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 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0201תיק מס' 
 

  ,לכבוד

 

 

 , .נא

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 (16/04/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

 

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

הרשויות פקחי על ידי משטרת ישראל ו/או את הנהלים והאישורים להטלת קנסות לקבל 

 שהותקנו בשל התפרצות נגיף הקורונה. בהתאם לתקנות שעת חירוםאת זו –המקומיות 

 הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

נהלים להטלת קנסות על ידי משטרת ישראל, מצ"ב לתשובה זו את ה באשר לבקשתך לקבל .1

 המסמכים הבאים:

 

האכיפה לאחר כניסתן לתוקף של תקנות לשעת חירום בנוגע לקביעת "עדכון מדיניות  .א

 .17.3.2020הפרות של צווים מכוח פקודת בריאות העם כעבירות מנהליות" מיום 

"עדכון מדיניות האכיפה לאחר כניסתן לתוקף של תקנות לשעת חירום בנוגע להפרות  .ב

" מיום 1כון מס' עד –של צווים מכוח פקודת בריאות העם ותקנות הגבלת פעילות 

26.3.2020. 

"עדכון מדיניות האכיפה לאחר כניסתן לתוקף של תקנות לשעת חירום בנוגע להפרות  .ג

" 2עדכון מס'  –ח פקודת בריאות העם, הגבלת פעילות ואכיפה מנהלית ושל צווים מכ

 .23.4.2020מיום 

 

מצ"ב  מקומיותהרשויות הנהלים להטלת קנסות על ידי פקחי באשר לבקשתך לקבל את ה .2

מטעם המחלקה להנחיית תובעים בפרקליטות המדינה  הנשלחש תכתובת דוא"לתשובה זו ל

 .07.05.2020ביום וזאת  -ברשויות המקומיותאל כלל התובעים 
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 :את המסמכים הבאים התכתובת כוללת

ידי מפקחים עירוניים על פי תקנות שעת חירום )אכיפת צו -על מנהלי"נוהל הטלת קנס  .א

העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( ותקנות  בריאות

 .7.5.2020הגבלת פעילות(" מעודכן ליום  -שעת חירום )נגיף הקורונה החדש

 .2020-הגבלת פעילות(, התש"ף -תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש .ב

הגבלת פעילות(,  -החדש"אכיפת 'התו הסגול' במסגרת תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה  .ג

 . 7.5.2020" מיום 2020תש"ף 

 .2020-(, התש"ף11הגבלת פעילות( )תיקון מס'  -תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש .ד

 

 –נוהל אכיפה מתואמת מסמך שכותרתו "לא צורף ( לחוק חופש המידע, 5)8בהתאם לסעיף  .3

וזאת מאחר והמסמך נוצר בידי רשות ציבורית  – "משטרת ישראל ופקחי הרשויות המקומיות

  .משרד הפניםאחרת, 

 

זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 

 

 
 
 
 

 תאמר אסדי , עו"ד         
 מ"מ הממונה על העמדת מידע לציבור             

 משרד המשפטים                    
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