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המאבק בקורונה :כתב אישום ראשון הוגש נגד מפר צו בידוד ביתי
המאבק בנגיף הקורונה מחייב שיתוף פעולה של הציבור ,צמצום התפשטות הנגיף והפחתת מספר
הנדבקים לא יכולים להתאפשר ללא שיתוף פעולה ונקיטת אחריות אישית של כל האזרחים .כיוון שלא כל
תושבי ישראל מבינים את חשיבות נקיטת כללי הזהירות ,הייתה זו רק שאלה של זמן מתי יוגש כתב אישום
ראשון נגד מפר צו בידוד .מה צפוי למי שמפר צו בידוד ,מה משמעות כתב אישום המוגש כנגד מפר צו
בידוד ,והאם אנו צפויים לראות עוד צווים רבים כאלו?

כמצב חירום
מגיפת הקורונה הכניסה את ישראל ואת העולם כולו למצב חירום .מצב זה הוא מציאות חדשה ומבלבלת עבור
כולנו ,הן עבור האזרחים והן עבור מערכות החוק והשלטון .במצב כזה חשוב להקפיד על פעולות בהתאם לנהלים
ולתקנות על מנת שנצליח לצאת מהמשבר בכמה שפחות נפגעים וכן על מנת שלא נמצא את עצמנו נקנסים או
אף חלילה עומדים למשפט פלילי ועלולים להישלח לרצות מאסר בפועל .האזרח הישראלי רגיל לחשוב ש”הכול
יהיה בסדר” ,ופעמים רבות אנו מעדיפים לעגל פינות ולקוות שהדברים יסתדרו מעצמם .נגיף הקורונה מחייב כל
אחד מאיתנו לנהוג בצורה שונה ולהקפיד על התנהגות בהתאם לנהלים ולתקנות ,על מנת שלא לחשוף את עצמנו
ואת הסובבים אותנו למחלה או חלילה למוות.

כתבי אישום ,תיקי חקירה וצווי סגירה לעסקים
ב 18למרץ  2020הוצא בישראל כתב האישום הראשון כנגד אדם שהפר צו בידוד ויתירה מכך ,באותו היום פורסם
כי נפתחו כתשעים תיקי חקירה כנגד מפרי בידוד אחרים .בנוסף לכך הוצאו צווי סגירה לעסקים אשר נמצא כי
הפרו את הוראות משרד הבריאות ,שלושה ממארגניה של חתונה מרובת משתתפים בבית שמש עוכבו לחקירה ואף
נפתחו חקירות כנגד מפיצי הודעות כוזבות  .צעדים אלו מסמנים עלייה בדרגת אכיפת הוראות השעה להתמודדות
עם נגיף הקורונה ,ומעלים סוגיות משפטיות ואזרחיות שלא התמודדנו איתן לפני כן .המציאות החדשה מבלבלת,
ועלולה להיראות מאיימת ,לכן ננסה לעשות מעט סדר בדברים.

תיקי חקירה רבים
למרות שעד ל  18במרץ הוגש כתב אישום אחד בלבד נגד מפר צו בידוד ,יש לזכור כי נכון לאותו היום נפתחו
עשרות תיקי חקירה כנגד מפרי צווי בידוד ברחבי הארץ .פתיחת תיק חקירה היא הצעד הראשון בהליך הפלילי,
ופירושו של דבר שכל אחד מעשרות התיקים הללו עשוי להבשיל לכדי הגשת כתב אישום ,להעמדת הנחקר
למשפט ,ואף להטלת עונש של מאסר בפועל על מפר הצו.
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הפרת איסור התקהלות
לא רק מפרי צו בידוד צפויים לעונש ,גם מי שמפר צו איסור התקהלות צפוי לעונש .העונש על הפרת איסור
התקהלות נכון ל 18-למרץ  2020הוא קנס על סך  ,₪ 5000ומשמעות הדבר היא שבנוסף לעונשים הצפויים
למפרי צווי בידוד ,כל מי שמפר צו איסור התקהלות עשוי למצוא את עצמו נקנס בסכום של אלפי שקלים .בכדי
להימנע מטעויות ועוגמות ,חשוב להבין זאת היטב ,ולהפנים את העובדה שלא רק מפרי צווי בידוד יכולים להיות
מואשמים ,נשפטים ונקנסים ,אלא גם מפרי איסור התקהלות.

האם ניתן להגיש כתב אישום כנגד אדם המפר צו בידוד בפעם
הראשונה
כתב האישום הראשון שהוגש כנגד מפר צו בידוד קורונה בישראל הוגש כלפי אדם שנתפס בפעם השלישית שהוא
מפר את הצו ,אולם אין בכך כדי להצביע על כך שכל אדם יכול להפר צו בידוד פעמיים לפני שיוגש נגדו כתב
אישום .כתב אישום כנגד מפר צו בידוד יכול להיות מוגש כבר בפעם הראשונה שאותו אדם נתפס כשהוא מפר את
הצו .כתב האישום הראשון שהוגש כנגד מפר צו בידוד והבקשה למעצרו עד תום ההליכים מהווים תקדים ,ולכן יש
לצפות שצווים נוספים יוגשו בעתיד כבר בפעם הראשונה בה אדם מפר את הצו.

מה העונש החמור ביותר שצפוי למפר צו בידוד
מבחינת החוק ,הפרת צו בידוד נחשבת לעבירה חמורה .אמנם הציבור נוטה להקל ראש בעבירה זו ,אך על פי חוק
העונשין מדובר בעבירה פלילית .הפרת צו בידוד בכוונה תחילה יכולה להוביל למאסר של עד שבע שנים ,והפרת
צו בידוד ברשלנות ,הנחשבת לפחות חמורה ,יכולה להסתיים במאסר של עד שלוש שנים.
הפרת צו בידוד נחשבת לעבירה על סעיף  218לחוק העונשין ,שכותרתו “מעשה העלול להפיץ מחלה“ ,בנוסף
לכך הפרת הצו נחשבת גם לעבירה על סעיף )287ב( לחוק העונשין ,שכותרתו “הפרת הוראה חוקית“ ,והעונש
בגינה יכול להגיע לארבע שנות מאסר .משתמע מכך ,שמפרי צוו בידוד עלולים למצוא עצמם מרצים מספר שנות
מאסר בפועל – עונש שאין להקל בו ראש.

מי יכול לדווח על מפרי צוו בידוד
כל אזרח שנודע לו על מפר צו בידוד ,בין אם מתוך כוונה וידיעה ,ובין אם בטעות ,יכול לדווח על כך למשרד
הבריאות .כמו כן ,קיימת חובת דיווח של כל אדם אשר עליו להיכנס לבידוד לאתר המקוון של משרד הבריאות ,או
בטלפון  .*5400הימנעות מדיווח עלולה להוביל לקנס של  . ₪ 3000על מנת שמשבר הקורונה יסתיים בכמה
שפחות נזק ,יש לשתף פעולה עם ההוראות ,לשמור על כללי הזהירות ,וכך לשמור על בריאותכם ובריאות
הסובבים אתכם.
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ייעוץ וסיוע משפטי
נגיף הקורונה מתפשט בישראל במהירות ,והוראות החירום מתעדכנות ומשתנות מדי יום .באופן טבעי ,המצב
החדש והבלתי צפוי מעורר חרדות ובלבול .במידה והנכם מתלבטים מה הן זכויותיכם וחובותיכם על-פי חוק בימים
טרופים אלו ,צוות המשרד נמצא כאן עבורכם על מנת לספק לכם את כל המידע והסיוע המשפטי להם תזדקקו.
אישום בפלילים ואף רישום פלילי כלפי אדם הוא בעל השלכות על מכלול חייו ,כולל פרנסה ,מוניטין ,מעמד חברתי
ומקצועי ועוד .היות שכך ,עם קבלת זימון לחקירה במשטרה מומלץ לכל אדם לפנות מיידית להתייעצות עם עורך
דין פלילי מומחה ,בכדי לשמור על זכויותיו ולממש אותן במלואן ,ובכדי להגן ככל שניתן על עתידו ,פרנסתו ,כבודו
ושמו הטוב .הדברים נכונים עבור כל אדם ובייחוד עבור אזרחים ישרים ושומרי חוק ,שאינם מכירים את הפרוצדורות
וההליכים הפליליים על בוריים.
צוות עורכי הדין שלנו ,ביניהם גם יוצאי הפרקליטויות השונות ורשויות האכיפה ,פועל במקצועיות ומסירות על מנת
ולהגן על זכויותייך .המשרד מונה צוות אנשים מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה “מחוץ לקופסה” למציאת פתרונות
מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות ,תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים
השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל .במידה וזומנת לחקירה במשטרה או הוגש נגדך כתב אישום בגין
הפרת צו בידוד ,פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע
לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה
מובטחת.
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