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  בבית המשפט העליון

  בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

  

  

  

  580162634' מס. ר. עארגון מנהלי בריכות שחייה    :העותר

 3777723-050. טל,  בתל אביב4ג "יל' מסמ, ד יפעת סולל"כ עוה"באמצעות ב

com.gmail@solel.yifat 0544626939.  תל אביב טל24רבעה הא' מרח, ד ערן לב"ועוה 

  il.net.netvision@levcohen 6959613-1533. פקס

  

  –נ ג ד  -

  

  ממשלת ישראל. 1  :המשיבים

  ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו. 2    

  רושליםדין בי- סלאח א' רח, שניהם באמצעות פרקליטות המדינה

  03-6844201.  פקס03-6844222. טל,  תל אביב19הארבע '  מרחמרכז השלטון המקומי. 3    

  

  צו בינייםלמתן עתירה דחופה למתן צו על תנאי ו

 הגבלת –נגיף הקורונה החדש (עתירה זו עניינה הוראת צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום 

יה החל מיום י לפיו תיאסר פתיחתן של בריכות שח2020-ף"התש, )2' מס( (שינוי התוספת לחוק) (פעילות

 בארץ או ,כל מוסד אחרשל זאת למרות שאין כל חוות דעת של משרד הבריאות או , 14:00הפרסום בשעה 

 לפיו שחייה בבריכה עלולה להביא להדבקה בנגיף הקורונה ולמרות שהאיסור אינו חל על בריכות ,בעולם

  .לימוד או על בריכות של בתי מלון, לצורך אימוןשנועדו 

 ופוגע בפרנסתם של  נעשה באורח מפלה,כמו גם את חופש העיסוק, מגביל את חירות הפרט, לעניין זה, הצו

ובעיקר , בלתי מידתי,  אלף עובדים באופן ישיר ושל מאות או אלפי ספקי שירותים וזאת באופן גורף120

  .ת הקורונהבאופן שאינו מגן כלל מפני מגיפ, לענייננו

כבוד בית המשפט מתבקש בזאת להורות למשיבים ליתן טעם מדוע בחרו להורות על סגירה מוחלטת של 

תוך , אשר יאפשרו פעילות חלקית, מבלי לאפשר פעילות במסגרת קריטריונים ולו נוקשים, הבריכות

  .שמירת מרחק והגבלת מספר המבלים במקום

  

עד , במתכונת התו הסגול, שיאפשר את פתיחת הבריכות, ייםכן מתבקש כבוד בית המשפט ליתן צו בינ

 שהחלטה משמעה, שבועיותר מבאשר הפסקת פעילות הבריכות למשך , לקבלת החלטה בסעד העיקרי

באשר העלויות של פתיחה כאמור , תהא חסרת משמעות,  במועד מאוחר יותרלפתוח מחדש את הבריכות

חלק גדול ש, מדובר בהוצאה, ת הפועלות רק בחודשי הקיץ וכשעסקינן בבריכו-₪ יגיעו לעשרות אלפי 

  .והכל כמפורט להלן .א יוכלו לעמוד בהמהעסקים ל
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  הצדדים. א

 בריכות 3600 -בהם כ,  אתרים1250-המאגדת מנהלים של למעלה מ, העותר הוא עמותה .1

 .שחייה פעילות

 

לסגור שוב את ו את ההחלטה אשר קיבל, הם ממשלת ישראל והעומד בראשה 2- ו1המשיבים  .2

המצביעה על כך שבריכות , בריכות השחייה וזאת למרות שאין כל חוות דעת אפידמיולוגית

השחייה מייצרות חשש להדבקה בנגיף הקורונה ולמעשה קיימות חוות דעת רבות המצביעות 

שהכלור המצוי במים הורג את הנגיף ולמרות שבאותה אבחת קולמוס אישרו את , על כך

 בריכות השחייה לצרכים של ספורט ולימוד וכן את בריכות השחייה של המשך הפעלתן של

 .למרות שאין כל הבדל בדרכי פעולתן מבחינה בריאותית או אחרת, המלונות

  

אשר מפעילות חלק בלתי מבוטל מבריכות השחייה ,  הוא איגוד של רשויות מקומיות3המשיב  .3

 התבטא בתקשורת באשר לחוסר אשר העומד בראשו, ואמונות על האינטרסים של התושבים

 .ההגיון שבסגירת בריכות השחייה והפגיעה שבהחלטה זו באינטרס הציבורי ובתושבי הערים

  

  רקע. ב

באשר . של התפרצות הקורונה בישראל" הגל השני" החל מה שמכונה 2020בתחילת יולי  .4

טה החלי, מספר הנדבקים היומי החל לעלות לסביבות אלף נשאי קורונה חדשים ביום

ישנות וזאת על -  על שורת מיגבלות חדשות או חדשות2020 ביולי 7הממשלה בישיבתה ביום 

 . כאמורמנת להביא לעצירת ההדבקה

 

רוב . פועל בחודשי הקיץ בלבד, שמנהליהן מאוגדים במסגרת העותר, רוב בריכות השחייה .5

 .הפעילות הכלכלית מתבצעת בין החודשים יוני לספטמבר

  

 27ביום . הוחל גם על בריכות השחייה, אפריל-ים בישראל בחודשים מרץהסגר הכללי שהתקי .6

לפיה ניתן לשוב ולפתוח את בריכות ,  קיבלו מנהלי בריכות השחייה הודעה2020במאי 

אשר , דרישת עמידה בתנאי התו הסגוללפתיחת בריכות השחייה כללו ההנחיות . השחייה

שישה מטרים רבועים בין כל שוחה לשוחה שמירה על מרחק של לעניין בריכות שחייה משמעו 

 . בין השוהים בשטח שמחוץ לבריכה10ושמירה על מרחק של 

 

  . רבים לכל בריכה₪ בהשקעה של עשרות אלפי , נפתחו בריכות השחייה, בכפוף להנחיות הללו .7

  

נגיף הקורונה החדש ( הוצא צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום 2020 ביולי 7ביום  .8

 5 תיקון לסעיף 1' ובו נקבע בס, 2020-ף"התש, )2' מס( (שינוי התוספת לחוק) ( הגבלת פעילות–

בריכת " ,"טיפול במים"ו" בריכה טיפולית": למעט, הכולל חיוב של סגירת בריכות השחייה
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ספורטאי החבר באיגוד או  ריכת שחייה לצורך אימון של ספורטאי שהוא ובשחייה בבית מלון

 ."טהספור דרתם בחוקבהתאחדות כהג

  

   . לא צורפה לצו כל הצדקה לאפלייה הטבועה בו כאמור .9

  

  גיף הקורונהנהעדר קשר בין בריכות השחייה להפצת . ג

דבק בנגיף יזוהתה אפשרות להבישראל או בעולם שטוען כי , לא נמצא גוף העוסק בבריאות .10

 ידוע כיעיל בחיסול , המצוי בבריכות שחייה, הכלור, יתירה מזאת. הקורונה באמצעות מים

הסיכון בבריכות שחייה זהה לסיכון בכל אתר בו מבקרים רבים והוא נובע אך ורק מן . הנגיף

 .עיטוש או שיעול של אדם הנושא את הנגיף, החשש להמצא בקירבת נשימה

 

 : CDC – Center for Disease Control and Prevention - ביולי קובע ה1בעדכון מיום  .11

“The places we visit to swim, play, and relax in water 

include beaches — swim areas in oceans, lakes, and 

other natural bodies of water — and pools, water 

playgrounds, and hot tubs. There is no evidence that 

SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, can 

spread to “people through water in these places. 

  

  .'נספח א                  .ב"רצ

 

 על שמירתל ו'הארגון קובע כי הסיכון העיקרי הוא מחוץ למים וממליץ על שימוש באלכוג .12

 .ריחוק סביבתי מחוץ למים

  

כי שחייה בבריכות המתוחזקות כראוי אינה עלולה ,  גם הואארגון הבריאות העולמי קבע .13

איזורים צפופים ובכלל זה בארגון ממליצים להמנע מ. דבקות בנגיף הקורונהילהביא לה

 .איזורים צפופים בבריכות

  .'נספח ב                  . ב"רצ

  

כי קיים חשש להדבקות בקורונה במהלך שחייה , טועןגם משרד הבריאות הישראלי לא  .14

 .אשר ידוע כי נדבק בנגיף בבריכת שחייה,  ואין בנמצא ולו נשא קורונה מאומת יחידבבריכה
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  הטיעון המשפטי. ה

   העדר תשתית ראייתית לסיכון של הידבקות בקורונה בבריכות השחייה–ם בהליך פגמי. 1. ה

. רשות מינהלית מחוייבת לקבל החלטותיה על בסיס תשתית עובדתית ברורה ככל הניתן .15

") צ יורונט"בג: "להלן(' שרת התקשורת ואח' מ נ"בע) 1992(יורונט קווי זהב  987/94צ "בבג

המגדיר את התהליך שנדרשת , מתווה בן ארבעה חלקים) כתוארו אז(השופט זמיר ' קבע כב

   : כדלקמן, רשות לבצע טרם קבלת החלטה

  

.  הרשות המנהלית צריכה לאסוף את הנתונים הנדרשים לקבלת ההחלטה–איסוף הנתונים . א

. מיהות הרשות ונסיבות המקרה, לפי מהות הסמכות, לצורך זה עליה לפעול באופן סביר

האם (ש מציין כי בחינת שלב זה "ביהמ.  כך גם איסוף הנתונים–פשוט כאשר מדובר במקרה 

תלוי באופי המקרה וכי יש מקרים בהם מותנית ההחלטה ) יידרש איסוף פשוט או מורכב

בה משולבים נתונים שנשאבו מתחומי מדע או , בבדיקה של מערכת מקרים מורכבת

  ").צ ברגר"בג: "להלן, שר הפנים' נ' ואח ברגר 297/82צ "לעניין זה מפנה לבג(טכנולוגיה שונים 

  

 באיסוף הנתונים חייבת הרשות המנהלית להבדיל בין נתונים השייכים –השייכות לעניין . ב

השיקולים , ורק הם, הנתונים השייכים לעניין הם. לעניין לבין נתונים שאינם שייכים לעניין

  .העובדות וקבלת ההחלטההענייניים שאותם רשאית הרשות לקחת בחשבון לצורך קביעת 

  

 לא כל נתון השייך לעניין ראוי לבוא בחשבון שיקוליה של הרשות –אמינות הנתונים . ג

. צריך שהנתון יעמוד במבחן הראיה המנהלית, כדי שהרשות תוכל להתבסס על נתון. המנהלית

ית הוא מאפשר לרשות המנהלית לקחת בחשבון גם ראיות שאינן קבילות בב. זהו מבחן גמיש

. לא כל שמועה פורחת די בה כבסיס להשתית עליו ממצא, עם זאת. כגון עדות שמיעה, המשפט

 הרשות המנהלית רשאית לסמוך על נתונים הנוגעים לעניין –מדובר במבחן של סבירות 

  .שרשות סבירה הייתה סומכת עליהם לצורך קבלת החלטה בעניין העומד על הפרק

  

 התשתית העובדתית צריכה להיות מוצקה במידה –כה  על פי ההל–ראיות מהותיות . ד

.  גם הוא מבחן של סבירות–המבחן לגבי מהי מידה מספקת . מספקת כדי לתמוך בהחלטה

תשתית העובדות צריכה להיות כזאת שרשות סבירה הייתה מסתמכת עליה לצורך , היינו

: ב והמכונה שם"הנהוג אף בארה, מדובר במבחן הראיות המהותיות. קבלת ההחלטה הנכונה

substantial evidence rule . מידת הסבירות מחייבת כי המשקל של הנתונים שלפני הרשות

פגיעה קשה . יהיה כבד יותר ככל שההחלטה המנהלית מורכבת יותר או פגיעתה קשה יותר

  ."במיוחד בזכות יסוד צריכה להתבסס על נתונים מהימנים ומשכנעים במיוחד

  

להוות  נתונים או כל ראיות המעידים על כך שבריכות שחייה עלולות במקרה הנדון אין כל .16

  לא נמצא בזירה הבינלאומית, יתירה מזאת. מוקד להדבקה
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 אינה תואמת את התשתית המעוגנת בתקנות שעת החירוםההחלטה  .מוסד הטוען כאמור

העובדתית ובהתאם אינה סבירה ואינה עומדת בכללי המינהל התקין לקבלת החלטה 

במאה , החלטה הפוגעת באופן קיצוני הן בבעלי הבריכותעסקינן ב,  יתירה מזאת.הליתמינ

, בריכותהשוחים ב, םינבספקים התלויים בהן לשם פרנסתם ובצרכ, ים אלף עובדיהןרועש

 .אשר נאלצים לוותר על מרכיב מרכזי בפעילותם הגופנית

 

ת דעת אפידמיולוגית מבלי שעומדת כל חוו, התקבלה כאמור, ההחלטה נשוא עתירה זו .17

לא אך . הקובעת כי קיים קשר כאמור בין שחייה בבריכה לבין עליה בסיכון לקבל קורונה

למרות כל . הורג את הנגיף,  השחייהבריכותכי הכלור המצוי בכל , אלא שנכתב לא אחת,זאת

 .הוצאה ההוראה השרירותית נשוא הליך זה, האמור לעיל

  

  חופש העיסוקב פגיעה –הטיעון המשפטי . 2. ה

  : קובע כי, חופק העיסוק:  לחוק יסוד3סעיף   .16

מקצוע או , כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק"

  ."משלח יד

 
הדגיש בית , )7.12.06, פורסם בנבו (ממשלת ישראל' נ' ינס ואח'פולגת ג 9722/04ץ "בבג .17

  :של חופש העיסוקחשיבותו משפט נכבד זה את 

ק הוא ביסודו חופש הנתון לאדם לפעול בעסקיו בלא חופש העיסו"

זוהי במהותה זכות . בין מצד פרטים אחרים ובין מצד השלטון, הפרעה

שנועדה להבטיח לאדם מרחב מחיה משלו בלא , בעלת אופי הגנתי

  ..."בלא התערבות המדינה ובלא התערבות אחרים, הפרעה

ולידה את הזכות שה, הוא משקף את הזכות הטבעית הנתונה לאדם"... 

כל עוד הוא אינו אסור על , לעסוק במשלח יד שבחר לעצמו, החוקתית

שר ' רנו נ' בז491/צ "בג(וחובת המדינה שלא להפריע לכך , פי החוק

  )."80 ד ב"פ, המשטרה

  

  :חופש העיסוק קובע כדלקמן:  לחוק יסוד6סעיף ' ס .18

להפקיע זמנית , יסוד זה- חירום לשנות חוק- שעת-  בכוחן של תקנותאין

  .את תוקפו או לקבוע בו תנאים

  

באשר הן פוגעות בזכויות . ההחלטות הנתקפות בעתירה זו התקבלו כחלק מתקנות לשעת חירום .19

אינן תקפות וכי יש להעדיף על פניהן , הרי שיש לקבוע כי ההחלטות כאמור, המוגנות בחוק היסוד

 .את ההוראות הקבועות בחוק היסוד
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 כן רק תוך עמידה בכללי פסקת הרי שהיה לעשות, גם לו ניתן היה להגביל את הוראות חוק היסוד  .20

 :4המעוגנים בסעיף , ההגבלה

אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת "

או לפי , ובמידה שאינה עולה על הנדרש, שנועד לתכלית ראויה, ישראל

  ."חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו

 

  הולם את ערכיה של מדינת ישראל–תנאי פיסקת ההגבלה 

אשר , מצדיק קבלת החלטות קשות, כמו שאר מדינות העולם, מצב החירום אליו נקלעה ישראל .21

הולמות , לעניין זה ההחלטות שנתקבלו. מגבילות את דרך ההתנהלות התקינה של תושבי הארץ

 . את ערכיה של מדינת ישראל

 

  תכלית ראויה-תנאי פיסקה ההגבלה 

הממשלה ביקשה לתת מענה לצורך להגן על אזרחי נראה כי ? האם תכלית החקיקה הינה ראויה .22

על . בעת התפרצותה מחדש של המגיפה וביקשה לעשות כן בכל הדרכים העומדות לרשותה, ישראל

  . כן מדובר אכן בתכלית ראויה

  הקשר הרציונאלי

אין כל חוות דעת , כאמור–האם קיים קשר רציונלי בין תיקוני החקיקה לבין המטרה המוצהרת  .23

, באשר כך. לא בישראל ולא במקום כלשהו בעולם, יםוגית הקובעת כי הנגיף עובר במאפידמיול

אינה יוצרת קשר רציונלי בינה לבין , נראה כי החלטה לפיה בריכות השחייה יסגרו לחלוטין

 .התכלית הראויה אותה היא אמורה להשיג

  

  המבחן שפגיעתו הקטנה ביותר

ך שימוש בבריכות עם מיגבלות בהתאם לידוע אפשר המשמבלי ל, החלטה גורפת הבאשר נקבע .24

כאמצעים להפחתת הסיכון להידבקות בנגיף ובכלל זה יצירת ריחוק הן בעת השחייה והן בעת 

 .הרי שההחלטה אינה תואמת את חוק היסוד, השהייה בשטחים שמחוץ למים

  

מספר את , להגביל את מספר השוחים, אין כל מניעה לקבוע קריטריונים לפעילות, כאמור  .25

אך מניעת שימוש טוטאלית אינה עומדת , את המרחקים בין האנשים, השוהים במרחב כולו

 .במבחן האמור

  

אשר עיקר עבודתם ולרובם רוב חודשי , על כל אלה יש להוסיף את העובדה שעסקינן בעסקים  .26

 .הם בחודשי הקיץ ועל כן הפגיעה הכלכלית בהם דוקא בחודשים האמורים היא אנושה, עבודתם
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   מבחן המידתיות במובן הצר

, אין צורך במבחני המשנה ובכל זאת, באשר קבענו כי לא מדובר במבחן שפגיעתו הקטנה ביותר .27

לענין זה . נציין כי מבחן זה עניינו יחס ראוי בין  התועלת הצומחת מן החקיקה לבין פגיעתה בזכות

  : כדלקמן', ד שר האוצר ואחנג" כן לזקן "5321/14צ "בב, המשנה לנשיאה רובינשטיין' כתב כב

  

משני " בעל אופי שונה"ועליו נאמר כי הוא , מבחן זה ערכי במהותו"

הואיל ואינו מתמקד אך באמצעי להשגת , מבחני המשנה הקודמים

עדאלה   058276/ץ "בג(המטרה אלא גם בזכות הנפגעת אגב השימוש בו 

, 1) 1(ד סב"פ, שר הביטחון'  המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי נ-

26) 2006.((   

  

אשר אין כל קשר מוכח בינה לבין התכלית אותה , בלתי מידתית, אין כל מקום לאשר פגיעה גורפת .28

 אלף איש לפרנסה בעת בה המשק 120 כאמור עסקינן בפגיעה בזכותם של .היא מתיימרת להשיג

 .כולו במשבר כלכלי קשה

  

, כויות של בעלי הבריכות ושל העובדים בהןאלא שהאמצעי האמור פוגע לא אך בז, לא אך זאת .29

הן בדרך של בילוי והן בדרך של , הצורכים את שירותי הבריכה, אלא גם בזכויות אנשים רבים

 .שמירה על כושר ועל בריאותם

  

  אפליה אסורה בין בריכות השחייה הפרטיות לבריכות בבתי המלון. 3.ה

ריאות לפיה נגיף הקורונה מועבר במים לא אך שאין חוות דעת אפידמיולוגית בידי משרד הב .30

הרי שאותה הממשלה אשר אוסרת פתיחתן של בריכות , ועלולים להדבק בו שחיינים בעת שחייתם

 לשם אימון שחיינים –השחייה הפרטיות החריגה מהאיסור סוגים אחרים של בריכות שחייה 

 .או לימודי שחייה וכן את בריכות בתי המלון, מקצועיים

  

כי בריכות המיועדות לאימון או ללימוד הן בעלות רמת סיכון , ן לטעון במידה מסויימתבעוד שנית  .31

הרי שאין כל הבדל בסוג הפעילות בין , נמוכה יותר בשל רציפות העבודה עם אותם האנשים

 .הבריכות הפרטיות לבין הבריכות הפועלות בבתי המלון

  

כפי שנעשה ,  באמצעות רכישת כרטיס,חלק מבתי המלון מאפשרים כניסה לבריכות, יתירה מזאת .32

 .שנסגרו בצו זה, בבריכות הפרטיות והציבוריות

  

הרי שאין , כי שחיינים עלולים להדבק בקורונה בעת רחצה בבריכת השחייה, לו היה חשש ממשי .33

מלונות להמשיך ולהפעיל את בריכות השחייה זה יתכן כי היתה ממשלת ישראל מתירה ל

  .שבבעלותם



 8

  

כי אין כל הבדל בין בריכות בתי , הודו אלה, יגי העותר עם שר הבריאות ועם סגנובפגישתם של נצ .34

היא לחצים , הסיבה היחידה לאבחנה בין שני סוגים אלה. המלון לבין בריכות השחייה הפרטיות

 .שמקורם בלחצים כלכליים, פוליטיים

  

ון יסוד מראשית הוא הוכר כעיקר. עיקרון השוויון הוא אחד מיסודות שיטת המשפט בישראל  .35

, הוכר כעיקרון חוקתי, כבוד האדם וחירותו: ימיה של מדינת ישראל ומעת חקיקתו של חוק יסוד

בספרו פרשנות , כך כתב הנשיא בדימוס ברק. שאושר בעשרות פסיקות של בית המשפט העליון

  : במשפט

  

בגזירת השוויון מכבוד האדם יש כדי להגשים את הוראתה של פסקת "

 –כבוד האדם ,  ובענייננו–לפיה זכויות האדם בישראל , סודעקרונות הי

כן יש בכך כדי לתת ביטוי להוראותה . מושתתות על ההכרה בערך האדם

לפיה יש לכבד את זכויות היסוד של האדם , של פסקת עקרונות היסוד

הכרזה זו נותנת ". ברוח העקרונות שבהכרזה על מדינת ישראל"בישראל 

תקיים שוויון "היא קובעת כי מדינת ישראל . ויוןמשקל כבד לעקרון השו

זאת ". גזע ומין, זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת

 מביא לידי –הגוזר ממנו את השוויון , פירוש זה של כבוד האדם: ועוד

  ."כך שניתן ביטוי לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

  .425' בע, כרך שלישי, פרשנות במשפט, ברק.א

  

. הצו נשוא הליך זה קובע אפלייה בין בריכות ציבוריות לבין בריכות המצויות בשטח בית מלון .36

, כבוד האדם וחירותו ואינה עומדת בתנאי פיסקת ההגבלה: אפלייה זו הינה בניגוד לחוק יסוד

 .כמפורט להלן

  

 נוספת לעניין זה האפלייה בין מי ,בנוסף על האפלייה האסורה בין סוגים שונים של בעלי עסקים .37

בתי המלון הממשיכים להפעיל את בריכות . שהוא תושב קבע בעירו לבין מי שמגיע אליה כתייר

לא מחוץ , אם כי בימים אלה(המגיעים מחוץ לעיר , השחייה שבשטחם נותנים מענה לתיירים

רטיס ולהכנס לבריכה חלק מבתי המלון מאפשרים גם למי שאינם תיירים במלון לרכוש כ). לארץ

מוצאים עצמם מול שוקת , כך נוצר מצב בו מי שרכשו בכסף רב מנוי לבריכות הפרטיות. שבשטחם

 .יכולים לרכוש כרטיסים ולהכנס אל בריכות המלונות, בעוד מי שיכולים להרשות לעצמם, שבורה

  

 של בתי המלון כל עסקינן אם כן גם באפליה על רקע מצב כלכלי והעדפה בלתי סבירה ובלתי הוגנת .38

 .אשר אינם רשאים עוד לתת שירות לציבור, הבריכות ומרכזי הספורט המקומיים
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  ההבדל בין הגל הראשון לגל השני של התפרצות הקורונה בישראל. ו

שעסקינן במשבר בן , רב היה הנסתר על הגלוי והיתה תחושה" הגל הראשון"בעוד בתקופת  .39

בהתאם ניתן להכניס את כל המשק לסגר לפרק זמן קצר אשר ימהר להסתיים ו, חודשים ספורים

הערכות . כי לא מדובר בעניין שיחלוף מהר כל כך, אנו יודעים היום, "עד אחרי שיעבור זעם"

אין מקום לשתק , באשר כך. זהירות מדברות על שנה שלמה בה אנו נגזרים עוד לחיות עם הנגיף

שיאפשר , גופנית סדירה ויש ליצור איזוניםאת המשק לחלוטין ולמנוע מתושבי לקיים פעילות 

 .לצד סיכון מינימלי, המשך חיים פעילים

 

גופנית בחוץ מוגבלת בשל החום נדמה כי לאור העובדה שאנו מצויים בלב הקיץ וכי פעילות  .40

מסוכנים הרי שהשחייה היא מהענפים ה, ופעילות גופנית במקומות סגורים מוגבלת בגלל המגיפה

ומדובר ממילא במקומות בהם כח אדם המותאם להבהרת  ,ור הורג את הנגיףהכל, כאמור. פחות

השטחים שסביב הבריכה מהווים חלק משמעותי , כי בערים רבות, לא למותר לציין. נהלים

 וגם השהייה באויר הפתוח –מהריאה הירוקה ומגיעים לנפוש בהם גם מי שאינם בהכרח שחיינים 

 .דרושה לניהול חיים תקינים

  

 של מגיפת ממשלת ישראל נתפסה בהפתעה מול הגל השני,  שהיו בידהלמרות הנתוניםכי נראה  .41

שלא על בסיס היא קיבלה החלטות ,  ובמקום לפעול באופן מדוד ומותאם לנסיבותהקורונה

  . תשתית עובדתית ובאופן המנוגד לעיקרון השוויון

 

  צו בינייםמתן בקשה ל

באשר הדיון ייקבע , שאין צורך בצו ביניים, כי ייטעןלהניח ניתן , באשר עסקינן בעתירה דחופה .42

 , במהרה והנזק שימים ספורים בהם לא יפעלו בריכות השחייה אינו גדול

 . אולם לא כך הדבר

 

, סכום זה מורכב ממים. ח" אלף ש50-60 -פתיחת בריכות השחייה הצריכה השקעה של כ .43

צריך לנקות , ת להחזיק בריכה במצב שמישעל מנ. שירותים נלווים ועוד, כימיקלים לניקוי הבריכה

 באם בריכה כאמור אינה מנוקה .₪ אלף 15 -כאחזקה שבועית כאמור עולה . על בסיס יומיאותה 

 .במשך כשבוע עולה בה ירוקת ואין עוד אפשרות לעשות בה שימוש

  

יין לא וההשקעות לפני כחודש בלבד עד,  שקליםבעלי הבריכות הפסידו עשרות אלפי, נכון לעכשיו .44

בעלי בריכות השחייה מנסים בעת הזו לצמצם הפסדים ועל . הוחזרו בשל הפעילות החלקית בלבד

 . שיעמיקו את החובות, לא מתבצעות פעולות אחזקה יקרות, כן

  

 ובאשר  - בהמשך פעילות בריכות השחייה ובאשר נראה כי לא קיים סיכון ממשי, בנסיבות אלה  .45

הרי ,  ראיה לכך שלא קיים סיכון של ממש–  חלק מהבריכותהממשלה עצמה מאפשרת פעולתן של
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שיש מקום להעדיף את האינטרס הציבורי של הותרת הבריכות פתוחות עד לקבלת הכרעה 

 .בשאלות שמעלה עתירה זו

  לסיכום

באשר אין כל חוות דעת אפידמיולוגית הקובעת כי ניתן להדבק בנגיף הקורונה באמצעות שהיה  .46

של חיוב סגירת טוטאלית של כלל , מקום לנקוט בצעד הקיצוני והבלתי מידתיאין , בבריכת שחייה

 .בריכות השחייה

 

 ואף לקבוע מיגבלות כפי שנעשה בחודשים האחרונים, ניתן בהחלט לקבוע מיגבלות וקריטריונים .47

 . בין הרוחצים בתוך המים ומחוצה להםכי לא תהיה הדבקה , על מנת להבטיח, חמורות יותר

  

 אלף 120מביאים לפגיעה בלתי מידתית בפרנסתם של לכל הפחות , יצוניים כאמורהצעדים הק .48

במצב הנוכחי של המשק . באופן עקיף, עובדים באופן ישיר ועוד מספר מאות או אלפים של ספקים

 .מדובר בעובדים שלא ימצאו עבודה חלופית ויפלו כנטל נוסף על כתפי המדינה

  

המבקשים , מצד הצרכניםגם , בריכות השחייהפעלתן של בנוסף קיים אינטרס ציבורי בהמשך ה .49

 .להמשיך לחיות חיים תקינים פחות או יותר בצד המגיפה

  

יש ליצור את האיזונים , להמשך מספר חודשים רבככל הנראה באשר עסקינן במצב שעומד  .50

 .הראויים ולא להתפס להחלטות שאינן מגובות בשיקול דעת רציונלי

  

שימנע קריסה כללית של העוסקים בענף זה ולא יהפוך החלטה , ו בינייםהנסיבות מחייבות מתן צ .51

 .כאמור במועד מאוחר יותר לחסרת משמעות

  

  .כבוד בית המשפט מתבקש ליתן הוראות כאמור בכותרת ולקבוע את התיק לדיון דחוף .52

  

  

  

  

  ד"עו, יפעת סולל

  כ העותר"    ב
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Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
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What you need to know
Stay home if you are sick.

Stay at least 6 feet away, both in and out of the water, from people you
don’t live with.

Wear a cloth face covering when you are not in the water.

Wash your hands often and don’t share items with people you don’t live
with.

The places we visit to swim, play, and relax in water include beaches — swim areas in oceans, lakes, and other natural bodies
of water — and pools, water playgrounds, and hot tubs. There is no evidence that SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-
19, can spread to people through water in these places.

The virus is thought to spread mostly
person-to-person, by respiratory droplets
released when an infected person
coughs, sneezes, or talks. These droplets
can land in the mouths or noses of
people who are nearby or possibly be
inhaled into the lungs. The virus might
also spread to hands from a
contaminated surface and then to the
nose, mouth, or possibly eyes. Infected
people can spread the virus whether or
not they have symptoms.

Fortunately, there are several actions you
can take to reduce your risk of getting or
spreading the virus when you go to public
swim areas, such as beaches, pools,
water playgrounds, and hot tubs.

Before you go

Stay home if you have symptoms of COVID-19, have been diagnosed with COVID-19, are waiting for COVID-19 test
results, or were recently exposed to someone with COVID-19.

Check to see if the public swim area, pool, water playground, or hot tub has steps in place to prevent the spread of the
virus.

Bring supplies that help you and others stay healthy—for example, a cloth face covering (or two, for each person, in case
one gets wet), hand sanitizer with at least 60% alcohol, disinfectant wipes, tissues, and paper towels.

Use social distancing in and out of the water

Whether you’re in or out of the water, stay at least 6 feet away from people you don’t live with.

Avoid crowded swim areas, beaches, pools, water playgrounds, and hot tubs where you cannot stay 6 feet away from
others.

In or out ofthe water, stay at least 6 feet away from people you don’t live with

https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/aquatic-venues.html#anchor_1589978994218
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html


7/9/2020 Visiting Beaches and Pools | COVID-19 | CDC

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/beaches-pools.html 2/2

others.

Wear a cloth face covering

Wear cloth face coverings when you are not in the water.
Do not place a cloth face covering on children
younger than 2 years of age or on anyone who has
trouble breathing or is unconscious, incapacitated, or
otherwise unable to remove the cover without help.

Face coverings are especially important when physical
distancing is hard.

Wash hands often and avoid sharing items
Wash your hands with soap and water for at least 20
seconds, especially before eating or drinking and when
you arrive and leave the swim area. If soap and water are
not available, use hand sanitizer with at least 60% alcohol
and rub until your hands are dry.

Hand sanitizers are not as e�ective when hands are
visibly dirty or greasy, so wipe sand or dirt o� before applying it.

Avoid sharing items, such as food, equipment, toys, and supplies, with people who don’t live with you.

If you are not wearing your cloth face covering, make sure to cover coughs and sneezes with a tissue or inside of your
elbow, throw the tissue in the trash, and wash your hands immediately, or if soap and water are not available, use hand
sanitizer.

Check out more information on how to protect yourself and others. Know the symptoms of COVID-19, and contact your
health care provider if you develop symptoms.

Swimming does carry some health and safety risks. Visit CDC’s Healthy Swimming website for information to help you prevent
illness and drowning, so you can safely enjoy the fun and health bene�ts of swimming.

Wear clothface coverings when you are not in the water

Other Resources

Considerations for Public Aquatic Venues

Healthy Swimming Steps for Pools, Water Playgrounds, and
Hot Tubs

Considerations for Public Beaches

Healthy Swimming Steps for Beaches

Guidance for Park Administrators
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