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 נגיף ה"קורונה"( 19/03/2020תקנות לשעת החירום )

 מסרי הסברה והנחיות לציבור

 

 מסרים סל 

 ה"קורונה", על מנת להציל  מדינת ישראל נמצאת במערכה נרחבת למניעת התפשטות נגיף

 חיי אדם. 

 צו החיים וקדושתם הם ערך עליון. 

  "לא חס על איש.מסוכן ואף קטלני, והוא נגיף ה"קורונה 

 עולם, ב רבות רבה פיזית בין אדם לרעהו, הם שהובילו במדינותיהתקהלות, צפיפות וק

 קורבנות רבים.ול נגיף המהירה של ה ולהתפשטות

  אשר אושרו על ידי  תקנות לשעת חירוםהעבירות שנקבעו בתאכוף את  משטרת ישראל

 .העםבריאות לשמור על  בכךו ,הקורונה התפשטות נגיף במטרה לצמצם את הממשלה 

  משרד הבריאות הורה על צמצום שהייה של הציבור במרחב הציבורי וקבע כללים

 להתנהגות הציבור ביציאתו מהבית.

  משטרת ישראל תסייע למשרד הבריאות ותפעל מול האוכלוסייה על מנת שזו תקיים את

 ההנחיות מצילות החיים שקבע המשרד.

 להקפיד על מרחק של שני מטרים משרד הבריאות קבע, שבכל מקום באשר הוא, על כולנו ,

 .לאדםבין אדם 

  משטרת ישראל פועלת בנחישות על מנת להגן על שלום הציבור ובריאותו, על בטחונו ועל

 נמצאים.כולנו בו הייחודי רכושו במצב החירום 

  שם ל ,110המידע ואת מוקד  ,100המשטרה הרחיבה את שירותי מוקד החירום לקריאות

 מסביב לשעון, לכל פונה., מקצועיים ויעילים מהימניםהענקת שירותי מידע 

 כל , לחים ועל צרכים שמעלה הציבור עצמוהמידע מתבסס על החלטות מקצועיות של מומ

   .צורך

 מדובר בהכוונה ובהנחיות, בחלקן טתי, יהמשטרה מעבירה לציבור מידע רלוונטי באופן ש

 מצילות חיים.

  הארץ, בערים וביישובים על מנת לסייע לכל אחד שוטרי משטרת ישראל פרוסים, בכל רחבי

 ואחת מתושבי המדינה  ולהעניק שירות מקצועי ומהיר, ככל שיידרש.

  המשטרה עובדת  בשותפות  מלאה יחד עם כוחות צה"ל, עם הרשויות המקומיות ועם יתר

 ארגוני החירום וההצלה במטרה לאחד כוחות מול משימה לאומית הרת גורל.

 מת בקורונה, נצליח אם כולנו כאחד נגלה אחריות אישית, אחריות חברתית כל המדינה נלח

 נישמע ונקיים את ההנחיות מצילות החיים.

  המשטרה פונה לציבור לגלות אחריות הדדית וציבורית ולסייע לה לשמור על החולים, על

 המבוגרים ועל החלשים בחברה.
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 ) בכפוף לשינויים שמכתיבה הממשלה( בעת הזומשטרת ישראל מדיניות 

  המשטרה ומשרד הבריאות משתפים פעולה באופן מלא בהעברת מידע חיוני והנחיות

עדכניות  ברורות לכלל הציבור, כיצד לנהל סדר יום תוך נקיטה בכללי התנהגות מחייבים 

 .בישראל את התפשטות מגפת הקורונהשמונעים 

  כדי לנצח את המגיפה, להציל חיי אדם, לשמר את בריאות הציבור וכן את היציבות

 יתנהגהחברתית והכלכלית במדינה, נדרש שכל אחד ואחת מתושבי המדינה והשוהים בה, 

 אין כל אפשרות אחרת. .בדיוק על פי הנחיות משרד הבריאות

  'על כולם כאחד, באופן  –לנוכח המציאות, לערך 'כל ישראל ערבים זה לזה תוקף ממשי

 שוויוני ומלא, להתנהג על פי ההנחיות הנוגעות לחיים של כל העם.

  בו זמניתו במלואן לקיים את ההנחיותכדי להצליח במאבק, על כלל תושבי המדינה ,

 שאחרת הנגיף ימשיך להתפשט באמצעות אותם אנשים שיזלזלו בהנחיות.

 אנשים חולים, אנשים וסייה שלמה, מי שיתנהג בניגוד להנחיות מסכן את חיי אוכל

 ההורים של כולנו.מבוגרים, 

  ובמצבים  חברתיישלם מחיר  לטובתו האישיתמי שיחרוג מההנחיות מצילות החיים

 מסוימים גם מחיר משפטי.

  לתפוס מיטה בבית חולים ומשאבים יקרים על חשבון מי  עלולהמתנהג בניגוד להנחיות

 רים למוות.שזקוק לטיפול רפואי ובכך לדון אח

  ,מי שממלא אחר ההנחיות ומשלם את המחיר האישי לטובת בריאות ועתיד החברה שלנו

  .מצפה מהמשטרה שתאכוף את החוק כלפי מי שלא מקיים את ההנחיות

  בצד עבודת המניעה וההסברה והמאמץ למתן שרותי משטרה לכל פונה בימים של חירום

 בריאות הציבור והעם. באופן שמסכן אתי שמפר את החוק  תתמקד במ ומתח המשטרה

  משטרת ישראל פועלת בשיתוף פעולה מלא עם כל משרדי הממשלה וכן עם גופי החירום

 .וההצלה לשמירת הביטחון, הסדר הציבורי, ותחושת הביטחון האישי

 והשוטרים פועלים בשטח בכוח מעובה חדור , הרבה מעבר לימי שגרה, בימים אלה

ור למגע עם מפרי באופן יעיל ומהיר ובו זמנית לחתי שצריך מוטיבציה לסייע לכל מ

  .כדי להציל חיים ההנחיות והחוק
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 התקנות שהפרתן תהווה עבירה פלילית: פירוט – נחיות לציבור בנושא אכיפהה

 

 אי דיווח למשרד הבריאות על ידי מחויבי בידוד – 

 על החשוד מוטלת החובה לדווח לאלתר. 

 ,לא ידווחוהחייב  . במידה₪ 3000מסוג זה בפעם הראשונה נושא בחובו קנס בסך אי דיווח 

 לחובת החייב. ₪ 600יתווסף לכל יום לא מדווח עוד 

 

  אשפוז במתקן רפואילאו  בידוד ביתלהפרת הוראת צו – 

  .₪ 5000עבירה ראשונה ושניה שווי הקנס  

 עבירה שלישית בנסיבות מחמירות עיכוב וחקירה.

 

  מעל עשרה איש אסורה של התקהלותלהתפזר על פי דרישת שוטר במקרה סירוב-   

 

 . ₪ 5000יוטל קנס בסך  ,לאחר מתן הוראת התפזרות ברורה על ידי שוטר שלא מתבצעת

יפתח תיק  לא תפוזר, במקרה שגם לאחר מתן הקנס תוך זמן סביר של פיזור ההתקהלות

 פלילי בגין הפרעה לשוטר.

 

 שהפעלתו נאסרה פתיחת עסק-   

 5000בעליהם יקנסו בקנס כספי בסך  ,עסקים שיוגדרו בתקנות כעסקים שהפעלתם אסורה

₪.  

 

 דבהפצת ידיעות כוזבות הגורמות פח ( או בהלה בציבורFake News)-  תיפתח חקירה

 פלילית על פי סעיפי החוק הרלוונטיים.
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המשטרה  –לעניין צמצום היציאה למרחב הציבורי וההתנהגות בו הנחיות משרד הבריאות כל יתר 

 תסייע למשרד הבריאות להגברת הציות להנחיות אלה.

 

  צרכים שנקבעולמקומות ולאיסור יציאה למרחב הציבורי למעט. 

 

 מגבלות על התנהגות הציבור במרחב הציבורי במקרים בהם היציאה מותרת.  

 
 התנהגות עסקים שפעילותם מותרת. 

 

 

 

 מדור חוסן והכוונת אוכלוסייה בחירום/מח' חירום/חטיבת מבצעים/אג"מ/מ"י

 

 נהויחד ננצח את נגיף הקור 

 

 

 

 

 


