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 <AchifatDineyMekarkein@justice.gov.il> המחלקה להנחיית תובעים :מאת

Date:  ,20:41-ב 2020במרץ  28שבת  

Subject:  תקנות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש()בידוד בית והוראות

"שונות()הוראת שעה(, התש (, התש2020-ף " הודעה לתובעים ברשויות המקומיות - 2020-ף  

To:  

 

 וב, לתובעים ברשויות המקומיות שבוע ט

מטבע הדברים, בימים אלה, ההנחיות משתנות לעיתים תכופות, וכפי שפורסם בהרחבה, ביום רביעי  
הגבלת פעילות(  -תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש האחרון אחר הצהריים פורסמו 

ימים ממועד  7(, שיהיו תקפות למשך )להלן: "תקנות הגבלת הפעילות" 2020-התש"ף   )תיקון(, 
 פרסומן.

תקנות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )נגיף הקורונה תקנות אלה כוללות גם תיקון ל
)להלן:  2020-(, התש"ף2020-החדש()בידוד בית והוראות שונות()הוראת שעה(, התש"ף

 . "תקנות האכיפה"(

 לנוחותכם נוסח משולב של תקנות האכיפה ותקנות הגבלת פעילות.מצ"ב  

כמו כן מצ"ב בשנית צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש()בידוד בית והוראות שונות()הוראת  
 ;19.3.2020)להלן: "הצו"(, כפי שפורסם ביום  2020-שעה(, התש"ף

נחיותינו באשר לביצוע האכיפה , נבקש לעדכן את ה24.3.2020בהמשך להודעתנו הקודמת מיום  
 ידי פקחי הרשויות המקומיות. -עלהאכיפה תקנות עפ"י 

לחוק יסוד: הממשלה,  39מכוח סמכותה של הממשלה לפי סעיף כאמור, תקנות אלה הותקנו ואושרו  
על רקע התפרצות רחבת היקף של נגיף הקורונה בעולם והתפשטותו במדינה ובמסגרת המאמץ 

משך התפשטות הנגיף בישראל. התקנות נועדו לאפשר כלי נוסף בידי רשויות הלאומי לעצירת ה
האכיפה לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה, ולאחר שהניסיון במדינות שונות בעולם מלמד כי 

הקפדה הדוקה על הנחיות הבידוד היוותה אמצעי מרכזי למניעת התפשטות הנגיף, ולשם כך נדרש 
 בנוסף לכלים הפליליים הקיימים.  שימוש בכלי אכיפה מנהליים,

 התיקון האחרון הרחיב את מנעד העבירות בכלל, ואת תחומי האכיפה על ידי המפקחים העירוניים.  

במקומות ציבוריים )בשלב  השהייהכך, כפי שמפורט בנוהל המצ"ב, נוספה אפשרות לאכיפת איסור 
לבד(, וכן הורחב האיסור על פתיחת ידי שוטרים והשיטור העירוני ב-הנוכחי באמצעות אכיפה על

 עסקים, אשר יכול להיאכף גם על ידי המפקחים העירוניים.

מפקחים עירוניים, אפוא, יכולים לאכוף לעת עתה, בהתאם לתיאום עם משטרת ישראל, את  
 ההפרות הבאות:

 )א( לתקנות הגבלת פעילות;5הפעלת מקום או עסק בניגוד לתקנה 

כאשר המפקח העירוני פועל  –א לתקנות הגבלת פעילות 2ד לתקנה שהייה במקום אסור בניגו
 במסגרת צוות שיטור עירוני בלבד.

 בסמכות מפקח עירוני:שאינם בצד זאת קיימים תחומי אכיפה שונים, 

 בסמכות שוטר בלבד –איסור יציאה מהבית 
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 בסמכות שוטר בלבד –איסור התקהלות 

 שוטר או מפקחי משרד התחבורהבסמכות  –איסור הפעלת תחבורה ציבורית 

   -ונדגיש פעם נוספת 

אין לבצע אכיפה של האיסורים הקבועים בתקנות האכיפה, בצו או בתקנות הגבלת הפעילות 
 באמצעות חוקי העזר השונים של הרשות המקומית, אשר נועדו לתכליות שונות לחלוטין. 

להתבצע בהתאם למפורט להלן ובנוהל המעודכן המצ"ב; וכפי שהבהרנו בהודעתנו האכיפה על 
 הקודמות, בהתאם להחלטות מדיניות, האכיפה בעניין זה היא באחריות משטרת ישראל. 

שאינם נושאים  –([5(, )4(, )2המעודכנת ]ראו נא ס"ק ) 6תשומת לבכם מופנית לאמור בתקנה 
בסמכותו של מפקח עירוני לאכוף, כי אם בסמכות שוטרים בלבד ]או פקח משרד התחבורה 

 ([.5)6במקרה של תקנה 

אנו ערים לשינויים התדירים המתקיימים במצב, ולכן אנחנו מקפידים על העברת הנחיות מסודרות 
 באופן רציף וברגע שניתן לעשות כן.

יפה ברשות המקומית, על מנת להבטיח שמערך האכיפה יפעל על התובעים לפעול אל מול גורמי האכ
 עפ"י כל דין. 

לא למותר להדגיש את חובתם של התובעים, כמי שעומדים בראש מערך האכיפה המקומי, להבטיח 
פעולה כדין של הרשות בכל היבטי האכיפה. זאת, בצד חובתם לסייע לרשות למלא את תפקידיה 

ם. חובות אלה מתגברות דווקא בימים אלה, בהם השינויים אינם החיוניים בעת שגרה ובעת חירו
 נפסקים, והמצב המשפטי משתנה באופן תדיר. 

במצב דברים זה, על הרשות לוודא כי היא פועלת כדין, עפ"י סמכויות שהוקנו לה בחוק, ואין שיעור 
ידיה, להבטיח לחשיבות תפקידו של התובע במצב זה לשמש שומר סף, לסייע לרשות לבצע את תפק

 פעולה כדין של הרשות, ושמירה על זכויות האדם. 

 הסמכה מתאימה לתובעעדכון חשוב בנוגע לקיומה של 

בהודעתנו הקודמת שנשלחה אליכם, התייחסנו בהרחבה לסמכות הפקחים העירוניים, המחייבת 
פורט האופן שבו  הסמכה תקפה )לרבות הכשרה ופרסום( לפי החוקים הקבועים בתקנות האכיפה; וכן

על כל רשות מקומית להיערך )קיומה של הסמכה מתאימה למטיל הקנס, קיומה של מערכת מחשוב 
מתאימה לטיפול בקנסות המנהליים, קיומה של אפשרות להגיש בקשות לביטול הודעות קנס בדרך 

 מקוונת וקיומה של הסמכה מתאימה לתובע(.

לוודא כי קיימים בידו כתבי ההסמכה הנדרשים לצורך על התובע  -כפי שהדגשנו בהודעה הקודמת 
)להלן:  1982-לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב 12טיפול בנושא זה )לפי סעיף 

, וכן כתב 1984-, ביחס לתוספת השלישית בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, תשמ"ד"חסד"פ"(
 (. שלפי התוספת השלישיתלפי חוק העבירות המנהליות, הכולל אפשרות לטיפול בעבירות הסמכה 

תקנות הגבלת הפעילות ייכנסו  –א, לפיה 9הוספה תקנה  25.3.2020נעדכן, כי בנוסח העדכני מיום 
 .1984-בגדרה של התוספת השלישית לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד

לחסד"פ ביחס לכל התוספת  12בידו כתב הסמכה תקף לפי סעיף כל תובע האוחז  –לפיכך 
לחוק העבירות המנהליות, ביחס לעבירות  17-א ו8השלישית וכן כתב הסמכה לפי סעיפים 

 נדרש לבקש כתב הסמכה נפרד. אינו –המנויות בתוספת השלישית 



ן את הפרקליט לבדוק את כתבי ההסמכות שניתנו לו, ולעדכ באחריות התובע –ואולם, יודגש 
האחראי במחלקה אם כתב ההסמכה אינו בתוקף או שאינו מדויק ומתאים לנסיבות )שאז יהיה על 

 התובע להגיש בקשה מסודרת, כמקובל(.

אנחנו מודעים, כמובן, לעובדה שמצב החירום מעורר, מטבע הדברים, שאלות רבות באשר לסמכויות, 
 רים, על מנת שנוכל לתת להם מענה רוחבי. תציפו בפנינו הדב –ומבקשים שבכל התלבטות 

כמו כן, אנו מציעים לקיים שיחות מקדימות עם כל העוסקים בדבר )ובמיוחד המפקחים(, על מנת 
 לפרט בפניהם את "גבולות הגזרה" שלהם מבחינת סמכויות.

פן המקצועי זה גם הזמן לחדד את נהלי העבודה, הן בפן הבריאותי )נקיטת כל אמצעי הזהירות( והן ב
 )תיעוד, חתימה בשם מלא וסדרי עבודה שיבטיחו מנהל תקין(.

 ושוב, על אף מתכונת העבודה בחירום, פרקליטי המחלקה עומדים לרשותכם בכל עת ובכל שאלה. 

 בכל עניין אתם מזומנים לפנות אל הפרקליט האחראי במחלקה.

   

 בברכה,

 כהנוביץ | מנהלת המחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלהאור -בת 

 02-6467985פקס:    073-3924290טלפון: 

 adm@justice.gov.il דוא"ל:

__________________________ 

          פרקליטות המדינה
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