
 

 

 2020, בדצמבר 9       

 לכבוד

 ממשלת ישראל 

 ח"כ יעקב אשר, יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט

 

 שלום רב,

 

 הנדון: תקנות "סגר לילי"

 

תקנת תקנות הקובעות "סגר לילי" ארצי, וזאת בניגוד להמלצת הכי אנו סבורים 

 בניגוד לחוק סמכויות הקורונה, תעמודמומחי משרד הבריאות ומומחים נוספים, 

רק כאשר שוכנעה שיש בכך כדי הטיל מגבלות מכוחו את הממשלה ל המסמיך

כמו כן, תקנות  למנוע הדבקות, וכן לאחר ששקלה את הפגיעה בזכויות ובמשק.

ו התקנת התקנות נלכן לטענת כאלה יעמדו בניגוד חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. 

  ביקורת שיפוטית. יותקנו התקנות לא יוכלו לעמוד ב ם, ואהינה בחוסר סמכות

 

 מהות התקנות

כך על  ,בממשלהמוצעות לאישור שהנן וט הקורונה נשאושרו בקביהתקנות  .1

תנועת האזרחים במדינה  יגבילו מפגשים ואת ,הפרסומים בתקשורת פי

ועד לשעות הבוקר, במתכונת דומה ל"סגר" שהופעל  צ"משעות אחההחל 

 אוקטובר. -במדינה במהלך חודש ספטמבר

 לפי חוק הקורונההסמכות  .2

)א( לחוק הקורונה הממשלה רשאית, בזמן מצב חירום בשל  4לפי סעיף 

נגיף הקורונה, ובכפוף לאישור הכנסת )בדיעבד(, להתקין תקנות לפי 

התקנות המגבילות פעילות במרחב  יותקנולחוק )מכוחם  6-12סעיפים 

 הציבורי בשעות הערב(, אך ורק אם התקיימו התנאים הבאים:



 

 

וכנעה כי הדבר דרוש לשם מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בקרב "אם ש

הציבור וצמצום התפשטותו, צמצום היקף התחלואה או הגנה על 

אוכלוסיות בסיכון, והכול רק לתקופה ובמידה הדרושות לצורך השגת 

המטרות האמורות, לאחר שנשקלו חלופות להשגתן, הפגיעה בזכויות 

 .וההשפעות על המשק"

 

ולי הדיונים בממשלה הם חסויים, אין לנו אלא להתייחס קוטמשום שפרו .3

המתייחסים לעמדות המומחים שהוצגו  בתקשורת שהובאולציטוטים 

בכירי משרד ידי -הדיווחים בדבר העמדות שהוצגו על. על פי בקבינט

ת תחום בריאות הציבור שרון וי, ראשהבריאות, ובהם מנכ"ל המשרד חזי ל

חלקם התנגדו בפירוש למהלך  –רים נוספים בכיומומחים אלרעי פרייס, 

הזה שכן הוא עלול להביא לצפיפות גדולה יותר במרחבים ציבוריים בשעות 

סברו שאינו יעיל או שהשפעתו האחר טרם כניסת הסגר לתוקף, וחלקם 

כמו כן צוטטה התנגדותו של ממלא מקום המפכ"ל, בטענה תהיה זניחה. 

 . 1פקטיביתלא אקשה ושאכיפה של סגר כזה תהיה 

במצב כזה, אנו מתקשים להבין על סמך מה הממשלה "שוכנעה כי הדבר  .4

דרוש וגו'". זהו מצב שבו בבירור הממשלה פועלת ללא סמכות: אף גורם 

מקצועי לא סבר שיש בצעדים המוצעים כדי למנוע הדבקה ולצמצם את 

מניעת הדבקה זניחה אינה צולחת פשטותו, ואם חלקם סבר כך, מובן שהת

החוק "במידה הדרושה לצורך השגת  ףת מבחן המידתיות המגולם בסעיא

המטרות האמורות, לאחר שנשקלו חלופות להשגתן, הפגיעה בזכויות 

שההיפך הוא הנכון. לא נשקלו קיים חשש  –וההשפעות על המשק" 

הפגיעה בזכויות וההשפעות על המשק, והתקבלה החלטה שלא מבוססת 

לא נשמע ה בניגוד לחוות הדעת המקצועיות. על חוות דעת מקצועית ולמעש

שום הסבר גם, מדוע הממשלה לא מגבילה את תקנות ה"הסגר בינתיים 

גם ייקל על המשטרה צעד ש – הלילי" רק לאזורים בהם התחלואה גבוהה

אכן הממשלה היא הגוף לעומת אכיפה במדינה כולה.  - לאכוף את התקנות

ק, במפורש, הגביל את שיקול המחליט ולא מומחי הבריאות. אלא שהחו

בהכרח,  –הדעת של הממשלה, ותבע ממנה לפעול אך ורק כאשר שוכנעה 

שהצעדים יביאו להשגת  -על בסיס תשתית עובדתית שהוצגה בפניה 

המטרות, ולכן אסר עליה לפעול במקרים אחרים. התעלמות מוחלטת 

                                                           

, N12אושר? עידן סימון,  –העוצר הלילי שנעצר וחזר: איך הרעיון שכמעט כולם התנגדו לו  1

8.12.20 . 



 

 

ולכן  –מעמדת גורמי המקצוע אינה עומדת בקנה אחד עם הדרישה הזאת 

 לשיטתנו התקנות הותקנו בחוסר סמכות. 

 

 מהות הפגיעה בזכויות, וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו

ויות יסוד במדינה דמוקרטית: חופש נזכיר שוב כי ההחלטה תפגע בשלל זכ .5

השתתפות בטקסים דתיים חופש הדת )במיוחד העיסוק, חופש התנועה, 

( וזכויות רבות נוספות. אנו לרגע לא ובחג המולד חג החנוכהמהלך ב

מזלזלים בחומרתה של מגפת הקורונה, או במצב התחלואה בישראל במצב 

ת המוצעות בתקנות כדי גורמי המקצוע סבורים שיש בהגבלוכאשר הנוכחי. 

לתרום משמעותית לעצירת המגיפה, ניתן להצדיק צעדים רבים, על אף 

פגיעתם הקשה בזכויות האדם. אך במצב שבו חוות הדעת המקצועיות 

גם לפי חוק הקורונה, אך גם  –שוללות את התועלת, אסור לפגוע בזכויות 

להיות מידתית,  לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו: הפגיעה בזכויות חייבת

תנאי הקשר הרציונלי: האם נכלל בראש וראשונה המידתיות מבחן ובתוך 

פסקי דין שעסקו, לאחרונה, הפגיעה יכולה ועשויה להשיג את מטרתה. 

בבית המשפט העליון בהגבלות הקורונה הדגישו זאת, כך מפי השופט 

ות והביקורת גם כשנגיף הקורונה מתהלך ברחובותינו המוזות אינן שותק"עמית : 

הפרלמנטרית והשיפוטית אינן נאלמות דום. בימים אלה של מצב חירום, ובמיוחד 

בימים אלה, היד אינה צריכה להיות קלה על ההדק, והפגיעה בזכויות יסוד חוקתיות 

המנהל הקהילתי רמות  20/2491צריכה להיות מידתית וממוקדת ככל שניתן" )בג"ץ 

(. בפסק הדין שעסק בסגר שהוטל 14.4.2020אלון נ' ממשלת ישראל )

בספטמבר, קבע בית המשפט שאין זה מתפקידו להכריע במחלוקת בין 

מומחים שונים. אך בהחלטתו שם בית המשפט משקל מכריע על קביעת 

של מומחי משרד הבריאות כחוליה קריטית בשרשרת קבלת ההחלטות 

 ,ין מגוון הדעותאין זה מתפקידו של בית משפט זה להכריע בבממשלה ובכנסת: "

לא כל שכן להכתיב מדיניות. משימה זו שמורה לרשות המוסמכת ובעלת המומחיות 

דבר. בענייננו, הגורמים המוסמכים אמרו את דברם, הממשלה קיבלה החלטה על ב

הטלת סגר במתווה המפורט בתקנות הסגר, והתקנות אושרו על ידי ועדת חוקה, חוק 

 . 2(24.9.20גרנות נ' ראש הממשלה.  6575/20" )בגצ .ומשפט של הכנסת

                                                           

 U.S. No 20A87 ROMAN CATHOLIC 592 ,של בית המשפט העליון האמריקאיראו גם גישתו  2

DIOCESE OF BROOKLYN, NEW YORK v. ANDREW M. CUOMO, GOVERNOR OF NEW YORK ,

את סגירת בתי התפילה בניו יורק, ללא תשתית עובדתית מספקת. פסק דין זה זכה  מנעאשר 

ציפי שבפניו, אך חשיבותו באמירה העקרונית, באשר ליישום המבחן על המקרה הספלביקורת קשה 

  באשר להגבלת זכויות בזמן מגיפה.  



 

 

 

של  חוות דעת וגם לאאמפיריים נתונים לא הוצגו לציבור במקרה דנן,  .6

הסבורים שתהיה בכך תרומה משמעותית, המצדיקה את רלוונטיים מומחים 

 הפגיעה הקשה בזכויות. 

 

להיות לא חוקיות לפי חוק שהתקנתם נשקלת נחזות במצב זה, התקנות  .7

 וקתיות לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.הקורונה, ולא ח

 

יש לציין עוד, שהתקנת תקנות בניגוד לעמדת המומחים תורמת עוד לחוסר  .8

אמון הציבור בצעדי הממשלה, שעלול לגרום לאי ציות ולזלזול בתקנות 

ובחוק. השיקול של אמון הציבור הוא שיקול מכריע והוא חשוב בכדי לגייס 

 את הציבור למאבק במגפה. 

 

. 

  לתקנות המוצעות. על כן, אנו מתנגדים 

 בכבוד רב, 

 

  

 

 

 ד"ר עמיר פוקס  פרופ' מרדכי קרמניצר  פרופ' יובל שני 

 המכון הישראלי לדמוקרטיה          

 

  


