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 לכבוד

 ח"כ בני גנץ

 יו"ר הכנסת

 

 שלום רב,

 פיקוח פרלמנטרי על תקנות שעת חירוםהנדון: 

חוק יסוד: הממשלה מסמיך את הממשלה להתקין תקנות שעת חירום שכוחן יפה לשנות כל חוק 

 (. 39לתקופה של עד שלושה חודשים )סעיף 

 תקנות שעת חירום בנושאים שונים ומגוונים. 70-למעלה ממאז פרוץ משבר הקורונה התקינה הממשלה 

עברית וד"ר יואב מחוזאי מבית הספר מחקרם של ניר קוסטי מהמחלקה למדע המדינה באוניברסיטה ה

לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה העלה, כי השימוש שנעשה בתקנות שעת חירום בחודשיים 

אתר ", תקנות החירום הממשלה הזמנית שברה את שיאיהאחרונים הוא חסר תקדים )שחר אילן "

 (.27.4.2020, כלכליסט

הממשלה ממשיכה לעשות שימוש נרחב פנינו ליועץ המשפטי לממשלה וקבלנו על כך ש 26.3.2020ביום 

 ולא הכרחי בתקנות שעת חירום, הכוללות השעיה של זכויות חוקתיות בסיסיות וללא דיון ציבורי.

אין ומינתה ועדות זמניות  ,שהכנסת חזרה לתפקדמ כייועמ"ש להנחות את הממשלה הלפיכך ביקשנו מ

 אין עוד עילה להתקנה סיטונית של תקנות שעת חירום.מניעה להביא בפני הכנסת הצעות חוק 

צוין, בין היתר, כי היועמ"ש שלח חוות דעת לראש הממשלה  5.4.2020בתשובה מטעם היועמ"ש מיום 

, בה נקבע, כי "מקום בו ניתן מבחינה מהותית לקדם חקיקה ראשית באמצעות המסלול 1.4.2020ביום 

המקובל בכנסת, קמה חובה משפטית לבחור במסלול של חקיקה ראשית, ולא במסלול של התקנת 

עשויה להצדיק,  –הר כי התארכות הליכי החקיקה חירום על ידי הממשלה. עוד הוב-תקנות שעת

חירום, אך זאת רק במקביל להמשך קידומה של חקיקה -בנסיבות מסוימות, התקנות תקנות שעת

רגילה בכנסת. רק בנסיבות אלו, שבהן לא ניתן להמתין להשלמת חקיקה בכנסת בשל כורח דחוף במתן 

 חירום". -פעול בדרך של חקיקת תקנות שעתמענה לשם התמודדות עם מצב החירום, תוכל הממשלה ל

כי הממשלה נמנעת מלאשר טיוטות חוק דחופות פנה היועמ"ש לראש הממשלה והתריע,  6.4.2020ביום 

לול להתערער ע"בהיעדר פעולה דחופה לקידום חקיקה בכנסת...  הוסיף, כי מ"ש. היועשהוגשו לה

צטמצם הוכן עלולה ל 23-כינון הכנסת ההבסיס לתוקפן של כל תקנות שעת החירום שהותקנו מאז 

 היכולת לעשות שימוש בכלי זה במקרה הצורך בעתיד" )העתק ההתכתבות מצ"ב(.

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3811853,00.html
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פנה ח"כ גבי אשכנזי, יו"ר הוועדה הזמנית לחוץ ולביטחון, ליועץ המשפטי לממשלה  30.4.2020ביום 

המפקחת על הנושא,  "כיו"ר ועדת החוץ והביטחוןוהביע אף הוא דאגה מהמשך השימוש בתקש"ח: 

אני מוטרד מאד מהשימוש הנרחב בתקנות שעת חירום בעת האחרונה, בהיקפים שלא הכרנו מזה 

עשרות שנים. החשש משימוש נרחב זה אף מתחזק נוכח העובדה שחלק מההסדרים שנקבעו בתקנות 

ת בבתי משפט, כוללים פגיעות קשות בחירויות הפרט כגון חופש התנועה, חופש העיסוק, זכויות דיוניו

זכות לפגישה עם עורך דין, ועוד... אם ניתן היה לקבל בהבנה את הצורך בהסדרה דחופה של הדברים 

בראשית הדרך ובטרם חידשה הכנסת את פעילותה, הרי בשלב זה עולה השאלה מדוע לא מעוגנים 

 ההסדרים שנקבעו בתקנות שעת חירום בחקיקה ראשית".

ת השבועות האחרונים הגישה הממשלה לכנסת מספר מצומצם ונראה כי הממשלה בשלה: בשלוש

ביותר של הצעות חוק, שבאות להחליף תקנות שעת חירום, וכמעט מדי יום מתפרסמים תיקונים 

לתקנות שעת חירום קיימות או תקנות שעת חירום חדשות. למען שלמות התמונה יצוין, כי מקצת מן 

ו להבטיח תנאי מגורים הולמים נועד, ש5.5.2020יום התקנות באו לקדם זכויות אדם, כמו תקש"ח מ

.  וביטוח בריאות לפלסטינים שעובדים בישראל ושנאסר עליהם לשוב לבתיהם בתקופת משבר הקורונה

המכסה של אזיקים אלקטרוניים כדי לאפשר לבתי המשפט לשחרר  תתקש"ח להגדל דוגמה נוספת היא

אלקטרוני. יחד עם זאת מרביתן של תקנות שעת חירום פוגעות בזכויות  עצורים למעצר בית באיזוק

כוללים הקלות של פגיעות חמורות יותר שנקבעו בהן קודם  ברובם אדם בסיסיות אף אם התיקונים

 לכן.

 ר על תקנות שעת חירום.מימכאן עולה הצורך בפיקוח פרלמנטרי הדוק ומח

שעת חירום יונחו על שולחן ועדת החוץ והביטחון של  תקנות)א( לחוק יסוד: הממשלה קובע ש39סעיף 

ובע שתוקפן של תקנות שעת חירום קיסוד ה)ו( לחוק 39סעיף  הכנסת סמוך ככל האפשר לאחר התקנתן.

למרות התפקיד  ."בוטלו על ידי הכנסת בחוק או בהחלטה של רוב חברי הכנסתאם " , בין היתר,יפקע

 :אחדסעיף  לנושא רקעת חירום תקנון הכנסת מקדיש החשוב של פיקוח פרלמנטרי על תקנות ש

 יסוד: הממשלה-לחוק 39ביטול תקנות שעת חירום לפי סעיף "

)א( 39.  )א(  הממשלה תעביר תקנות שעת חירום שהתקינה לוועדת החוץ והביטחון, כאמור בסעיף 73
 –הועברו בפגרה יסוד: הממשלה, וליושב ראש הכנסת והוא יניחן על שולחן הכנסת, ואם -לחוק

 יעבירן לידיעת חברי הכנסת.

)ב(  ועדת החוץ והביטחון, לפי הצעת כל אחד מחבריה, וכן שלושים חברי הכנסת, רשאים להביא  
 לפני הוועדה המשותפת הצעה לביטול תקנות שעת חירום.

את המלצתה לאישור  )ג(   הוועדה המשותפת תבחן את הצורך לבטל תקנות שעת חירום, ותביא 
 הכנסת.

 .", בשינויים המחויבים72-)ה( ו69ד(  על הדיון לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים )

 

ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון לתקנון והיא  68הוועדה המשותפת בה מדובר מוגדרת בסעיף 

 38להכריז על מצב חירום לפי סעיף , שמוקמת לצורך דיון בבקשת הממשלה וועדת החוקה חוק ומשפט

 לחוק יסוד: הממשלה.

  



 

3 

 

לא ידוע לנו על מקרים בהם הכנסת ביטלה תקנות שעת חירום ואף לא על מקרים בהם התקנות הובאו 

כדי שהכנסת תוכל לקיים פיקוח אפקטיבי על לדיון בפני הוועדה המשותפת או ועדת החוץ והביטחון. 

יב את ההסדר הקבוע בתקנון ולקבוע חובה על הבאת התקנות לדיון תקנות שעת חירום מן הראוי להרח

 בפני ועדה מוועדות הכנסת.

מרבית התקנות למרות שחוק יסוד: הממשלה קובע שהתקנות יונחו על שולחן ועדת החוץ והביטחון 

אינן עוסקות בנושאי ביטחון דווקא, אף אם המשבר שבשלו הן באו לעולם הוא מלחמה או אירוע 

י אחר. ודאי שכך כשמדובר בהתקנת תקנות על רקע משבר בריאותי כמו בעת הזו או במקרים ביטחונ

כשהמדיניות  70-להתקין תקנות שעת חירום, כפי שאירע בשלהי שנות ה סמכותשל ניצול לרעה של ה

מבוססת במידה רבה על תקנות שעת חירום. תקנות שעת חירום עוסקות בדרך כלל  הכלכלית היתה

 תים חיוניים למצב המשברי שנוצר.וריבהבטחת קיומם של שירותים חיוניים או בהתאמת ש

בתוך  תקבע או ועדת הכנסת ועדת החוץ והביטחוןלקבוע הסדר חדש בתקנון, לפיו לפיכך אנו מציעים 

הוועדה המתאימה לדיון בהן ותעביר  איזו היא חת התקנות על שולחן הכנסתזמן קצר ונקוב מרגע הנ

תקנות שהותקנו בחודשיים האחרונים ושעסקו וועדה הרלבנטית. כך, למשל, דיון באת התקנות ל

, תקנות והגנת הסביבה עם עו"ד עניינן נוגע לוועדת הפניםובאיסור על מפגשי אסירים עם בני משפחה 

ר בבתי המשפט באמצעות היוועדות חזותית נוגעות לתחומי עיסוקה של ועדת שעוסקות בדיוני מעצ

 , הרווחה והבריאותחוקה, חוק ומשפט, תקנות שעוסקות בעבודת נשים עניינן נוגע לוועדת העבודהה

העבודה, הרווחה  או לוועדה לקידום מעמד האישה ותקנות שעוסקות בבריאות שייכות לוועדת

ותגבש המלצה למליאה בתוך זמן קצר ונקוב ועברו התקנות תקיים בהן דיון יבריאות. הוועדה אליה וה

אם יש מקום לבטלן. אם ההמלצה תהיה שלא לבטלן הודעה על כך תימסר לכל חברי הכנסת או לוועדת 

החוץ והביטחון. אם ההמלצה של הוועדה הנוגעת בדבר תהיה לבטל את התקנות, העניין יועבר לדיון 

 במליאת הכנסת.

ונה ועדת הכנסת שתוכל לדון בתיקון ההסדר שנקבע בתקנון מן הראוי לאמץ הסדר זמני משתעד 

 על המשך השימוש בתקנות שעת חירום.משמעותי שיאפשר פיקוח פרלמנטרי 

 בכבוד רב,

 דן יקיר, עו"ד

 היועץ המשפטי

 v_bitachon@knesset.gov.il ח"כ גבי אשכנזי, יו"ר ועדת החוץ והביטחון  :יםהעתק

 hdept@knesset.gov.il גב' שגית אפיק, מ"מ יועמ"ש הכנסת

 mirif@knesset.gov.il שור, יועמ"ש ועדת החוץ והביטחון-גב' מירי פרנקל

mailto:v_bitachon@knesset.gov.il
mailto:hdept@knesset.gov.il
mailto:mirif@knesset.gov.il

