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פרוטוקול     

 1 

ומבקשים   שאלות  שואלים  יותר  פה  היום  אנחנו  האוזנר:   את  תשובות עו"ד  ננהל  לא  אנחנו   .2 

 3 היה החלטה. זה מה שאנחנו רוצים.  ת ולא נקבע. אנחנו יכולים לבקש שת משרד הבריאו 

 4 

 5 א רע.  אתם מצליחים ל   כבוד השופט מ' מזוז:  

 6 

 7 עו"ד האוזנר: התקדמנו בהחלט.  

 8 

מזוז:   מ'  השופט  זוכר    כבוד  היה  אני  בנושא    . שנה   40לפני  מה  התקדמנו  שלא  להגיד  אפשר   9אי 

 10 העישון.  

 11 

 12עתירות. עישון במקומות ציבורים, לקח כמה שנים, אח"כ זה היה נושא של    2עו"ד האוזנר: היו  

 13 עישון בטיסות ולא מעשנים יותר.  

 14 
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 1 מתקדמים יפה.    מ' מזוז:    כבוד השופט 

 2 

 3 גם בעתירה זו.    כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר: 

 4 

המקסימום  את  שנשיג  סומך  אני  האוזנר:  מבקשים    . עו"ד  אנחנו  נגד.  המודעות  זה  לנו   5שנשאר 

ב  גדול.  ערך  עם  ציבורי  משאב  כאל  לזה  יתייחס  הבריאות  כמה    2013-שמשרד  המל"מ   6פרסם 

הפרסומות,   שקלים,   5עולות  כב'    מיליון  לנו  אומרת  שווי.  אותו  הם  נגד  שפרסומות  להניח   7ניתן 

מנהלי,  משפט  שלה,  בספר  ארז  ברק  זה   השופטת  ציבורי    מה   8היא  )מצטט(    295עמוד  ב משאב 

 9 כותבת בפרק של שיתוף הציבורי בהליך המנהלי.  

 10 

מזוז:   מ'  השופט  בחודשי    כבוד  שונות  מודעות  הכין  הרי  הבריאות  משרד  המחלוקת,  בעצם   11מה 

למשרד  השנ  קשבת  אוזן  יש  לאדוני  אתכם,  שמעו  ציבורי,  שימוע  לקיים  התחילו  הם  השונים.   12ה 

אין   אבל  נושאים  בהרבה  הקלפים  את  טרפה  שהקורונה  יודעים  כולם  שנים.  הרבה   13הבריאות 

 14מחלוקת. הם מנסים לעשות את המקסימום כפי שהם מבינים לא תמיד זה חופף לגמרי את מה  

אבל  חושבים  או  מבקשים  הם    שאתם  מחלוקת,  אין  שלהם,  הסמכות  את  יש  להם  הכבוד   15בכל 

נושא   זה  בעתירה  באמת  פתוח  שנשאר  היחיד  הנושא  מסייעים.  ואחרים  ואתם  לקדם   16מנסים 

 17הסמכויות אכיפה ובעניין הזה אדוני הביא לפני כמה ימים את הפרוטוקול מהוועדה בכנסת שיש  

 18כפי שהוא היום זה חוק ישן מלפני    סיכום ברור שהוא לכאורה אמור לקדם את הנושא כי החוק 

אכיפה    40 של  פרק  האחרונות  השנים  מעשרים  פחות  לא  בחוקים  שיש  מה  בו  אין   19שנה 

זה פלילית שהיא תמיד תהיה בתחתית סדר  רגולטורית  , האכיפה היחידה  וכו'   20. אכיפה מנהלית 

הי  מבינה.  והכנסת  בבלפור  הפגנות  שוד,  רצח,  יש  עדיין  כי  המשטרה  של  התירה  העדיפויות   21א 

שהיא   מצהירה  הוועדה  )מצטט(  מנהליים  ועיצומים  אכיפה  של  פרק  שתוסיף  חוק  הצעת   22להגיש 

ולקבוע   דווקא את הפקחים של הרשות המקומית  יותר אפקטיבי להסמיך  )יהיה  זה.   23תקדם את 

 24שהקנסות הולכות לרשות המקומית( אין דבר שמזרז יותר את הפיקוח אם היא יודעת שהקנסות  

 25 מאשר פקחים של משרד הבריאות )לא יוצא מזה הרבה(.  הולכות אליה  

 26 

חכם   אין  המקומיות  ברשויות  הבריאות,  משרד  של  הפקחים  לגבי  מסכים  אני  האוזנר:   27עו"ד 

משרד   את  שמחייב  אחר  חוק  העברתי  ציבוריים.  במקומות  בעישון  קיים  וזה  ניסיון   28כבעל 

 29   –הבריאות  

 30 

 31 אדוני.    הכנסת העבירה לא   כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר: 

 32 

 33 קטן בסיפור, יש פה רבים. אני יזמתי את החוק.    די עו"ד האוזנר: אני  

 34 

 35 שם הקנסות הולכות לקופת הרשות?   כבוד השופט מ' מזוז:  

 36 

 37 1983-עו"ד האוזנר: כבר מ 

 38 
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 1 אין אכיפה?   כבוד השופטת י' וילנר: 

 2 

מאוד.   צולעת  האוזנר:  לרשום עו"ד  מעדיפים  הם  ולכן  אנשים  עם  יריבו  לא   3דוחות    פקחים 

 4 .  אנשים פנו למועצות מקומיות וביקשו לבטל את הדוחות, וכך קרה ,  לאנשים שמחנים מכוניות 

 5 

 6זה נושא לדיון בוועדת הכלכלה בכנסת ומשרד הבריאות צריך להגיש תוך    כבוד השופט מ' מזוז:  

אי  הצעה,  משם זמן  ויצא  לדיון  שתוזמנו  ספק  לי  הבנתי  ן  העתירה  את  קראתי  שאני  איך   ,7 

 8מתייחסת לנושא של המודעות ששם זו לא הבעיה האמיתית שם הכלים פשוטים. אתם    שאכיפה 

 9 מדברים יותר על פיצוציות, בני נוער.  

 10 

 11במשרד הבריאות ויקבלו    ישבו הוא ש עו"ד האוזנר: נכון, לגבי המודעות כל מה שאנחנו מבקשים  

 12צטט( כאשר גוף  )מ   306כאשר אתם מקיימים התייעצות כפי שברק ארז מגדירה בעמוד    החלטה. 

בעמוד   פונה  וולונטר   307ציבורי  פחות  זה  אומרת  היא  י היא  זה  מסוג  דיון  מתקיים  כאשר   .13 

בבג"ץ   חשין  השופט  כב'  של  הדין  פסק  את  משרד    2344/98מצטטת  נגד  בריאות  שירותי   14מכבי 

)מצטט(   היא מביאה את ההמשך  האוצר שם השופט חשין הסביר  כל מה שאנחנו מבקשים.   15את 

הסיפור  שמה    של  יחשבו  אם  גמור.  בסדר  ואמרו  שצריך  מה  את  שמעו  באמת  הבא  שבשלב   16הזה 

המודעה  של  הזה  בסיפור  להיום  נכון  גמור,  בסדר  ראוי  או  שווה  לא  אומרים   17בעניין    שאנחנו 

עמדתנו,  את  קיבלו  כן  הם  שנקרא    הקורונה  מה  מבקשים  הם  יותר.  רוצים  לא  החלטה,   18תקבלו 

 19  317ברק ארז בעמוד    ת ו אתנו ועל זה אומרת כבוד השופט לקבל מזכה, קרדיט, על זה שהתייעצ 

 20 זה מה שאנחנו מבקשים.  )מצטט(  

 21 

 22פעת הסמכות לעמדתנו העמדה סבירה  ו ה   –עו"ד אפשטיין: ממש בתמצית, שני סעדים, מודעות  

נקבעו   מכן  לאחר  חודשיים  לתוקפו,  נכנס  שהחוק  לפני  עוד  הסמכות  את  הפעיל   23  12המנכ"ל 

שונים  לחודשים  הערות  מודעות  יש  לעותרים  מומש.  הזה  בעניין  החוק  הופעלה.  הסמכות   ,24 

להפעלת   במקביל  להראות,  המודעות  צריכות  איך  מקבל,  שלהם,  מקצועית  עמדה   25מבחינת 

וזה כלל קול קורא לציבור עם תחרות,    הסמכויות   26ביוני שנה שעברה החל הליך לבחינת העדכון 

אולם   העותרים  כולל  מהציבור  שונים  גורמים  מרץ  נשמעו  מראשית  החל  פברואר  בסוף  קרה   27זה 

תצהיר   חתום  הקורונה,  בעניין  והתעסקות  הגורמים  בשל  נקטע  ראש  המהלך  סגן  התגובה   28על 

 29שירותי בריאות הציבור שלמשרד הבריאות אין את היכולת להשקיע תשומות הנדרשות, בהינתן  

כתבנו   בהם.  התחשבו  העלה  שחברי  ההצעות  עוקב,  המשרד  מודעות,  ויש  סבירה   30שההפעלה 

 31, ישקלו את זה כשיוחדש הליך  בתגובה, הן לגבי התאמת המודעה למוצר ספציפי, סוגי עיתונים 

מכוח  ודעות המ  תקנות  התקנת  בעניין  סעד  התבקש  השני,  הדבר  אפשרות.  אין  הנוכחי  במצב   .32 

לא    15סעיף   האכיפה  סמכויות  וחצי,  שנה  לפני  משמעותית  רפורמה  הייתה  האכיפה,   33לתקנות 

הסביר   לא  וחברי  יורידו  יעלו  לא  התקנות  רלוונטי,  לא  תקנות  להתקנת  הסעד  בחקיקה.   34עוגנו 

 35 כיצד.  

 36 

מ'  השופט  פרק    מזוז:    כבוד  לעשות  הנכון  שהדבר  לחברך  שאמרתי  שכפי  למרות  מדויק  לא   37זה 

לצד   האחרונות  שנה  בעשרים  הרגולטורית  בחקיקה  שיש  כפי  סמכויות  שכולל  מודרני   38אכיפה 
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סעיף   עבירות    2סמכויות.  לקבוע  סמכות  כוללת  תקנות  להתקין  שסמכות  קובע  העונשין   1לחוק 

 2 ועונשים. 

 3 

 4 בחוק.  עו"ד אפשטיין: יש עבירות  

 5 

 6 החוק קובע איסורים.    כבוד השופט מ' מזוז:  

 7 

תקנות.   נדרשו  לא  הזה  העניין  לצורך   . דיווח  על  עבירה  יש  בחוק,  עבירות  יש  אפשטיין:   8עו"ד 

 9 במה שחברי הביא מפרוטוקול הכנסת הקריאה הייתה לקידום.  

 10 

מזוז:   מ'  השופט  בנוש   כבוד  שעסק  לתיקון  המקורית  בהצעה  ידעתי  למיטב  איסור  בזמנו  של   11א 

אכיפה.   סמכויות  של  פרק  גם  כללה  מקורית  הצעה  אבל  בפרטים  עסק  וכו'  עישון  מוצרי   12פרסום 

 13 הוועדה פונה למשרד הבריאות ומבקשת שהוא יגיש, יש לכם עמדה? 

 14 

לנוכח משבר הקורונה לא בראש סדר העדיפויות.    15עו"ד אפשטיין: אין עמדה לגופו. הנושא כרגע 

 16 זה מנוגד להלכה הפסוקה.    זה לא סעד שהתבקש בעתירה, 

 17 

מלצר:  ח'  לנשיאה  המשנה  טעון    כבוד  אכיפה  לעשות  זכותם.  להישמר  צריכה  אבל  צודק   18אדוני 

 19 חקיקה ראשית אבל עדיין צריכה להישאר זכותם גם התקנות בלי חקיקה לא עשיתם.  

 20 

לגמר  דבר שונה  התקנות שלהם הפנה חברי הם  מסכים. החוק מיושם,  אני לא   21י  עו"ד אפשטיין: 

בסעיף   סעיף  9שקשור  לפי  תקנות  של  הסעד   , לחוק  תיקון  מקודם  כן  מוצרים,  סימון  על   22  15ג 

 23 בעתירה לא הובהר ולא ברור איך זה יוכל לסייע.  

 24 

מלצר:  ח'  לנשיאה  המשנה  צודק.    כבוד  אדוני  לגמרי,  בזה  מדויק  לא  זה  פסוקה  להלכה   25מנוגד 

 26 קצת, אבל יש חריגים.  

 27 

 28לא מדברים שבית המשפט ייתן סעד לעשות תקנות, אנחנו שואלים    אנחנו   כבוד השופט מ' מזוז:  

דעות   חילוקי  או  אינטרסים  ניגודי  פה  אין  כי  שאלנו  בסיסמאות.  להצטייר  צריך  לא   29ואדוני 

 30אמתיים, גופים שרוצים לסייע למשרד הבריאות לסייע לציבור. זה שיתוף פעולה שקיים לאורך  

או  סעד  של  בעניין  ולא  שאלה  שאלנו  עצמו  שנים.  הבריאות  משרד  גם  בעצם  שזה  כיוון   31פרטיבי. 

הניסיון   פלילית  היא  שאכיפה  דרוש,  שזה  מבין  הבריאות  ומשרד  אכיפה  פרק  בחוק  לכלול   32יזם 

בשביל   מידי  יותר  נראית  היא  הפלילית,  האכיפה  את  מכבדים  שלא  מלמד  רבים   33בתחומים 

וכלכל  מנהלית  לאכיפה  ברגולציה  מובהק  מעבר  יש  מנהליות.  ש עבירות  כיוון  שאלתי  לכן   34יש  ית 

שבוע   מלפני  הוועדה  של  לקדם,  סיכום  מתכוון  הבריאות  משרד  אם  שאלתי  בנושא,   35שדנה 

 36 לכאורה זה לא אמור להיות נכפה זה משרת גם אתכם.  

 37 



 
 

 

5 

5 

בעתירה   עלו  שלא  דברים  יש  להגיד,  חשוב  גיבש,  טרם  הבריאות  משרד  אפשטיין:   1עו"ד 

 2טים שנוגעים לדרישות שנדרש במסגרת רישוי עסק  במסלולים אחרים. חוק רישוי עסקים יש פרי 

פועל במסלולים אחרים    65וזה משרד הבריאות מקדם, כתבנו בסעיף    3לעתירה. משרד הבריאות 

של   עמדה  גובשה  לא  ראשית  בחקיקה  אכיפה  הסדרי  לגבי  דוגמא.  זה  ואכיפה.  יישום  לקדם   4כן 

 5א  9. חשוב לי לציין שיש סעיף  שאמרנו הם לא רלוונטיות   15משרד הבריאות. התקנות לפי סעיף  

מחויבים   והם  נגד  הודעות  כולל  למפרסמים  דיווח  חובת  וקובע  הדיווח  חובת  על  שמדבר   6לחוק 

הבריאות   משרד  מקפידים.  העיתונים  לראות  יומיומי  דיווח  בקרה,  מאפשר  זה  דיווח   7להעביר 

 8 בסמכויות שיש לו בחוק עוקב. 

 9 

 10מודעות הפרסומת לסיגריות ממשיכות למרות  עו"ד האוזנר: דבר אחד שנשתכח מלב המשיבים,  

 11 הקורונה ראו זה פלא.  

 12 

 13 ראיתי מודעות שיש אזהרה בהקשר לקורונה.    כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר: 

 14 

 15 עו"ד האוזנר: אנחנו ביקשנו.  

 16 

 17 אני יודע. ממשיכות. שערי בית המשפט פתוחים.    כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר: 

 18 

 19 קק להם.  עו"ד האוזנר: אני לא רוצה להזד 

מבקשים  שאנחנו  מה  שכל  זה  לומר  רוצה  שאני  הבריאות   מה  הכל   ממשרד  זה  בסך   20תקשיבו      -, 

 21 לנו.  

 22 

 23 הקשבנו.  אנחנו    כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר: 

 24 

 25לא סתם אמר    -הקורונה   תירוץ   עניין ל זה לא בא לידי ביטוי.  מצד משרד הבריאות  עו"ד האוזנר:  

תירוץ  שום  לכם  יעזור  לא  הוועדה,  מאשר  יו"ר  ומוות  תחלואה  מקרי  לפחות  גורמת  הקורונה   .26 

 27 העישון. אם כך קורונה לא יכולה לשמש תירוץ לאי הפעלת הסמכות.  

 28 

 29אני מציע שתחזרו בכם מן העתירה ותשמרו לכם את הזכויות,    כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר: 

 30 היא תמחק לא תידחה.  

 31 

 32 עו"ד האוזנר: אני מכבד תמיד את הצעות בית המשפט.  

 33 

מזוז:   מ'  השופט  ליזום    כבוד  אפשר  קצת,  יתפנה  הבריאות  משרד  או  תשכח  הקורונה  אם   34בין 

יו"ר   ושל  הוועדה  של  רבה  נכונות  יש  האלה.  הערוצים  את  יודעים  ואתם  פרטית  חוק   35הצעת 

 36 הוועדה כפי שאנחנו רואים. בסוף דרך ארוכה אבל מתקדמים.  

 37 

 38 , הוא יכול ליזום. למר גליק יש נתיבים   כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר: 



 
 

 

6 
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 1 

שיסבירו   רוצה  רק  אני  השתמשו,  לא  למה  זה,  את  וקיבלו  בחוק  רביזיה  ביקשתי  האוזנר:   2עו"ד 

 3 לי.  

 4 

 5הוסיפו את זה כשיקול דעת. הם לא מתנגדים הם אומרים אנחנו בוחנים,    כבוד השופט מ' מזוז:  

 6ודשים, תשומת הלב  שמנו על המדף הם לא אמרו "רעיון רע לא רוצי" הדיאלוג נעצר לפני כמה ח 

 7מוקדשת למשהו אחר שזה יסתיים נבחן את זה. זה לא סיטואציה עימותית. הם לא שוללים את  

 8 הרעיון , לא אישרו אבל בוחנים את זה. בינתיים זה ב"סטנד ביי".  

 9 

 10 עו"ד האוזנר: אפשר לבקש לוח זמנים? 

 11 

 12 לא.    כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר: 

 13 

 14 ראש ההרכב דלתות בית המשפט פתוחות, תוכלו לחזור.    כפי שאמר   כבוד השופט מ' מזוז:  

 15 

 16 ניתן פסק דין.   


