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 לכבוד
 נחמן אש פרופ'

 ''ל משרד הבריאות מנכ
  mankal@moh.health.gov.il באמצעות דוא''ל:

 שלום רב, 

 הנחיות בעניין מתן פטור מעטיית מסיכה לבעלי מוגבלות קביעת  הנדון:

מסיכה פטור מחובת עטיית  ה לקביעת הנחיות אחידות וברורות לעניין מתןבקשב ךאליאנו פונים 

צו בריאות העם )נגיף ל( 2ה)ב()3שכלית או רפואית הניתן על פי סעיף  ,לבעלי מוגבלות נפשית

עדרה של יה (.הצו :)להלן 2020-תש"ףהות( )הוראת שעה(, הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונ

שבו כל גוף פרטי ומוסד ציבורי פועל כראות  ,מדיניות אחידה וברורה בנושא זה מובילה למצב כאוטי

כן ו ולקבלת שירותים בשוויוןזכויותיהם של בעלי מוגבלות לכבוד ב פגיעה קשהול, עיניו בנושא

 בזכות לפרטיות, כפי שיפורט להלן:

החובה לעטות מסיכת פנים במטרה למנוע הדבקה והידבקות בקורונה במקומות סגורים  .1

 ,( לפקודת בריאות העם4)ג()20על פי הוראת סעיף . בצווהחריגים לחובה זו קבועים בבירור 

היא עבירה מנהלית  להוראת הפקודהית מסיכה בניגוד י, הימנעות מעט(הפקודה)להלן:  1940

 . שעונשה קנס בסכום קצוב

 את מי שאינם יכולים או מתקשים לעטות מסיכה בשל מוגבלותמחריג  לצו( 2ה)ב()3סעיף  .2

אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן " קובע כיהוא ו ,מחובה זו

יהיה פטור  "משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף

 . ת מסיכהלעטומ

זכויותיהם של בעלי מוגבלות במסגרת ההתמודדות עם הצורך להגן על מתיישבת הוראה זו  .3

חוק סמכויות מיוחדות ל)ב( 4הוראת סעיף הלאומית עם מגפת הקורונה, כפי שעולה גם מ

תקנות מכוח כי  , הקובע2020-תש"ףהלהתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, 

לזכויות ולצרכים של אזרחים ותיקים, של קטינים בשים לב "בתקופת החירום  החוק יותקנו

ושל אנשים עם צרכים מיוחדים, ובכלל זה אנשים עם מוגבלות, ולהוראות לפי חוק שוויון 

 ".1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

להוכחת הזכאות לפטור.  מסמכים רפואיים להציגחובה  והפקודה אינם קובעיםהצו  ,כאמור .4

חיובו של אדם  .זו שאינה מופיעה בצו בעת פרשנותו ויישומושכהחיל חובה ודאי שאין מקום ל

כבוד  יסוד:פגיעה בזכות היסוד לפרטיות המעוגנת בחוק  מהווהמסמכים רפואיים  להציג

-תשנ"והחוק זכויות החולה, ב המעוגנת לזכות לחיסיון רפואי סתירהב , ועומדתהאדם וחירותו
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 דורשת לפרטיותיסוד הפגיעה כזו בזכות  .1981-תשמ"אהחוק הגנת הפרטיות, ולהוראות  1996

 ביתר תנאי פסקת ההגבלה שבחוק היסוד(. ה עמידל בנוסף) הסמכה בחקיקה ראשית

ופרטי  אישי מידע למסורלדרוש מאדם המחוקק מצא לנכון במקום בו בשולי הדברים נעיר, כי  .5

ה במפורש, תוך קביעת פרטי ההסדר ותחימת הדבר נעש לצורך קידום תכליותיה של הפקודה

שם ביצוע חקירה בעניין סמכות לדרוש מידע ל )ח( לפקודה20סעיף למשל ב )ר'לותיו בבירור וגב

 להסמיך גורם כלשהו לדרוש הצגת מידע רפואיאילו הייתה למחוקק כוונה  (.אפידמיולוגית

  כן במפורש. ותעשלעליו  היה –בענייננו 

אינם קובעים ו, מחמת מוגבלות כיצד תוכח הזכאות לפטור יםקובע והצו אינםאם כן, הפקודה  .6

. הגורמים המוסמכים לקביעת המדיניות בעניין זכאות לפטורכיצד יש לנהוג במי שטוען ל

 גם הם אינם מציגים חזית אחידה בנושא. –אכיפת הוראות הצו 

הבריאות ביום  שר שיבה מיכל וולדיגרבמענה לשאילתה שהוגשה על ידי חברת הכנסת  .7

מתן הפטור, וכי לצורך  רפואי חובה להציג אישור כי אין כל מליאת הכנסת,בפני  28.8.2021

 ניתן להסתפק בהוכחת הזכאות לפטור באמצעות הסבר בעל פה. 

אזרחים בעניין הפטור. שאלות לואלא שמשרד הבריאות מספק מענה שונה לחלוטין לפניות  .8

מר  . בפנייתו הסבירמלמד למוקד "קו הבריאות" בשאלה בעניין הפטורפנה רן  19.7.2021ביום 

, בשעה נדרש על ידי גורמים שונים להציג מסמכים רפואיים להוכחת מצבו הרפואי מלמד כי

. תשובת נציגת מוקד "קו כזההחולים והרופא המטפל מסרבים להנפיק מסמך  שקופת

אין פטור כתוב או אישור רפואי " תה כיהיי לפנייתו של מר מלמד 4.8.2021הבריאות" מיום 

אנשים התואמים להנחיות משרד הבריאות נדרשים להציג אישור  לפטור מעטיית מסכה,

 ".רפואי המעיד על מוגבלות רפואית לעטיית מסכה

 העתק הפנייה ומענה מוקד קו הבריאות מצ''ב למכתב זה.

כויות לאנשים עם מוגבלות נציבות שוויון ז טיפולחוסר הבהירות והאחידות מתבטא גם ב .9

מיוחד רשמי פרסמה הנציבות עלון  2020במהלך שנת . כהבעניין הפטור ממס במשרד המשפטים

ולהבהיר לנותני שירותים, שוטרים ופקחים כי  לממש את זכותם שנועד לסייע לבעלי מוגבלות

הוסר  וןהעלעל מנת ליהנות מהפטור.  המוגבלותאין חובה להציג מסמכים רפואיים להוכחת 

וכיום מופיעה באתר הנציבות המלצה הסותרת את עמדתו של השר:   לאחרונה מאתר הנציבות,

 ."לצאת עם אישורים מתאימים כגון תעודת נכה או מסמך של איש מקצוע"

כל גוף עדר הנחייה אחידה וברורה שתקבע כיצד יש לנהוג במקרה שאדם טוען לפטור, יבה .10

משרדים ונותני שירותים  .כללים לעניין זה כראות עיניוציבורי וכל בית עסק קובע לעצמו 

מסרבים לעיתים לתת שירות  ,לשכות הביטוח הלאומי ושירות התעסוקה ציבוריים, דוגמת

בעלי  .עליהם מטענותיהם לתחולת הפטורתוך התעלמות שאינם עוטים מסיכה  בעלי מוגבלותל

ות ציבוריים, מסרבים להכניס ומאבטחים המוצבים בכניסה למקומ מקנסותעסקים החוששים 

רבים, בפרט במקרים שבהם  במקרים .לחצריהם בעלי מוגבלות שאינם עוטים מסיכה

מסמכים להוכחת המצב  נדרש בעל המוגבלות להציג ,המוגבלות אינה ניכרת ממראהו של האדם

  הרפואי.
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אינם נוסף על כך, שוטרים ופקחים המוסמכים להטיל קנסות בגין הפרת הוראות הצו,  .11

ולעיתים אינם מכירים בקיומו של פטור על סמך דבריו של  ,שות הראויהימתנהלים תמיד ברג

עלול להיקנס  –ואינו זוכה לאמון  בעל המוגבלות בלבד. מי שאין בפיו הסבר רהוט ומשכנע

 זכאי לפטור.הוא בסכומים גבוהים, על אף ש

ש ובחוסר ודאות תמידי. חלקם כתוצאה מכך, בעלי מוגבלות שאינם עוטים מסיכה שרויים בחש .12

נאלצים לשאת עמם תיעוד רפואי בדבר מוגבלותם ונאלצים להציג אותו "להגנתם" ולמחול, 

שוויון ולקבלת ל ,זכותם של בעלי מוגבלות לכבוד בלית ברירה, על הפגיעה הקשה בפרטיותם.

של שירותים שווים נפגעת פגיעה קשה. רבים מהם מושפלים בפרהסיה ומופלים לרעה ב

 מוגבלותם.

בעניין פטור לבעלי מוגבלות מחובת הנחייה אחידה ומחייבת  בהקדם לפרסם בקשתנומכאן  .13

נותני תפורסם לידיעתם של ו ,שתועבר לגורמי האכיפה, למשרדי הממשלהעטיית מסיכה 

 לא חלהי פנים, כי תציבוריים ופרטיים. על ההנחיה להבהיר באופן שאינו משתמע לששירותים 

מסמך רפואי כלשהו על מנת לממש את הזכות לפטור, ולפרט כיצד יש לנהוג חובה להציג 

 . בשל מוגבלותו הפטור חל עליובמקרה שאדם טוען כי 

 בכבוד רב ובברכה,

 
 רעות שאער, עו''ד

 מנהלת פניות הציבור 

 העתקים: 

 דוא"ל: באמצעות, )בפועל( מוגבלות עם לאנשים זכויותנציבת שוויון  ,דומיניץ דינה''ד עו
pniotnez@justice.gov.il  

;  mishpatit@moh.gov.il ''ל:דוא באמצעות, הבריאות משרד''ש יועמ ,עו"ד אורי שוורץ
ori.schwartz@moh.gov.il 

  ran.melamed@outlook.com רן מלמד, בדוא''ל:
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