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           כבוד השר,
 

 
 תקנות שעת חירוםבהתאם לפעילות משטרת ישראל     הנדון: 

 הגבלת פעילות( –נגיף הקורונה החדש )
 
 

המשק הישראלי נמצא בתקופה קשה ומאתגרת אשר מחייבת שיתוף פעולה ושילוב כוחות למען אזרחי 
מדינת ישראל. בתקופה זו, התעשייה הישראלית נאלצת להתמודד עם הגבלות וקשיים,  תוך כדי מחויבות 

 משק.ל ליות בתחומים החיוניים יצור מקסימאילשמירה על תפוקות 
 

הגבלות  קבע המחוקק, 2020-הגבלת פעילות(, תש"ף –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש במסגרת 
 לא יחולו על עובד בדרכו למקום העבודה ובחזרה ממנו: בעודו קובע כי תנועה, אך סייג הגבלות אלו, 

 
מקום מגורים( למרחב הציבורי אלא   –. לא יצא אדם ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר )להלן  2"

 לאחת מהפעולות או המטרות האלה:  
 

    , הגעה של הגעה של עובד למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל דין, וחזרה ממנו  (1)
ותיקונים דחופים וכן הסעה של עובד למקום עובד למקום עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיוניות 

 ."עבודה כאמור
 

 פניותרות  שעבאנו נתקלים  הנחיות רח"ל והנחיות המשטרה עצמה,  למרות קביעתו המפורשת של המחוקק,  
  , המדינהבכל רחבי  ,מגמתית של משטרת ישראלאכיפה אשר מלינים על פעילות  ,קרב חברנו התעשייניםמ

אשר , שוטרים מאיימים ואף מחלקים דוחות לעובדים ובניגוד לחוק במסגרת פעילות זו להגבלת התנועה. 
  או בדרכם חזרה ממקום העבודה לביתם.  בדרכם למקום העבודהנמצאים 

 
 ולקביעת ביישום פעילות האכיפה של משטרת ישראל בהתאם לתקנות, התערבותך הדחופהל אודה

 פעילות משטרתית שגויה, כלפי עובדים בדרכם למקום העבודה או חזרה ממנו.מניעת בו המחוקק, 
 

לצורך הקלת האכיפה בדרגי השטח, הנפיקה התאחדות התעשיינים אישורים למפעלים הרשאים להמשיך 
הגבלת מספר העובדים במקום עבודה תקנות שעת חירום ) בפעילותם בהתאם להוראות 

 ות. האישורים הונפקו לאחר בחינה מעמיקה של פעילות החבר(דשהתפשטות נגיף הקורונה הח צמצום לשם
  רצ"ב דוגמת האישור המופק על ידנו. . והתאמתה לתקנות

 
 אודה אם תוכלו להנחות את גורמי האכיפה לאפשר מעבר והמשך עבודה לעובד/מעסיק המציג אישור זה. 

 

 

 בכבוד  רב,

 

 ד"ר רון תומר
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