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 לכבוד:

  מר בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל

 9195017משרד ראש הממשלה, קריית בן גוריון, בניין ג' ירושלים 

 מר יולי אדלשטיין, שר הבריאות

 פרו'פ חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות

 משרד הבריאות 

 1176, ת.ד. 9101002, ירושלים 39רח' ירמיהו 

 הועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה

 02-6408008פקס: 

 Vcorona@knesset.gov.ilדואר אלקטרוני: 

 

 א.ג.נ.,

 

 איסור הפעלת בריכות שחייה במגזר הכפרי  הנדון:

 מרשי קיבוץ עין חרוד מאוחד, הנני לפנות אליכם בעניין הנדון כדלקמן:  בשם

חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום  -, פורסם ברשומות תיקון 7.7.2020ביום  .1

 (.  "החוק", )להלן: 2020-הגבלת פעילות(, תש"ף –)נגיף הקורונה החדש 

, למעט בריכות שחייה שחייה בריכות הפעלת נאסרה( לחוק, 2)א()5בהתאם לסעיף  .2

באיגוד או בהתאחדות  יםהחבר םת לצורך ספורטאיובריכ, ומלון יבבתטיפוליות, בריכות 

 )ב( לחוק(. 9)ב(5. )ראה סע' כהגדרתם בחוק הספורט

יצויין כי עד למועד התיקון האמור לעיל, התאפשרה הפעלת בריכות השחייה תחת המגבלות  .3

(. "22.6.2020"התיקון מיום , )להלן: 22.6.2020ביום  שהיו קבועות בחוק ואשר פורסמו

למעט הפעלת , התאפשרה הפעלת בריכת )22.6.2020( לתיקון מיום 9)ב()5בהתאם לסעיף 
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)לא שונה אף  1א3סעיף , בתנאי שהמחזיק או המפעיל יפעל בכפוף להוראות (בריכת פעוטות

 6ביחס של יותר מאדם אחד לכל במי הבריכה, לא ישהו אנשים ובכפוף לכך ש ,לאחר התיקון(

 .   מ"ר

בתחום השיפוט של המועצות בפריפרייה  הכפריים בישובים השחייה ריכותבב כי יודגש עוד .4

מתאפשר , ("הישובים"וישובים קהילתיים )להלן: מושבים  ,קיבוצים: האזוריות בישראל

סגירת . בישוב, לאור הרצון לשמור על בריאות הציבור בלבד הישוב תושבי שלשימוש כיום 

אלץ את תושבי אותם ישובים לחפש אלטרנטיבות פנאי מחוץ ת תבריכות השחייה היישוביו

 גדיל את אפשרות החשיפה לנגיף הקורונה! תלתחומי הישוב ו

, הוכיחה את עצמה ולראיה 22.6.2020מיותר לציין כי הפעלת הבריכות בהתאם לתיקון מיום  .5

מפתיחת עונת  אפסי נותרשל המועצות האזוריות, אחוז הנדבקים בישובים בתחום השיפוט 

אשר התפרסמו היום  -  והכל עפ"י נתוני משרד הבריאות עצמוהרחצה ועד למועד התיקון, 

(9.7.20).  

, 7.7.2020( לחוק כפי שפורסם ביום 2)א()5לפיכך, מרשי יטען כי יש לבטל מיידית את סעיף  .6

 3מצב המשפטי על כנו כאמור לעיל בסעיף לעיל בפתח מכתבי, ולהשיב את ה 2כאמור בסעיף 

לתיקון  (9)ב()5לסעיף למכתבי, כך שתתאפשר הפעלת בריכות השחייה ביישובים בהתאם 

 , והכל מהנימוקים הבאים: 22.6.2020מיום 

איסור הקבוע בחוק להפעלת בריכות שחייה בישובים לוקה בחוסר סבירות קיצוני, בשל  .א

התחלואה האפסית ביישובים והכל בהתאם לנתוני העובדה הפשוטה כי לא נשקלה רמת 

 משרד הבריאות עצמו.  

ההחלטה על איסור הפעלת הבריכות בישובים התקבלה בהיעדר נתונים ובחוסר תשתית  .ב

עובדתית ומדעית מספקת באשר לנתוני ההדבקה בבריכות השחייה בכלל ובריכות 

ת עובדתית ומדעית טרם השחייה ביישובים בפרט. על היעדר הנתונים, והמחסור בתשתי

 וועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדשההחלטה ניתן ללמוד אף מהדיון שהתבצע ב

   . 6.7.2020ביום 

עבור חבריהם ויודגש, המדובר בישובים סגורים המחזיקים ומפעילים בריכות 

ותושביהם בלבד. בנוסף, ניתן היה לקבל החלטה לפיה ככל שהמדובר ביישוב המפעיל 

בריכה ציבורית הפתוחה לציבור הרחב, תאסר ההפעלה אלא לצורך חברי ותושבי 

 היישוב בלבד. 

ויודגש, הדיון לא כלל התייחסות מפורשת לבריכות בישובים )ככאלו בהם ישנם נתוני 

ולא נשקלו אמצעים שפגיעתם בישובים פחותה, אך מנגד יש בהם בכדי  תחלואה זניחים(

 לשרת את תכלית החקיקה )למשל סגירת הבריכות למי שאינם תושבי היישוב וכד'(.  
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פוגע באופן שאינו מידתי שיג את תכלית החקיקה ומאינו  מידתי,החוק אינו יובהר,  .ג

 א לצורך.   יתר הישובים שלומרשי בזכויות הפרט של חברי ותושבי 

כאמור, נראה כי ההחלטה נתקבלה בשרירות, מבלי לתת את הדעת על כך שמדובר  .ד

כל שכן שונה  ,בישובים בעלי מאפיינים יחודיים המנהלים חיי קהילה סגורה באופן יחסי

 . ופתוחות לקהל הרחב בתכלית מישובים עירוניים שם הבריכות הנן ציבוריות

בנוסף, לא נעשתה בענייננו כל הבחנה מסוג כלשהו בין בריכות השחייה בישובים  

לבריכות במגזר העירוני. המדובר למעשה בהחלטה אחידה הנוגעת לקבוצות אוכלוסייה 

 שונות הנבדלות זו מזו במאפייניהן והחלטה מסוג זה אינה יכולה לעמוד עוד. 

וביתר הישובים, מתחזקת לאור  הפגיעה הבלתי מידתית והבלתי שוויונית במרשי .ה

העובדה כי החוק נכון להיום מאפשר פתיחת בריכות בבתי מלון. יודגש כי תחלופת 

המשתמשים בבריכות בתי המלון הינה רבה עשרות מונים על זו העושה שימוש בבריכות 

בישובים, לא כל שכן היכולת לפקח על הבאים בשערי אותן בריכות, לעומת הפיקוח 

שנית, במרבית הישובים במרחב הכפרי, מספר צע כיום בבריכות הישובים. ההדוק המתב

החברים והתושבים אינו עולה ואף נמוך ממספר האורחים בבתי המלון הגדולים, זאת 

לעומת שטחי הבריכות הקטנים בבתי המלון לעומת השטחים הפתוחים הנרחבים 

 הקיימים בבריכות בישובים.     

 3השיב את המצב לקדמותו בישובים, בהתאם לאמור בסעיף לדרישה בכם אנו פונים אלי .7

למכתבי זה כך שתתאפשר הפעלת בריכות השחייה באותם ישובים. ככל שפנייתנו זו לא 

 לערכאות משפטיות.  פנייה דחופה מרשי  אזי ישקולתיעתר, 

את הזכות להוסיף ו לעצמ מובהר כי אין באמור לעיל כדי למצות את טענות מרשנו, השומר .8

כל טענה ככל שיתברר שלא עלתה במכתב זה. כן יובהר כי אין באמור לעיל ו/או במה שלא 

 נאמר לעיל משום ויתור על איזו טענה העומדת למרשנו על פי הדין.

 

 

 

 בכבוד רב,         

  

 , עו"דגיל עוז                

 עוז, בטשא, אייזן ושות'                                                                                                                          

 משרד עורכי דין ונוטריון                   

 


