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   ,האכיפה למאמץ ושותפים שוטרים

  נוטים במשטרה אמון החשים אזרחים  ,הממשל לבין האזרח בין הראשון בקו נמצאת המשטרה ,הציבור בעיני המדינה של הלגיטימיות על משפיע במשטרה הציבור אמון

  משפיע הדבר ,הוגנת כלא נתפסת המשטרה התנהגות וכאשר ,עבודתה את לבצע המשטרה של ביכולתה לפגוע עלול במשטרה הציבור של אמון חוסר .פעולה עמה לשתף

 .הציבור בעיני המשטרה של הלגיטימיות תפיסת על לרעה

   .עולמי כלל אפידמיולוגי משבר בעת תוקף משנה מקבלים אלו דברים

  סמכויות נוספים אכיפה ולגורמי לשוטר הוקנו אלה כלים לצד .ואזהרה הידברות ,הסברה באמצעות שיתבצע יכול הקורונה חוקי להוראות הנוגע בכל האוכלוסייה והכוונת ניהוג

  גורמי של הפעילות את למקד יש ,שניתן ככל .פליליים הליכים גם חמורים ובמקרים (סגירה צווי הוצאת כגון) מנהליים הליכים ,מנהליים קנסות הטלת באמצעות אכיפה

  דעת שיקול להפעיל עלינו חובה .לכללים ובהתאם הנסיבות נוכח ,שכל ובשום דעת בשיקול להפעיל יש האכיפה כלי את .ואזהרות הידברות ,הסברה של בכלים האכיפה

  הלאומיים האינטרסים מול איזון תוך ,הקורונה נגיף התפשטות למניעת הלאומי במאמץ סיוע - האכיפה תכלית הוא המוביל כשהמצפן ,לנו המוקנות הסמכויות בהפעלת

 .הנוספים

  ,והסברה הידברות הכוללת ,אכיפה לצד .דעת שיקול הפעלת ומחייבת מורכבת המשימה גם .נגיף באותו נלחמים ,חזית באותה מצויים ואנחנו הציבור זאת מורכבת במציאות

  ללא ,והוגנת מכבדת בדרך זאת לעשות עלינו ,לציבור והסיכון התחלואה לצמצום לפעול מחויבים אנו .יותר קשים באמצעים שימוש לעיתים המחייבת נחישות גם נדרשת

   .אחרון כמוצא כח להפעיל ,כח שנפעיל לפני להזהיר ,הגב את לנו כשמפנים גם לשכנע ,קשב אין כאשר גם להסביר - ושוויוני אחיד באופן ,פניות ללא ,פנים משוא

 .ועליכם הציבור על שמרו ,הקורונה נגיף את לנצח נוכל ביחד רק

 צ"תנ,              קמיןערן                                 

 קורונה -מנהלת אכיפה ארצית ' ר                                
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  המטרות או הפעולות לאחת למעט ,הציבורי למרחב אחר קבוע שהייה ממקום או המגורים ממקום יציאה על איסור חל
 :להלן המפורטות

התקשורת מקצוע עובד או עיתונאי של יציאה לרבות ,דין כל לפי מותרת שפעילותו עבודה למקום עובד של יציאה.  
  .העבודה ממקום אישור להציג חובה אין אך ,האזרח את לתשאל יש

1.10.2020 ליום ועד 23.9.2020 מיום החל .חיוניים שירותים וקבלת חיוניים ובמוצרים במזון ,בתרופות הצטיידות,  
 .סוכה לבניית המשמשים ואביזרים ומוצרים המינים ארבעת לרבות – "חיוני מוצר"

חיוני סוציאלי טיפול או רפואי טיפול קבלת. 

דם תרומת. 

מותרת שפעילותם חינוך למוסד או לפעילות הגעה.   

אפוטרופסו ידי על או ראשונה מדרגה משפחתו בני ידי על ביתית חוץ במסגרת השוהה מוגבלות עם אדם של ביקור,  
   .אפוטרופסו אצל או ראשונה מדרגה משפחתו בני אצל כאמור מוגבלות עם אדם של ביקור או

אחות או אח ,נכד ,ילד ,שלו הורה או זוג בן ,הורה ,סבתא ,סבא) קרוב משפחה בן של בהלוויה או בברית השתתפות  
 .(דודה או דוד ,וילדיהם

טהרה במקווה לטבילה אישה יציאת. 

אישור שקיבל לאחר ,ביתו ובני (השנה בראש שופר בתקיעת המיומן תקיעה בעל או חזן) "תפילה בעל" יציאת 
  מיום :שנקבעו במועדים המתקיימת בתפילה השתתפות לצורך ,לכך שמינה מקצועי גורם או ,דת לשירותי מהשר

  בתשרי 'ט ומיום ,20:00 בשעה (20.9.2020) א"תשפ בתשרי 'ב ליום ועד 17:30 בשעה (18.9.2020) ף"תש באלול ט"כ
 אחר אדם של יציאה .20:00 בשעה (28.9.2020) א"תשפ בתשרי 'י ליום ועד 17:00 בשעה (27.9.2020) א"תשפ

  מטרים 1,000 של למרחק עד מותרת ,אחרים במועדים המתקיימת לתפילה תפילה בעל של יציאה או ,לתפילה
 .המגורים ממקום

  הציבורי למרחב המגורים ממקום יציאה הגבלת



 קורונה  ארצית אכיפה מנהלת
 

התחלואה הורדת - באכיפה שותפות  

במקום ואין חיוני לצורך לצאת נדרש עליו האחראי שההורה קטין של העברה או בנפרד החיים הוריו בין קטין העברת  
 .בהשגחתו הקטין את להשאיר שניתן אחראי המגורים

חיים בבעל חיוני טיפול.   

הכנסת למשכן הגעה. 

המשתתף של המגורים ממקום מטרים 1,000 עד של במרחק מתקיימת שההפגנה ובלבד ,בהפגנה השתתפות. 

יציאה גם כולל זה חריג .בו להשתתף נדרש שהוא או בו מעמד בעל ,לו צד הוא אדם שאותו משפטי להליך הגעה  
 שחרור ,בפיקוח מעצר) שיפוטית החלטה במימוש מדובר שכן ,שלו הפיקוח משימות ביצוע לשם מפקח  של

 .(בערובה

סיוע הדרושים מצוקה או קושי לו שיש לאדם סיוע. 

הטיסה :מאלה אחד התקיים אם ,הטיסה מועד לפני שעות 8 עד ,לישראל מחוץ טיסה לצורך תעופה לשדה יציאה  
  את רכש הנוסע אם או ;(קרוב משפחה בן של בהלוויה או בברית השתתפות לצורך טיסה :'לדוג) מותרת למטרה היא

 .הרכישה על בכתב אישור לו ויש 25.9.2020 ליום עד הטיסה כרטיס

יציאה ,לבידוד המשמש למקום יציאה לרבות ,חדש קבוע שהייה למקום הקבוע השהייה ממקום אדם של יציאה 
 .דירה ומעבר מגוריו למקום (פנימיות) קבוע שהייה כמקום המשמש טיפולי או חינוכי  ממוסד

ממקום מטרים 1,000 על העולה למרחק הציבורי למרחב יציאתו נדרשת מוגבלותו שבשל ,מוגבלות בעל של יציאה 
 .אחד מלווה עם יחד ,מגוריו

ראשונה מקרבה משפחה בני של הכיפורים יום מלחמת לחללי לאזכרה יציאה. 

 

  הציבורי למרחב המגורים ממקום יציאה הגבלת
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  הציבורי למרחב המגורים ממקום יציאה הגבלת

מטרים 1,000 של למרחק מעבר גם) מקום באותו יחד הגרים אנשים של או יחיד של ספורט פעילות לצורך יציאה  
 ממקום מטרים 1,000 של למרחק מעבר גם אופנים על לרכב ניתן .ממונע רכב כלי באמצעות שלא ,(המגורים ממקום

  פעילות לצורך ,מטרים 1,000 מעל של מרחק המגורים ממקום המרוחק למקום רכב בכלי לנסוע ניתן לא אך ,המגורים
 לאימוני לצאת רשאים מקצועניות בליגות קבוצות של צוות ואנשי שחקנים כי יובהר .ספורטיבית
 .רכב כלי באמצעות גם ,הקבוצה של פעילויות/ולמשחקים

מקום שאינו מגורים למקום אדם יצא שלא ובלבד ,מטרה לכל ,המגורים ממקום מטרים 1,000 עד של למרחק יציאה  
 .מגוריו

 

 הפעולה ביצוע מקום אם אלא ,המגורים מקום נמצא שבו הישוב בתחום רק תהיה מותרת למטרה או לפעולה יציאה כל
 או ,(גר הוא שבו לישוב מחוץ נמצא עבודתו שמקום אדם :'לדוג) המגורים מקום נמצא שבו לישוב מחוץ הוא המטרה או

   .(אחר בישוב רק אותו לרכוש שניתן חיוני מוצר רכישת לצורך המגורים ממקום יציאה :'לדוג) בישוב לקיימה ניתן שלא

 

 קנס הטלת באמצעות שתיאכף עבירה הינה מותרת שאינה לפעולה או למטרה המגורים ממקום יציאה
   .(בלבד שוטר בסמכות) ח"ש 500 בסך מינהלי

 

 במבנה אנשים 10 על עולה בה האנשים שמספר בהתקהלות להשתתף או לקיים אין – התקהלות הגבלת
 .אנשים 20 עד – פתוח שטח וגם מבנה גם כולל ההתקהלות מקום אם .פתוח בשטח אנשים 20 ועל

 



 קורונה  ארצית אכיפה מנהלת
 

התחלואה הורדת - באכיפה שותפות  

 

 

 

 
  יקבע המרבי הקבוצות 'מס כאשר ,אנשים 10 עד של קבוצות

 :למבנה הכניסות למספר בהתאם

2 כניסה כל עבור קבוצות 3 – ראשונות כניסות.   

כניסה כל עבור קבוצות 2 – נוספת כניסה כל. 

 ביחס ר"מ 4-ל אדם על יעלה לא המתפללים מספר ,מקרה בכל

 .לתפילה המיועד לשטח

 – כניסות 5 עם מטרים 400 של בשטח ,אדום באזור מבנה :'דוג

 X כניסות X 2 10)) מתפללים 120 למקום להכניס ניתן ,לכאורה

3(+)10 X 3 כניסות X 2)), אדם) 100 רק להכניס ניתן בפועל אבל 

 .(ר"מ 4-ל

 הוא המירבי הקבוצות 'מס .אנשים 25 עד של קבוצות

 כל עבור קבוצות 2) 2 כפול הקיימות הכניסות כמספר

  .(כניסה

  ר"מ 4-ל אדם על יעלה לא המתפללים מספר מקרה בכל

 .לתפילה המיועד לשטח ביחס

 להכניס ניתן :כניסות 2 עם ר"מ 450  של בשטח מבנה :'דוג

 .(X 2 כניסות X 2 25) מתפללים 100 למקום

 .מספר השוהים המותר ושם ממונה הקורונה, בכניסה למבנה יוצב שלט ובו יצוין גודל המבנה. בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנותהתפילות יתקיימו 

 .אנשים 20עד  –בשטח פתוח . למעט אנשים הגרים באותו מקום, חל איסור על קיום תפילה במבנה עם אדם אחר -במבנה : תפילות במועדים אחרים

רשות מקומית או מקום בעל רמת תחלואה  

גבוהה במיוחד המפורטים בתוספת  

 הראשונה לתקנות

 "אחרת" מקומיתרשות 

 20:00 בשעה (28.9.2020) א"תשפ בתשרי 'י ליום ועד 17:00 בשעה (27.9.2020) א"תשפ בתשרי 'ט מיום – הכיפורים יום במהלך תפילות קיום



 קורונה  ארצית אכיפה מנהלת
 

התחלואה הורדת - באכיפה שותפות  

 עסקי או ציבורי מקום הפעלת על איסור

 ,מסחר ,בילוי מקום גם זה ובכלל ,לציבור פתיחתם של בדרך ,עסק בית או לציבור הפתוח מקום הפעלת על איסור חל
  למעט אך ,וסטודיו כושר מכון ,בהם דוכן וכל יריד או קמעונאי שוק ,שחייה בריכות ,אוכל בתי ,פנאי או תיירות ,תרבות

 :להלן המפורטים והעסקים המקומות

למעט) היגיינה מוצרי מכירת עיסוקה שעיקר חנות או אופטיקה מכון ,מרקחת בית ,מזון מכירת עיסוקו שעיקר מקום 
 .(ביריד או בשוק המצויים דוכנים

או ,מחשבים או תקשורת מוצרי למכירת מקום ,מכבסה ,הבית לתחזוקת חיוניים מוצרים מכירת עיסוקו שעיקר מקום 
 .(ביריד או בשוק המצויים דוכנים למעט) מחשבים או תקשורת מוצרי לתיקון מעבדה

שלא לאדם חיוני שירות מתן או מרחוק לספקו ניתן שלא לציבור חיוני שירות מתן לשם עבודה במקום קהל קבלת  
   .('וכו לאומי ביטוח ,דואר ,מוסך ,בנק :'לדוג) טלפוני או מקוון באופן ,מרחוק לקבלו יכול

מתן לצורך או אחרת בדרך לספקו ניתן שלא שירות קבלת לשם מקומית וברשות ממשלתי במשרד קהל קבלת  
 .טלפוני או מקוון באופן ,מרחוק לקבלו יכול שלא לאדם חיוני שירות

להתמודדות מיוחדות סמכויות לחוק (ב)11 בסעיף המנויים ותוכניות שירותים ,פעילויות ,גופים גם וכן רווחה מסגרות  
 .2020-ף"התש ,(שעה הוראת) החדש הקורונה נגיף עם

בין ספורטאי של לאימון משמש הוא כי אישר והספורט התרבות משרד ל"שמנכ ספורט לאימון המשמש מקום-
   .בלבד לאומי
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 למעט) כפרות מנהג קיום או סוכה לבניית המשמשים ואביזרים ומוצרים המינים ארבעת למכירת מקום גם להפעיל ניתן 1.10.2020 ליום ועד 23.9.2020 מיום החל

 .(ביריד או בשוק המצויים דוכנים

 

 מגורים לבית משלוחים בשירות ."(אווי טייק" ולא) משלוחים שירות להפעיל רשאי ,ומסעדות אוכל בתי לרבות ,עסק כל – משלוחים שירות
  .לביתו המשלוח בהכנסה לסיוע זקוק אשר מוגבלות עם אדם לבקשת למעט ,לו מחוצה או ,המגורים בית לפתח סמוך יונח המשלוח

 

 .ח"ש 000,5 בסך קנס הטלת באמצעות שתיאכף עבירה הינה ,לציבור פתיחה של בדרך ,נאסרה שהפעלתו עסק או מקום הפעלת

מאלה אחד שהוא (אירוח יחידת או אכסניה ,פנסיון ,מלון בית) אירוח מתקן: 

 מתקנים של הפעלה ללא אך ,האירוח תקופת של הגבלה ללא ,מגורים חלופת עבורם משמש האירוח מתקן אשר לאורחים המיועד אירוח מתקן•

   .כושר ומכון שחייה בריכת ,אוכל חדר :זה ובכלל ,משותפים

 .רפואי למוסד הסמוך ,משפחותיהם ובני מטופלים לשימוש המיועד אירוח מתקן•

 ."(מלונית)" המדינה מטעם לבידוד כמקום המשמש אירוח מתקן•

 עסקי או ציבורי מקום הפעלת על איסור
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 שנה טובה ובריאה


