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שלום רב,
הנדון :המאמץ הלאומי למניעת התפשטות נגיף הקורונה בישראל -הטלת קנסות
מנהליים בגין הפרת הוראות צו בריאות העם על ידי עובדי רשויות מקומיות
 .1כחלק מהמאמץ הלאומי למניעת התפשטות נגיף "הקורונה החדש" (להלן" :הנגיף" או
"נגיף הקורונה") בישראל ,במהלך השבועות האחרונים התקיימו דיונים רבים שעסקו,
בין השאר ,במיפוי הצרכים והפערים ,לרבות המשפטיים ,אשר נדרש לתת להם מענה
בעת זו ,לרבות בחינת הצורך בשימוש בכלים קיימים וחדשים.
 .2במסגרת זו ,בהמשך להכרזת שר הבריאות מיום  27.1.2020בהתאם לסמכותו לפי ס'
 20לפקודת בריאות העם מס'  40לש' ( 1940להלן" :פקודת בריאות העם") לפיה
המחלה הנ גרמת על ידי נגיף הקורונה היא מחלה מידבקת מסוכנת וכי קיימת בעטיה
סכנה חמורה לבריאות הציבור ,ובהמשך להוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה
החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) ,התש"ף( 2020-להלן" :הצו או צו
בריאות העם") שנחתם על ידי מנכ"ל משרד הבריאות ותוקן מעת לעת ,מתקיימים
דיונים בפורומים שונים ,במהלכם נדונה ,בין השאר ,סוגיית אכיפת הוראות הצו.
 .3כידוע ,בצו בנוסחו המעודכן ,נקבעו הוראות שונות ,ביניהן הוראה לפיה מי שהגיע
לישראל מכל יעד שמחוצה לה ,מחויב לשהות בבידוד בית למשך  14ימים .כמו כן,
נ קבע בצו ,כי הוראות בידוד אלה יחולו גם על מי שהיה במגע הדוק עם חולה בנגיף
הקורונה ,או מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע עם הדוק עם חולה בנגיף ב  14-הימים
שקדמו לקביעת הרופא.
 .4כיום ,אכיפת הצו נעשית על ידי פקחי משרד הבריאות ,בסיוע משטרת ישראל.
 .5עם זאת ,בהמשך להערכות המצב העתיות הנערכות בנושא ולהכרזת ארגון הבריאות
העולמי כי התפשטות נגיף הקורונה היא מגפה כלל-עולמית ("פנדמיה") ,ולאור הסכנה
המי ידית העלולה להיגרם מהפרת הוראות הצו ,לרבות התפשטות אפשרית של הנגיף
בישראל והדבקה המונית ,נדרש לפעול בדחיפות ליצירת כלים נוספים לאכיפת
הוראות הצו.

____________________________________________________________________
קריית הממשלה מזרח ירושלים ,בנין ג' ,ת.ד 18182 .מיקוד  91181טל ,02-5429944 :פקס02-5418070 :

www.mops.gov.il

מדינת ישראל

לשכת סגן המנהל הכללי
תפעול ופיקוח

המשרד לביטחון הפנים
המנהל הכללי

משרד לפעול לקידום תקנות שעת
גורמי ה
המשרד את
 .6לפיכך ,הנחה השר לביטחון הפנים
הפנים
לביטחון
וסייבר פקחי משרד הבריאות וכן
מידעישראל,
משטרת
שוטרי
הביטחון,
חירום שיאפשרו הסמכתאגף
עובדי/פקחי הרשויות המקומיות ,לצורך אכיפת הצו באמצעות הטלת קנסות
מנהליים.
 .7לאור האמור ,ולצורך קידום מהיר של תקנות שעת החירום האמורות ,אודה
להירתמותכם ולסיועכם הדחוף למאמץ הלאומי לבלימת התפשטות נגיף קורונה
בישראל.

בברכה,

משה (צ'יקו) אדרי
מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים

העתקים:
ח"כ גלעד ארדן -השר לביטחון הפנים
ניצב מוטי כהן -מ"מ מפכ"ל המשטרה
מר רז נזרי ,עו"ד -המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי)
מר מרדכי כהן -המנהל הכללי ,משרד הפנים
מר אליעזר רוזנבאום -המשנה למנהל הכללי ,המשרד לביטחון הפנים
מר אריאל סיזל ,עו"ד -היועץ המשפטי (בפועל) ,המשרד לביטחון הפנים
מר יהודה זמרת ,עו"ד -היועץ המשפטי ,משרד הפנים
מר דני שחר -מנהל הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול
מר ישראל אבישר -ראש אגף בכיר חירום ,המשרד לביטחון הפנים
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