משרד המשפטים
פרקליטות המדינה
מחלקת הסייבר

י" ד ניסן ה תש"ף
 8אפריל 2020
סמך2020-1102 :

לכבוד,
עו"ד אן סוצ'יו ,האגודה לזכויות האזרח בישראל – באמצעות דוא"ל Anne@acri.org.il

הנדון :בקשתכם לקבלת העתק מנהלי ומדיניות האכיפה הפלילית בתקופת משבר
הקורונה
שלום רב,
הריני לאשר בתודה את פנייתך מיום  6.4.2020בנושא שבנדון .להלן התייחסותנו ,על דעתו של
המשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים).

אכן התגבשו בתקופה האחרונה שני מסמכים המתווים את מדיניות האכיפה בנוגע להפרות צווים
מכוח פקודת בריאות העם  ,1940בנוגע לחשדות לביצוען של עבירות לפי סעיף  218לחוק העונשין,
התשל"ז( 1977-מעשה העלול להפיץ מחלה) ובנוגע לעבירות פליליות אשר נקבעו בתקנות שעת
חירום (נגיף הקורונה החדש  -הגבלת פעילות) ,התש"ף 2020-ובתקנות שעת חירום (אכיפת צו
בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד ביתי והוראות שונות) (הוראת שעה)) ,התש"ף2020-
(להלן יחד" :תקנות שעת חירום") .זאת ,בהקשר של המאבק הלאומי בהתפרצות נגיף הקורונה.

ייאמר מיד כי מטבעם של אירועים משבריים ,מפתיעים ומתפתחים כגון זה ,הנסיבות משתנות
מדי יום ביומו ,השינויים והחידודים של מתווה המדיניות הם תכופים ,ולכן במידה רבה המדיניות
היא כל העת בשלבי עיצוב .השינויים במדיניות כפופים בכל עת לכניסתן לתוקף של הוראות שעה
או תקנות שעת חירום חדשות ,ולכן פרסום המדיניות עלול דווקא להטעות את הציבור ,ולא לסייע
לו בהכוונת התנהגותו.
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בשל האמור ,לא נוכל להעביר העתק ממסמכים אלה לידיכם .עם זאת ,נבקש לפרט כאן בקווים
כלליים את העיקרים הבאים ,מתוך מסמכי המדיניות האמורים:
 .1במסמכים נקבעו תבחינים למקרים שבהם יהיה זה מוצדק לפתוח בחקירה פלילית בגין
עבירה על סעיף  218לחוק העונשין ,התשל"ז( 1977-מעשה העלול להפיץ מחלה):
א .מקרה שבו חולה מאובחן בקורונה ( )COVID19הפר הוראת אשפוז ביתי,
הוראת אשפוז במלונית ,או אשפוז בבית-חולים.
ב .מקרה שבו חולה מאובחן בקורונה ( )COVID19שיקר בעניין מהותי או הסתיר
מידע מהותי בחקירתו האפידמיולוגית והטעה בכך את משרד הבריאות לגבי
בידודם של אנשים נוספים.
ג .מקרה שבו אדם הפיק או ארגן או ערך התכנסות גדולה במיוחד או שתוכננה
להיות גדולה במיוחד מעבר למותר לפי סעיף 3א לצו בריאות העם.
ד .הפעלה חוזרת ,לאחר הטלת קנס לראשונה ,של מקום ,עסק או שירות תחבורה
ציבורית (למשל בר ,דיסקוטק ,אולם אירועים וכדומה) ,וזאת כאשר במקום,
בעסק או בתחבורה הציבורית שהו עשרות רבות של אנשים באותו הזמן ,ללא
הקפדה על כללי ריחוק בין באי המקום (או לכל הפחות ,ללא אינדיקציה לנקיטת
פעולה מצד המפעיל להפחתת הסיכון לבריאות הציבור).
ה .מקרים חריגים בחומרתם של הפרה מכוונת של הנחיות משרד הבריאות ,וכן
מקרים של הפרות החוזרות על עצמן פעמים רבות.

 .2תקנות שעת החירום קבעו כעבירות פליליות מספר הפרות של הצו מכוח פקודת בריאות
העם  ,1940וכן קבעו כעבירות פליליות מספר פעולות אשר עומדות בניגוד לקבוע בתקנות
שעת החירום עצמן .חלק מן העבירות הפליליות הללו נקבע גם כעבירות מנהליות ,אשר
בגינן יוטל קנס מנהלי ,ולא תיפתח חקירה פלילית .במקרה של שתי הפרות של העבירות
המנהליות – ככלל יוטלו שני קנסות מנהליים (למעט החריג האמור לעיל בדבר הפעלה
חוזרת של מקום ,עסק או שירות תחבורה ציבורית) .במקרה של שלוש הפרות של
העבירות המנהליות – ככלל עשויה להיפתח חקירה פלילית ותישקל העמדה לדין בגין
העבירה לפי תקנות שעת חירום (והכל בכפוף לאפשרות שתיפתח גם חקירה בגין הפרה
של סעיף  218לחוק העונשין ,התשל"ז.)1977-

בית הדר דפנה ,קומה  ,11רח' הנרייטה סולד  ,1ת"ד  ,3345תל אביב 6492401
טלפון073-3924455 :

פקס02-6468009 :

דוא"לcyber-unit@justice.gov.il :

משרד המשפטים
פרקליטות המדינה
מחלקת הסייבר

 .3מדיניות האכיפה אמורה חלה הן כלפי בגירים והן כלפי קטינים .עם זאת ,מטבע הדברים,
שאלת העמדתו לדין של קטין תיבחן בהתאם לשיקולים הנהוגים על-פי חוק הנוער
(שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א 1971-ותכליותיו.

בכבוד רב,

ד"ר חיים ויסמונסקי ,עו"ד
מנהל מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה

העתק :לשכת המשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים)
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