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 2021מאי   26

 ט"ו סיון תשפ"א 

 , לכבוד

 משטרת ישראל 

 ת, מדור תלונות ציבור ארצי וחופש מידע לשכת היועצות המשפטי

 בדוא"ל 

 

 קורונהאודות דו"חות לקבלת נתונים   בקשה לפי חוק חופש המידעהנדון: 

 

 ם רב, שלו

(, שנציגה הרשמי הוא מר  580650109הח"מ מייצג את עמותת איחוד הישיבות באר"י )ע"ר:   .1

 דוד אפשטיין. 

 .'א כנספח. . . העתק תעודת רישום כעמותה וייפוי כוח מצ"ב 

 

 :בקשהפירוט ה

 מבוקש להעביר לעיון הח"מ את המידע הבא:  .2

קלנדריים   .א חודשים  לפי  הקורונה  תקנות  של  הדוחות  חלוקת  ועד   2020ממרץ  נתוני 

הקנס,  2021מאי   נרשם  שבגינה  העבירה  סוג  הקנס,    בציון  לתחנות וגובה  בהתאם 

 . המשטרה הרלוונטיות

  ; םיה  ףוח ב  ;תויט רפ  תול יוב  ;תסנכ   יתבב  הנ ורוק   תפיכאל   תו מוז יה  תוי ול יעפ ה  תומכ .ב

 ; (המיב ה  רכיכ  ;ףוג ניזיד  רכי כ  ;יבנל א  ;לשמל  הד והי  הנ חמ  קו ש)  םיקוושב  ;םירבב

  ;םיחכ ונ  תומ כ  תניחבל  תו י ונ ח  ;תואט יסרבינואב  ;דל י שטור  תורדש  ;םינו דעומ

 . םיקידצ  יר בק ;םייתד  םניאש ק וח ירב וע  שופ יחל  םימוז י םיעצבמ

ל הדו"ח לגבי כל אחד מהדוחות, ככל והוגשו נתונים אודות בקשה להישפט או לביטו .ג

ומספר התיקים בהם    נתונים לגבי מספר כתבי אישום שהוגשו,  כמו כן  בקשות אלו.

 היה גמר דין או פסיקה, ככל וישנם. 

מכתב   .ד חזרה  המאשימה  קורונה,  קנסות  על  להישפט  ביקשו  שאנשים  תיקים  בכמה 

)בחלוקה לפי שלוחות תביעה או לפי   האישום או שכתב האישום בוטל או שהיה זיכוי

 בתי המשפט(. 

אודות  .ה הד   נתונים  ירושליםמספר  שערים,  מאה  בשכונת  שניתנו  חודשים ,  וחות  לפי 

נ,  2021ועד מאי    2020קלנדריים ממרץ   רשם הקנס; כמו בציון סוג העבירה שבגינה 

מספר  מספר הדוחות מתוכם ששולמו ומספר הדוחות שבוטלו, וכן  נתונים אודות  כן,  

 להישפט. חות הממתינים מקבלי הדו

הדו"חות   .ו מספר  אודות  הבאים,נתונים  באירועים  הדוחות   שניתנו  מספר  ומתוכם 

הדוחות   מקבלי  מספר  אודות  נתונים  כן,  כמו  שבוטלו;  הדוחות  ומספר  ששלומו 

 : הממתינים להישפט אלו באירועים

בתאריך  רועיאה .1 ב16.4.20  שארע  ל,  יהושועב  , 14:00שעה  סמוך  רבי    ,רחוב 

 .(179919/2020)פל"א  בית שמש
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בית  רחוב רבי יהושוע,  ב,  8:30שעה  סמוך ל, ב7.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .2

;  152944/2020;  153014/2020;  153039/2020;  153025/2020)פל"א    שמש

153065/2020) . 

  , בית שמש5הלל    , ברחוב8:00שעה  סמוך ל, ב5.4.20שארע בתאריך  האירוע   .3

 . (147301/2020)פל"א 

, בית  11  איש חי  , ברחוב21:50  שעהסמוך ל, ב11.5.20  שארע בתאריךהאירוע   .4

 . (235833/2020)פל"א  שמש

 הלל, בית שמש  , ברחוב10:00  שעהך לסמו, ב1.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .5

 . (136557/2020)פל"א 

בתאריךהאירוע   .6 ב11.5.20  שארע  ל,  ב19:00  שעה סמוך  מירון  ,  מושב  שער 

 . (235611/2020)פל"א 

בתאריךהאירוע   .7 ב12.5.20  שארע  ל,  מירון,  8:39  שעהסמוך  )פל"א    באזור 

236112/2020) . 

בתאריךהאירוע   .8 ב15.5.20  שארע  ל,  מירון,  00:40  שעה סמוך  )פל"א    באזור 

242087/2020 .) 

בתאריךהאירוע   .9 ב25.4.20  שארע  ל,  ברחוב 10:00  שעה סמוך  ישראל    ,  רבי 

 (. 203671/2020)פל"א  , ירושליםרהאגנ

רבי יהושוע, בית    , ברחוב6:15  שעהסמוך ל, ב7.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .10

 (. 319050/2020)פל"א  שמש

בתאריךהאירוע   .11 ברחוב2.4.20  שארע  אמת    ,  ירושלים6שפת  )פל"א    , 

138617/2020 .) 

בתאריךהאירוע   .12 ב31.3.20  שארע  ל,  ברחוב9:10  שעה סמוך  נהר    ,  שדרות 

 (. 133666/2020)פל"א  , בית שמש36הירדן  

קהילת אונגוואר,    , ברחוב8:00  שעהסמוך ל, ב2.4.20  שארע בתאריך האירוע   .13

 (.138694/2020)פל"א  ירושלים 

בתאריךהאירוע   .14 ב5.4.20  שארע  ל,  ברחוב9:40  שעהסמוך  רפפ  ,  רוט,  ברוך 

 (.146830/2020)פל"א  ירושלים 

נחל אוריה, בית    , ברחוב9:50  שעהסמוך ל, ב16.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .15

 (. 179861/2020)פל"א שמש 

שדרות נהר הירדן    , ברחוב9:20  שעהסמוך ל, ב7.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .16

 (. 153018/2020;  153092/2020)פל"א  , בית שמש 30

  רבי ישראל נגארה,  , ברחוב9:00 שעהסמוך ל, ב7.4.20 שארע בתאריךהאירוע  .17

 (. 152987/2020)פל"א 

בתאריךהאירוע   .18 ב31.3.20  שארע  ל,  ברחוב10:20  שעהסמוך  בית  5  הלל  ,   ,

 (. 133974/2020; 134114/2020)פל"א שמש 

בתאריךהאירוע   .19 ב1.4.20  שארע  ל,  ברחוב20:00  שעהסמוך  לוי    ,  שדרות 

 (. 137977/2020)פל"א  אשכול, בית שמש 



)לא כולל נספחים(  עמודים 6מתוך  3עמוד     
 

 

ב10.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .20 ל,  ברחוב9:30  שעהסמוך  בית  19ריב"ל    ,   ,

 (. 160953/2020)פל"א  שמש

בתאריךהאירוע   .21 ב31.3.20  שארע  ל,  ברחוב8:00  שעהסמוך  אליעזר  ,    רבי 

 (. 133738/2020)פל"א 

ב10.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .22 ל,  ברחוב9:20  שעהסמוך  בית  28ריב"ל    ,   ,

 (. 160945/2020)פל"א  שמש

אבא שאול    בן ציון  , ברחוב8:10  שעהסמוך ל, ב6.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .23

 (. 149632/2020פל"א ) , בית שמש6

בתאריךהאירוע   .24 ב12.4.20  שארע  ל,  ברחוב6:30  שעהסמוך  אבא    ,  ציון  בן 

 (.166093/2020)פל"א , בית שמש 8שאול 

בתאריךהאירוע   .25 ב5.4.20  שארע  ל,  ברחוב8:30  שעהסמוך  מבקיסק,    ,  הרב 

 (.146337/2020)פל"א  בית שמש

בתאריךהאירוע   .26 ברחוב10.4.20  שארע  )פל"א    שמשבית  ,  28ריב"ל    , 

160920/2020 .) 

בתאריךהאירוע   .27 ב31.3.20  שארע  ל,  ברחוב10:10  שעה סמוך  אבא    ,  ציון  בן 

 (.134069/2020)פל"א  , בית שמש6שאול 

בתאריךהאירוע   .28 ב6.4.2020  שארע  ל,  ברחוב10:00  שעהסמוך  גרשום    ,  רבנו 

 (. 149927/2020)פל"א  ,ירושלים14

,  1אוהל יהושוע    , ברחוב20:50  שעה סמוך ל, ב6.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .29

 (.151840/2020)פל"א בית שמש 

בתאריך האירוע   .30 ב7.4.20  שארע  ל,  ברחוב 10:00  שעהסמוך  האדמו"ר    , 

 (. 153204/2020)פל"א מסידגורא, ירושלים 

בן איש חי, בית    , ברחוב11:00  שעהסמוך ל, ב14.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .31

 (. 173240/2020)פל"א שמש 

ב14.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .32 ל,  ברחוב9:30  שעה סמוך  חי    ,  איש  ,  42בן 

 (.172970/2020)פל"א  בית שמש

בתאריך   .33 שארע  לשעה  1.4.20האירוע  בסמוך  שמש  9:30,  בית  הלל,  ברחוב   ,

 (. 136604/2020)פל"א 

ב2.5.20  שארע בתאריךהאירוע   .34 ל,  ברחוב2:00  שעה סמוך  הירדן  ,  בית  נהר   ,

 (. 217139/2020)פל"א  שמש

, בית  6שפת אמת    , ברחוב7:20  שעהסמוך ל, ב2.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .35

 (. 138608/2020; 138598/2020)פל"א  שמש

  , בית שמש4הלל    , ברחוב12:48  שעהסמוך ל, ב5.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .36

 (. 147177/2020)פל"א 

בתאריךהאירוע   .37 ב4.4.20  שארע  ל,  ברחוב6:50  שעהסמוך  דיין    ,  ,  9לייב 

 (.144053/2020)פל"א   ירושלים
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בתאריךהאירוע   .38 ב15.4.20  שארע  ל,  ברחוב13:00  שעהסמוך  אבינדב,    , 

 (.177273/2020)פל"א   ירושלים

  , בית שמש14הלל    , ברחוב7:19  שעהסמוך ל, ב5.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .39

 (. 147935/2020 )פל"א

, בית  5רשב"י    , ברחוב10:40  שעה סמוך ל, ב31.3.20  שארע בתאריך האירוע   .40

 (. 134066/2020)פל"א שמש 

בתאריך האירוע   .41 ב1.4.20  שארע  ל,  ברחוב8:00  שעהסמוך  בית  23ריב"ל    ,   ,

 (. 13613/2020)פל"א שמש 

קדושת אהרון,   , ברחוב20:30 שעה סמוך ל, ב6.4.2020 שארע בתאריךהאירוע  .42

 (.151775/2020)פל"א בית שמש 

ב5.4.20  בתאריךשארע  האירוע   .43 ל,  ברחוב6:50  שעה סמוך  בית    ,  הנביא,  חגי 

 (. 146296/2020)פל"א שמש 

בתאריךהאירוע   .44 ב23.4.20  שארע  ל,  ברחוב20:10  שעהסמוך  יהושוע    ,  רבי 

 (. 200850/2020)פל"א 

בתאריךהאירוע   .45 ב2.4.20  שארע  ל,  ברחוב10:20  שעהסמוך  חיים    ,  ,  1חפץ 

 (.138926/2020)פל"א   ירושלים

ב14.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .46 ל,  ברחוב9:30  שעה סמוך  חי    ,  איש  ,  42בן 

 (.172975/2020)פל"א  בית שמש

בתאריךהאירוע   .47 ב7.4.20  שארע  ל,  ברחוב14:13  שעהסמוך  גרוזנברג,    , 

 (.153824/2020)פל"א   ירושלים

בתאריךהאירוע   .48 ב19.4.20  שארע  ל,  ברחוב14:05  שעה סמוך  אבא    ,  ציון  בן 

 (.189907/2020)פל"א  בית שמש, 6שאול 

בתאריךהאירוע   .49 ב8.4.20  שארע  ל,  ברחוב7:05  שעהסמוך  ביתר    ,  הרן,  בית 

 (. 155458/2020)פל"א עילית 

ל נגארה,  רבי ישרא  , ברחוב8:20 שעהסמוך ל, ב7.4.20 שארע בתאריךהאירוע  .50

 (.152892/2020)פל"א  ירושלים 

ב2.5.20  שארע בתאריךהאירוע   .51 ל,  בית    ברחוב  ,2:00  שעה סמוך  הירדן,  נהר 

 (. 217139/2020 )פל"א שמש

בתאריךהאירוע   .52 ב4.5.20  שארע  ל,  ברחוב11:00  שעהסמוך  בן    ,  פנחס  רבי 

 (. 221815/2020)פל"א  , בית שמש2יאיר 

בתאריךהאירוע   .53 ב16.4.20  שארע  ל,  ברחוב9:40  שעה סמוך  נהר    ,  שדרות 

 (. 179855/2020)פל"א  הירדן, בית שמש

ב19.4.20  בתאריךשארע  האירוע   .54 ל,  ב17:20  שעהסמוך  ירושלים  ,  יפו,  שער 

 (. 190512/2020)פל"א 

דבורה הנביאה,    , ברחוב11:15  שעהסמוך ל, ב30.3.20  שארע בתאריך האירוע   .55

 (.131528/2020)פל"א  ירושלים 
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שלמה מוסיוף,    , ברחוב11:30  שעהסמוך ל, ב17.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .56

 (.183629/2020  ירושלים )פל"א

,  9עבודת ישראל    , ברחוב11:20  שעהסמוך ל, ב6.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .57

 (.150233/2020  )פל"אירושלים 

בתאריךהאירוע   .58 ב10.10.20  שארע  ל,  ברחוב19:20  שעהסמוך  יהודה    ,  רבי 

   (.722736/2020 )פל"א, מודיעין עילית 35הנשיא  

בתאריךהאירוע   .59 ב6.4.20  שארע  ל,  ב20:21  שעהסמוך  המסחרי  ,  מרכז 

 (. 151992/2020  )פל"א"קסם", שברחוב אבני נזר, מודיעין עלית 

ב3.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .60 ל,  ברחוב13:28  שעהסמוך  ,  7מרומי שדה    , 

 (.142201/2020 )פל"א מודיעין עילית

,  2נתיבות המשפט    , ברחוב7:40  שעהסמוך ל, ב4.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .61

 (. 143919/2020  )פל"אביתר עילית 

,  37הרב אלישיב    , ברחוב19:51  שעהסמוך ל, ב4.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .62

 (.145677/2020 )פל"אמודיעין עילית 

נתיבות המשפט    , ברחוב8:42  שעהסמוך ל, ב29.3.20  שארע בתאריךהאירוע   .63

 (. 129179/2020; 129207/2020; 129521/2020 )פל"א, מודיעין עילית 101

שדרות בית שמאי,   , ברחוב8:20 שעהסמוך ל, ב6.4.20 שארע בתאריךהאירוע  .64

 (.150319/2020 )פל"א מודיעין עילית

שדרות אביי    , ברחוב10:16  שעהסמוך ל, ב27.3.2020  שארע בתאריךהאירוע   .65

 (. 126833/2020  )פל"א עילית  ורבא, מודיעין

בתאריךהאירוע   .66 ב14.4.20  שארע  ל,  ברחוב6:30  שעהסמוך  יוסף,    ,  מסילת 

 (.172654/2020 )פל"א מודיעין עילית

,  35יהודה הנשיא    , ברחוב8:50  שעהסמוך ל, ב7.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .67

 (.153229/2020 )פל"א מודיעין עילית

בתאריךהאירוע   .68 ב24.3.20  שארע  ל,  ברחוב22:44  שעהסמוך  ,  73הרקפת    , 

 (. 124211/2020  )פל"א ראשון לציון

הרברט סמואל    , ברחוב16:54  שעהסמוך ל, ב22.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .69

 (. 197817/2020 )פל"א יפו-, תל אביב48

,  1  חאיצחק נפ   , ברחוב15:03  שעהסמוך ל, ב13.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .70

 (.170630/2020; 170650/2020; 170669/2020  )פל"א בני ברק

, בני  48  אברבנאל  , ברחוב6:02  שעהסמוך ל, ב17.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .71

 (. 183214/2020  )פל"א ברק

רבי יצחק נפחא,    , ברחוב7:22  שעהסמוך ל, ב2.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .72

 (.342843/2020  )פל"אבני ברק 

במהלך ביקורת שגרתית  ,  8:31  שעהסמוך ל, ב19.7.20  שארע בתאריךהאירוע   .73

 (.432321/2020  )פל"ארמת גן אשר עצר במחלף אלוף שדה,  באוטובוס



)לא כולל נספחים(  עמודים 6מתוך  6עמוד     
 

 

בתאריךהאירוע   .74 ב2.4.20  שארע  ל,  ברחוב9:08  שעה סמוך  ברק6חגי    ,  בני   ,  

 (.138892/2020; 138841/2020; 138792/2020 )פל"א

רבי יצחק נפחא    , ברחוב19:56  שעהסמוך ל, ב15.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .75

 (.178352/2020; 178320/2020 )פל"א , בני ברק 1

,  1רבי יצחק נפחא    , ברחוב7:00  שעהסמוך ל, ב8.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .76

 (.155581/2020  )פל"אבני ברק 

רבי יצחק נפחא    , ברחוב23:40  שעה סמוך ל, ב2.4.20  שארע בתאריךהאירוע   .77

 (.149104/2020 )פל"א  , בני ברק 1

לתקנה   .3 בהתאם  כי  יצוין  התשנ"ט 6לבסוף,  )אגרות(,  המידע  חופש  לתקנות    ; 1999-)ב( 

העמותה פטורה משתלום אגרת הבקשה משהיא עונה על תנאי התקנה. ככל שתידרש ניתנת  

 שקלים ישראליים חדשים. 150בזאת התחייבות לתשלום האגרה לסכום שלא יעלה על  
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