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והארכת תוקף התקנות הפוגעות בחופש   ' חוק הקורונה'-ל 2מס'  תיקון 
 : לקט עמדותהמחאה 

 

המ   14.10.2020ביום   דיון קיים  לדמוקרטיה  הישראלי  ל  כון  התיקון  )חוק  -בנושא  הקורונה'  'חוק 

  –  2020(,  2תש"ף( )תיקון מספר  -סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה

הוראותיו אפשרו לממשלה לסייג בצורה  ( אשר נתקבל בספטמבר האחרון ואשר  '2'תיקון מספר    –להלן  

משמעותית שורה של זכויות וביניהן זכות התנועה, זכות ההפגנה, חופש העיסוק ועוד בהנמקה שפגיעות  

 אלו נחוצות לשם המאבק בנגיף הקורונה.  

התנועה לאיכות השלטון נ'   6786/20כנגד התיקון )בג"ץ  הדיון התקיים גם על רקע קיומן של עתירות  

התקיים דיון בפני הרכב בראשות נשיאת בית המשפט העליון    13.10.2020(, ושעה שביום  הכנסת ואחרים

, ואף שבאותו המועד )וגם עתה( לא  14.10.2020והמשנה לנשיאת בית המשפט העליון בעתירות. ביום  

המטילות הגבלות על הפגנות מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף  עומדות בתוקפן תקנות  

התש"ף שעה(,  )הוראת  החדש  צו2020-הקורונה  הוצא  בעתירות-על- ,  יבוטל    ,תנאי  לא  מדוע  בשאלה 

 12.1.2020לחוק הקורונה והוחלט להרחיב את ההרכב. דיון בעתירות קבוע ליום   2תיקון מספר  

 :בדיון השתתפו

 ופ' עמיחי כהן, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה  פר  :יו"ר

 במכון הישראלי לדמוקרטיה נשיא -ולשעבר סגן פרופ' מוטה קרמניצר, עמית בכיר 

 ד"ר אביעד בקשי, ראש המחלקה המשפטית, פורום קהלת 

 ד"ר תמר הוסטובסקי ברנדס, מרצה בכירה בפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו 

 צה בכיר, בית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי ד"ר הלל סומר, מר

 ד"ר עמיר פוקס, חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה 

 .  עו"ד סאוסן זהר, סגנית מנכ"ל מרכז עדאלה

 

הוספנו לדברים מעין  אנו מצרפים את עיקרי העמדות של משתתפות ומשתתפי הדיון שהתקיים במכון. 

 "הקדמה" על מנת להסביר את המסגרת הכללית של הדיון.  
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 הקדמה

 :, המכון הישראלי לדמוקרטיהונדיב מרדכי פרופ' עמיחי כהן

עד כדי שנכון ומוצדק לומר עליו    כה נרחבות,השלכות    2020שהתפרץ בתחילת שנת    נהלמשבר הקורו

הציבור,  -הן בתחומי בריאות   ניכרות   . השלכות אלה"משנה סדר עולם"את הביטוי החריג שלפיו הוא  

חברתית לסולידאריות  ואתגר  חברתיות  נורמות  של  ועדכון  שינוי  והחברה,  שאלות  בוגם    ,הכלכלה 

עסק בהשלכות של המשבר   ,שנערך במכון הישראלי לדמוקרטיהת ופוליטיות. הדיון  משטריות, חוקתיו

כדי  וגם  האתגרים שהמדינה מתמודדת עימם    לפרוס מפה משפטית שלחוקתי. כדי  -על התחום המשפטי

למסגרת מארגנת, אפשר לחשוב על ארבעה ממדים שונים שבהם משבר    עמיתינו להכניס את הדברים של  

 ממשליות:  -לות יסוד משפטיות הקורונה מעורר שא

החלטות   (1) קבלת  הליכי  על  הקורונה  ממשלהעל  )למשל,    שגרתייםהשפעת  (  2)(;  וקבינט  החלטות 

הפגיעה של צעדי המדינה בזכויות האדם המוגנות )למשל, הפגיעה בחופש התנועה או בחופש הביטוי(;  

כוחן של קבוצות לחץ פוליטיות מסוימות להשפיע על קבלת החלטות )למשל, על החלטות בנושא   (3)

וסגרים(;   מוגבלים  השיפוטית (4)אזורים  הביקורת  והחוקתית  , מישור  חירום    ,המינהלית  בשעת 

  לכל אחד ממישורים אלה: ותמשבר. אפרוס בקצרה כמה שאלות רלוונטיו

שלטונית .1 החלטות  קבלת  החלטות:  הליכי  למקבלי  יותר  קלים  שגרה  התהליך    מצבי  בגלל 

מדיניות. מובאת  המובנה שקודם להחלטות  באמצעות    בשגרה,  לקבל  שיש  לפתחם החלטות 

לוודא שהתהליך שקדם לקבלת ההחלטה    מקדימים,  והליכיםמנגנונים מוסדיים   שתפקידם 

במצבי שגרה מתקיימים הליכי איזונים ובלמים בין  בנוסף,  .  היטייב את התוצאה המהותית של

ות של  כך למשל, ועוד מבלי להיכנס לשאל.  אשר מובילים להאטה בקבלת החלטות  הרשויות

, אשר עבודת  ו'בשלות'  משלה גורם שמקבל החלטות 'גדולות'ליאת הממשפט, מקובל לראות במ 

בפני  -המטה הכלל  ודיון  שלטונית לקראת קבלתן נמצאת ברמת בשלות טובה לצורך שקילה 

 הממשלה. כך גם בפורומים מקצועיים ופוליטיים אחרים של קבלת החלטות.  

 

ח שבמצבי  לומר  מקובל  זאת,  בקבלת  לעומת  המבצעת  לרשות  דומיננטיות  קיימת  ירום, 

אחרות  רשויות  פני  על  והמצב  ו 1החלטות  תהליכי  משבר  החירום  של  השגרה  את  מאתגרים 

משמעותית.  בצורה  החלטות  קבלת   2קבלת  מנגנוני  של  לפריצה  אפילו,  להוביל,  עשויים  הם 

החלטות שיכולה לסכן את איכותן. זהו חשש שחשוב לשמור, גם באמצעים משפטיים, על כך  

 
 ,The Bound Tom Ginsburg and Mila Versteegלדיון עדכני בתיאוריה של הרשות המבצעת בשעת חירום, ראו:   1

Executive: Emergency Powers During the Pandemic, VIRGINIA PUBLIC LAW AND LEGAL THEORY RESEARCH PAPER 

 https://ssrn.com/abstract=360897452 (2020) Available at SSRN: -No. 2020  .  לדיון מעניין במצבים שבהם
 David Pozen and Kim Lane Scheppele, Executive הרשות המבצעת מתקשה לממש את תפקידה בשעת חירום, ראו:

Underreach, in Pandemics and Otherwise 114 AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 608 (2020).    
בעניין זה, נכון להזכיר כי גם בשגרה, מנגנוני הבקרה המוסדיים על הממשלה בישראל הינם מעטים באופן יחסי, ראו עמיחי   2

 (.2018) פסקת ההתגברות: איזונים ובלמים של המוסדות הפוליטיים ומערכת המשפטכהן, 

https://ssrn.com/abstract=3608974
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ולחשוב    משבר-שמתהווים תוך כדי  נכון גם לנטר את תהליכי קבלת ההחלטותשלא יתממש.  

ערב הקמת הממשלה,   3על כיצד ניתן לשפר את האלמנט הדמוקרטי שלהם, אפילו במצב חירום. 

הכנסת מוקמות על מנת לוודא שתהליכי    תשוועדועליון על כך  למשל, הקפיד בית המשפט ה

בחוק הקורונה, קיימת חובה לתמוך החלטות  עוד למשל,   4פיקוח מתרחשים ברמה מספקת.

כך.  בשל  בדיוק  רלוונטית  עובדתית  בתשתית  בולטת   5חשובות  דוגמא  זה,  בהקשר  עוד 

מהחודשים האחרונים הוא דפוסי קבלת ההחלטות בקבינט הקורונה, אשר מצד אחד מחייבים  

לדפוסי קבלת    ם את הממשלה לקבלת החלטות בדפוסים דינמיים אבל מצד שני אינם מצייתי

מוכרים.   דפוסים  החלטות  זה  בהקשר  מציג  סומר  המעטה(  םבעייתייהלל  )לשון  של  ביותר 

הצורך  את  מציג  לעומתו,  בקשי,  אביעד  בממשלה.  התקנות  התקנת  והליך  החקיקה  הליך 

    לאפשר לממשלה מרחב תמרון בהקשרים שונים. 

 

מוגנות .2 אדם  בזכויות  בעת  פגיעה  המשפטית  החשיבה  את  ביותר  מאתגרת  שאולי  השאלה   :

הקורונה. התהייה הבסיסית  למול משבר  הנוכחית היא שאלת הפגיעה בזכויות אדם מוגנות  

קבלת   במסגרת  בישראל  והאזרח  האדם  זכויות  ברצינות"  "נלקחו  כמה  עד  היא  זה  בהקשר 

משבר   מפני  ולהתמגן  להתמודד  כדי  בהם  בחרה  שהמדינה  האמצעים  ופריסת  ההחלטות 

הקורונה. הגנה על זכויות האדם בדמוקרטיה ליברלית היא אתגר תמידי, וכפי שאנו יודעים  

היא    מהניסיון ישירות(,  הנוכחי  למשבר  אותו  להשוות  שאין  )אף  הלאומי  הביטחון  בתחום 

בהסכמה   מצוי  וגם  ביותר  חשוב  גם  הוא  הציבורי  האינטרס  שבהם  במצבים  יותר  מאתגרת 

חברתית. אך זהו בדיוק האתגר, שאף עשוי להוביל לשחיקה  -סולידאריות כללבואפילו    ,רחבה

ההסכמה הרחבה במדינות העולם שבשעה הנוכחית,    נמשכת במעמדן של זכויות האדם, לאור

בזכויות   שפוגעים  אמצעים  ולחוקק  שונים  חירום  מצבי  על  בהכרזות  לנקוט  יכולות  מדינות 

האזרח והאדם שלא היו עוברים מבחנים של מידתיות בשום שגרה. שאלה נוספת שעולה היא  

ישירות  החשש לשימוש לרעה במשבר הקורונה כדי לקדם מדיניות בתחומים שא נוגעים  ינם 

רבה,  בזכויות  שפגיעתם  אבל  במשבר  איזונים.   6לטיפול  של  שאלות  הנוכחי, וגם  בדיון 

בזכות לחופש    2תיקון מספר    התקדים-ו חסרתדגישו את הניתוח של פגיעתההמשתתפים  

וההפגנה,  התנועה,   7הביטוי  העיסוק,  בתחום  היתר  בין  אחרות,  לפגיעות  התייחסו  גם  כמו 

 ההשלכות של פגיעות רוחב בזכויות על השוויון, ועוד.  

 

 
  פרלמנט  86בישראל: מתאר להפקת לקחים,    ברוך, משבר הקורונה וחוסן דמוקרטי -נדיב מרדכי ופנינה שרביטראו, למשל,   3
 ()זמין באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה(.  2020)
 (.  19.3.2020)צו והחלטה מיום  הממשלה-מאיר נ' ראש-בן 2109/20ראו בג"ץ  4
 . 2020-)א( סיפא לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, תש"ף4ראו, למשל, סעיף  5
לכתיבה מעודכנת בשאלת 'נרמול' מצב החירום בהקשר האמריקני )תוך עדכון התובנות שעלו מהשימוש במצב החירום   6

 ,Daniel Farber, Exceptional Circumstances: Immigration, Imports, the Coronavirusעל ידי הנשיא טראמפ(, ראו:

and Climate Change as Emergencies, 71 HASTINGS LAW JOURNAL 1143 (2020)  . 
פדידה נ' משטרת    5078/20מאז פרוץ משבר הקורונה, ראו: בג"ץ    בתחום זה, לפסיקה מרכזית של בית המשפט העליון   7

 (.  24.9.2020) התנועה לאיכות השלטון נ' עיריית ירושלים 1775/20(; עע"מ 19.8.2020)ישראל 
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,  הקורונה  משבר  פרוץ  מאז:  דמוקרטיה פלורליסטית בשעת משבר והשפעת קבוצת אינטרס .3

  החלטות   קבלת  על  הלחץ  קבוצות  השפעות  תופעת  את   מעלים  שונים  הקשרים  כמה  כי   נראה

  שיקולים  להשפעת  הטענות  את  למנות  ניתן,  אלה  בין.  שאת  ביתר  למשבר  הנוגעות  שלטוניות

  מדיניות  לקיים  היכולת  רסלחו  הטענות  או;  עסק-בתי  של  שונים  סוגים  של  פתיחה  על  זרים

המודרני    .שונות  לחץ   קבוצות  של  השפעה  לאור  ",דיפרנציאלית"  הגבלות הרעיון הדמוקרטי 

סחרכולל,   של  האפשרות  את  היתר,  בחברה -בין  שונות  אינטרס  קבוצות  בין  כפוף  ב,  מכר 

. תיאוריה פלורליסטית של דמוקרטיה  למוסדות מפקחים כמו גם לעקרונות דמוקרטים אחרים

  בקבלת   יסוד   כללאך,  רואה בכך דבר רצוי, שמאפשר הסכמות חברתית בין קבוצות שונות.  

  הציבור   אמון .  הציבור  באמון  הצורך  א וה ,  בפרט  משבר  בעת   החלטות  ובקבלת,  בכלל  החלטות

  קבלת  אכן  האם.  ההחלטות  קבלת  ואובייקטיביות   לניטרליות  בהערכה,  היתר  בין ,  תלוי

  קבלת  על  שהשפיעו  קבוצות  היו  לא  האם?  זה  יסוד  בתנאי  עמדה  הקורונה  משבר  בעת  ההחלטות

   ?ההחלטות  של המוסרי  בתוקפן פגעו ובכך , אחרות מקבוצות יותר ההחלטות

 
אפידמי .4 חירום  במצב  שיפוטית  לשאלת  :  ביקורת  כמובן,  מובילים,  שלעיל  הממדים  שלושת 

השיפוטית.     קבלת   בתהליכי  להתערב   העליון  המשפט  בית  ויכול  אמור  כמה  עדהביקורת 

 ? להגבירה  דווקא אולי או, שיפוטית בביקורת להמעיט  ראוי האם ? חירום בעת  ההחלטות

 
מצבי חירום ומשבר מאתגרים את הביקורת השיפוטית, ובתחום זה ההיסטוריה המשפטית  

חירום חוקתיים מהעבר,  -ארוכה. עם זאת, משבר הקורונה מאתגר אפילו אותה. בניגוד למצב 

, שדורש הן חשיבה על דפוסי הביקורת השיפוטית  מתמשךנראה כי המגיפה היא מצג חירום  

בי הליכית,  )ביקורת  ביקורת  הראויים  הציבור,  בריאות  בתחומי  התמקדות  מהותית,  קורת 

המשיך  חוקתית בהקשרים כלכליים( כמו גם, על עיתוייה ומשכה. בישראל, בית המשפט העליון  

את המסורת המעורבת שלו, באופן יחסי, וכבר מראשית המשבר לקחת חלק בביקורת שיפוטית  

ראויים לציון, בהקשר זה, ההליכים שהוא שמע, ושתלויים בפניו, בנושא   8וחוקתית.   מנהלית

איכוני השב"כ. הוא עושה זאת לצד ביקורת שיפוטית בסוגיות משטריות שאינן נוגעות ישירות  

אך למרות זאת, נראה כי   9למשבר הקורונה, אלא דווקא, למשבר הפוליטי שישראל מצויה בו. 

בית    האתגרים הדמוקרטיים שמביא אתו  בפני  נדון  הוא כזה שטרם  התיקון לחוק הקורונה 

זכויות   שבין  החוקתיים  לחדד את שאלת האיזונים  הזדמנות  בפניו  מציב  גם  והוא  המשפט, 

, ולהבהיר כי הללו הם אותם האיזונים שהוא נקט בהם בכל  חוקתיות לבין חקיקת הקורונה

   שנות קיומו.  

 
בג"ץ   8 מייצג  באופן  נ' ראש הממשלה   2435/20ראו  בג"ץ  7.4.2020)  לוונטהל  נ'    2492/20(;  אלון  רמון  המנהל הקהילתי 

, נצבר למעשה גוף חדש של פסיקה המונה עשרות פסקי דין, רובם  2020(. אך מאז חודש מרץ  14.4.2020)  אלממשלת ישר
 דוחים את העתירות.  

Constitutional Crisis in Israel: Coronavirus, Interbranch Conflict, Nadiv Mordechay and Yaniv Roznai ,  ראו:  9

and Dynamic Judicial Review, VERFASSUNGSBLOG (April 8, 2020)    . 



 

5 

 

-האם לדמוקרטיה הישראלית כלים משפטיים :היא  ט,, האוגדת  את כלל נקודות המב השאלה הגדולה

לשם דיון בנושאים אלו כינסנו  ?  משבר בסדר גודל של משבר הקורונהממשליים מתאימים להתמודד עם  

בפנים שונות של הדיון הציבורי וחוקות משפט, שהיו מעורבים  משפטי סביב  -לדיון שורה של חוקרי 

 משבר. ה

  :הישראלי לדמוקרטיה, המכון פרופ' מרדכי קרמניצר

 10החוק והתקנות נגד הזכות להפגין הם ההתנכלות הקשה ביותר לחופש הביטוי הפוליטי בדור האחרון.

מקורן בגחמה אישית של ראש הממשלה שההפגנות בבלפור הן לצנינים בעיניו, והוא ביקש לשים להן  

יש הממשלה  לראש  כאשר  חיים,  אנו  בה  האומללה  הפוליטית  במציאות  מי  ,  גחמה  קץ.  בנמצא  אין 

בדמוקרטיה מתוקנת, חופש הביטוי הפוליטי,   11שיבלום אותה, לא בדרג הפוליטי ולא בדרג המקצועי. 

ובמיוחד החופש לבקר את השלטון מגודר בספרה של אוטונומיה, בראש ובראשונה מול השלטון וכלפי  

א בא להסדיר את הביקורת כלפיו?  השלטון. מי יוכל לתת אמון בשלטון שהוא נוהג באופן ענייני כאשר הו

השלטון חייב לכן להרחיק ידיו מן הביטוי הפוליטי, וודאי שאסור לו לפגוע בחופש הביטוי על בסיס  

היו   אם  מעבירים.  הם  אותם  המסרים  מתוכן  נבעה  למפגינים  שההתנכלות  ברור  הביטוי.  של  תוכנו 

ליקירי האומה ושערה לא הייתה    המפגינים מתאספים כדי לתמוך בראש הממשלה, היו הופכים מיד

נופלת מראשיהם ומן הזכות להפגין. ללא חופש ביטוי פוליטי מלא, שהזכות להפגין היא )מבחינת כלל  

הציבור( אבן הראשה שלו, אין משמעות להליך של בחירות, כלומר לא מתקיימת דמוקרטיה גם במובן  

ניתן להגן על   ובמיוחד בשעה שהן  הצר, הפרוצדורלי שלה. ללא החופש הזה לא   כלל זכויות האדם, 

 החיים אינם ראויים.    - חשופות להגבלות חמורות ביותר. ללא החופש לזעוק יחד עם אחרים מנהמת הלב  

לגיטימציה שנעשתה להם. הם תוארו על ידי ראש הממשלה ותומכיו  -ההתנכלות למפגינים החלה בדה

לא היה צריך יותר מזה כדי שבריונים מן הימין    . אספסוף פרועו כמפיצי מחלות, מפרי חוק, אנרכיסטים  

חומרה  הקיצוני יתקפו את המפגינים. לא היה צריך יותר כדי שהמשטרה תתייחס אל המפגינים האלה ב

מיוחדת, מתוך אכיפה בררנית מובהקת שמה שמנחה אותה אינה מידת הסיכון להתפשטות המחלה  

אידאולוגי של החשודים בהפרת ההנחיות. לא היה צריך יותר כדי שראש הממשלה  -אלא הצבע הפוליטי

בקש  יאבד כליל את סמכותו הציבורית כלפי המפגינים; וכך יפקיע מעצמו את היכולת לפנות אליהם ול

 להימנע מהתקהלויות גדולות וצפופות, גם אם אין הן אסורות. 

המעורבות האישית האובססיבית של ראש הממשלה במהלכי החקיקה והתקנת התקנות נעשתה תוך  

ניגוד עניינים מובהק, שכן מדובר כאמור בהפגנות המתמקדות בו אישית, על ידי מי שהוא סימן כאויבי  

 
ועמיר פוקס,   10 נגיף הקורונה  ראו בהקשר זה, יובל שני, מרדכי קרמניצר  הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 

 (. 16.6.2020) חוות דעת, אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה – 2020(, 2תש"ף( )תיקון מספר -החדש )הוראת שעה
ילות גחמתית' ככזו שמאפיינת את השיח על מושג המשילות בישראל, ראו מרדכי קרמניצר, משילות  לדיון במושג של 'מש  11

 .  35(, 2020)גייל טלשיר עורכת,  "משילות או דמוקרטיה?"במדינה יהודית ודמוקרטית, בתוך: 
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האומה. לא היה שום קושי להעביר את הטיפול בסוגיה לראש הממשלה החליפי, אם הייתה ראשית  

 ה לנהוג באופן ענייני. כוונ 

)עד   שום שיקול ענייני לא יכול להצדיק את החוק המאפשר לממשלה להכריז על מצב חירום מיוחד 

יום( כתנאי לרמיסת החופש להפגין, תוך דחיקת רגלים )אמנם עצמית( מוחלטת של    21להצטברות של  

ה כזו שאינה קובעת שום  המחוקק מהליך חשוב ורגיש זה. שום שיקול ענייני לא יכול להצדיק חקיק

להפגין  הזכות  "הגבלת"  כליל.  אותו  לשלול  ניתן  לכך שלא  פרט  להפגין,  בחופש  לפגיעה  מידה    אמות 

למרחק קילומטר אחד מביתו של אדם ואת מספר המתקהלים לעשרים אינה הגבלה.    שנעשתה בחוק, 

של ההפגנה היא    היא עקירת הלב הפועם של הזכות להתקהל ולמחות, שכן תמצית משמעותה וכוחה 

 ברוב עם שמתכנס תחת מסר משותף אל מול מוסד שלטוני.

אין כאן רק ניגוד עניינים במובן של פוטנציאל להפעלת שיקול דעת שהיא מוטה ובלתי עניינית. יש כאן  

פעולה בניגוד עניינים, כלומר ניגוד עניינים שהצמיח בפועל שורש ולענה. כדי להצדיק את ההתנכלות  

להפג  עסקים שאינם מקבלים  לחופש  סגירת  כמו  נטולות הצדקה,  גזרות  הממשלה להטלת  נדרשה  ין 

קהל. כלומר, פגיעה קטלנית ובלתי מוצדקת בזכות אחת )הזכות להפגין( הביאה לשבירת מטה לחמם  

השרירותית של רבבות בעלי עסקים. אם צריך היה להיכתב מדריך: כיצד הורסים את אמון הציבור  

התנהלותה של ישראל במשבר היא תחליף  ,  וכיצד מביאים ציבור לאי ציות לחוקבשלטון בעת מגפה  

 12טוב למדריך כזה. 

על הרקע הזה, לא יכולה להישמע טענה לפיה מדובר בחקיקה מקדמת בריאות. זאת, גם אם מתעלמים  

לא   בריאות.  מסכנות  פוליטיקאים חרדים הביאה להחלטות  של  התנגדות  מהדוגמאות הרבות שבהן 

של  הונח  מכריע  שרוב  הפתוחים,  השמיים  תחת  שבהפגנות  הסכנה  לביסוס  עובדתית  תשתית  ה 

המשתתפים בהן עוטים מסכות. העויינות הקשה המופגנת כלפי המפגינים אינה מתיישבת עם דאגה  

פתאומית לשלומם. גם התנהלות המשטרה במקרים לא מעטים אינה מתיישבת עם דאגה לבריאות.  

ים ביחידת שטח מסוימת ומונעים מהם לצאת ממנה או כאשר מונעים מהם  כאשר כולאים את המפגינ

, במהלך חקיקתי לתכלית פסולה  אפואמגדילים את הסכנה הבריאותית. מדובר,    –להתפצל לתהלוכות  

בדרישות   13, במובהק ההגבלות  עמידת  אי  הממשלה.  ראש  של  כהונתו  נגד  למחות  בחופש  פגיעה 

 המידתיות מחזקת את המסקנה הזו. 

לא רק הזכות להפגין נפגעה. נפגעה גם הזכות לשוויון שכן פיזור ההפגנות על פני כול הארץ )כתוצאה  

מי    –  מבחינת היכולת לייצר ולהעביר אימפקט  –  מהמהלך החקיקתי( הביא בהכרח למצב שבו נפגעים

יאות  נפגעה זכותם של המפגינים לבר ,  שמתגוררים בפריפריה לעומת המתגוררים במרכז. חמור מכול

הצטופפות   למניעת  פיקוח  להפעיל  יכולה  אינה  המשטרה  הפגנות,  מאות  מתקיימות  כאשר  ולחיים. 

מסכנת בריאות שעלולה להתרחש בהפגנות. ברור, נוכח פריסה רחבה של הפגנות רבות, שהמשטרה אינה  

 
ר מיוחד: משבר האמון  סקלנתונים עדכניים על אמון הציבור בממשלה בניהול משבר הקורונה, ראו תמר הרמן ואור ענבי,   12

 (.  15.7.2020, אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה )בממשלה
 (.  2020) גרסגהר נ' הכנסת 2293/17בית המשפט העליון דן, לאחרונה, בשאלת התכלית הראויה, ראו בג"ץ  13
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וביז  גופם וחייהם של המפגינים. ההסתה מבלפור והשפעתה על המשטרה  ור  יכולה להגן ביעילות על 

 התרת דם של המפגינים.  -ההפגנות מהווים במשולב

 :ד"ר אביעד בקשי, ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת

בידי ממשלה היא   ביטוי  גם לשיטתי, כמי    יבוודא הגבלת חופש  עילה קלאסית להתערבות שיפוטית. 

שסבור שהביקורת השיפוטית על מעשים מנהליים צריכה להיות מצומצמת, מגבלות על חופש הביטוי  

בוודאי מצדיקות בחינה שיפוטית. קל וחומר כאשר מדובר בהגבלת חופש הביטוי נגד הממשלה. תפקידו  

צדקת בחופש הביטוי. כבר מימי פסק הדין בעניין "קול  של בית המשפט הוא למנוע התערבות בלתי מו

ברור שתפקיד בית המשפט לוודא שהגבלות על חופש הביטוי מתקבלות רק כאשר יש    1953העם" בשנת  

 ודאות קרובה לפגיעה משמעותית באינטרס ציבורי חשוב. 

משלה. במצבי  אבל הביקורת הקפדנית צריכה להיות על הפעולה של הממשלה, ולא על עצם הסמכת המ

חירום הסמכת הממשלה להגביל זכויות היא הכרחית. לכן אני לא מקבל את הביקורת על עצם הסמכת  

אמורה   השיפוטית  הביקורת  חירום.  במצבי  הביטוי  חופש  את  שמגבילות  תקנות  להתקין  הממשלה 

לקבל את הטענה שעצם ההסמכה של  אני מתקשה  לכן  לאופן השימוש בסמכות.  רק  מכוונת    להיות 

 הממשלה להגביל זכויות במצבי חירום היא בלתי חוקית.  

להתקין תקנות שעת חירום, והסמכה זו נותרה בידי הממשלה גם לאחר    חוקתיתלממשלה יש הסמכה  

 14שנחקק חוק הקורונה. סמכויות הממשלה להתקין תקנות שעת חירום, קבועות בחוק יסוד: הממשלה. 

למעשה הוא גם לא יכול היה לגרוע מכיוון שחוק רגיל לא יכול  חוק הקורונה לא גרע מאום מסמכות זו ו

לבטל הוראה בחוק יסוד. ההסמכה להתקין תקנות לשעת חירום, מעבירה בשעת חירום את סמכויות  

החקיקה, לרבות כזו הפוגעת בזכויות אדם בשל צורכי מצב החירום, מן הכנסת אל הממשלה. הטעם  

ת פרלמנט המתנהל בצורה דמוקרטית. בזמן חרום יש צורך  הוא שלא ניתן לנהל מצב חרום באמצעו

 במוקד קבלת החלטות מהיר, וניווט הגיוני אחיד שמוביל את המהלכים.  

אנו מכירים את זה במצבי מלחמה. האם מישהו מעלה בדעתו שוועדות בכנסת יכניסו תיקונים לפקודות  

ישיר על זכות האדם לחיים, הרבה  מבצע צבאיות? למרות שמדובר בקביעת הוראות שמשפיעות באופן  

יותר מאשר ההשפעה של תקנות הקורונה על זכויות אדם. אם מדברים על תקנות קורונה שמגבילות  

באופן כואב את זכותו של אדם לבקר את אמו, צריך לזכור שבזמן מלחמה שולחים אדם לשדה הקרב  

 תחת אש.   וגם הוא לא יכול לבקר את אמו רק שבנוסף לכך גם מכניסים אותו 

הסדרים   על  בדגש  ראשוניים",  )"הסדרים  עקרוניות,  החלטות  לקבל  המתאים  הגוף  שיגרה,  בעתות 

המגבילים זכויות(, הוא הכנסת, שמשקפת בצורה הנכונה ביותר את מגוון הדעות, ויש בה יכולת לקדם  

שאי אפשר  פשרות. אבל בעת חירום, הגוף המתאים לנהל את המשבר הוא ממשלה כגוף ביצועי. כשם  

לנצח צבא אויב באמצעות פיקוד דמוקרטי מבוזר של פרלמנט כך גם לא ניתן להתמודד בהצלחה עם  

 
 . 39-38, סעיפים חוק יסוד: הממשלהראו,  14
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ואפשר באמצעות איגוף   מימין  כזו. אפשר לנצח אויב או מגפה באמצעות איגוף  ניהול  מגפה בשיטת 

ניתן ליחס  משמאל. אבל לא ניתן לנצח באמצעות יצור כלאיים סתירתי. בהקשר זה אולי כדאי לציין ש 

את ההתמודדות הטובה יותר של המדינה עם משבר הקורונה בגל הראשון אל מול הגל השני לצורת  

מחלוקות   ללא  מאוחדת,  בצורה  שפעלה  בממשלה  מדובר  היה  הראשון  בגל  הממשלה.  של  הפעולה 

ל  פנימיות, כפי שנדרש בשעת משבר. בגל השני פועלת "ממשלת חילופים" שמבטאת מגוון גדול יותר ש

 דעות, בדומה לפרלמנט, אבל חסרת יכולת להתמודד כראוי עם אירוע חירום משברי בקנה מידה ענק.  

גם בשעת חירום חובה כמובן לשמור על הדמוקרטיה. אך הדמוקרטיה במצבי חירום מתבטאת ביכולת  

בהינתן   אך  החירום.  שעת  הכרזת  את  לבטל  או  אותה,  ולהחליף  בממשלה  אמון  אי  להביע  הכנסת 

נסת אינה מביעה אי אמון בממשלה, ושהכנסת מכריזה על שעת חרום, מוקד קבלת ההחלטות צריך  שהכ

ידיים על ההגה. במצבי חירום    120להיות בידי הממשלה. אי אפשר לנווט את המדינה באירוע חירום עם  

הח"כים לקבוע מי יוביל את ההתמודדות ולהחליפו    120ריבונות העם צריכה להתבטא בסמכותם של  

 במידת הצורך. אך לא באמצעות ניהול ישיר של המשבר בידי הכנסת מפני שהיא אינה בנויה לכך.   

טיפול   של  דמוקרטיזציה  לעשות  ניסיון  כאן  יש  זה.  בהקשר  בסיסית  טעות  יש  הקורונה  בחוק  אגב, 

החוקה של הכנסת להתערב פרטנית בתקנות ולהחליף    תלוועדבמשבר חרום שמתבטא במתן הסמכות  

ניתן לנהל את המגפה בכלים כאלו. ואכן, בגלל שחוקקו הסדר לא הגיוני,    בתוכן שברי הסדרים. לא 

הבלתי   ההתערבות  סמכות  את  להפעיל  מהח"כים  למנוע  מנסה  הממשלה  שבו  במצב  עצמנו  מצאנו 

מטעם   בכנסת  ועדה  יו"ר  שמנטרלת  ממשלה  לראות  היה  עצוב  בידיהם.  הפקיד  שהמחוקק  הגיונית 

תוצאה של הסדר בלתי מתאים לניהול משבר. בדיוק כמו שלא ניתן לנצח קרב כאשר    הקואליציה. אך זו

לתכנית מפקד המערכה יכניסו שינויים בידי ועדות בכנסת. תכנית ביצוע במצב חירום חייבת להיות  

 קוהרנטית. 

זה מעביר מהכנסת לממשלה את סמכויות   בגלל  ובדיוק  כאן  ההיגיון שהצגתי  לפי  הולך  היסוד  חוק 

יקה בשעת חירום באמצעות מוסד התקנות לשעת חירום. הבעיה היא, שלאחר פעולה מוצלחת של  החק

הממשלה בזמן הגל הראשון, בית המשפט, ללא כל בסיס בחוק, הבהיר )בבג"ץ איכוני השב"כ ובבג"ץ  

את   ואילץ  ממשלה,  שהוקמה  לאחר  החירום  שעת  בתקנות  להשתמש  להמשיך  ניתן  שלא  עדאלה( 

ת חוק הקורונה )עם זאת, כאמור, גם הסמכות לפעול במסלול תקנות לשעת חירום  הממשלה לחוקק א

 נותרה כסמכות מקבילה גם לאחר חקיקת חוק הקורונה(. 

כך או כך, גם חוק הקורונה הסמיך את הממשלה להתקין תקנות המגבילות זכויות אדם מפני שאין  

להתרחשויות בזמן אמת שלעיתים דורש  מנוס מהעברת סמכויות כאלה לממשלה כדי שניתן יהיה להגיב  

תגובה מיידית. מדובר במודל הכרחי לצורך התמודדות עם משבר ואינני מקבל את הביקורות על עצם 

יקרים   ימים  תאבד  שהמדינה  המבקרים?  מצפים  מה  התקנות.  את  להתקין  הממשלה  של  ההסמכה 

 בהליכי חקיקה בכנסת שבהם המגפה תצא משליטה באופן בלתי הפיך? 
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ובן, שיש מקום לבקר את הצורה שבה מופעל החוק. ולשם כך יש שני מנגנוני ביקורת: הראשון הוא  כמ

של הכנסת מכוח חוק הקורונה )על אף שלשיטתי טוב היה אם ביקורת זו הייתה מצומצמת יותר בהתאם  

(, והשני הוא בית המשפט שיכול לבקר אף הוא את  אופן הפעלת  בתקנות שעת החירוםלמודל המקובל 

גישה שמרנית לסמכויות בית המשפט תסכים שלבית המשפט יש את הסמכות   התקנות. כאמור, גם 

 לבקר את הצורה שבה הממשלה מפעילה את הסמכויות הניתנות לה מכוח חוק הקורונה.  

מק יש  המסמיך.  החוק  עצם  על  לביקורת  מקום  אין  המעשה  לכן  על  שיפוטית  לביקורת  כמובן  ום, 

 המנהלי.  

נקודה נוספת: התיקון לחוק הקורונה יצר התניה בין איסור על הפגנה לבין יצירת סגר מוחלט. מותר  

קיצונית. לדעתי,   וכו' בצורה  זכויות לחופש העיסוק, חופש התנועה  להגביל הפגנות רק אם מוגבלות 

 מדובר במהלך שגוי:

הישראלית אין היררכיה בין הזכויות שמתחרות במקרה זה. הזכות להפגנה או לחופש  בשיטה   .א

הביטוי אינה בעלת מעמד חוקתי גבוה יותר מהזכות לחופש העיסוק שמעוגנת במפורש בחוק  

הגבלה על חופש עיסוק יכול להצדיק התחלה   100%יסוד. לכן לא ברור מדוע רק מצב שמצדיק  

 של הגבלה על הזכות להפגין. 

אחרת   .ב בזכות  בפגיעה  בזכות  פגיעה  התניית  של  הזו  מיותרת    – הנוסחה  פגיעה  מייצרת  רק 

בזכויות. במקום לחפש באופן מידתי את היקף הפגיעה המינימלי שהמציאות דורשת ביחס לכל  

אם לא תגבילי הכל לא תוכלי להגביל    – זכות, מעמידים את הממשלה בפני ברירה דיכוטומית  

שה במצבים  וכך  תיאלץ  כלום.  היא  אדם  לחיי  סכנה  גורמות  אלפים  של  שהפגנות  מזהה  יא 

 להגביל שלא לצורך גם פעילות של שלושה פועלים ליד מכונת ייצור.  

 

לבסוף  כדאי אולי להעיר שהפעם הקודמת שבה הוגבלה באופן משמעותי זכות ההפגנה הייתה בתקופת  

הה היכן היו אז כל אלו שמפתחים כיום  ההתנתקות )שלא התרחשה בנסיבות של אירוע חירום(. אני תו

 דוקטרינות להגנה כה מופרזת על הזכות להפגין במצב חירום. 
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 :  הלל סומר, בית הספר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה ד"ר

היבט הוא  מרכזי  היבט  במסגרת חקיקת הקורונה,  לבחון  המשפטיות שיש  הבעיות  פרוצדורה,  ה  בין 

בעיקר   הקורונה  כלומר,  לחוק  ובתיקון  בכלל  הקורונה  במשבר  החקיקה  להליכי  הנוגעות  בסוגיות 

של חקיקת הקורונה: כמות רבה; תיקון תכוף; ותחולה    כלליים  שלושה מאפייניםניתן למנות   15בפרט.

 רחבה. 

צווים, תקנות לשעת    140- : משבר הקורונה הניב שטף של דברי חקיקה, לא פחות מכמות רבה

 ותקנות, ומספר זה לא כולל את החקיקה בשטחים. חירום, חוקים  

תכוף העם  תיקון  בריאות  צו  למשל,  מאוד.  תכופות  לעיתים  מתוקנת  גם  הקורונה  חקיקת   :

 פעמים.  33המפורסם תוקן  

כל האוכלוסייה,  תחולה רחבה על  ביותר של אנשים, לעיתים,  גדולה  על כמות  :  מחד, חלה 

ם. סומר השווה את זה, לשם המחשבה, למערכת  מאידך נוגעת להרבה מאד היבטים של החיי

 חוקים כמעט דתית.  

לאור מאפיינים אלה, התקווה הייתה שחקיקה זו תתקבל תוך הליך ראוי. למשל, שההכרזה על מצב 

היות   פרלמנטרי.  ופיקוח  החלטת  קבלת  בשלב  בממשלה  מהותי  דיון  שיהיה  כהלכה,  תיעשה  חירום 

צלחת החקיקה הזו, אנו גם מצפים שיהיה פרסום והנגשה ראויה  רכיב קריטי לה  היא שהכוונת התנהגות  

 לציבור. תהליכים אלה לא מתרחשים כמו שצריך.  

כי  כן  נתמקד במסלול להתקנת תקנות הגבלת פעילות. כאן נדרש, לפי החוק, שהתקנות יהיו מידתיות, ו

ת הפגיעה במשק.  מתקין התקנות ישקול חלופות להשגת המטרות וכן ישקול את הפגיעה בזכויות וא

 אלו דרישות מהותיות הקבועות במפורש בחוק, אבל הן לא תמיד מתקיימות. 

ההצבעה    –. תקנות הגבלת הפעילות שקבעו הגבלות נרחבות ביותר  על התקנות  דוגמא לכך היא ההצבעה

של הממשלה. לא התקיים בממשלה דיון בחלופות. לא    WhatsApp-עליהן נעשתה באמצעות הטלפון וה 

הוגשה   מקצועיות.  דעת  חוות  חוות  דעת-חוותנשמעו  שזו  נראה  אבל  גנרית,  - אפידמיולוגית,  דעת 

חוות ולא  זה,  מסוג  ההחלטות  לכל  בממשלה.  -שהודבקה  שנדונו  הספציפיות  לתקנות  ממוקדת  דעת 

אין דיון, אין הזדמנות לשמוע דעות מתנגדות, מבפנים או מבחוץ. בחינת    –בהליך של משאל טלפוני  

ולא הצבעה טלפונית.  ההליך מעלה שיש בעיות רבות מאוד. נתמקד בפעם   אחת, שבה אכן היה דיון 

 בחינה של פעם זו מפרסומים בתקשורת העלתה שהשרים עצמם מתלוננים על כך שלא מתקיים דיון.  

 
( 2, פ"ד נט)ארגון מגדלי העופות בישראל נ' ממשלת ישראל 4885/03לדיון שיפוטי בסוגיית הליך החקיקה, ראו: בג"ץ  15

 (. 6.8.2017)פורסם בנבו,  קוונטינסקי נ 'כנסת ישראל  10042/16(; בג"ץ 2004) 14
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יכולה לשנות התקנות אלא רק לאשר או לדחות. בנוסף,   גם הפיקוח הפרלמנטרי בעייתי. הועדה לא 

שלה משתמשת שלא כדין בחריג שמאפשר לה  ברירת המחדל בחוק היא אישור פרלמנטרי. בפועל הממ 

 פרסום מידי של התקנות ותחולה מיידית גם בטרם ההליך הפרלמנטרי.  

זה מוביל לדיון בשלב הפרסום של התקנות. פרסום תקנות וחוקים בכלל הוא רכיב משמעותית בשלטון  

יתיים. דוגמא  החוק. אבל במקרה של חקיקת הקורונה, יש פערים ניכרים ושיטת והיקף הפרסום בעי

שעות לאחר התקנתן.    15מייצגת היא שהתקנות האחרונות של הגבלת הפעילות לא פורסמו בזמן של  

גם כשיש פרסום, התקנות לא ברורות )בניסוחן( ולא מונגשות. היה ראוי, במצב של תקנות שחלות על  

ודכנים. גם החוק  ופעילות רבה, שהתקנות ינוסחו בלשון פשוטה ובנוסחים מלאים מע   ה האוכלוסייכל  

 דורש הנגשה. זה גם הסטנדרט שקובע החוק עצמו, כולל דרישה לפרסום בשפות שונות. 

על כך יש להוסיף שחלק לא מבוטל מהתקנות מעלות קשיים פרשניים, ואם מצרפים לקשיים בפרשנות  

היא  התקנות את התופעה של אכיפה סלקטיבית, אנחנו מצויים בבעיה קשה. הפתרון לשאלת הפרסום  

שהממשלה תפרסם, לכל הפחות, מה שנקרא 'נוסח משולב' עדכני של התקנות. נוסח משולב של דבר 

חקיקה מציג אותו בצורה העדכנית ביותר באופן שמאפשר לעקוב אחרי כל התיקונים שנעשו לו ויכול  

 להקל, לפחות על אנשי מקצועי משפט, לקרא ולהבין את ההסדרים שבתקנות.  

שמת נוספת,  בין  נקודה  הפער  של  יותר  הרחבה  לשאלה  נוגעת  כבר  אבל  התקנות  פרסום  עם  כתבת 

בתקשורת.   לציבור  שבהן  האיסורים  את  "מתקשרים"  שבו  האופן  לבין  שבהן  וההסדרים  התקנות 

לדוגמא: הגבלת הטיסות היוצאות מישראל. במקרה זה, בסגר השני, ההודעות לתקשורת היו שמי שלא  

( לא יוכל לצאת מישראל.  אבל בפועל, ההסדר בתקנות היה  14:00)  קנה כרטיס עד שעת כניסת הסגר

שניתן היה לרכוש כרטיס עד לסוף אותו יום, כלומר שונה. זוהי דוגמא אנקדוטלית, אבל היא ממחישה  

 שיש פער נוסף בשלב העברת המסרים על ההגבלות שבתקנות לציבור.  

ממש שאחרים  מהותיות,  בבעיות  משופעות  התקנות  לצד  לסיכום,  אבל  בהרחבה.  יסקרו  הפאנל  תפי 

האיסורים   של  ובהירות  בניסוח  בעיות  הפרלמנטריים,  הבקרה  במנגנוני  זלזול  נוסף  אלה,  בעיות 

וההגבלות שבתקנות, בעיות פרסומן הראוי שיאפשר ציות הלן, ובעיות בהליך קבלת ההחלטות שאינו  

 מאפשר שקילה של שיקולים רלוונטיים.  

 :  הישראלי לדמוקרטיה ד"ר עמיר פוקס, המכון

התיקון לחוק הקורונה, שכל מטרתו הייתה מניעת ההפגנות מול המעון הרשמי של ראש הממשלה  

. הוא כלל פגיעה קשה מאד בזכות להפגין: לפי התיקון לחוק,  בבלפור, היה תיקון מיותר ובלתי מידתי

יציאת אנשים מביתם, גם   ניתן לממשלה להגביל  לצורך יציאה להפגנות.  בזמן "מצב חירום מיוחד" 

מטר, אך יכולה הייתה    1000הממשלה לא ניצלה את כוחה עד תום, והגבילה יציאה מהבתים למרחק של  

לעשות זאת גם למרחק קצר יותר ואפילו להגביל את היציאה מהבית לחלוטין. החלטה כזו, המונעת  

מלי השלטון, פוגעת קשות  מהמפגינים לבחור את מקום ההפגנה, מונעת מרובם המוחלט להפגין מול ס

עד כדי כמעט מאיינת, את זכותם להפגין. כמו כן, היא חושפת את המפגינים לאלימות, שכן לא ניתן  
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יחידות   הפגנות  או  אחת  הפגנה  לעומת  זאת  המדינה,  ברחבי  הפגנות  מוקדי  ואלפי  מאות  על  להגן 

 ממוקדות.  

נוגעת לתשתית העובדתית שביסוד התיקון נוספת  )או, לקשר הרציונלי שבין האמצעי שננקט    סוגיה 

. במהלך הדיונים בכנסת )וגם בדיון שנערך בבית המשפט העליון בקשר להוצאת צו  בחוק לבין התכלית(

עלה כי המדינה לא הצליחה להצביע על נתונים או עובדות לפיהן ההפגנות    16על תנאי כנגד התיקון לחוק(

בזכות פוליטית,    –יש סיכון כלשהו    גורמות לגלי הדבקה. מובן שבכל התקהלות אך פגיעה כה קשה 

כי חוק הקורונה   גם,  לזכור  יש  שהיא חלק מחופש הביטוי, מעלה חשש אמיתי לרידוד הדמוקרטיה. 

נועד בדיוק למצב החירום  נחקק ו . הוא  מועד תיקונו לצורך הגבלת ההפגנותנחקק אך חודשיים לפני  

הירות הבזק, היה לא מוצדק בעליל, מבחינה אפידמיולוגית  שהופיע בספטמבר. התיקון שהוכנס בו, במ

החלופית   ההצדקה  השלטון(.  סמלי  מול  במכוניתו,  אפילו  או  לבדו,  להפגין  מאדם  נמנע  החוק,  )לפי 

תה ש"קשה לאכוף" את כללי הסגר, בשעה שמותר להפגין בבלפור. זוהי טענה מסוכנת מאד.  ישנטענה הי

זכות יסוד רק על סמך הצדקה עקיפה, שלמרות שהפעולה עצמה אינה  אם אכן ניתן לפגוע כל כך קשות ב

אין סוף לפעולות שניתן להגביל.    –מסוכנת אך היא דרושה כדי לעזור באכיפת ציות של אזרחים אחרים  

לכאורה, ניתן גם למנוע פרסום מאמרים ביקורתיים כלפי הממשלה, שעלולים לפגוע בציות האזרחים  

למנ שראוי  בוודאי  כזו  לסגר.  קשה  פגיעה  המחלה.  בחומרת  שמזלזלים  מאמרים  זו,  הצדקה  לפי  וע, 

 חייבת להיות על בסיס ענייני לחלוטין, ולא בשל הצדקה עקיפה.  

יש לציין כי מובן שמותר היה להגביל את ההפגנות ולקבוע להן תנאים, בקשר לריחוק חברתי למשל, או  

נ גיא לוריא  התאמה בין מספר המפגינים לשטח אזור ההפגנה. כך  עשה ברוב המדינות שבדקנו, ד"ר 

שפרסמנו.  משווה  בסקירה  להגן   17ואני,  המקורי(  הקורונה  בחוק  ישראל,  )כמו  שבחרו  מדינות  ישנן 

בצורה חזקה על הזכות להפגין )בריטניה, צ'כיה, דנמרק(. בחלקן, נדרשה התערבות של בית המשפט  

אך לא היה בכך כדי למנוע    –מגבלות שונות על הפגנות  )צרפת, גרמניה(. אך ישנן מדינות רבות שבהן חלו  

ממספרים קטנים של אנשים להפגין בכל מקום כך בשבדיה ואוסטרליה. מדינה מערבית אחת אותה  

איתרנו, בה במהלך שיא המשבר היה גם איסור על הפגנות )שכן הסגר היה מוחלט( היא איטליה. עם  

, כאשר טרם נצבר מידע על  2020ות את המשבר במרץ  זאת, יש לזכור שאיטליה הייתה הראשונה לחו

 אופן ההדבקה ועל הסיכוי הנמוך, יחסית, להדבק במקומות פתוחים.  

  הייתהבחירה נכונה. הבעיה העיקרית בו    הייתהבסופו של דבר, הבחירה בחקיקה של חוק הקורונה  

שעות(    24)לאחר עיכוב של  שלא נדרש, באופן רגיל, אישור הכנסת מראש לתקנות אלא הן נכנסות לתוקף  

אוטומטי.  באופן  של   18לתוקפן  ביקשה להמשיך במשטר  ולא  זה  לנתיב  טוב עשתה הממשלה שפנתה 

תקנות שעת חירום, שאינן מתאימות למצב שכבר אינו זמני והופך ל"שגרה". עם זאת, ראוי לממשלה  

 
 (.  2013.10.מיום כ"ה בתשרי התשפ"א ) 6786/20בבג"ץ בג"ץ ראו בהקשר זה, פרוטוקול דיון  16
לוריא,   17 וגיא  פוקס  עמיר  זה,  בהקשר  אזרחיםראו  הפגנות  על  הגבלות  של  שיא  בישראל:  הישראלי  רק  המכון  אתר   ,

   (.6.10.2020לדמוקרטיה )
הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה  ראו בהקשר זה, מרדכי קרמניצר, עמיר פוקס ולילה מרגלית,   18

 (. 16.6.2020) חוות דעת, אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה – 2020תש"ף(, -שעההחדש )הוראת 
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ובוודאי לא כאלה שיוצרים  להסתפק באיזון שנתן חוק הקורונה, מבלי להזדקק לתיקונים תכופים שלו,  

נגדה,   פוליטית  מחאה  למנוע  בכדי  בחוק  שימוש  עושה  שהממשלה  נדמה  כאשר  בציבור.  אמון  חוסר 

והדרך החשובה ביותר להתמודדות עם המגפה היא    –הסיכוי שהאזרחים יצייתו לסגר בכללותו קטן  

 מרבה הצער, זהו לא המצב.  להשיג את אמון הציבור בכך שהממשלה נאבקת בנגיף ברצינות ובענייניות. ל 

 : האקדמית אונו הקריהברנדס, הפקולטה למשפטים, -ד"ר תמר הוסטובסקי

התיקון לחוק הקורונה יצר מבנה משפטי המאפשר קיומו בישראל של "מצב חירום בתוך מצב חירום  

חירום"   מצב  חירום.   – בתוך  מצבי  של  מטריושקה  בובת  המתקיים   19מעין  הבטחוני,  החירום  מצב 

בישראל מקום המדינה, ואשר מכוחו הוצאו בתחילת משבר הקורונה תקנות לשעות חירום, ממשיך  

לעמוד בתוקף, כמובן, גם ללא קשר לקורונה. במקביל, חוק הקורונה מסמיך את הממשלה להכריז על  

תיקון מספר   קורונה".  חירום  מסמיך את הממ  2"מצב  הקורונה,  של "התפשטות  לחוק  במצב  שלה, 

רחבה של נגיף הקורונה הגורמת לפגיעה חמורה בבריאות הציבור", להכריז על "מצב חירום מיוחד בשל  

מצב חירום קורונה "רגיל" ומצב חירום    – נגיף הקורונה". כך נוצרים, לכן, שני "מצבי חירום" קורונה  

 קורונה "מיוחד". 

ממקום    מסויםשר לממשלה להגביל יציאה להפגנות למרחק  קיומו של מצב חירום קורונה "מיוחד" מאפ

המגורים, וכן "לקבוע הגבלה על התקהלות בהפגנה, בתפילה או בטקס דתי, לרבות הגבלה על מספר  

למנוע   כדי  זו  פסקה  לפי  בהגבלה  יהיה  "לא  כי  קובע  גם  הסעיף  בהתקהלות".  המשתתפים  האנשים 

 לחלוטין קיום הפגנה, תפילה או טקס דתי". 

קורונה  ה במצב  להגבילן  שניתן  פעילויות  כסוגי  והפגנות  תפילות  יחד  כורך  הקורונה  לחוק  תיקון 

היא   דומים  מאפיינים  בעלות  פעילויות  על  זהות  הגבלות  הטלת  כי  נראה  אינטואיטיבית,  "מיוחד". 

מוצדקת. אולם כאשר מדובר בהגבלה שמשמעה פגיעה בזכויות חוקתיות, התנאים בהם פגיעה מותרת  

לחוק היסוד קובעת כי:   8עים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. פסקת ההגבלה המעוגנת בסעיף  קבו

יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית  -"אין פוגעים בזכויות שלפי חוק

 ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו".

בחינת העשויה    את  זכות  כל  לגבי  בנפרד  לבצע  יש  המידתיות,  בתנאי  ובפרט  אלו,  בתנאים  העמידה 

ההגבלות    עלהיפג בעוד שתכלית  הציבור    –מהתקנות.  בריאות  על  כל אחת    – שמירה  לגבי  זהה  היא 

מההגבלות, ההשלכות של ההגבלות על כל אחת מהזכויות שונה לחלוטין: כך, למשל, הגבלה של תפילה  

השנה היא פגיעה משמעותית מאד בחופש הדת, בשל חשיבות התפילה בחגי תשרי, אך    דווקא בראש

הגבלה של הפגנות דווקא בראש השנה אינה בעלת השלכות מיוחדות. לעומת זאת, בעוד שהגבלת תפילה  

לשלושת אלפים מתפללים אינה, ככלל, פגיעה קשה בחופש הדת, הגבלת גודלה של הפגנה לגודל זה הינה  

 
An Emergency within an Emergency within an Brandes: -Tamar Hostovsky:  ראו  זה   בהקשר  להרחבה  19

Emergency: Israel’s “Special Emergency Coronavirus Situation” and Freedom of Assembly, VerfBlog, 

emergency/-an-within-emergency-an-within-emergency-https://verfassungsblog.de/an2020/10/14,  

https://verfassungsblog.de/an-emergency-within-an-emergency-within-an-emergency/
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זהות  פגיעה מש חופש ההתקהלות המהווה חלק ממנה. הגבלות  ובהיבט של  מעותית בחופש ההפגנה 

 עשויות להיות, לכן, בעלות השלכות שונות מאד מבחינת השפעתן על זכויות.  

כי   מעלה  התיקון  לקבלת  הקודמים  הדיונים  של  על  בחינה  וההגבלות  תפילות  על  ההגבלות  כריכת 

. במקום זאת,  עצמה, כנדרשלבחינת השלכות ההגבלות על כל זכות כש הפגנות יחד אינה מבוססת על 

גם קבוצות   כואבים,  לוויתורים  נדרשת  פיה אם קבוצה אחת  על  נעוצה במשוואה  זו  כי כריכה  עולה 

בסדר גודל דומה. כך, למשל, נטען כי "אם לא מאפשרים תפילות, לא צריך    םלוויתוריאחרות נדרשות  

בלות בארץ, לא יכול  "אם אנשים לא יכולים לנפוש ול-לאפשר הפגנות". יציאה לחו"ל נאסרה בנימוק ש

לסגירת המקוואות,    ,ליצמן  ,לחו"ל", ובתחילת משבר הקורונה התנגד שר הבריאות דאז  וייסעשאנשים  

 לא יתכן כי אנשים יורשו להוציא את הכלב לטיול".    –והזהיר כי "אם סוגרים את המקוואות 

ו כולם נדרשים "לשאת  משוואה זו מוצדקת, לכאורה, על ידי ערך ה"סולידריות החברתית", אשר מכוח

 בנטל" ולעשות ויתורים כואבים. אולם טענה זו מבוססת על תפיסה שגויה ומעוותת של סולידריות.

של סולידריות חברתית היא תנאי נדרש לקיומה של חברה צודקת, ולכן, לעמדתי, יש    מסוימתמידה  

נ 20בסיס לטענה כי יש להכיר בה כערך חוקתי.  קודות חשובות. ראשית,  עם זאת, יש לשים לב לשתי 

סולידריות הינה תשתית, אשר ממנה עשויות לנבוע חובות כמו החובה לשלם מיסים, או חובת השירות  

הצבאי. חובות אלו נועדו להבטיח הגנה על זכויות אוניברסליות, כולל זכויות כלכליות וחברתיות )כמו  

( משותף  טוב  לייצר  או  בריאות(,  או  כגון  (,  common goodחינוך  החברה,  לקיום  הכרחי  הינו  אשר 

והן   המשותף,  הטוב  ייצור  או  הזכויות  על  ההגנה  לעצם  ישירה  בצורה  קשורות  אלו  חובות  בטחון. 

 הכרחיות להבטחתם של אלו.

להבטחת    הוויתוריםלעומת זאת, הדרישה "שכולם יוותרו" במשבר הקורונה אינה נובעת מהכרחיות  

הציבור: הגבלת הוצאת כלבים לטיול כתנאי לסגירת מקוואות    האינטרס הציבורי החשוב של בריאות

אינה נדרשת למאבק בקורונה. משוואת ה"אם אני נפגע שגם האחר יפגע" לא נועדה להבטיח את צמצום  

זו רחוקה מסולידריות   נועדה לרצות קבוצה אחת באמצעות פגיעה באחרת. תפיסה  התחלואה, אלא 

 כמרחק מזרח ממערב. 

טימי שמדינה תהיה מעוניינת לחזק את הסולידריות החברתית בין אזרחיה, בפרט  שנית, גם אם לגי

בשעת משבר, אין משתמע מכך שהיא רשאית לפגוע בזכויות כדי לעשות כן. פגיעה בזכויות מוגבלת על  

ידי פסקת ההגבלה, כאמור לעיל. גם אם ניתן לטעון כי עצם חיזוק תחושת הסולידריות הינה תכלית  

קשה, לעמדתי, להצדיק פגיעה בזכויות חוקתיות כאמצעי מידתי להשגת תכלית זו. מצבים    ראויה, יהיה

 בהם פגיעה כזו תעמוד בדרישת המידתיות הינם, לדעתי, נדירים ביותר.  

 

 
 ,Solidarity as a Constitutional ValueTamar Hostovsky Brandes ,:  ראו  זה   בהקשר   תיאורטית  להרחבה  20
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 : עו"ד סאוסן זהר, סגנית מנכ"ל מרכז עדאלה

 

  הראשונה ונה.  אבקש להתייחס לשתי סוגיות עיקריות שעלו בעתירה שהגשנו נגד חוקתיות חוק הקור

נוגעת לעקרון החוקיות במשפט    הוהשניינוגעת לתנאי ההכרזה על מצב חירום מיוחד על ידי הכנסת  

 פלילי. 

 

 ההכרזה על מצב חירום 

 

בפני    ,בעתירות שונות  ,העלינו את הטענה  ,2020בחודש מרץ    ,מאז תחילת התקנת תקנות שעת חירום

בג"ץ, לפיה אחד מתנאי הסף להסמכת הממשלה להתקנת תקנות חירום היה קיומה של הכרזה על מצב  

  התקיימהלצורך המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה. הכרזה כזו לא    ,הניתנת מאת הכנסת  מיוחדחירום  

 . 1948והממשלה נסמכה על ההכרזה הכללית בדבר מצב החירום הקיים בישראל מאז 

 

בה דרשנו להימנע מהמשך התקנת תקנות שעת חירום, טענה המדינה   21,עדאלהיש ארגון  הג בעתירה ש

שנגעה למצב חירום ביטחוני יכולה לשמש את    1948בתגובה כי ההכרזה על מצב חירום בישראל משנת 

.  הממשלה כעת לצורך התקנת תקנות שעת חירום ועל כן אין צורך בהכרזה מיוחדת נוספת מאת הכנסת

כי סמכות ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף    2, נקבע בסעיף  "חוק הקורונה הגדול"ם חקיקת  והנה, ע

הקורונה נתונה בידי הממשלה וכי הארכתה תינתן בידי הממשלה ובאישור ועדה של הכנסת. כמו כן  

 לחוק הקורונה קובע כי הכנסת רק מוסמכת לבטל את ההכרזה שניתנה על ידי הממשלה.    3סעיף 

 

)א( לחוק יסוד: הממשלה הקובע כי ״ראתה הכנסת שקיים במדינה מצב  38סעיפים אלו מנוגדים לסעיף  

של חירום רשאית היא, ביוזמתה או על פי הצעת הממשלה, להכריז על מצב חירום". סעיף חוקתי זה  

רה  קובע את עליונות הכנסת על הממשלה בכל הנוגע לסמכות ההכרזה על מצב חירום. שאלה זו התעור

.  4.6.1991גם בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת שדנה בניסוחו של סעיף זה בדיון שהתקיים ביום 

  :שם, הבהיר חבר הוועדה, י׳ צידון, כי

 

להכניס אלמנט של בקרה של הכנסת    ההיית״ביסודו של דבר המטרה כאן  
על זכויות הממשלה להכריז על מצב חירום״. וכן נאמר, ״... הנורמה היא  

  61סוברנית להכריז על מצב חירום ברוב של    – לא הממשלה    –שהכנסת  
אנחנו   הכנסת  את  לכנס  אפשר  אי  בהן  מיוחדות  בסיטואציות  מחבריה. 

לתקופה קצרה של שבעה  מאפשרים לממשלה להכריז על מצב חירום, וזאת  
  22ימים...״ 

 

 
 (16.8.2020)טרם פורסם,  המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ׳ ראש הממשלה  –עדאלה  20/2399בבג״ץ  21
 .  12-11(( בעמודים 4.6.1991) 12-של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה 264פרוטוקול ישיבה מס׳  22
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לחוק    3כפי שנקבע בסעיף    ,כמו כן ניתן להניח כי אפשרות ביטולה של הכרזת הממשלה על ידי הכנסת

העליונות   את  לו  שיש  כריבון  הכנסת  מעמד  מתאיין  ובכך  בלבד  תיאורטית  להיות  עלולה  הקורונה, 

בעניין   חירום. בפסק הדין  ״ועדת   23,איכוני השב"כלהכריז על מצב  זה  חיות בהקשר  ציינה הנשיאה 

וכן ציינה   24. חברי כנסת נבחרים״  120-השירות הזמנית המונה חברי כנסת בודדים אינה מהווה תחליף ל

הנשיאה חיות כי ״בדמוקרטיה ייצוגית, אשר בה הריבון הוא העם ׳ההכרעות העקרוניות והמהותיות  

 25.העם לקבל הכרעות אלה..." ידי- עלהגוף שנבחר    ידי- עללחיי האזרחים צריכות להתקבל 

 

חירום מצב  על  להכריז  הממשלה  רשאית  אז  רק  חירום,  מצב  על  להכריז  מהכנסת  נבצר  כאשר    רק 

ניתן האיזון הראוי בין השמירה על עיקרון   ימים. בכך  והכרזתה תעמוד בתוקפה לתקופה של שבעה 

 הפרדת הרשויות לבין מתן מענה למצבי חירום דינמיים כאשר אין בידי הכנסת האפשרות לעשות זאת.  

 

 עיקרון החוקיות במשפט הפלילי 

 

הפלילי. חוק זה, כמו תקנות שעת חירום  חוק הקורונה גם פוגע באופן חמור בעקרון החוקיות במשפט  

שהותקנו בעניין המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה, יצרו שורה של עבירות פליליות חדשות תוך הפרה  

קבועות במסגרת   להיות  עבירות פליליות חייבות  זה,  לפי עקרון  עקרון החוקיות בפלילים.  בוטה של 

ורשע בפלילים חייב להיות מעוגן בדבר חוק  חקיקה ראשית, שכן השלכות הגבלת חירותו של אדם שה

והמתווה   וודאית  ברורה  להיות  חייבת  זו  חקיקה  המחוקקת.  הרשות  חברי  כלל  ידי  על  שנדון  ראשי 

  26ומזהירה את הפרט מפני ההתנהגות האסורה. 

 

הבלבול וחוסר הוודאות שבקביעת נורמות ברורות וודאיות המתוות את התנהגות הפרט הובילו לפגיעה  

רה בעקרון החוקיות בפלילים. גם קביעת עבירה פלילית על ידי מחוקק המשנה יכולה להיעשות  חמו

והתקנה תקבל תוקף משפטי רק כאשר היא עוברת פיקוח ואישור של וועדה של הכנסת. כך קובע סעיף  

  שעקרון הפיקוח הפרלמנטארי הקבוע בו קיבל מעמד חוקתי בפסיקה של בג"ץ ואשר ,  )ב( לחוק העונשין2

 המחוקק.   –נועד להבטיח כי כל עבירה פלילית תאושר בסופו של דבר על ידי הריבון 

 

( לפיו נקבע שהפרת הוראות  1940לפקודת בריאות העם )  34בעקבות חקיקת חוק הקורונה אושר תיקון  

לפקודה הסמיך את מנכ"ל משרד    34צו בריאות העם יהוו עבירות פליליות ועבירות מנהליות. תיקון מס'  

בריאות בשינוי העבירו לפי צו בריאות העם וקביעת עבירות חדשות שיחייבו את כלל הציבור. תיקון  ה

 
 ( 19.3.2020)צו והחלטה מיום  הממשלה - מאיר נ' ראש-בן 2109/20בג"ץ  23
 ק דינה של הנשיאה חיות. לפס 32שם, פס׳  24
   .31שם, פס'  25
 .  77-75, בעמ' מדריך למחוקקראו, למשל, נדיב מרדכי, מרדכי קרמניצר ועמיר פוקס,   26
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לחוק יסוד: הממשלה אשר קובע כי רק שר או ראש ממשלה יכול    37זה עומד סתירה מובהק לסעיף  

 להתקין תקנות.  

 

יסוד   בעקרונות  פוגעים  הקורונה,  חוק  והן  החירום  שעת  תקנות  הן  בעקרון  לסיכום,  השיטה:  של 

החוקיות שהוא חלק מעקרון שלטון החוק המהותי ובעקרון הפרדת הרשויות ומאפשרים הפרת האיזון  

 העדין הקיים בין פעילות הממשלה לבין הכנסת. 


