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 6עדכון  -צמצום שהייה במרחב הציבורי  הנדון:
   

 

  מבית מגורים למרחב הציבורי: אכיפת איסור היציאההבהרה חשובה מאוד ביחס ל .0

 נמצא אדם במרחב הציבורי, יש לשאול אותו ליעד נסיעתו. .א

יש להסתפק בכך )ולא לדרוש שום אישור( אלא אם  –אמר האזרח שהוא בדרכו לעבודה  .ב

 ההסבר נשמע על פניו בלתי סביר. 

היה ההסבר בלתי סביר על פניו, על השוטר להזהיר את האזרח כי בפעם הבא יוטל עליו  .ג

 קנס ולתעד את המפגש.

ת מגוריו למרחב יש לנהוג כך לגבי כל אחת מהמטרות לשמה מותר לאזרח לצאת מבי .ד

 הציבורי. 

 נחשבים חנויות ולכן אסור להפעילם.  –צ'יינג'ים  .0

 לא בטיפול המשטרה בשלב זה –חובת המעסיק להציב מד חום בכניסה למקום עבודה  .3

אתר וכן יכול להמשיך לפעול. לפיכך מוסך, למשל,  –כל מקום ועסק שלא נאסרה הפעלתו  .5

 רשאי להיות פתוח.  עבודה

רשאי לצאת מביתו לצורך טיפול במוסך היא תלויית נסיבות )האם מדובר השאלה אם אדם  .4

 בצורך חיוני.

אנשים  0ברכב אפשרית במקרה של צורך חיוני לנסיעה של מעל אנשים  0נסיעה ברכב מעל  .9

, ובכלל זה נסיעה לצרכים הבאים: טיפול במסגרת רווחה, יציאה לפעילות חינוכית חיוני  ךצורל

ת קטין מהורה להורה והעברת קטין לצורך השגחה עליו כשההורה יוצא שהותרה כחריג, העבר

 3ולא לתקנה  0לצורך חיוני. שימו לב שההפנייה בנוסח שפורסם בקובץ התקנות היא לתקנה 

כמו כן שימו לב שנסיעה בניגוד להוראות אלה אינה עבירה, כפי שמופיע בנוסחים שהגיעו אלינו. 

 ניתן לתת הוראות. 
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רשאים לפעול באחת משתי דרכים: או במשלוחים או במכירה לצורך  –קפה  מסעדות ובתי .9

צריכה מחוץ למקום. הכוונה היתה כנראה לאפשר רק משלוחים אבל הנוסח שהתקבל מאפשר 

 את שתי הדרכים. 

 נחשבות חנויות מזון.  –חנויות למזון לחיות  .8

 אינה צורך חיוני. –יציאה לבר מצווה או אזכרה  .9

 .ממשיך לחול –איש )והוראות מיוחדות לחתונות וכו'(  01שימו לב שאיסור התקהלויות מעל   .01

 

 בברכה, 
  
 סנ"ץ   ,    תמר ליברטיעו"ד  
 יחידות      מבצעיותרמ"ד      
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