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 חברי פורום לביטחון ואבטחה
  
 
 

 התייחסות רח"ט אבטחה –פניית פורום לביטחון ואבטחה  הנדון:
 

 כללי: 

  יכות מנהלבנושא הער 08.09.20בהמשך למפגש פורום אבטחה שנערך בתאריך  .1

לחטיבת אבטחה   אבטחה לגל מגפת הקורונה הועברו מספר שאלות בנושא

 והרישוי.

  משרד הבריאות בעקבות מגפת הקורונה מדינת ישראל נכנסה למצב חירום,  .2

תיקון מס'  את ברשומות  31.08.2020בתאריך פרסם האמון על בריאות הציבור ,

את   החליףתיקון זה  "הפקודה"(. )להלן:  1940, לפקודת בריאות העם 34

ההסדרים שנקבעו בחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף  

   .2020-אכיפה(, התש"ף -הקורונה החדש 

תחתיה עפ"י  טיבת אבטחה ורישוי של במשטרת ישראל  מנחה את הגופים ח .3

 שני חוקים עיקרים: 

 חוק הסדרת הביטחון.  . א

 חוק רישוי עסקים .   . ב

את הגופים השונים שנמצאים בחוק   בהתאם לחוקים אלו משטרת ישראל מנחה .4

מניעת סכנה לשלום הציבור  הסדרת הביטחון ובצו רישוי עסקים בהיבט של 

פח"ע, סדר  : בהתאמה לאיום הייחוס וביטחונו בדגש לתחום אבטחה פיזית 

 ועוד. ציבורי ,שוד והתפרצות
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 : בהמשך לפנייתכםלהלן מענה לשאלות  .5

:האם חלה חובה /או שזה רק המלצה להוסיף נספח קורונה בפורמט של   שאלה . א

 ? פק"מי אבטחה

 :פק"מ אבטחה הינו מסמך )פקודה( המסדירה את אבטחת המתקן    תשובה                     

 או צורך להכניס נספח בנושא קורונה לפק"מ. ו/אין חובה  ולכן  המאובטח                      

אפשר ואם החוק מאפשר לקבל מידע על עובדים נשאים?  האם  שאלה :  . ב

)כחלופה להוציא חוזר לעובדים על חובת דיווח במקרה של הדבקות או קרבה  

 לחולים(

 החוק אינו מאפשר להעביר מידע רגיש כגון עובדים נשאים או כל חומר תשובה :             

 בנושא קבלת      הפנות שאלהאחר על אזרחים  ממאגרי המידע המשטרתיים, יש ל             

 עובדים נשאים לנציגי משרד הבריאות.מידע            

של   סמכויותיו אם כן מהן ? :האם מנהל אבטחה נושא באחריות  שאלה   .ג

ע  מה הן סמכויות המאבטח למנו, המאבטח ואם זה מעוגן בחקיקה? בעניין זה 

למנוע כניסה של  כניסה של אדם למתקן שחום גופו גבוה? מה סמכות המאבטח 

 אדם ללא מסיכה או אינו מוכן לעטות מסכה. 

 מערך אבטחה מונחה על ידי משטרת ישראל עפ"י חוק הסדרת הביטחון   -תשובה               

   וחוק רישוי עסקים כאשר המשטרה מנחה בנושא שמירה על שלום הציבור בהיבט                

 התפרצות ולכן הסמכויות של המאבטחים  ו כגון: פח"ע, סד"צ ,שוד הציבור    ביטחון              

   בנושא אבטחה בלבד. הם  םוהבודקים הביטחוניי              

משרד  ע"י  ושנכתבת בריאות הציבור שנקבעו בפקוד המנהליותהעבירות  . א

   :הם  ווהינם באחריותם הבריאות 

)ד( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה  2הפרת חובת בבידוד לפי סעיף  .1

   .החדש(

הפרת איסור הגעה למקום בידוד בתחבורה ציבורית, בניגוד להוראת   .2

   .)ד( לצו בידוד בית 2סעיף 

להוראת סעיף  בניגוד הפרת חובת עטית מסיכה מחוץ למקום במגורים,  .3

 . ה)א( לצו בידוד בית3

 לטפל  בעבירות הנ"ל הינם :  הגורמים המוסמכים  . ב

הגורמים המוסמכים להטיל קנס מנהלי בגין העבירות המפורטות   .1

מפקח שהוא עובד מדינה שנתונות לו  ו שוטר לעיל:  1-2א' בסעיפים 

 סמכויות פיקוח לפי כל דין.
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   3א' מנהלי בגין העבירה המפורטת בסעיף להטיל קנס  הגורמים המוסמכים .2

 לעיל: 

 שוטר; . א

 מפקח שהוא עובד מדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין;  . ב

  פקח שמונה על ידי מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים;  .ג

פקח עירוני, לרבות פקח מסייע, שהוסמך לפי חוק לייעול האכיפה   .ד

 ; 2011-שעה(, התשע"אוהפיקוח העירונים ברשויות המקומיות )הוראת 

או   1968-עובד רשות מקומית שהוסמך לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח .ה

סמכויות פקחים(,   –לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית 

 . 2008-התשס"ח

 הם : סמכויות הגורמים המוסמכים  .ג

לדרוש מכל אדם למסור את שמו ומענו ולהציג תעודת זהות או תעודה   .1

 המזהה אותו.רשמית אחרת  

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור כל ידיעה או ממך שיש בהם כדי   .2

 להבטיח או להקל את ביצוען של הוראות התקנות.

להיכנס למקום לרבות כלי תחבורה נייח ובלבד שכניסה למקום המשמש   .3

 למגורים תהיה על פי צו של בית משפט.  

 סמכויות מיוחדות לשוטר בלבד:  .ד

לפעול בהתאם לפקודה או להפסיק פעילות בניגוד  להורות לכל אדם  .1

 לה; 

 למנוע כניסת אדם למקום או יש בכך הפרה של הפקודה.  .2

הקורונה/מגיפה לאיום  האם חטיבת אבטחה מתכוונת להוסיף את נושא : שאלה  .ד

 ?   2021-2022הייחוס לשנת 

   איומי הייחוס מתייחסים לאיומים הקשורים לנושא פח"ע סד"צ  ,לא ה:תשוב                          

 הייחוס  שי ידפ"אות היריב, תרח , איוםהלאחר ניתוח נכתבים  ואלה ופלילי                         

 )שהינו באחריות משרד הבריאות(   הציבורמ"י אינה מנחה בנושא בריאות ,  ועוד                          

     ולכן נושא מגפת הקורונה אינה נכנסת לאיום הייחוס.                            

 האם ניתן לבצע תרגילים מכווני קורונה? :    שאלה  .ה

 באחריות המנב"ט לבצע תרגילים בנושא אבטחה, משטרת ישראל :שובה ת                                 

 בנושאי בריאות הציבור.  מנחה  ינהא                            
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האם בכוונת המשטרה להנחות בנושא הצטיידות, אמצעי  מיגון, מדידת  שאלה: .ו

 חום חיטוי? 

 הצטיידות ואמצעי המיגון ומדידת החום וחיטוי אינו באחריות  , :לא  תשובה                                

 המשטרה לא תנחה בנושא.  מ"י ולכן                             

נחה גופים שאינם מונחי משטרה עפ"י חוק לעניין הקורונה האם מ"י ת  :שאלה  . ז

 הסדרת הביטחון או חוק רישוי עסקים ? 

 אמון על נושא בריאות הציבור ולכן  הינו המשרד  משרד הבריאות : תשובה                         

                      כיצד לפעול בנושא   הבריאות הוציא תקנות והנחיות את הגופים השונים  משרד 

ת הקורונה מונחים ושאינם מונחים. כל הגופים   במדינה נדרשים להישמע  מגפ

 פקודת בריאות העם. ות ולבצע את הנחיות משרד הבריאות עפ"י תקנ

 

                                              

 

 מועדים לשמחה! 

 המשך שת"פ פורה ובריאות איתנה לכולם 

                 

               

 

 

                   
  

 תנ"צ מוריס חן, עו"ד 
 רח"ט אבטחה ורישוי 


