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 לכבוד

 רח"כ צבי האוז

 עדת החוץ והביטחוןהוועדה המשותפת לוויו"ר 

 לעניין הכרזה על מצב חירוםחוק ומשפט ולוועדת החוקה, 

 הכנסת

 ירושלים

 שלום רב,

 בקשת הממשלה לחזור ולהכריז על מצב חירום הנדון:

מצב לחזור ולהכריז על ת הממשלה בבקש 11:30היום בשעה לקראת הדיון  .1

 ו. להגיש חוות דעת ז מתכבדים אנושך שנה נוספת, חירום למ

שעמדתנו היא שאין מקום להאריך את ההכרזה על מצב חירום  רמאנו דיםנק .2

בהכרזה המתמדת על מצב  נה שלמה נוספת. אם בעבר ניתן היה לראותלש

חשף את הקורונה משבר  -אך לא נורא , לא תקין –טכני" עניין כמעט "חירום 

אנו . ה לממשלהשהיא מעניק"צ'ק הפתוח" בהטמונה העמוקה תיות הבעיי

ותקיים פיקוח , לפרק זמן קצר בלבד, כי הוועדה תאריך את ההכרזה יעיםמצ

בניתוק ות הממשלה התקדמעל  –הצוות המשפטי לוועדה כהצעת  –הדוק 

 תבהירשהוועדה אנו מציעים כמו כן, ה, ממצב החירום. החקיקה, התלויה בהכרז

שימוש טמון ברוני העקת הפסול הא -לקח ממשבר הקורונה כ –ה לממשל

לניהול משברים אזרחיים, ותדרוש הבהרה  כבסיסבהכרזה הביטחונית הכללית 

במסגרת משבר להפסיק להסתמך על ההכרזה המתמדת מהממשלה כי בכוונתה 

התקנות שהתקינה עד כה עם פקיעת המאוחר לכל ו –בתוך זמן קצר הקורונה 

 בא. חודש החילת התב

צב חירום ז מבישראל מוכראחת האנומליות של המשפט החוקתי הישראלי היא ש .3

או כמה (שנה מדי ארכת בידי הכנסת ההכרזה מודינה. מתמיד מאז קום המ

במדינה מצב חירום המאיים לשתק  לא משום שיש –בשגרה כעניין ש )חודשים

ונים וצווים ש שנם חוקיםכי עדיין יאת יכולת הפעולה של הרשויות, אלא 
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ים כלל לענייני ביטחון רבים מחוקים וצווים אלה אינם קשור 1שתחולתם תלויה בה.

); 1957-שי"חתצווים לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ה(כמו וחירום 

מזמן הפכו  -) 1979-תשל"טשעת חירום (מעצרים), ה חוק סמכויותאחרים, כמו 

בעקבות לחץ השופטים בבג"ץ  ראל.ינת ישדף המשפטי השגרתי במלחלק מהנו

שנים עבודת מטה זה ממתקיימת , סתנככויות האזרח נ' ההאגודה לז 3091/99

טרם התנהלה בעצלתיים ו עבודה זו אולם –לניתוק חוקים אלה ממצב החירום 

 הושלמה. 

כרזה גם מעניקה לממשלה את הבמצב החירום, ה לוייםהתלבד החוקים מ .4

קה ראשית של גוברות על חקינות שעת חירום, ההסמכות הקיצונית להתקין תק

; שימוש מועט בהנעשה ו מה"יתה "רדוימשך שנים רבות סמכות זו הב הכנסת.

ומטריד  יא התעוררה מחדש והפכה לכלי מרכזיאולם עם פרוץ משבר הקורונה ה

רבות של הותקנו עשרות  24.3.20 מאזהול המשבר. בידי הממשלה לני ביותר

החל  – ת האדםשלכות מובהקות על זכויוי הרגישים בעלאים תקנות, במגוון נוש

רכי דין הגבלת ביקורי עו וכלוסייה ועדמהטלת מגבלות תנועה גורפות על הא

סמך ההכרזה הביטחונית על נו כל התקנות הללו הותק ומשפחות ובבתי הכלא.

לתת את  סת נדרשהנומבלי שהכ מדינהקף מאז קום המצאת בתוהכללית הנ

גם  משבר הקורונה. בשלמצב חירום ספציפי, , אם יש להכריז על דעתה לשאלה

עת ששלה העלה כי שימוש מוגבר בתקנות לבממ ןהליך התקנתן ודפוסי העברת

תרעות חוזרות של רק בעקבות ה ת לקבלת החלטות.חירום אינו הדרך המיטבי

אין לעשות  בהתאם להלכה הפסוקה כיהבהיר אשר  – יועץ המשפטי לממשלהה

שופטי בית לחץ מצד ו - 2לקדם הליך חקיקה בכנסת"ח כשניתן בתקש שימוש

הצעות לעיגון ההסדרים  במרץהחלה הממשלה לקדם  3שפט העליון,המ

 .הנדרשים בחקיקה ראשית

הממשלה להסתמך על ההכרזה הכללית  רשאיתהשאלה אם מבחינה משפטית  .5

שפטית. , שנויה במחלוקת מים אחריםים אזרחימשברטיפול בצורך המתמדת ל

הכרזה לצרכים מגוונים, וניתן של שימוש ב בעייתי במרוצת השנים השתרש נוהג

אשר הכירו באפשרות זו. כך למשל , שופטיםל אמירות שלמצוא בפסיקה 

, שהיא סבורה שהממשלה רשאית להתקין יפריצקבעניין העירה השופטת דורנר 

                                                           

והביטחון מפברואר זה בדיון האחרון בוועדת החוץ ארכת ההכרימוקים שהובאו לההנראו למשל  1
 ).2-3, בעמ' 16.2.2020והביטחון מיום של ועדת החוץ  9קול מס' פרוטו( 2020

בג"ץ כן ראו  .6.4.2020-ו 1.4.2020מיום לראש הממשלה ראו מכתבי היועץ המשפטי לממשלה  2
פריצקי נ' ממשלת  6971/98בג"ץ  );1990( 317) 3, פ"ד מד(משלת ישראלפורז נ' מ 2994/90

 ).1999( 763) 1, פ"ד נג(ישראל
. כמו כן ראו בן מאיר נ' ראש הממשלה 2109/20בג"ץ בעניין  19.3.20ראו צו בית המשפט מיום  3

י (תלו אלה נ' ראש הממשלהעד 2399/20בג"ץ , במסגרת 7.5.2020החלטת בית המשפט מיום 
, התקדמותה בהליכי החקיקה הרלוונטייםבנוגע לעדכנת הודעה מלהגיש למדינה  המורה, ועומד)

ופת פל במצבים המשתנים הנובעים מתקעת המהלך של חקיקת מסגרת המיועדת לטוגע ל"התנובנ
 החירום". 
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עם  4ת.המקוריהכרזה שאינו קשור למצב שהצדיק את הרום "ח גם במצב חיתקש

אין להיזקק לסמכות כי נחרצת, ה להבין עמדתה זו על רקע קביעתהזאת יש 

כאשר הכנסת מנועה מלבצע את תפקידה מפאת מצב להתקין תקש"ח אלא 

חירום אלא אם מצב החירום -נות שעת"אין להתקין תק או כדבריה: .עצמוהחירום 

לחקיקת חוק תיגרם נדרש כי חסימתה של האפשרות  וק. ודוקו:נע חקיקת חומ

כלומר, ניתן להתקין תקנות שעת חירום רק החירום הקיים במדינה. -מצב בקע

הכנסת משותקת, ואין ביכולתה לקיים הליכי  םהחירו-כתוצאה ממצבכאשר 

משבר  עם פרוץהממשלה  עיניעמדה לנגד  מחמירה זואילו אמת מידה  5חקיקה".

אם על סמך ההכרזה בין  –כלל לתקש"ח זקק הייכלה לונה, ספק אם הקור

כך או אחרת,  6דשה וספציפית של הכנסת.כרזה ח, ובין אם על סמך ההכללית

הפסיקה הקיימת על שאלת ההכרזה ניתנה בהקשרים שאינם משקפים מצב 

חירום ממשי, ונראה כי משבר הקורונה דווקא הבהיר את חשיבותה של הכרזה 

טיפול בכה הממשלה על ההכרזה המתמדת בדין נסמאם , השאלה. תנפרד

  7בג"ץ.בקורונה תלויה ועומדת היום ב

החירום בישראל היא מתמדת מטשטשת את הדרך האנומלי לפיו שעת  המצב .6

נכון שלה הממ את חוק יסוד:הנכונה ברמה המשפטית להפעלת מצב החירום. 

ה סמכות הממשלחירום כתנאי להפעלת  כדורש הכרזה ספציפית על מצבלפרש 

כי אין להתקין תקש"ח ואין להפעיל ות, ורשחוק היסוד קובע מפלהתקין תקש"ח. 

לאור כוחן של  8".במידה שמצב החירום מחייב זאתהסדרים, אלא " מכוחן

ספציפית  יש לעמוד על הסמכה ירום לפגוע במיוחד בזכויות האדם,תקנות שעת ח

ת אזרחיות האמנה בדבר זכויוגם  תמש בכלי זה.ת של הכנסת להשומפורש

על מצב חירום חתומה מדינת ישראל, מחייבת הכרזה פרטנית  עליהניות, ומדי

  9של מדינה לפי האמנה.ובותיה וקיותם של הסדרים, הגורעים מחכתנאי לח

תמודדות עם לה כללית קבועהעל הכרזה ממשלה ות המכת, הסמכל מקום אולם .7

 –ים "טכניים" מכל שכן, הכרזה המוארכת מטעלא  – דוגמת הקורונהמשבר 

להחליט אם משלה הפקיד בידי הכנסת את הסמכות חוק יסוד: המרצויה. איננה 

העברת נקיטה בצעד הקיצוני של , המצדיקות סיבות הספציפיותהנמתקיימות 

רונה הכנסת ה הקון להניח, שבמקרניתגם אם . קה לידי הממשלהסמכות החקי

בו  –יקוח תהליך הפ יתה נעתרת לבקשת הממשלה להכריז על מצב חירום,יה

 –חיצות המהלך דיון בנק, ומתקיים הממשלה נדרשת להציג את הצורך המדוי
                                                           

 ת דעתה של השופטת דורנר., חוופריצקיעניין  4
 (הדגש במקור). לחוות דעתה 6שם, פס'  5
רק כשהכנסת משותקת בגלל מצב החירום תקין תקש"ח ניתן לה הלפי –זו י עמדה כ, יש הסבורים 6
, 447 ספר דורית בינישאריאל בנדור "מצבי חירום"  . ראו:היוםגם ת את המצב המשפטי משקפ -

 .)2018טוב, אהרן ברק ושחר ליפשיץ, עורכים, -סימן-(קרן אזולאי, איתי בר 468-464
 ).מד(תלוי ועו לעיל 2399/20ץ "בג 7
 וד.לחוק היס 39סעיף  8
 אמנה.ל 4ראו סעיף  9
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ד לשורש מהותי, היורתור על שלב זה הוא פגם וי. בעל משמעות מהותיתהינו 

 ובין הממשלה. וחות בין הכנסת וביזור הכעקרון הפרדת הרשויות 

בדמוקרטיות חסת המיו החשיבות הרבהעולה  מסקירה השוואתית שערכנו .8

, גם במשבר חמור דוגמת על התנהלות הממשלהנטרית לבקרה פרלמאחרות 

רפת, צ(. מבין המדינות שנסקרו חיוני לשמירה על שלטון החוקכתנאי  -הקורונה 

אה דוגמא של מדינה לא נמצ –) שוודיה, טייוואןספרד, , אירלנדבריטניה, גרמניה, 

רום לצורך בצעת נסמכה על הכרזה כללית או מתמדת על מצב חיהמבה הרשות 

 התמודדות עם המשבר. 

הסיר ולהכרזה המתמדת על מצב חירום פגם הטמון בל הגיעה העת לשים לקץ .9

יש להאריך את שלה. לאור האמור, ל המממעל שולחנה ש 'ק הפתוח"את ה"צ

מות הממשלה התקד דוק עלפיקוח הקיום תוך ההכרזה לפרק זמן קצר בלבד, 

סבורים כי בניתוק החקיקה התלויה בה. כמו כן, כאמור בפתח מכתב זה, אנו 

שימוש בונית שהבעייתיות העקראת להבהיר לממשלה  מתפקידה של הוועדה

 אנו גם. ברים אזרחייםלניהול מש בהכרזה הביטחונית הכללית כ"צ'ק פתוח"

דה לבחון מחדש את ההסדרים שפטי של הוועלקריאת הצוות הממצטרפים 

: הממשלה לעניין הפיקוח הפרלמנטרי על תקנות שעת הקבועים בחוק יסוד

 .חירום

 

 

 בכבוד ובברכה,

    

 

 ו"ד לילה מרגליתע

התוכנית לביטחון חוקרת, 

 לאומי ודמוקרטיה

 המכון הישראלי לדמוקרטיה
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