت  يومنا هذا، ُيحظر إجراء كل أنواع اللقاءات الج   حت  . ماهت 
  منطقة  20بشكل عام، يجوز أن يلتق 

ز
فردا ف

  مبتز  10مفتوحة وحت  
ز
ز شخص وآخر، حت  إذا  . أشخاص ف ين عىل األقل بي 

ز العام، يجب الحفاظ عىل مسافة مت    الحت 
ز
ف

ل واحد. كان الحديث يجري عن لقاءات مسموحة ز   متز
ز
 .ال ينطبق هذا القانون عىل األفراد الذين يعيشون معا ف

  إطار 
ز
يةف ، حت  إذا كان عدد  شخصا عىل 20، يجب عقد لقاءات ضمن مجموعات مؤلفة من اللقاءات الجماهت  األكتر

ز المشار  ط  أن . أكتر  كي 
، يحق للشر إذا لم يحافظ المتظاهرون عىل القواعد المتعلقة بالتجمهرات، أو عىل التباعد االجتماع 

ط  غرامة مقدارها . يأمر بفض التظاهرات
  حال لم يستجب المشاركون لهذه التعليمات، يمكن أن يفرض الشر

ز
 1000ف

  حال تكرار المخالفة
ز
  التظاهرة، ومبلغ مضاعف ف

ز
ط  أن يمارس القوة المعقولة لفض . شاقل عىل المشارك ف

كما يحق للشر

  تتناول التجمهرات والحفاظ عىل التب
  التظاهرات المخالفة للتعليمات الت 

ز
ز ف   حال عدم انصياع المشاركي 

ز
، ف اعد االجتماع 

 .لتعليماتلالتظاهرات 

ين؟  هل يمكن فرض عقوبة عىل عدم الحفاظ عىل التباعد االجتماعي الذي يبلغ من 

ين، ولكن عدم الحفاظ عىل هذه التعليمات ال يشكل مخالفة ِكر . تفرض األنظمة اإلدارية الحفاظ عىل مسافة مت 
ُ
كما ذ

، (عدد األشخاص والحفاظ عىل التباعد االجتماع  )، خالفا لألنظمة (حدث، تظاهرة، وما شابه)تمت تظاهرات سابقا، إذا 

  حال عدم االمتثال لفض التظاهرات
ز
ط  أن يأمر بفض التظاهرات، ويفرض غرامات، ف

 .يجوز للشر

 عىل غرامة 
 
ّ أن أفعل اآلن؟ –حصلت   ماذا عىلي

ي تقف أمامي 
ي الغرامة بسبب خرق األنظمة اإلدارية المتعلقة ما هي اإلمكانيات الن 

بعد تلق 

 بالكورونا، مثل عدم استعمال الكمامة؟

إذا كنتم تعتقدون أن . يوما منذ موعد تحرير المخالفة 60بشكل عام، يجب دفع الغرامة خالل 

طة خالل  ر، يمكن أن تقدموا طلبا إىل الشر طلب إللغاء الغرامة أو طلب ، يوما منذ تحرير المخالفة 30فرض الغرامة غت  متر

  الوقت ذاته) تقديم دعوى إىل المحكمة
ز
ز ف ذلك  إذا تم رفض الطلب إللغاء الغرامة، يمكن بعد (. ال يمكن تقديم الطلبي 

يوما منذ موعد الرفض، ولكن ال يمكن تقديم طلب إللغاء الغرامة بعد تقديم دعوى إىل  30تقديم دعوى إىل المحكمة خالل 

يمكن إرفاق مستند . يجب إرفاق الطلبات بنسخة من الغرامة األصلية، وكذلك صورة عن بطاقة هوية المخالف. المحكمة

  ملف)منفصل 
ز
 . التعليالت، وتفصيل (ف

  حال لم تكن هناك إمكانية لتقديم  كما 
ز
  وقت متأخر فقط ف

ز
يمكن تقديم طلب إللغاء الغرامة أو تقديم دعوى إىل المحكمة ف

م الطلب
ّ
  الوقت المالئم، ألسباب لم تكن مرتبطة بمقد

ز
ح حول سبب التأخت  لتقديم الطلب. طلب ف  . يجب إرفاق رسر

ي حال عد
ز
ي الموعد المحدد؟هل يجب دفع الغرامة فورا، وماذا سيحدث ف

ز
 م دفعها ف

نقل إىل  60يجدر بكم االنتباه إىل أن طلب إلغاء الغرامة، ال يؤجل موعد دفعها، لهذا يجب دفعه الغرامة خالل 
ُ
يوما، وإال ست

  حال قدمتم دعوى إىل المحكمة خالل . قسم الجباية وقد يضاف مبلغ الفائدة إىل المبلغ األصىل  
ز
يوما منذ موعد  30فقط ف

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=reportsAdminApply@police.gov.il&Corona
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=reportsAdminApply@police.gov.il&Corona
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=reportsAdminApply@police.gov.il&Corona
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إذا قدمتم طلبا إللغاء . وذلك حت  موعد المحكمة( ولن يكون منوطا بدفع فائدة)تحرير المخالفة، لن يتغت  مبلغ الغرامة 

يوما، ادفعوا الغرامة لمنع تمريرها إىل قسم الجباية وإضافة مبلغ الفائدة إىل المبلغ  60الغرامة ولم تحصلوا عىل رد خالل 

رفض طلبكم إللغاء الغرامة، وبعد ذلك قدمتم دعوى إىل المحكمة، ستحصلون عىل إعادة للمبلغ الذي إذا تم . األصىل  

 .قدمتموه حت  صدور قرار الحكم

نقل الغرامة إىل قسم الجباية، (يوما 60)إذا لم تدفعوا الغرامة، ولم تقدموا دعوى إىل المحكمة، وقد مضز موعد الدفع 
ُ
، ست

   نيمك 50%وستضاف إليها فائدة نسبتها 
  مركز الجباية طلبا للحصول عىل معلومات حول متلق 

ز
أن يقدم موظف ف

 .المخالفة، وأن يفرض حجزا عىل حساب البنك والممتلكات األخرى

 دعوى إىل المحكمة 
 
جرى محاكمة حقا؟ -قدمت

 
  هل ست

   االدعاء العام لديه
ز
قدم الئحة اتهام وهناك حاجة ف

ُ
اعتباراته فيما يتعلق بتقديم الئحة اتهام أم ال، ولكن بشكل عام، ت

ة عدد المخالفات والخوف من زيادة اإلجراءات . ظروف معينة لعدم إدانة المتهم هناك تقديرات تفيد بأنه بسبب كتر

، تتخد الدولة س  
  محاكمة األفراد، ولكن ليس هناك قرار القانونية والعبء الذي يواجهه الجهاز القضاتئ

ز
ياسة متساهلة أكتر ف

 .بهذا الشأن، وَمن يعتمد عىل ذلك يتحمل المسؤولية وحده

 محامية؟/قدمت دعوى إىل المحكمة، هل أحتاج إىل مساعدة من محام

بحضورك، ويحدث ذلك غالبا بعد تقديم دعوى إىل المحكمة، وإذا تم تقديم الئحة اتهام ضدك، ُيحدد موعد إلجراء محكمة 

 . محامية/يمكن التوجه إىل المحكمة من دون مرافقة محام. بعد بضعة أشهر

 ماذا يمكن أن يكون قرار الحكم؟

ر لتحرير المخالفة   حال كسبتم . ال يوىص بتقديم دعوى إىل المحكمة إذا لم يكن لديكم ادعاء يثبت بأنه لم يكن هناك متر
ز
ف

لغز المخالفة
ُ
، ولكن عليكم األخذ بالحسبان أنه إذا تمت إدانتكم، وقررت المحكمة أن تقديم الدعوى كان غت  الدعوى، ست

وري إطالقا، يمكن أن تلزمكم بدفع غرامة أعىل من المبلغ األول تتم إدانة المتهم، يمكن أن تأخذ  ا بشكل عام، عندم. ضز

ز االعتبار ظروف حيا   تم ته المحكمة بعي 
 . المبلغ وتقللر الغرامة له، تحريفيها أو الظروف الت 

ي 
 
 الحكم الجنائ

  شخص بتهمة جنائية بسبب خرق األنظمة اإلدارية المتعلقة بالكورونا؟ محاكمةهل يمكن 

   تفرضمن  نعم، يحق للمحكمة وفق اعتباراتها أن تحاكم متهما بدال 
ز
غرامة إدارية، ولكن فقط ف

  حاالت خرق بشكل . حال لم يحصل ذلك الشخص عىل غرامة مالية
ز
عام، تكون المحاكمة ف

ز أو األنظمة اإلدارية ة أو المتكررة والمخالفة للقواني  ها نائب المستشار سي انظروا . القانون الخطت    نشر
اسة المحاكمة الت 

  للحكومة 
  رده عىل جمعية حقوق المواطن القضاتئ

ز
 .ف

ز  ي وبير
 
ز التوثيق الجنائ  مخالفة من هذا النوع؟الما هي العالقة بير

طة مخالفة إدارية، وخالفا للمخالفة الجنائية  الكمامة وعدميعتتر عدم استعمال  فض التظاهرات وفق تعليمات الشر

  
 . االعتيادية، منذ لحظة دفع الغرامة، يحذف التسجيل الجناتئ

ي كراسة المعلومات هذهالمعلومات 
ز

 هي معلومات عاّمة، وال تشكل بديال لالستشارة القضائية الواردة ف

https://www.odata.org.il/dataset/a5845675-c609-4ec8-be64-a2e66a9d3132/resource/12910f63-887d-4729-a2aa-ef39f2f8ba05/download/-.pdf
https://www.odata.org.il/dataset/a5845675-c609-4ec8-be64-a2e66a9d3132/resource/12910f63-887d-4729-a2aa-ef39f2f8ba05/download/-.pdf

