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 לכבוד

 גב' עמית מררי 
 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(

 משרד המשפטים

 שלום רב, 

 אכיפת חובת עטיית מסיכה בידי המשטרה נדון:ה

לאחרונה אנו עדים למספר רב של אירועים שבהם אכיפת החובה לעטות מסיכה במרחב הציבורי  .1

בידי המשטרה מסלימה לכדי מעצרים אלימים, פציעתם של אזרחים ושוטרים ופתיחת תיקים 

פליליים. הצורך בהגברת פעילות האכיפה בעניין חובת עטיית מסיכות והוראות אחרות בחוק 

, הוא   2020-אכיפה(, תש"ף –של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  לתיקון ולקיום תוקפן

מעורבותם של שוטרים באכיפת החובה הזו פסולה מיסודה והיא צריכה להתבצע מובן, אלא ש

 שיגוייסו למשימה זו. פקחים של משרד הבריאותבידי 

לימות לכדי אירועים ברור, כי מרבית פעולות האכיפה המבוצעות מדי יום בידי המשטרה אינן מס .2

מלמדת על תופעה חמורה שמחייבת התייחסות  אולם הצטברות המקרים ,אלימים מסוג זה

 ומענה. 

 24, ובמהלכו ביקשו שוטרים מצעיר בן 4.7.20אירוע שהתרחש בחולון ביום כך, לדוגמה,  .3

פציעתם של השוטר כלפי הצעיר ו בשימוש בטייזרלאחר שלא עטה מסיכה, הסתיים  להזדהות

קבע השופט אילן צור כי "אירועים מעין אלה,  5.7.20. בדיון בעניין הארכת מעצרו ביום והאזרח

תוך הסלמה מיותרת שעה שניתן היה לסיים אותם, באופן מתון  מתרחשים חדשות לבקרים

. בדיון המשך קבעה השופטת ענת ((4.7.20) מדינת ישראל נ' ביטון 02-07-6244הרבה יותר" )מ"י 

יהב, כי מדובר ב"אירוע חמור שהלך והסלים מבקשה פשוטה של השוטרים מהחשוד ומחבריו כי 

יעטו מסכות על פניהם. עדיין, אינני יכולה להתעלם גם מהעובדה כי החשוד נחבל חבלות של ממש 

 (. 5.7.20ונזקק לטיפול בבית החולים" )

בגין אי עטיית  1.7.20מדימונה, הסתיימה פעולת אכיפה כלפיו ביום  18-בן ה 'פ 'עבמקרה של  .4

בשדרות רוטשילד בתל אביב  עומר שמרמסיכה במעצר אלים ובחבלות. גם פעולת האכיפה כנגד 

 ח כלפיו. והסתיימה באיזוק והפעלת כ 22.6.20ביום 

במרבית האירועים שדווחו בתקשורת אזרחים שעברו, לכל היותר, עבירה פעוטה של אי עטיית  .5

מסיכה הפכו באחת לעצורים החשודים בעבירות פליליות חמורות דוגמת תקיפת שוטר, הפרעה 

 לשוטר והפרת הוראה חוקית. 

כלים אי עטיית מסיכה במרחב הציבורי אינה עבירה פלילית רגילה שראוי לאכוף אותה ב .6

ובסמכויות המשטרתיים. אופייה של העבירה מחייב כי הטיפול בה ייעשה בידי גורמים 

 "אזרחיים" מתחום הבריאות, דהיינו פקחי משרד הבריאות. 

https://holon.mynet.co.il/local_news/article/Bk6rPVg1v
https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q3/Article-3d7f63b718b0371027.htm
https://www.ha-makom.co.il/post-galit-police-brutality-enforcing-masks/
https://www.ha-makom.co.il/post-galit-police-brutality-enforcing-masks/
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, הוראה שמחייבת כל אזרח במרחב הציבורי להפסיק לנשום בחופשיות ולעטות על פניו ראשית .7

שאינו אופייני למדינה דמוקרטית.  ,כתבד כלשהו משקפת דרישה לשינוי התנהגותי מרחיק ל

הטיפול בהוראה זו חייב להיעשות באופן שונה לחלוטין מאשר טיפול בעבירות "קלאסיות" 

 המשקפות התנהגות פלילית בלתי נורמטיבית. 

שהשיקול העיקרי באכיפתה הוא  ,החובה לעטות מסיכה הינה הוראה מתחום הבריאות שנית, .8

בדומה  ,שפקחי משרד הבריאות יהיו אמונים על אכיפת העבירההשיקול הבריאותי. משכך, ראוי 

 לפיקוח על עבירות אחרות מתחום הבריאות כגון איסור על עישון במקומות ציבוריים.

שקלים. אף שמדובר בהוראה  200, עבירת אי עטיית מסיכה הינה עבירת קנס בגובה שלישית .9

זו בידי שוטרים המגיעים כשעל גופם חשובה, זוהי עבירה פעוטה באופן יחסי. הטיפול בעבירה 

טון.  4אזיקים, אקדח טייזר ושלל סמכויות להפעלת כח שקולה לניסיון להרוג זבוב בפטיש 

האינטראקציה בין האזרח לשוטר במקרים אלו מייצרת באופן מובנה אכיפה בלתי מידתית 

 שמעוררת התנגדות וזעם מצד האזרחים.

מסיכה מתבצעת אף כלפי אנשים שמתהלכים לבדם   בחלק מהמקרים אכיפת החובה לעטות .10

במרחב הציבורי, ללא אנשים מסביב. ברור, כי אכיפה דווקנית של החוק במקרים כאלה צפויה 

 לעורר התנגדות וכעס בקרב אזרחים, אשר עלולים להסלים בקלות לכדי מעצר אלים. 

שטרה היא פגיעה בזכויות לא זו בלבד שהתוצאה של הפקדת האחריות לאכיפת עבירה זו בידי המ .11

הפרט והפללה של אזרחים נורמטיביים, אלא שהדבר פוגע באופן קשה באמון הציבור במשטרה 

 וכתוצאה מכך בתפקוד המשטרה. 

החשש שמא העברת האחריות לידי פקחים תפחית את ההרתעה כלפי הציבור ותמנע אכיפה  .12

ינספור עבירות חשובות שאכיפתן אפקטיבית של העבירות, אינו מבוסס. חשש זה קיים ביחס לא

מבוצעת בידי פקחים של משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, הרשויות המקומיות וכו'. כפי 

שאכיפת עבירות אחרות מבוצעת בידי פקחים ללא טייזר או סמכויות מעצר, כך גם אכיפת החובה 

 לעטות מסיכה במרחב הציבורי יכולה להתבצע ביעילות בידי פקחים. 

רור לנו, כי משרד הבריאות אינו ערוך כרגע להפעלת מערך פקחים נרחב לצורך אכיפת עבירות ב .13

 הקורונה, אולם ניתן לגייס בתוך זמן קצר את כח האדם הדרוש לביצוע משימה חשובה זו. 

 לתשובתך בהקדם נודה.  .14

 בכבוד רב ובברכה,

 אן סוצ'יו, עו"ד 

 עתק:ה
 , יו"ר הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונהח"כ יפעת שאשא ביטון

 


