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הנדון: תזכיר חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת 
 2020-שעה) התשף

 אנו מתכבדים להגיב לתזכיר הנדון. 

, בעיקר למודל המוצעלהתייחס  , בשלב זה,אנו מבקשים, המצומצם במסגרת סד הזמנים

 לסוגיית האכיפה.  בפירוט סבכללותו, וכן להתייח לתהליך התקנת התקנות

, של הסמכת הממשלה להתקין תקנות באופן רחב, שאינו דורש כל המודל המוצע ,לטעמנו

חוטא לתכלית התזכיר שהוא החלפת אישור בכנסת לא למצב החירום ולא לתקנות עצמן, 

משטר תקנות שעת החירום ב"חקיקה ראשית". שכן גם לפי המודל המוצע, עדיין כל 

קה היא למסור בידי הממשלה שקול דעת רחב ביותר באשר להפעלת שעת שעושה החקי

היקף הפגיעה בזכויות האדם. שום סמכות שתמסר בידי הממשלה לא וביחס להחירום, 

היא  האמתית של התזכיר דורשת אישור של הכנסת או ועדה בכנסת. דומה כי תכליתו

ותקנו בחודשים להסמיך את הממשלה להמשיך ולהתקין מחדש את כל התקנות שה

שעלו מתהליך התקנת  אין בתזכיר ביטוי כלשהו ללקחים שנלמדו או לליקוייםהאחרונים. 

, המצב הקיים בשימור ובהארכת מדובר למעשה ולצורך לתקנם. התקנות בחודשים אלה

יש מקום לחשיבה מחדש, ובוודאי שיש לאפשר ש זאת, שעה .תחת אצטלה של שינוי

כך מתחייב מאופיין  , כפי שנפרט בהמשך.דרת הסמכויותבהסלכנסת חלק מהותי יותר 

  אפשר.החמור של הפגיעות בזכויות האדם שהחוק מ

 

 הערה מקדימה

, 28.5אנו מבקשים למחות על האופן בו פורסם התזכיר, ערב החג ביום חמישי,  .1

של . לאחר מספר חודשים 1.6כאשר המועד האחרון להגשת תגובות הוא יום שני, 

פורט בתזכיר, היה מספיק זמן לפרסם שכפי קנות שעת חירום, ניהול משטר ת

תזכיר בזמן סביר המאפשר יותר מיום עבודה אחד על מנת שהציבור יוכל להגיב 

תפקיד אנו בטוחים שלא היתה בכך כוונת מכוון, אך מעשה זה משדר זלזול ב עליו.

דרוש  זה אמון .ופוגע באמון הציבור בתהליךבהליך החקיקה תגובות הציבור 

יכבד את הדינים שייקבעו וינהג לפיהם, כדי שהציבור במיוחד בעת הנוכחית, 

טוב עשה שר המשפטים שהאריך את זמן  .ההגבלות הרבות המוטלות עליולמרות 

 לדאוג שכך ייעשה מלכתחילה. היה מקום התגובה במספר ימים נוספים, אך 



 

 

 

  האם מדובר באמת בהסמכה בחקיקה ראשית?

י אכן הסדרת הסמכויות המיוחדות שנובעות ממשבר הקורונה אנו סבורים כ .2

ם חוקתית. אין מקובבחינה ולמעשה הכרחי  ,מהלך מתבקשהיא בחקיקה ראשית 

להסתמך על רשות מחוקקת שפועלת כסדרה,  , שיש בובמשטר דמוקרטי מתפקד

שנדרשת החלפת תקנות שעת החירום לאורך זמן. מכאן, תקנות שעת החירום 

ח והחודשים של התקנות מכשלושת לא רק משום שמגבלת  - יתבחקיקה ראש

ח ההגבלה המהותית ומכגם , אלא פקועלעומדת  לחוק יסוד הממשלה 39סעיף 

  .על נחיצות השימוש באמצעי של תקנות שעת החירום

זאת? לשיטתנו, התזכיר כפי עומד בדרישה האם תזכיר החוק אכן  –השאלה היא  .3

 לממשלה. הוא למעשה מבקש להעביר, שוב, נדרשלא עומד ברף השמנוסח כעת, 

את הסמכות להתקין תקנות דומות לתקנות שעת החירום שתוקנו במסגרת ה"גל 

 חודשים.  עשרהעד של  מסגרת זמןהראשון" של הקורונה, והפעם למשך 

מפורטות בו, אך  הסמכויות וההגבלותאכן, מדובר בחקיקה ראשית, ואכן סוגי  .4

, ומאפשרות מעטות ורזותהן עדיין  יקול הדעת השלטוניהקבועות על שהגבלות ה

 אדם יסודיות בכול תחומי החיים.בזכויות  פגיעות קשותבלשון כללית מאד לפגוע 

באופן  .שעת חירום לחקיקה ראשיתמתקנות בכך יש "עקיפה" של הצורך לעבור 

הפעלת הכרזת מצב החירום,  שליבית וטההחלטה הקונסטיט ,אפקטיבי
תתפרק בכך בידי הממשלה באופן מוחלט.  יהיו –יקפן, משכן, וכו' ההגבלות, ה

את ההסדרים הסדיר בחקיקה הסמכות ל -סמכות מרכזית שלהמהכנסת 

, בשם ציבור האזרחים, את האיזונים לערוך נושא חשוב וחיוני, כלומרהראשוניים ב

ם, כמו המורכבים והעדינים בין האינטרס הציבורי בבריאות הציבור לבין זכויות אד

  חירות התנועה, חירות הפעולה, חופש הביטוי וחופש העיסוק.

אכן, ההכרזה והתקנות "יונחו על שולחן ועדה מועדות הכנסת", שתוכל לבטלן. אך  .5

של חקיקת משנה לפני כניסתה  לאישור, ואפילו לא ראשיתלחקיקה  מיוןבכך אין ד

ת ועדובתקנות השל אש מראישור  ככלל ידרשי, . אנו מציעים כי לכל הפחותלתוקף

במקרים  . לכניסת התקנות לתוקףכתנאי המיוחדת למשבר הקורונה  הכנסת

ייכנסו , הדרושה בהם לא ניתן לכנס את הוועדה במהירותומיוחדים דחופים 

בפרק הזמן  עדהולא יאושרו פוזיטיבית בו ואםלתוקף מותלה של כשבוע,  התקנות

צורך בחקיקה ראשית במשמעותה הסדר כזה מאזן את ה .1פקע תוקפןי – הזה

הוא מגשים  למציאות משתנה.  ההרגילה מול הצורך בהיערכות ובתגובה מהיר

                                                           

-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א9ו, למשל, ההסדר להכרזת מצב מיוחד בעורף לפי ס' רא 1
לחוק שירות המילואים,  8או ההסדר לקריאה לשירות מילואים בשעת חירום לפי ס'  1951

 .2008-התשס"ח



 

 

שכן הכנסת היא  –חקיקה ראשית לפחות באופן חלקי את תכלית הדרישה ל

שמאשרת את הפעלתו  (אמנם במתכונת חלקית) והיא המסגרת שחוקקה את חוק

כי בעת התקנת התקנות תפרסם  קבחו לקבועמוצע הקונקרטית. באותו הקשר, 

מקבלי  שעמדו בפניוהמידע קולים את השי הממשלה באתר האינטרנט שלה

 בחוק .  כן מן הראוי לקבועהמיוחדות בחוק בסמכויותכאשר עשו שימוש  ההחלטות

את  שבעת בקשת האישור מוועדת הכנסת, תציג הממשלה ותפרסם לציבור גם

הצפויות מהמגבלות או הקונקרטיות תועלות , העלויות והשנבחנו החלופות השונות

 . רק כךהמוקנות בתקנות לממשלה והפגיעות בזכויות שהן מאפשרות הסמכויותמ

רק כך יוכל הציבור לקיים דיון משמעותי  .כנסת לקבל החלטה מושכלתתוכל ה

את  כדי להבטיח תהכרחיהשקיפות הזו  ולהשתכנע בנחיצות ההגבלות. בעניין

 .תההגבלויבוד אמון הציבור ואת כ

 הכרזת מצב החירום

באופן עקרוני, העובדה כי התקנות החדשות יסתמכו על הכרזת מצב חירום  .6

ישראל מיום קיומה  שבו מצויה הביטחוני ספציפית, ולא על סמך "מצב החירום"

מותנית בכך  2היא התפתחות חיובית. הכרזת מצב החירום הקבועה בסעיף 

 בריאות אתרמה המסכנת בנגיף הקורונה  להתפשטותגבוהה סבירות קיימת "ש

האיום בצורה מצומצמת יותר.  טיב וחומרתם שיש לאפיין את יסבוראנו  ."הציבור

פסק הדין בקשר להרחבת סמכויות בדרך אפשרית היא הניסוח של הנשיאה חיות 

בן מאיר נ' ראש הממשלה). תנאי  2109/20("סכנה חמורה ומיידית" בג"ץ  השב"כ

המגבילה באופן הסדרה קריטי, שכן אחרת אין שום הצדקה ל המיידיות הוא

ולא בחקיקה ראשית  ––תקנות שתתקין הרשות המבצעת משמעותי זכויות יסוד ב

התנאי "רמה המסכנת את בריאות הציבור" נעדר ממד של בנוסף,  ספציפית.

לשיטתנו, גם הכרזה זו, וכל  חומרת הסכנה, ולכן מעניק סמכות רחבה מדי.

העברת כחלק מהמהלך של  -לה, חייבת להיות מאושרת בוועדת הכנסתהארכה ש

 .הסמכות מן המחוקק אל הרשות המבצעת

("הוראות מעבר") כי בעצם חקיקת החוק  18יש לתהות על הצורך לקבוע בסעיף  .7

(מאז  יום 45, למשך 2 שנקבעה בסעיף על מצב חירום בריאותי יש משום הכרזה

הפעלתו במצב חירום  את וק נועד רק לאפשר. שכן אם החכניסת החוק לתוקף)

האופי המלאכותי של  אמיתי, מדוע חקיקתו יוצרת חזקה חלוטה שאכן זה המצב?

מביע יחס בלתי רציני לקיומו של מצב חירום כתנאי לסמכויות מיוחדות הוראה זו 

 תבוא אחרישהכרזת מצב חירום  ת עליו. מתחייבלולחשיבות ההכרזה המושכ

הרלבנטיים, ועל יסוד שכנוע  , לאור הנתוניםשל המצב עדכניתו בחינה מהותית

  שמידיות וחומרת האיום אינם מאפשרים להתמודד אתו באמצעים רגילים.

 הסמכות להתקין תקנות ותהליך התקנתן



 

 

התקנת התקנות. התנאי לסמכות הממשלה להתקין לעוסק בסמכות  3סעיף  .8

 ההדבקה אתלמנוע רוש כדי כי הדבר ד האם שוכנעמנוסח בצורה רחבה ביותר "

להגן על אוכלוסיות או  את היקף התחלואה לצמצם, ו, לצמצם את התפשטותבנגיף

מניעת הדבקה . יש לצמצם את העילה להתקנת התקנות לכך שמדובר ב"בסיכון

מפני  המערכת הרפואיתל ע והגנהת הסיכון והגנה על אוכלוסינרחבת בנגיף, 

. קשה למצוא הצדקה טות המגפהשיבוש חמור בפעולתה כתוצאה מהתפש

לפגיעה כה קשה בכלכלה ובזכויות האדם, אם לא מדובר בתכליות מצומצמות 

 אלה.

לחוק יסוד:  33לפי ס' החוק לא קובע דבר על תהליך התקנת התקנות בממשלה. .9

הממשלה, הממשלה רשאית לאצול לשר סמכות המוקנית לה, למעט סמכות 

כי סמכויות בפירוש ש לכתוב בחוק זה שבחוק יסוד. כדי למנוע תוצאה זו י

על פי פרסומים שונים, חלק מתקנות  .הממשלה להתקין תקנות אינן ניתנו לאצילה

תהליך לא מיטבי,  אומצו לאחרשעת החירום שעסקו בקורונה בתקופה האחרונה 

וזאת בלשון המעטה, של התקנה. לשיטתנו, לא יתכן כי תהליך התקנת התקנות 

יכלול "סבב טלפוני" של שרים בשעות מאוחרות, ללא כל אפשרות לשקול חלופות, 

מאפשרות  39ח סעיף ולקיים דיון ענייני וכדומה. גם אם תקנות שעת חירום מכ

ראשית בקשר ח חקיקה ושעת חירום מכ תהליך כזה מטבען, ראוי שהתקנת תקנות

ומסודר, שיש בו תשתית של  ת החלטות מושכלהליך קבלב תיעשהלקורונה 

שמיעת נציגי המשרדים הנוגעים לדבר ומומחים שונים בתחומים הרלבנטיים, וכול 

יש לזכור שמדובר  אלה בטרם קבלת החלטה.נחשפים לעמדות  המחליטים השרים

יקת משנה), ועקרון ההשתתפות החל בחקיקה בחקיקה לכל דבר (גם אם חק

אין  סקי) חייב לחול, מקל וחומר, על חקיקת משנה בממשלה.נקוויטי ץבג"בכנסת (

למעשה ראש הממשלה ומספר שרים מצומצם הוא שמקבל את ש זה תקין

(שהיא כביכול קבלת  "הצבעה" באישון ליל ורק לאחר מכן מתבצעת ,ההחלטה

(שרוב  הקודמת ההחלטהבחון  את מכלול רכיבי שלא יכולה באמת ל ההחלטה)

. על החוק לקבוע הליך מוסדר להתקנת התקנות השרים לא היו שותפים לה)

הליך המאפשר לכל השרים שמצביעים על  – תייעצותהה, לרבות שלב בממשלה

להעלות  - ולהשתתף באופן פעיל בדיון התקנות להיות מודעים לכל השלכותיהם

 .הסתייגויות וחלופות

אשר תורכב מצוות מומחים כולל , ועדה מלווה ציבוריתכמו כן, ראוי לשקול הקמת  .10

בראשה יעמוד רופא מומחה בבריאות הציבור בעל ניסיון בהחלטות שנציגי ציבור, 

מסוג זה, אשר תקבל נגישות בזמן אמת לכל המידע הרלוונטי ותוכל לשמש כגורם 

כל החלטה תלווה בפרסום של חוות . ראוי כי רמבקר, לצורך שמירה על אמון הציבו

הן לתועלת האפשרית של  (בשפה קריאה ונגישה)  תתייחסדעת מטעם מומחים, ש

ההחלטה מבחינת מניעת ההדבקה והן לעלות האפשרית מבחינת ההשפעות 



 

 

הבריאותיות, חברתיות וכלכליות, תוך התייחסות לאוכלוסיות שונות. חוות הדעת 

 . יבורתצורף לפני ההחלטה ותפורסם לצ

 הערה באשר ל"אזור מוגבל"

לתזכיר קובע שורה של מגבלות, החלות ככלל באזור המוכרז כ"אזור  10סעיף  .11

לרבות איסור גורף על יציאה מהבית, למעט לצרכים הספציפיים  -מוגבל" 

(י) לתזכיר נקבע כי "הכריזה ועדת שרים 10המפורטים בסעיף. לצד זאת, בסעיף 

לצורך השגת מטרות ההכרזה אין צורך בהחלת על אזור מוגבל, וראתה כי 

ההגבלות האמורות בסעיף קטן (ח) או שנקבעו לפי סעיף קטן (ט) במלואן, וזאת 

בהתאם לנסיבות הקיימות באזור המוגבל, ובכלל זה השיקולים הבריאותיים, 

מאפייני התחלואה באזור, יכולת האכיפה, מאפייני האוכלוסייה ומאפייני הרשות 

שאית היא לקבוע בהכרזה כי ההגבלות האמורות בסעיף קטן (ח) או המקומית, ר

שנקבעו לפי סעיף קטן (ט), כולן או חלקן לא יחולו וכן לקבוע הקלות נוספות ביחס 

חופש התנועה, זכותו של  -להגבלות אלה." לאור זכויות האדם העומדות על הפרק 

אין זה ראוי לקבוע  -ד אדם לצאת מביתו ושלא להיות נתון למעין "מעצר בית", ועו

ברירת מחדל לפיה הכרזה על אזור מוגבל גוררת שורה ארוכה של הגבלות, 

ברירת ולהסמיך את ועדת השרים, כעניין שבשיקול דעת, לאפשר "הקלות". 
המחדל צריכה להיות בדיוק הפוכה: בכל מקרה ספציפי על ועדת השרים 

המגבלות הספציפיות  מה הן -על סמך מידע ונתונים רלוונטיים  -לקבוע 
ואסור לה בשום פנים ואופן  -הדרושות באופן הכרחי למילוי אחר מטרות הסגר 

. קביעה אחרת נוגדת באופן מובהק את להטיל מגבלות שאינן דרושות כאמור

 עקרון המידתיות.

 

 אכיפה

קובע את הסמכות לממשלה לקבוע עבירה פלילית בתקנות, על אף  11סעיף  .12

לחוק העונשין. לטעמנו אין שום סיבה לחרוג מההגבלה בסעיף (ב) 2האמור בסעיף 

מובן מאליו שיש צורך  –לפחות באשר לחקיקה פלילית  .(ב) בחוק העונשין2

עדה בכנסת. מכל מקום, אנו סבורים שדי בעבירות ובומראש באישור התקנות 

כל מעשה חמור מספיק יכול במקרים המתאימים ממילא, מנהליות בתחום זה. 

), וכל סירוב לפעול בהתאם 218 יףכדי הפצת מחלה לפי חוק העונשין (סע לעלות

 287לפי סעיף  ,להוראות שוטרים או פקחים יכול לעלות כדי הפרת הוראה חוקית

  לחוק העונשין. 

תזכיר החוק מציין, כי "מאחר שלא ניתן להתאים את הסמכות הנדרשת לצורך  .13

ה בתקנות שעת החירום, מוצע אכיפת הוראה ספציפית בחוק עצמו, כפי שנעש

של סמכויות למטרות פיקוח על הוראות התקנות  'ערכות'לעגן בחקיקה ראשית 



 

 

גם אם קיים אולם השונות ואכיפתן, בהתאם לתחומי התקנות הקבועים בחוק". 

לקבוע בתקנות את הסמכויות הספציפיות שיינתנו לגורמי רצון לאפשר לממשלה 

עדיין על ה"ערכה" להיות  -קונקרטיות שיוטלו האכיפה לצורך אכיפת המגבלות ה

אם יש צורך בהטלת מגבלות החלטה בניגוד ל הרבה יותר מפורטת וספציפית.

לגביה יש הצדקה לאפשר לממשלה גמישות מסוימת  –ים וספציפיות במועד מס

, אין כל סיבה שלא ניתן להכריע מראש –כדי להגיב במהירות להתפתחויות בשטח 

במתווה הספציפי של הסמכויות שיינתנו, ובאיזון העקרוני  ,ויבהליך חקיקה רא

שמירה על זכויות האדם. כפי צורך בבין הצורך האכיפתי ובין השיתקיים המדויק 

לאכיפת כללית  שלא היינו מעלים על דעתנו להעניק לממשלה "ערכת" סמכויות 

עלת מבלי לקבוע בחקיקה ראשית את התנאים הספציפיים להפ –הדין הפלילי 

מדובר בהסדרים ראשוניים מדרגה . כאןאין כל הצדקה לעשות זאת  -הסמכויות 

בן מאיר  2109/20בג"ץ  ראשונה, הפוגעים בצורה משמעותית בזכויות אדם (השוו:

והנסיבות  העילותיש לעגן בחוק עצמו את  בהתאם לכך. נ' ראש הממשלה)

ולא  –פציפיות הקונקרטיות, המצדיקות הפעלתן של כל אחת מהסמכויות הס

 . הוקית של הממשלה, בלחץ הזמן של שעת החירום-ה אדלהותיר זאת לקביע

 12) לקבל "כל מידע" מאדם, לפי סעיף 2(ד) (12באשר לסמכות לפי סעיף  .14

לתזכיר, מדובר בסמכות רחבה ביותר, בוודאי כאשר אינה מופעלת בידי שוטרים 

ם בביצוע חקירות של עדים. שאינם מורגליעובדי ציבור אלא בידי טווח רחב של 

תגבר על זכותו של אדם שלא להפליל המובן מאליו גם שתקנה כזו לא אמורה ל

 את עצמו, וכן חסיונות ראייתים אחרים. 

להעניק מקום כל אין  , אנו סבורים כי)3(ד) ( 12באשר לסמכות לפי סעיף  .15

יהם של את הסמכות הכללית להיכנס לבת –או לגורמי אכיפה אחרים  –לשוטרים 

המאפשר כניסה קיים צורך בקביעת הסדר ייחודי של וככ אנשים במסגרת החוק.

יש לעגן מפורשות בחוק את  -במקרים חריגים וקיצוניים  –ם של אנשים ילבת

ולהתנות את המצדיקים הפעלת סמכות חריגה זו,  הספציפיים והעילותהתנאים 

סמכות להכנס למקום יש לאסור על מתן כמו כן . מסמיך צו שיפוטיב הכניסה

 מגורים לשם אכיפה, למי שאינו שוטר. 

את כל סמכויותיהם אמורים השוטרים ובעלי הסמכות האחרים שיש לקבוע בפירוש  .16

 להפעיל לתכלית ראויה, בסבירות ומידתיות. 

) יש לציין בפירוש כי לא יעשה שימוש 3(ה)( 12ח לפי סעיף ובאשר להפעלת כ .17

 לחיים, או לפגיעה בגוף או בבריאות. בכח שיש בו כדי לגרום סכנה 

, אנו סבורים שההסמכה "להורות לאדם לבצע פעולה 6(ז)  12באשר לסעיף  .18

. , בהיותה כללית ועמומה לחלוטיןאחרת" אינה סבירה ונוגדת את עקרון החוקיות

  .ח חקיקה ראשיתומכ יכולה להיחשב להסמכה היא איננה



 

 

 הקבלה למגבלות על תקנות שעת חירום

קבוע בצורה ברורה כי המגבלות החלות על תקנות לשעת חירום (לפי סעיף יש ל .19

ח חוק זה. אין סיבה ו(ה) לחוק יסוד הממשלה יחולו גם על תקנות מכ39-(ד) ו 39

ל ותקנות שעת חירום רגילות. ככאשר לח חזק יותר מושדווקא לתקנות אלה יהיה כ

  חקיקה רגילה.שאין מנוס מחריגה מהגבלות אלה, הדבר חייב להיעשות ב

 

 סיכום

משטר של תקנות שעת חירום המבוססות על הסמכה מבורכת: מעבר מ תכליתותזכיר זה 

כללית ביותר בחוק יסוד הממשלה, לסמכויות המוגדרות בחקיקה ראשית. עם זאת, לטעמנו 

גם המודל המוצע וגם בפרטים, בכל הקשור לסמכויות האכיפה, התזכיר לא מגשים את 

שאיר שיקול דעת רחב מדי בידי הממשלה, ומעט מדי פיקוח, אם בכלל, בידי מטרתו, והוא מ

 הכנסת, וזאת יש לתקן. 
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