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 לכבוד
 ח"כ בנימין נתניהו

 ראש הממשלה

 לכבוד
 ח"כ הרב יעקב ליצמן

 שר הבריאות

 לכבוד
 ח"כ הרב אריה דרעי

 שר הפנים

 שלום רב,

 המקומי למתווה ההכבדה על פעילות השווקיםהתנגדות השלטון הנדון: 

 - החדש הקורונה נגיףלתקנות שעת חירום ) 10פורסם תיקון מס'  05.05.2020ביום 
"(, במסגרתו הוטלה על הרשויות התיקון)להלן: " 2020-ף"התש(, פעילות הגבלת

"תו הסגול" של השווקים, כתנאי לפתיחת -המקומיות החובה לבצע את הוראות ה
שבתחומיהן, תוך הטלת אחריות מוגברת עליהן: לווסת את הבאים  השווקים

ונכנסים לשוק תוך תיעוד מספר האנשים בשוק בכל רגע נתון; להתנות כניסה לשוק 
במדידת חום ובמענה על "הצהרת הבריאות"; לאסור כניסת ומתן שירות למי שאינו 

 עוטה מסכה, ועוד ועוד.

עליו עד למועד התכנסות הממשלה לדיון תיקון זה, שלא לובן עמנו ולא ידענו 
בהוראותיו, אינו מקובל עלינו, ואף אינו בר ביצוע, ביחס למרבית השווקים ברשויות 

 המקומיות.

עובדי הרשות  .אמור להתנהלהוא השוק הוא מקום פתוח וכך בכל הכבוד, 
אלא חברת  שהוטלה עליהם בתיקון,לא אמורים לעשות את העבודה  המקומית

השוק מופעל ן )זאת, כמובן, אלא אם כמו בקניו ,של השוק ועד הסוחרים /הניהול
 המקומית(. י הרשות"ע

נסיון ליישם את הוראות התיקון ברשות מקומית עשוי לפגוע שלא  –יתירה מזה 
לצורך בפעילות המסחרית של השוק )למשל: ע"י צמצום משמעותי של פתחי 

מספיק לביצוע כל החובות  הכניסה לשוק מפאת חוסר יכולת להעמיד כח אדם
 המוטלות על הרשות(, ובכך יצא שכרנו בהפסדנו.

וכאילו לא די בכל אלה, הובא לידיעתנו כי בכוונת משרד הבריאות להביא לאישור 
הממשלה תיקון נוסף לתקש"ח הגבלת הפעילות, במסגרתו ייקבע כי רופאים 

פרסמו באתר מחוזיים יפקחו על אופן פעילות הרשות המקומית בשווקים, י
האינטרנט )שיימינג( כל התנהלות של הרשות המקומית בשוק שבתחומה, שאינה 
לטעמם, יתרו ברשות המקומית לתקן דרכיה ואף יורו על סגירת שוק, אם 

 התנהלותה של הרשות המקומית בתפעול השוק אינה מספקת בעיניהם.

ובדיקה באם אנו  אנו מתנגדים נחרצות, הן להטלת מטלה עלינו ללא קיום שיח עמנו
רוצים, יכולים ומסוגלים לבצעה, הן לקביעה כי אנו צריכים לשמש כ"ועד 
הסוחרים" או "החברה המנהלת" של השוק, תוך הטלת מטלות שאינן בנות ביצוע 

 על כתפינו.



 

 

אנו מתנגדים נחרצות לכוונת משרד הבריאות לאשר בישיבת הממשלה מחר את 
ים לפקח עלינו, לבקר אותנו, להתרות בנו המתווה המסמיך את הרופאים המחוזי

ולסגור את השוק "בגללנו". המדובר בהתנהלות שערורייתית, שהיא ממש בבחינת 
לא מספיק ש"הנחיתו" עלינו חובה שאינה צריכה להיות  –להוסיף חטא על פשע 

מונחת לפתחנו, שאינה ישימה וללא תקציבים ומשאבים מתאימים, כעת מבוקש אף 
נו ואת הסוחרים והציבור בכללותו, תוך ביזוי הרשות המקומית "להעניש" אות

ומעמדה כשלטון מקומי, אם רופא מחוזי אינו מרוצה ממאמציה של הרשות בביצוע 
 המשימה הבלתי אפשרית שנקבעה לה.

אנו מתנגדים לקידום התיקון החדש, המסמיך את הרופאים המחוזיים לבקר את 
פעילות העוסקות בפעילות השווקים יתוקנו פועלנו, ודורשים כי תקש"ח הגבלת ה

לאלתר, כך שהתנאים להפעלת שוק יתאמו את אופיו כמקום פתוח, ובשווקים 
"תו הסגול", -שאינם מופעלים ע"י הרשות המקומית, יוטלו חובת התפעול וביצוע ה

 על חברת הניהול/ ועד הסוחרים של השוק. 

 לה הקרובה.נבקשכם לקדם עמדת השלטון המקומי, בישיבת הממש

 

 בברכה,

 יאיר רביבו
 

 חיים ביבס

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ראש עיריית לוד
 ויו"ר ועדת פנים ותו"ב
 מרכז השלטון המקומי

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי

  

 
 

 העתק: 
 שרי הממשלה

 מזכיר הממשלה -מר צחי ברוורמן
 המועצות האזוריות ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז -מר שי חג'ג'

 ראשי הרשויות המקומיות
 מ"מ מנכ"ל, משרד ראש הממשלה  -מר רונן פרץ

 מנכ"ל, משרד הבריאות  -משה בר סימן טובמר 
 מנכ"ל, משרד הפנים  -מרדכי כהןמר 

 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי -דולברגמר שלמה 
 מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות  -איציק אשכנזימר 

 15-מנכ"ל פורום ה-יהעו"ד איתן אט
 , משרד ראש הממשלה מ"מ סמנכ"ל פנים, תכנון ופיתוח -מר ליאור פרבר

 מש"מ, מינהל חינוך, רווחה וחברהחברה  ,מנהלת מחלקת -עו"ד רות דיין מדר
 ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים מנהל אגף רישוי עסקים בעיריית נתניה-מר נפתלי קאיקוב 

 


