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פ"תשאיירז"י
2020מאי11

לכבוד
,ראשתחוםמררוןמרגלית

 פנים,תכנוןופיתוחאגף
משרדראשהממשלה

רוןשלום,

עמדת השלטון המקומי –הפקחים לאכיפת "עבירות הקורונה"  סמכויותהנדון:

 סוגייתהמהות להלן להצעתהמתווהלהכשרתהפקחיםולשאלתך, נדרשמהפקחים–בהמשך מה
לבצעמבחינתאכיפתעבירותהקורונה.

:מטלות המוטלות על הרשומ"ק )בכובען כרשויות מקומיות, ולא, למשל, בכובען כמעסיק( .א

סדרהתקנות,תקש"ח הגבלתהפעילותמטילותעלהרשותהמקומיתאתהמטלותהבאות)לפי
ולאבהכרחלפיסדרחשיבות(:

מ'מהים(,לגני100לפקחעלקיוםאיסורהכניסהלחופיהים)מישמתגוררבמרחקהעולהעל .1
 שעשועים.השעשועיםומתקניה

לשחייה"רגילה"וכיו"במקומותלפקחעלקיוםאיסורפתיחתדיסקוטקים,פאבים,בריכות .2
 בילוישפתיחתםאסורה.

 פיקוחעלקיוםחובותמחזיקמקוםהפתוחלציבור)"תוסגול"שלמקוםהפתוחלציבור( .3

חנותאופטיקהאו .4 ביתמרקחת, "מקוםלמכירתמזון, פיקוחעלקיוםחובותחנויותשאינן
לתיקוןמוצריתקשורתאומחשבים"חנותשעיקרעיסוקהמכירתמוצריהיגיינהוכןמעבדה

 .)"תוסגול"לחנויות(

רפואיבגוףהאדם,לרבותטיפולירפואה-פיקוחעלקיוםחובותמספרהאועסקלטיפוללא .5
 .אלטרנטיבית)"תוסגול"למספרות(

 .פיקוחעלקיוםחובותקניון)"תוסגול"לקניון( .6

 "תוהסגול"שלהשווקים.-ביצועהוראותה .7

הוס בנוסף העם בריאות צו מתוך שונות הוראות לאכוף הרשומ"ק פקחי הקורונה)מכו נגיף
"(.צובריאותהעם)להלן:"2020-החדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,תש"ף

 הפרות בגינן ניתן להטיל קנסות מינהליים: .ב

) מינהליים קנסות להטיל מוסמכים הרשויות פקחי בגינן ההוראות מסומנותבמודגשאלו
פקחים של בסמכות שחלקן ההוראות, כלל מתוך עסקים, רישוי פקחי שבסמכות ההוראות

אחריםשלהרשומ"ק(:

:מתוךצובריאותהעם

בתחבורהשימושללאהבידודלמקוםיגיעבבידודהמצויאדםהואכילושנודעאדם(ד)2
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באישוראלאהבידודממקוםיצאלאבבידודהמצויואדם(,1ג)קטןבסעיףכמשמעותהציבורית
.האישורלתנאיובהתאםהמנהלאוהשירותראש,מחוזירופאשל

זהצוהוראותקיוםעלהבריאותלמשרדלדווחבבידודהמצויאדםעל(א).3 זהובכלל,
מגוריומקום ג)2בסעיףכאמורלישראלהגעתומועד, חולהעםהאחרוןהמגעמועדאו( לפי,
.הבידודותקופת,העניין

לישראלהגעתועםהבריאותלמשרדידווח,בישראלקבועמגוריםמקוםלושאיןחוזר(ב)
.הבידודבתקופתשהייתומקוםעל,מביניהםהמוקדםלפי,זהצופרסוםעםאו

.לזמןמזמןהמשרדשיפרסםבאופןיהיהזהצולפיהבריאותלמשרדפנייהאודיווח(ג)

 רישוי עסקים יכולים לאכוף אך ורק] – לציבור הפתוח מקום של מפעיל או מחזיק  (1ג)ה3
 ( לתקש"ח הגבלת הפעילות[1)א-א()א( ו2)ב()5עסקים שבתקנה 

 פטור הוא כן אם אלא(, א) קטן בסעיף כאמור מסכה עוטה שאינו אדם למבנה יכניס לא (1) 
 (;2) או( 1()ב) קטן בסעיף כאמור מסכה עטיית מחובת

 פטור הוא כן אם אלא(, א) קטן בסעיף כאמור מסכה עוטה שאינו לאדם שירות ייתן לא (2)
 (;2) או( 1()ב) קטן בסעיף כאמור מסכה עטיית מחובת

 מסכה עטיית חובת בדבר מודעה, אליו בכניסה לרבות, במקום לעין בולטים במקומות יתלה (3)
 ;במקום

 עטיית חובת על, לפחות שעה לחצי אחת, באמצעותה יודיע – כריזה מערכת במקום יש אם (4)
 .המסכה

 מתוך תקש"ח הגבלת הפעילות:

1()א)61סעיףלפיקנסאוחודשיםשישהמאסר–דינו,מאלהאחתהעושה.6 ,העונשיןלחוק(
:1977-ז"התשל

אועסק,מקוםהמפעיל(,א)5לתקנהבניגוד,אחרבאמצעותאובעצמו,עסקאומקוםהמפעיל(1)
"מפעיל,"זהלעניין(;ג)5לתקנהבניגוד,אחרבאמצעותאובעצמו,לציבורפתיחתושלבדרךחנות

א)5בתקנההמפורטיםמהמקומותעסקאומקוםשמפעילמי– ג)5או( טעוןעסקהואואם(,
כמשמעותםהיתראורישיוןלגביושנדרש,1968-ח"התשכ,עסקיםרישוילחוק1סעיףלפירישוי
;ההיתרבעלאוהרישיוןבעל–חוקלאותו4בסעיף

;האמורהלתקנהבניגוד,א2בתקנההמפורטבמקוםהשוהה(3)

(; א()1()ב)5 לתקנה בניגוד, העסק בבית לקוחות של ישיבה המאפשר אוכל בית המפעיל (6)
, עסקים רישוי לחוק 4 בסעיף כמשמעותם בהיתר או ברישיון שחייב מי –" מפעיל, "זה לעניין
 ;1968-ח"התשכ

 בתקנה כאמור הצהרה שמסר ללא, אחר באמצעות או בעצמו, חנות המפעיל (7)
 שבחנות מבלי(, 4()א()א2()ב)5 בתקנה כאמור מחיצה ישנה שבחנות מבלי(, א1()א()א2()ב)5

 או( א5()א()א2()ב)5 בתקנה כאמור מרחק שמירת לעניין שילוט הוצב או לעמידה מקומות סומנו
 לעניין(; 6()א()א2()ב)5 בתקנה כאמור למקום הנכנסים מספר להגבלת מנגנון יישם או קבע שלא

 לפי רישוי טעון עסק הוא ואם(, א()א2()ב)5 בתקנה כאמור חנות שמפעיל מי –" מפעיל, "זה
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 בסעיף כמשמעותם היתר או רישיון לגביו שנדרש, 1968-ח"התשכ, עסקים רישוי לחוק 1 סעיף
 ;ההיתר בעל או הרישיון בעל – חוק לאותו 4

 שיער הסרת זה ובכלל ומניקור פדיקור, וקוסמטיקה יופי לטיפול עסק או מספרה המפעיל (8)
 בלי(, 1()1א()א2()ב)5 בתקנה כאמור הצהרה שמסר בלא, אחר באמצעות או בעצמו, בלייזר

 בתקנה כאמור, בלקוח טיפול בעת, כפפות או פנים מגן, מסכה עוטה המטפל כי שווידא
 בתקנה כאמור למקום הנכנסים מספר להגבלת מנגנון יישם או קבע שלא או(, 4()1א()א2()ב)5
 לחוק 4 בסעיף כמשמעותם בהיתר או ברישיון שחייב מי –" מפעיל, "זה לעניין(; 6()1א()א2()ב)5

 ;1968-ח"התשכ, עסקים רישוי

(, א()3()ב)5 בתקנה כאמור הצהרה שמסר בלא, אחר באמצעות או בעצמו, קניון המפעיל (9)
, המותר הלקוחות מספר לעניין שלט והציב הלקוחות מספר לוויסות מנגנון ויישם שקבע מבלי

 מבלי או לעמידה מקומות סומנו, בתורים עמידה באזור שבקניון מבלי(, ה()3()ב)5 בתקנה כאמור
 בכניסה שלט שהציב מבלי(, ז()3()ב)5 בתקנה כאמור מרחק שמירת לעניין שלט שהוצב

 וכיסאות שולחנות שהציב או(, ח()3()ב)5 בתקנה כאמור המותר השוהים מספר לעניין למעליות
 שתלה ומבלי, כאמור לכיסאות או לשולחנות גישה שמנע מבלי או, הקניון בשטח לאכילה
 שמפעיל מי –" מפעיל, "זה לעניין(; יא()3()ב)5 בתקנה כאמור, אכילה איסור לעניין שלטים

, עסקים רישוי לחוק 1 סעיף לפי רישוי טיעון עסק הוא ואם(, 3()ב)5 בתקנה כאמור קניון
 הרישיון בעל – חוק לאותו 4 בסעיף כמשמעותם היתר או רישיון לגביו שנדרש, 1968-ח"התשכ

 .ההיתר בעל או

 עמדת השלטון המקומי בנושא: .ג

)אלהשיוסמכובמסגרתההכשרותהמוצעותעלידנו(ראשית,ישלהסמיךאתפקחירישויעסקים
לבצעאתאכיפת"עבירותהקורונה"בכלסוגיהעסקים.

לגרועמהאמורלעילנשובונזכירכיקיימיםכ תברואנים,שבטרםמשברהקורונההיו70-מבלי
משבר עקב ואשר עסקים(, רישוי פיקוח גם מהכשרתם )כחלק ההכשרה לימודי של בעיצומם
רבות לשנות שיכולה ואיכותית, חשובה אדם כח בתוספת מדובר הכשרתם. הופסקה הקורונה

אכיפתעבירותהקורונהבעסקים(.נראהלנוכי–תהמקומיות)ובכללזהבעבודתהפיקוחברשויו
למדינהצריךלהיותענייןרבבהשלמתהסמכתםבמלואהמהירותהאפשרית)לרבותקיצורשעות
הגנת הבריאות משרדי מול והתערבותכם סיועכם ונבקש אתר(, על התעודות ומתן ההסמכה

הסביבה,שמעכביםאתהנושא.

עדכמהחשובלהסמיךאתהפקחיםלבצעאכיפתעטייתמסכותלהביןאמורלעילניתןמהשנית,
עסק בית סמכות(בתוך יש למשטרה רק שם הציבורי, מהמרחב )בשונה הרשויות. לפקחי
עוטהמסכהלהכנסהמקומיותישנה שאינו למי שאפשר על העסק, מפעיל כנגד סמכותלאכוף

ינועוטהמסכהשירות,אבלאיןסמכותלאכוףבביתהעסקלמקוםהעסק,ו/אועלשנתןלמישא
כנגדמישלאעטהמסכה.

דומההדברלאכיפתחוקהעישון:יעלהעלהדעתשנאכוףכנגדהמחזיקבגיןאימניעה,והמעשן,
שעוברעבירהבעצמו,יהאפטור?!

לביתהאוכל.באותוהאופן,ישלייצרקנסמינהליכנגדהיושבבביתאוכל,ולארקכנגדבע
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 שלאלעניין מי כנגד הנכנסיםמספרלהגבלתמנגנוןיישםאוקבעאכיפה לקבועיש–למקום
יהווההדברראיה–חזקה,לפיהאםהגיעפקחלמקוםומצאשנמצאיםבויותראנשיםמהמותר

.הנכנסיםלמקוםלכךשהעסקלאיישםאתמנגנוןהגבלתמספר

כנגדבעלדוכן)בסטה(בשוק,וגםלאכנגדהלקוחבשוק.אכיפהבנוסף,איןשוםהוראות

ראותתקש"חהגבלתהפעילות.איןובענייןהשווקיםנשובונזכיראתמכתבנוהדורשלשנותאתה
לשמשגוףמבצעשלהוראותה -ביכולתנו הסגול"שלהשוק, מוחיםבתוקףעלקביעת"תו ואנו

חברתהניהולאוועדהוראותאלו,וביתרשאתעלכךשהוראותכאמורנקבעוללאהיוועצותבנו.
הםאלהשצריכיםלוודאשהשוקפועלכהלכתוועפ"יהכללים.הסוחרים,

להלןקישורלמכתב:

https://drive.google.com/file/d/1dM_bzP8tepRSZvLyhVxKwGtqqbc7tRfV/view?usp=

sharing

קו "עבירות לאכוף המקומיות הרשויות פקחי של בהסמכתם אין כי יובהר ספק הסר רונה",למען
בכדילגרועמחובתםוסמכותםשליתרהגורמיםהאוכפים)משטרתישראל,מפקחימשרדהבריאות,

לבצעאכיפה,במקביל.כמוכןיובהרכיאכיפתהפקחיםתעשהבהתאםמפקחימשרדהכלכלהוכו'(
מלאה, )כמעט( לשגרה החזרה עם שכעת, בשגרה, להם הקיימות למטלות לב בשים ליכולותיהם,

.ועפ"ינוהלאכיפהשיאושרברשותהמקומיתרשולבצעיד

נשמחלהבהירעמדתנו.





בברכה,

מירהסלומון,עו"ד
ראשמינהלמשפטוכנסת




העתקים:
רעותויו"רמרכזהשלטוןהמקומי-מכבים-מרחייםביבס,ראשעירייתמודיעין

מרשלמהדולברג,מנכ"למרכזהשלטוןהמקומי
למנכ"למרכזהשלטוןהמקומימררםסידיס,המשנה

15-עו"דאיתןאטיה,מנכ"לפורוםה
מריוחאיואג'ימה,ראשמינהלביטחון,חירוםותפקידיםמיוחדים,מרכזהשלטוןהמקומי

ויו"ראיגודמנהלירישויבעירייתנתניה,מכרזיםושילוטיקוב,מנהלאגףרישויעסקיםיקאמרנפתל
 עסקיםושילוט

https://drive.google.com/file/d/1dM_bzP8tepRSZvLyhVxKwGtqqbc7tRfV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dM_bzP8tepRSZvLyhVxKwGtqqbc7tRfV/view?usp=sharing

