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תקנות שיגבילו את פעילות הפרטים והמשק בתחומים אלה: הגבלת פעילות ושהייה במרחב הפרטי 

גבלה על פעילות והציבורי, הגבלת פעילות במקומות עבודה ובבתי עסק, הגבלה על קיום אירועים, ה

 מוסדות החינוך, הגבלת פעילות מסגרות רווחה, והגבלות בתחום התחבורה הציבורית. 

ימים, לפי סוג ההגבלות על הציבור,  28-ל 14תוקפן של התקנות מכוח החוק הוא לזמן קצר יחסית, בין 

 רכת תוקפן. ידי ועדות הכנסת וכן כולל מנגנון של הא-כאשר החוק קובע את דרך אישור התקנות על

הסדר המאפשר הכרזה על "מצב חירום והוסף לו תוקן חוק הסמכויות העתירות יצוין, כי לאחר הגשת  .2

מיוחד" בשל התפשטות הקורונה, אשר בתקופת תוקפה הוסמכה הממשלה להתקין תקנות, לפרק זמן 

תקהלויות, ובכלל ימים), המגבילות באופן משמעותי יותר את התנועה במרחב הציבורי ואת הה 7קצר (עד 

הוא העומד במוקד זה לצורך הפגנות. תיקון זה, כמו גם התקנות שהותקנו מכוחו (אשר אינן עוד בתוקף), 

, אשר הדיון בעתירות שבפנינו אוחד עמן. מאחר 6878/20-ו 6866/20, 6859/20, 6786/20בג"ץ העתירות ב

וררות בעתירות שבפנינו, כתב שהעתירות האמורות עוסקות בסוגיות משפטיות שונות מאלה המתע

 התשובה של הכנסת לעתירות אלה יוגש בנפרד. 

העותרת בבג"ץ העותרים שבפנינו מבקשים כי בית המשפט הנכבד יורה על בטלות חוק הסמכויות כולו.  .3

ביקשה, לחלופין, כי ייקבע שהממשלה לא תהיה מוסמכת להפעיל את סמכויותיה לפי החוק,  5469/20

"במצב חריג שיש בו סכנה חמורה ומיידית וכאשר נתמצו כל אפשרויות הפעולה האחרות העומדות אלא 

 בפני הממשלה ובכפוף לכך שלא תהיה בהן פגיעה בכבוד האדם."

. כמו כן, נטען, כי יסוד: הממשלה-לחוק 39-38כי חוק הסמכויות סותר את סעיפים , נטען בשתי העתירות

מסמכותה והעבירה את סמכות , מאחר שהכנסת התפרקה באמצעותו "החוק פוגע ב"נורמות מוסדיות

נטען  6312/20". בבג"ץ כלל ההסדרים הראשוניים"החקיקה בתקופת הקורונה לידי הממשלה, בניגוד ל

 . "הוודאות המשפטית"ועקרון  "בפליליםהחוקיות "עקרון גם כי חוק הסמכויות פוגע ב

נטען בנוסף כי הוראות שונות בחוק מעוררות קשיים  5469/20בג"ץ  -אשר להגבלות עצמן שנקבעו בחוק ב

חוקתיים, ובכלל זה ההוראות הנוגעות להכרזה על "אזור מוגבל", יציאה של אישה מביתה לשם טבילה 

נטען, כי חוק  6312/20ב"מקווה טהרה" והקביעה כי ראש הממשלה יהיה אחראי לביצוע החוק. בבג"ץ 

יסוד (חופש התנועה, חופש העיסוק, חופש הדת, חופש הביטוי וההפגנה, הזכות פוגע בזכויות הסמכויות 

 לחינוך והזכות לקניין), והוא אינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה (נוכח ההסמכה הרחבה מדי של הממשלה). 

היותו לשורשו, וזאת נוכח  דבהליך החקיקה נפל פגם היורנטען במישור הפרוצדורלי כי  6312/20בבג"ץ 

 הדיון במליאת הכנסת בקריאה השנייה והשלישית.במוקד הטענה עומד , כאשר חפוז

העתירות שבפנינו להידחות בהעדר עילה להתערבות בתמצית ייאמר, כי עמדת הכנסת היא שדין  .4

 . חוקתיתשיפוטית 

יסוד: הממשלה אינה -הטענה בנוגע לסתירה כביכול בין חוק הסמכויות לבין חוקתטען הכנסת, כי  ראשית .5

מבססת עילה להתערבות שיפוטית. מעבר לעובדה שהעותרים אינם מעמידים את התשתית המשפטית 

לבחינת היחס בין חוק רגיל לחוק יסוד "משטרי", גם לגופו של עניין אין סתירה בין ההסדרים, מאחר 

 שחוק היסוד אינו קובע הסדר בלעדי להתנהלות בתקופות משבר.
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אינה מבססת עילה  פרלמנטרי על סמכויות הממשלה מכוח החוק,היקף הפיקוח הסוגיית גם  ,שנית .6

ביחס שבין חוק  ואמשהיא אינה עוסקת בפגיעה בזכויות יסוד להפעלת ביקורת שיפוטית חוקתית, 

בניגוד לנטען בעתירה, "כלל ההסדרים הראשוניים" אינו כלל חוקתי, כמו כן, הסמכויות לבין חוקי היסוד. 

 את סמכותה לרשות המבצעת לקבוע הסדרים ראשוניים.  להאצילמהמגביל את הכנסת 

כי הכנסת "התפרקה" מסמכותה והעבירה  הטענההכנסת תטען כי גם לגופם של דברים אין לקבל את 

חוק הסמכויות הוא בגדר הוראת שעה חריגה, אשר  לממשלה את סמכויות החקיקה בתקופת הקורונה.

לצורך התמודדות עם משבר חריג בהיקפו. החריגות של מקנה לממשלה סמכויות נרחבות, אך זאת אמנם 

-הנסיבות חייבה בניית מודל חקיקתי של פיקוח פרלמנטרי השונה מהאיזונים הרגילים של יחסי כנסת

ממשלה, אשר מחד גיסא יאפשר לכנסת להשפיע באופן ממשי על הליך קבלת ההחלטות בממשלה, ומאידך 

 ת החיונית לניהול משבר בסדר גודל שכזה. גיסא יאפשר לממשלה את הגמישות הניהולי

שאלת האיזון הראוי והמתאים בין הכנסת לבין הממשלה במצב החירום של משבר הקורונה, היא שאלה 

נכבדה אשר הכנסת לא הקלה בה ראש והיא אכן עמדה במוקד הליכי החקיקה. הכרעת הכנסת הייתה כי 

הקשיים המעשיים והמהותיים בפיקוח פרלמנטרי  יש מקום לקבוע במקרה זה מודל מיוחד אשר יבטא את

משבר "רגיל" במהלך המשבר. מודל הפיקוח שנקבע הוא מאוזן והולם את הנסיבות הייחודיות של 

ואת מכלול השיקולים והאינטרסים הנוגעים בדבר. העותרים אמנם סבורים שנקודת האיזון בין הקורונה 

 אינו שייך למישור החוקתי.  , בכל בכבוד,זההרשויות צריכה הייתה להיות אחרת, אך דיון 

במוקד , גם הטענות בדבר הפגמים החוקתיים שנפלו כביכול בחוק הסמכויות דינן להידחות. שלישית .7

עומדת הפגיעה הנובעת, לעמדת העותרים, מכך שחוק הסמכויות אינו  6312/20שבבג"ץ הניתוח החוקתי 

כולל מנגנון המחייב את אישור הכנסת מראש להכרזה על מצב החירום או לתקנות המותקנות מכוח 

העותרים אינם מנתחים את תנאי פסקת ההגבלה בראי הפגיעה הנטענת בזכויות כלומר, גם כאן, החוק. 

ענת ב"נורמות המוסדיות" כתוצאה מהמודל הפיקוח שנקבע. טענות אלה, יסוד, אלא בראי הפגיעה הנט

, ואין בסוגיה זו כשלעצמה כדי לבסס פגם חוקתי כאמור, אינן מבססות עילה להתערבות שיפוטית חוקתית

, גם אם היה מקום לבחון אותו בראי פסקת ההגבלה, חוק הסמכויות עומד שנפל בחוק. על כל פנים

 פם של דברים דין טענות העותרים להידחות.בתנאיה, כך שגם לגו

כי אלו תטען הכנסת  בנוגע לסעיפים שונים בחוק הסמכויות, 5469/20של העותרת בבג"ץ באשר לטענות 

נטענו באופן כוללני ביותר, ללא ניתוח חוקתי סדור של שלבי הבחינה החוקתית, ועל כן דינן להידחות על 

 . ש, וגם לגופם של דברים אין בהן ממהסף

. כפי שיפורט פגמים הפרוצדורלייםאת הטענות בדבר הגם לדחות  לעמדת הכנסת יש נציין כי לבסוף .8

פני כחודש, ונערכו לגביו עשרה -לא נפל פגם בהליך החקיקה של חוק הסמכויות, אשר נפרש על ,בהמשך

מתוך הכנסת במהלכם נשמעו עמדות שונות, ), ועדת החוקה, חוק ומשפט (להלן: דיונים בוועדת חוקה

ועדת החוקה החליטה על עריכת שינויים ובמסגרתו  מעמיק. הדיון בהצעת החוק היה ומחוצה לה

בהצעת החוק, לרבות בסוגיה שבמוקד העתירה. הדיון במליאת הכנסת בקריאה השנייה מהותיים 

דת באותו היום שבו הושלמה החקיקה בוועעריכתו , והכנסת והשלישית נערך בהתאם להוראות תקנון

מהותי היורד לשורש ההליך. בחינת אינם מבססים פגם בוודאי שאורכו בן מספר השעות, , וכן החוקה
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וכל שכן שאין בפנינו מקרה הליך החקיקה בכללותו מצביעה כי עקרון ההשתתפות בהליך החקיקה מומש, 

 .ך חקיקתובהלינפלו כביכול שהמבסס עילה להתערבות שיפוטית בחוק על רקע הפגמים  קיצוני וחריג

 ונורמטיבי רקע עובדתי

 התקנת תקנות שעת חירום(א) 

החלה התפרצות של המחלה הנגרמת מנגיף הקורונה החדש. ביום  2019כידוע, במהלך חודש דצמבר  .9

שר הבריאות הוסיף את המחלה הנגרמת מנגיף הקורונה לרשימת המחלות המדבקות  27.1.2020

ידי -. מכוח החלטה זו הוצאו בהמשך צווים על1940העם,  ) לפקודת בריאות1(20כנות לפי סעיף והמס

לפקודה (למשל צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית  20מנכ"ל משרד הבריאות לפי סעיף 

 ).2020-והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף

יסוד: הממשלה, -לחוק 39מכוח סמכותה לפי סעיף  ,התקינה הממשלה 2020מרץ חודש החל מאמצע 

, זאת כחלק מהצעדים (שנערכו בהן לאורך הזמן תיקונים ושינויים רבים) תקנות שעת חירום 30-למעלה מ

החירום שנוצר בעקבותיו. תקנות שעת החירום שהותקנו  ביף ולהתמודדות עם מצגלצמצום התפשטות הנ

תעסוקה, כלכלה, חברה, דת, מערכת המשפט, תכנון  ,ת, תנועההשתרעו על תחומים שונים, ובהם בריאו

 ובניה ועוד, והם הגבילו באופן משמעותי את התנועה והפעילות של פרטים, עסקים וגופים ציבוריים. 

קבעו הסדרים שנועדו לצמצם ולהגביל את המפגשים בין אנשים, ר שאכמו כן, הותקנו תקנות שעת חירום 

 יחוק החברתי" אשר נועדה לצמצם את התפשטות המחלה. וזאת כחלק ממדיניות "הר

עדאלה המרכז המשפטי לזכויות  2399/20הוגשה עתירה לבית המשפט הנכבד (בג"ץ  5.4.2020ביום  .10

. בעתירה זו נטען כי תקנות שעת ))16.8.2020(פורסם בנבו,  המיעוט הערבי בישראל נ' ראש הממשלה

לא  ,ועדות הכנסת. נטען, כי מכיוון שבינתיים הוקמו כותידי הממשלה בחוסר סמ-החירום הותקנו על

צריך לנקוט התקנת תקנות שעת החירום אינה אפשרית עוד, ומניעה לחוקק בכנסת, ועל כן קיימת עוד 

עוד נטען, כי הממשלה לא הייתה מוסמכת  הממשלה בחקיקה. סמכויותב"דרך המלך" של הסדרת 

לצורך התקנת תקנות שעת חירום,  1948עת לעת, החל משנת להסתמך על מצב החירום הכללי שמוכרז, מ

הסמכת הממשלה לפיכך, אזרחית. -שכן הכרזה זו נועדה לצרכי ביטחון ולא לטיפול בסוגיה בריאותית

צריכה להיעשות בחקיקה ראשית ייעודית שתסדיר את סמכויות הממשלה לפעול לשם התמודדות עם 

 נגיף הקורונה ואת ההכרזה על מצב החירום בשל הנגיף. 

"משהחלה הכנסת לפעול גם במישור החקיקתי, מצטמצם עד מאד בתגובת הכנסת לעתירה נטען כי  .11

להתקנת תקנות שעת חירום. עתה, על הממשלה להצביע על צורך חיוני המרווח העומד בפני הממשלה 

הוק, עד שלא ניתן להמתין להסדרתה בהליך חקיקה רגיל. בכל מקרה, -ודחוף ביותר לקביעת הסדרה אד

מדובר בחריג שאינו מעיד על הכלל. גם במהלך תקופת משבר הקורונה, הכלל צריך להיות שככל 

קיקה, המסלול שעליה ללכת בו הוא הנחת הצעת חוק ממשלתית על שהממשלה מבקשת לשנות מדבר ח

 שולחן הכנסת."

בתגובת משיבי הממשלה, ובפרט בהודעות המעדכנות שהוגשו מטעמם, נמסר כי בכוונת הממשלה לפעול, 

בין היתר, להגשת הצעת חוק מסגרת שתסדיר את סמכויות הממשלה לפעול לשם התמודדות עם 
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חקיקת המסגרת המתווה את סמכויות הממשלה כאמור, חוק הסמכויות הוא התפשטות הנגיף. ואכן, 

 אשר מחליפה הסדרים שונים שנקבעו בתקנות שעת החירום.ולהתמודדות עם משבר הקורונה, 

ידי בית המשפט הנכבד, וזאת נוכח העובדה -עלנמחקה העתירה  16.8.2020ביום בהמשך להתפתחות זו, 

 . בההסעד האופרטיבי שהתבקש  את היתרשחקיקת חוק הסמכויות י

, החל לפקוע תוקפן של תקנות שעת יצוין, כי עוד קודם להשלמת הליכי החקיקה של חוק הסמכויות .12

"תוקפן של תקנות הקובע כי יסוד: הממשלה -(ו) לחוק39חירום שהותקנו, וזאת בהתאם להוראת סעיף ה

 . הוארך תוקפן בחוק"שעת חירום יפקע כעבור שלושה חודשים מיום התקנתן, זולת אם 

שלב קרי בבשלב הביניים, שיוקנו לממשלה סמכויות לשם התמודדות עם התפשטות הקורונה גם על מנת 

ביום , אישרה הכנסת חוק הסמכויותשבין פקיעת תוקפן של תקנות שעת החירום ועד להשלמת חקיקת 

הגבלת פעילות),  –הקורונה החדש את החוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף  22.6.2020

 . , וכן אישרה חוקים נוספים לקיום תוקפן של תקנות שעת החירום2020-התש"ף

המרכז המשפטי  –עדאלה  4819/20(בג"ץ  21.7.2020נמחקה ביום כנגד חקיקת הביניים עתירה שהוגשה 

 ). 4.8.2020(פורסם בנבו,  לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' הכנסת

 חקיקהה ךהלי –הסמכויות  חוק(ב) 

הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הניחה הממשלה על שולחן הכנסת את  9.6.2020ביום  .13

 1.)הצעת החוק(להלן:  2020-הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף

יצוין, . בתקופת משבר הקורונהאת הסמכויות שיוקנו לממשלה כללה הסדר מסגרת שמפרט הצעת החוק 

להאריך את הוחלט בסופו של דבר ו, 31.3.2021כהוראת שעה עד ליום ההסדר ייקבע הוצע שבמקור כי 

 .30.6.2021ליום משכה עד 

רק בתקופת הממשלה תהיה מוסמכת להכריז על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, ופי ההסדר שהוצע, -על

תהיה מוסמכת להתקין תקנות שבהן ייקבעו הגבלות על פעילות הציבור במרחב הפרטי מצב החירום היא 

והציבורי במגוון תחומי החיים (למשל: הגבלות על יציאה ממקום מגורים ועל הימצאות במרחב הציבורי, 

ע ו). כמו כן, הוצע לקבועוד תחבורה ציבוריתעל הגבלות על בתי עסק, על פעילות מוסדות חינוך ורווחה, 

 . ה ונקבע הסדר מפורט בעניין זה, בהתאם לתחומי הפעילות השוניםאת התנאים להפעלת סמכות הממשל

באשר למנגנון הפיקוח הפרלמנטרי, הוצע כי הכנסת תוכל, בכל עת, לבטל את ההכרזה של הממשלה על  .14

עצמה ולא לא להכרזה  -מצב החירום, אך הממשלה לא תידרש לקבל את אישורה הפוזיטיבי של הכנסת 

  להארכת תוקפה.

ימים (לפי סוג התקנות),  28-ל 14תוקפן יהיה מוגבל לתקופה שבין ככלל,  ,באשר לתקנות עצמן הוצע כי

 ללא אישור מראש של הכנסת.  ,עם אפשרות להארכתן, וכי התקנות ייכנסו לתוקפן עם פרסומן ברשומות

                                                 
לתגובה המקדמית , צורף 2020-העתק הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 1

 .1/משסומן , ו5469/20בבג"ץ 
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ידי ועדות הכנסת או מליאתה. בסעיף -ד, עלהצעת החוק כללה הסדר של בחינה ואישור של התקנות בדיעב

להצעת החוק הוצע כי התקנות יונחו מיד לאחר פרסומן ברשומות על שולחן הכנסת. הוועדה הרלוונטית  4

, עם אפשרות להארכת תקופה זו ימים מיום התקנתן (לפי סוג התקנות) 14עד  7בכנסת תדון בהן בתוך 

יפקע תוקפן. אם הוועדה לא  –וועדה תחליט שלא לאשרן . אם הידי ועדת הכנסת (בשלושה ימים)-על

התקנות יעברו לאישור מליאת הכנסת, ואם מליאת הכנסת לא  –תקבל החלטה בתוך פרק הזמן האמור 

 יפקע תוקפן.  – ימים 7אישרה את התקנות או לא קיבלה החלטה בתוך 

 16, תומכים 28ברוב של , 15.6.2020ראשונה, ביום ההצעת החוק אושרה במליאת הכנסת בקריאה  .15

 לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. , והיא הועברה לדיון בוועדת החוקהונמנע אחד מתנגדים

, חלקם ממושכים, ועדת החוקה הקדישה שעות רבות לדיון בהצעת החוק והתקיימו בעניינה עשרה דיונים

, 20.7.2020, 19.7.2020, 16.7.2020, 14.7.2020, 12.7.2020, 9.7.2020, 6.7.2020, 23.6.2020: במועדים אלה

חברי כנסת רבים מסיעות הבית השונות, נציגי משרדי  . בדיוני הוועדה השתתפו22.7.2020-, ו21.7.2020

, משרד המשפטים, משרד ראש הממשלה, והמשרד הממשלה הרלוונטיים, ובפרט נציגי משרד הבריאות

י, ארגוני החברה האזרחית וגורמים פרטיים. יצוין, כי חלק , נציגי המרכז לשלטון מקומלביטחון פנים

 מהמשתתפים לקחו חלק בישיבות הוועדה באמצעים מקוונים.

, הדגיש יו"ר הוועדה, חה"כ יעקב אשר, כי יש צורך להבטיח 23.6.2020כבר בפתח דיוני הוועדה, ביום  .16

ומצד שני יבטיח פיקוח ובקרה יאפשר לממשלה גמישות בניהול משבר הקורונה,  , מצד אחד,הסדר אשר

). ואכן, 4, בעמ' 23.6.2020אפקטיביים של הכנסת על החלטות הממשלה (פרוטוקול הדיון בוועדה מיום 

, אשר בהצעת החוקבמהלך הדיונים נעשו שינויים משמעותיים כפי שעולה מפרוטוקולי דיוני הוועדה, 

, וכן תוחמים בצורה טובה משלהמגבירים את הפיקוח הפרלמנטרי על הפעלת הסמכויות של המ

 . ו"מהודקת" יותר את גדרי סמכותה

סמכויות הממשלה מכוח הפעלת בסוגיית הפיקוח הפרלמנטרי על שהעתירות מתמקדות בעיקרן מאחר 

הן בהיבט של הליך ההכרזה על מצב החירום, והן  –החוק, נתמקד להלן בדיוני הוועדה שעסקו בסוגיה זו 

 ידי הממשלה. -תקנות עלבהיבט של הליך התקנת ה

הסמכות להכריז על שהוצע הממשלתית כאמור, בהצעת החוק  - באשר להליך ההכרזה על מצב החירום .17

חלק מחברי הכנסת תהיה בידי הממשלה. במהלך הדיונים, ולהאריך את מצב החירום, מצב החירום 

ראו למשל את דברי . תהביעו את עמדתם כי הסמכות להכריז על מצב החירום צריכה להיות בידי הכנס

א יודע אם זה צריך להיות דרך הוועדה הזאת או דרך המליאה. נדמה לי "אני ל ,גדעון סער לפיהםחה"כ 

שדרך הוועדה הזאת היא דרך המלך, אבל חייב להיות איזשהו גורם פרלמנטרי מאשר גם להכרזה וגם 

 .)35, בעמ' 6.7.2020(פרוטוקול הדיון בוועדת החוקה מיום להארכה של ההכרזה" 

משרד המשפטים, הסביר מדוע לדעת הממשלה נכון להותיר מחלקת ייעוץ וחקיקה בזנדברג, מאיל עוה"ד 

בידה את סמכות ההכרזה ולאפשר לכנסת לבטלה בדיעבד בכל עת, וזאת נוכח אופי הפעילות של הכנסת 

עמד על הוא . מתאימיםבמקרים ההכרזה מהירה באשר מעלה ספק אם היא תוכל לתת מענה לצורך 

 38מכוח סעיף  ,לעומת הכרזה על מצב חירום של הממשלה ,ההבדל בין ההכרזה מכוח חקיקת המסגרת

 ):37יסוד: הממשלה (שם, בעמ' -לחוק
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"... אנשי המקצוע בממשלה... סבורים שבהתנהלות הרגילה של הכנסת, הצורך בדיון 
יה בידי הכנסת, יובילו לכך בהכרזה כזאת אם האישור יהיה מראש, או שהמעשה יה

שיחולו עיכובים כאלה שיפגעו ביכולת של הממשלה לתת מענה לצרכים הבריאותיים, 
וכנגזר מזה הכלכליים, החברתיים וכדומה... צריך להבטיח מתן מענה מקצועי וסמכויות 

 מינהליות בזמן הרלוונטי והנכון...

בחוק היסוד, נכון שההכרזה בידי הכנסת, אבל שם זאת הכרזה על מצב חירום שמאפשרת 
לממשלה להתקין תקנות שעת חירום, והמגבלות שחלות על תקנות שעת חירום הרבה 
יותר מצומצמות. כלומר, מרחב הפעולה של הממשלה הרבה יותר רחב מאשר הסמכת 

 וקה יחסית... התקנות, שכאן החוק מנסה לתפור בצורה יותר הד

אני מזכיר שהצעת החוק הממשלתית מדברת על כך שההכרזה תונח על שולחן הכנסת. 
 –אם לא היו אומרים את זה, באמת זה היה רק דיון עקר  –לכנסת יש סמכות לבטל 

ואם הנושא חשוב לה, הכנסת יכולה לקיים את הדיון למחרת היום. היא יכולה לבטל 
יא חושבת שהממשלה הכריזה שלא בצורה מבוססת או את ההכרזה למחרת היום, אם ה

 בצורה ראויה וכדומה. הכוח ניתן בידי הכנסת." 

על מצב החירום שסמכות ההכרזה הראשונית הייתה הצעה חלופית שהעלו חלק מחברי הכנסת בהקשר זה  .18

ההכרזה  תיוותר בידי הממשלה, אך לצד זאת ייקבע כי אם בתוך זמן מסוים הכנסת לא מאשרת הכרזה זו,

 :)36, בעמ' (שם פוקעת. ראו למשל דבריה של חה"כ תהלה פרידמן

"... בעיניי הכי טוב היה שהכנסת הייתה מכריזה על מצב חירום, ואני אשמח לשמוע 
הסבר למה הכנסת לא זאת שמכריזה על מצב חירום. אם לא, צריך לקבוע זמן קצר 

באופן אוטומטי. זה בכל זאת נותן  יחסית, כמו שבוע, והיה והוועדה לא אישרה, זה פוקע
  .."..משהו עם יותר משקל

 .)38שם, בעמ' ( ן בהקשר זהאוזשי וכן ראו הצעתה של חה"כ הילה 

"אם הכנסת לא דנה או מתעכבת, מסיבות עוה"ד זנדברג הסביר מדוע לשיטתו יש קושי בהצעה זו, שכן 

חושבת שזאת תוצאה שהיא ממש לא כאלה ואחרות, וזה יוביל לתוצאה שההכרזה תתבטל, הממשלה 

 ). 39(שם, בעמ'  טובה, שלא לומר מסוכנת"

עמד על הבעייתיות הנובעת עוה"ד גור בליי, היועץ המשפטי לוועדה, יצוין, כי לאורך דיוני הוועדה גם  .19

הוא  אישור פוזיטיבי של הכנסת.כולל אינו מהמודל שהוצע ביחס להליך ההכרזה על מצב החירום, אשר 

הצדקה לעמדתו סמכות ההכרזה הראשונית בידי הממשלה, אין בהענקת גם אם יש צורך חיוני  כיאמר 

להותיר בידה סמכות שכזו גם בשלבים של הארכת תוקפה של ההכרזה שבהם ניתן לקבל את אישור 

 ). 37-36עד (שם, בעמ' והכנסת מבעוד מ

הארכת תוקפה של הכרזת הממשלה על מצב חירום תהיה מותנית ועדת החוקה קיבלה עמדה זו, וקבעה כי 

, ורק אם הוועדה לא הגיעה להכרעה בסד הזמנים שנקבע, ההארכה של ועדת החוקה מראשבאישור 

 . מצב החירום יפקע –תותנה באישור מליאת הכנסת. ככל שמליאת הכנסת לא תאשר את ההארכה 

תקנות ייכנסו השר, בהצעת החוק הממשלתית הוצע כאמו - באשר להליך התקנת התקנות מכוח החוק .20

הוועדה הקדישה חלק , וכי בידי הכנסת תהיה הסמכות לבטלן רק בדיעבד. ברשומות לתוקפן עם פרסומן

 מדיוניה גם לסוגיה זו, וגם במודל זה נערכו שינויים.

ממשלה לפגוע בתחילת הדיון בסוגיה הסביר עוה"ד זנדברג כי אכן מדובר בהסמכה רחבה וחריגה של ה

בכך ראש. הוא ציין כי הסמכה זו נובעת מהחריגות של משבר ואין להקל , אופן נרחב בזכויות הפרטב

הקורונה אשר מחייבת פגיעה בזכויות באופן החורג מהנורמות השגרתיות המקובלות. לדבריו, מצב זה 
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הצעת החוק כוללת גם התווית שיקול הדעת  ,, ועל כן מעבר למנגנון ההכרזה עצמומשנה זהירותמחייב 

 ).50-48, בעמ' 7.7.2020עצמן (פרוטוקול הדיון בוועדת החוקה מיום הגבלות תוכן הלשל הממשלה ביחס 

עוה"ד זנדברג גם עמד על כך שהצעת החוק אינה כוללת סמכות אחידה להתקנת תקנות, אלא ישנה חלוקה 

בכל אחד  נים שונים בהתאם למידת הפגיעה בזכויותנושאית של התקנות, כדי לאפשר עריכת איזו

. כך למשל ציין כי תקנות שעוסקות במרחב הפרטי ובמרחב הציבורי הפתוח הוגבלו מהתחומים השונים

לעומת תקנות  ,בזכויות הפרטהמשמעותית הגלומה בתקנות מסוג זה הפגיעה לאור ם, ימי 14לתקופה של 

 ).57(שם, בעמ'  ימים 28פה ממושכת יותר של שניתן להתקינן לתקו שעוסקות בבתי עסק

יותר.  "הדוק"כנסת הביעו התנגדות להסדר מוצע זה, וסברו שיש צורך בפיקוח פרלמנטרי החלק מחברי  .21

כך למשל, חה"כ סער הציע כי תתאפשר לכנסת שהות מוגבלת להתכנס ולאשר את התקנות מראש, ואם 

. לחלופין הציע כי הכלל יהיה שצריך בדיעבדלא תעשה כן במגבלת הזמן, ייכנסו התקנות לתוקפן ויידונו 

ן ללא קבלת לקבל את אישור הכנסת מראש לתקנות, וכי רק במצבים חריגים הממשלה תוכל להתקינ

). עוה"ד זנדברג ציין כי מהניסיון של 54, בעמ' 7.7.2020אישורה המוקדם (פרוטוקול הדיון בוועדה מיום 

שעות היא דבר שלחלק מההקשרים אולי היא  24"המתנה של החודשים של תחילת משבר הקורונה 

 ).56(שם, בעמ'  רלוונטית, אבל יש פה הרבה מאד הקשרים שלא"

ביץ' הציע כי קבלת אישור מראש של הכנסת תיעשה בהתאם למידת החומרה של סגלויואב חה"כ 

שומי בהגדרת אותם מקרים חמורים, יההגבלות בתקנות. עוה"ד זנדברג השיב כי הצעה זו מעוררת קושי י

וכי יהיה בכך כדי להוסיף התדיינות בשאלה האם היה צריך לקבל את אישור הכנסת מראש, אם לאו 

 (שם). 

, על התקנות המשפטי לוועדה עמד בדבריו על הצורך במנגנון פיקוח פרלמנטרי משמעותי יותר היועץגם  .22

 ):66ועמד על חריגותו של המנגנון המוצע (שם, בעמ' 

"המנגנון שמוצע פה, ברור שהוא מנגנון חריג מאוד. זאת אומרת, דרך המלך להתקנת 
בצורה חריפה בזכויות  ובטח תקנות מהסוג הזה, שפוגעות –תקנות שמגיעות לוועדה 

זה קבלת אישור פרלמנטרי מראש. זו דרך המלך, זה מה שמקובל כמעט תמיד.  –הפרט 
ההצעה פה היא הצעה שמגיעים אחרי ההתקנה ומקבלים את האישור בדיעבד. זה מעורר 
קשיים מבחינת הלגיטימציה הדמוקרטית לדבר הזה, במובן הזה שזה לא עובר דרך 

 הרשות המחוקקת."

למעט במקרים שהוחלט כך, . בהסדרמשמעותי פו של דבר גם בעניין זה החליטה הוועדה על שינוי בסו .23

שעות ממועד קבלתן  24לתוקפן רק כעבור  שיותקנו מכוח החוק ייכנסוהכלל יהיה שהתקנות חריגים, 

או את התקנות להחליט האם היא מאשרת הוועדה בכנסת תוכל  ך פרק זמן זהבמהלכאשר בממשלה, 

השעות  24הוחלט שאם הוועדה לא תכריע במהלך  ,. לצד זה, עוד בשלב שלפני כניסתן לתוקףמבטלת אותן

שהוצע מלכתחילה לגבי אישור בדיעבד של המנגנון ייכנסו התקנות לתוקף ויחול  –לכאן או לכאן  –

יה לא רק ידי ועדה בכנסת או המליאה. כמו כן, הוחלט לקבוע כי בידי הוועדה בכנסת תה-התקנות על

 סמכות לאשר או לבטל את התקנות, אלא גם לאשרן באופן חלקי או לקצר את תקופת תוקפן.

כך למשל,  עסקה בהרחבה בתחימת המסגרת לכל אחד מסעיפי ההסמכה הספציפיים.בהמשך, הוועדה  .24

הוועדה חיזקה את ההגנה על הזכות להפגנה, התפילה והאפשרות לקיום טקסים דתיים, בהקשרים 

 וקבעה שגם אם ניתן לקבוע להם תנאים, לא ניתן למנוע אותם.  ,ם של התקנות הנוגעים לענייןהשוני
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להוראות האכיפה והענישה שנכללו בהצעת החוק. במהלך דיוני הוועדה  הוועדה נתנה את דעתהכמו כן, 

נוסף הסדר מפורט שמקים מינהלת לאכיפה שתכוון ותנחה את השוטרים והפקחים שאוכפים קנסות 

כי לא יהיה רישום פלילי על קנס  ,הוחלטבכלל זה כוח החוק, כדי להבטיח אכיפה אחידה ושוויונית. מ

אזורים  –שהוטל מכוח תקנות הקורונה, ונערכו שינויים שונים בהסדר החל ביחס ל"אזורים מוגבלים" 

לות חריפות ספציפיים שזוהו כבעלי רמת תחלואה גבוהה יחסית לשאר המדינה, ואשר מטילים עליהם מגב

 יותר. 

ביום  הוועדה לדון בכלל הוראות הצעת החוק, אושרה הצעת החוק בוועדת החוקה סיימהלאחר ש .25

 . 2, תוך שנערכו בה, כאמור, שינויים רבים22.7.2020

למחרת  ,לכל המוקדם ,אמורה להתקייםהייתה הקריאה השנייה לתקנון הכנסת, (א) 88בהתאם לסעיף  .26

ההנחה של הצעת החוק על שולחן הכנסת (לאחר הדיון בהצעת החוק ואישורה בוועדה הרלוונטית). בסעיף 

 קטן (ב) הוסמכה ועדת הכנסת לקצר את תקופת ההנחה, לבקשת הוועדה או הממשלה. 

נוכח הרצון להבטיח שהמסגרת החקיקתית המפורטת המעוגנת בחוק תיכנס לתוקף בהקדם האפשרי,  .27

יהיה לזנוח את המתכונת הבעייתית של הארכת תוקף חוזרת ונשנית של תקנות שעת חירום, פנה  וניתן

-יו"ר ועדת החוקה לוועדת הכנסת וביקש לקצר את תקופת ההנחה של הצעת החוק. בקשה זו אושרה על

  3בשעות הבוקר. 22.7.2020ידי ועדת הכנסת בישיבתה ביום 

הסתייגויות של חברי הכנסת לנוסח שאישרה  480צורפות לה הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת כשמ .28

-הוועדה (אשר עיון בהן מעלה, כי מרביתן אינן הסתייגויות מהותיות). הסתייגויות אלה ברובן הוגשו על

ידי קבוצה של חברי הכנסת, כך שלצורך חישוב זמני הדיבור, יש להכפילן במספר המגישים. מטרת 

ת זכות דיבור בהצבעות בוועדה בהכנה לקריאה השנייה והשלישית, וכן זמן הסתייגויות מסוג זה היא קבל

 . במהלך הקריאות דיבור במליאה

"כל מסתייג רשאי לנמק את הסתייגויותיו במסגרת זמן שלא תעלה על לתקנון הכנסת,  90בהתאם לסעיף 

מהם לנמקה חמש דקות לכל הסתייגות; נרשמה הסתייגות אחת בשם כמה מסתייגים, רשאי כל אחד 

בשל ההיקף הרב של ההסתייגויות, הקצאת זמן לכל מסתייג לנמק את הסתייגותו (שכאמור,  כאמור."

 600-כ אורך שלבבמליאת הכנסת ממושך רובן אינן הסתייגויות מהותיות) משמעותה הייתה קיום דיון 

בהתאם להסתייגויות זמן הדיבור ל(כעולה מפרוטוקול הדיון בוועדת הכנסת, החישוב הכולל  שעות דיון

 ימי דיון רצופים).  28עמד על 

גדולים במיוחד, לרוב נעשה הנובעים מהגשת הסתייגויות רבות  בהם היקפי הזמןיצוין, כי ככלל, במקרים 

תחילה ניסיון להגיע להסכמות בין סיעות הקואליציה לבין סיעות האופוזיציה על מתווה דיוני מוסכם 

                                                 
שהעותרים אינם מתמקדים בהליך החקיקה שבוועדה, ומטעמי יעילות, לא מצאנו לנכון לצרף את כלל הפרוטוקולים של  מאחר 2

 דיוני החקיקה, אלא רק את הדיונים שהוזכרו לעיל. קישור ליתר הפרוטוקולים ניתן למצוא ב: 
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=2140584 

החלק העתק ; 2/משסומן , ו5469/20לתגובה המקדמית בבג"ץ צורף , 6.7.2020פרוטוקול הדיון בוועדת החוקה מיום העתק 
העתק חוק ; 3/משסומן , ו5469/20לתגובה המקדמית בבג"ץ צורף , 7.7.2020הרלוונטי בפרוטוקול הדיון בוועדת החוקה מיום 

, 5469/20לתגובה המקדמית בבג"ץ , צורף 2020-סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף
 .4/משסומן ו
 .4ע/, כנספח 6312/20, צורף לעתירה בבג"ץ 22.7.2020העתק פרוטוקול הדיון בוועדת הכנסת מיום  3
 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=2140584
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לא מושגת הסכמה בין הסיעות על מתווה דיוני, וזמני ההסתייגויות אינם סבירים, רק אם לדיון במליאה. 

 לתקנון הכנסת.  98ועדת הכנסת, וזאת בהתאם לסמכותה לפי סעיף מובאת הסוגיה להכרעת 

ועדת הכנסת דנה בסוגיה בשעות הערב של במקרה שבפנינו לא הושגה הסכמה בין הסיעות כאמור, ועל כן 

שעות להנמקת  3החליטה כי לחברי הכנסת המסתייגים תינתן מסגרת זמן של הוועדה . 22.7.2020יום 

ההסתייגויות (בהתאם להחלטה פנימית שלהם כיצד יחולק זמן הדיבור בין המסתייגים), וכן נקבעו סדרי 

 4מתנגדים. 4חברי כנסת תומכים מול  10ההצבעה בהסתייגויות. החלטה זו התקבלה ברוב של 

פי -הדיון התנהל על. עוד באותו הערב החלה מליאת הכנסת לדון בהצעת החוקבהמשך להחלטת הוועדה,  .29

חברי הכנסת המסתייגים הביעו את עמדותיהם העקרוניות כנגד הצעת  שקבעה ועדת הכנסת.מתווה ה

סת, לאחר מכן, נערכו הצבעות על הסתייגויות חברי הכנ, והחוק, יו"ר ועדת החוקה השיב לטענותיהם

כנוסח אישרה מליאת הכנסת את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית, ואלה נדחו. בתום הדיון 

  5מתנגדים. 35-תומכים ו 48ברוב של הוועדה, 

 החקיקה תיקוני - הסמכויות חוק(ג)  

 לחוקלחוק הסמכויות. התיקון  1מס' התקבל בכנסת תיקון  17.8.2020יצוין כי ביום , התמונהלהשלמת  .30

בידוד מטעם המדינה לפרק בעניין בידוד במקום וסף נ, האחדשלים את ההסדר בשני עניינים עיקריים: ה

פרק העוסק במתן צווי סגירה וסף נ, השנית. ו(קרי, מלוניות), הכולל הסדר מפורט ביחס לבידוד במלוני

לבתי עסק (ומקומות אחרים הפתוחים לציבור) המפרים הוראות חוק שונות שנועדו למנוע את  מינהליים

 התפשטות נגיף הקורונה. 

לצד הוספת שני פרקים אלה, כלל התיקון גם הבהרות והשלמות להסדר הקיים במספר עניינים. בכלל זה 

ר פרטים רבים לוועדה נקבע סעיף דיווח חודשי מפורט לוועדת החוקה, המחייב את הממשלה למסו

מנגנון העברת התקנות  "הודק"שיאפשרו פיקוח פרלמנטרי על הפעלת הסמכויות מכוח החוק; כמו כן, 

 .על מצב חירום ביטול הכרזהבבכנסת  הדיוןמנגנון  הוסדרבכנסת וכן הרלוונטית לוועדה 

הסמכויות. עיקרו של התיקון הוא בהוספת סעיף  לחוק 2' מסתיקון  התקבל, 25.9.2020 ביוםנציין, כי  עוד .31

ולהתקין תקנות המגבילות  ",מיוחד חירום"מצב  על במדינה להכריז מאפשר, אשר סמכויותהא לחוק 3

, תיקון חקיקה זה עומד במוקד העתירות האחרות אשר כאמור. עוד יותר את הפעילות במרחב הציבורי

 ).'ואח 6786/20"ץ בג(נקבע כי יידונו במאוחד עם העתירות שבפנינו 

 עיקרי ההסדר –וק הסמכויות ח(ד) 

 30.6.2021, נחקק כהוראת שעה אשר תוקפה עד ליום 23.7.2020ביום לתוקף סמכויות, אשר נכנס החוק  .32

חקיקתית לקביעת הגבלות על האוכלוסייה במצב חירום הנגרם מנגיף  ). החוק מייצר מסגרת50(סעיף 

תחילה נדרש להכריז על "מצב חירום בשל נגיף הקורונה" (פרק ב' : ההסדר בנוי באופן דו שלבי. הקורונה

                                                 
 .5ע/, כנספח 6312/20, משעות הערב, צורף לבג"ץ 22.7.2020העתק פרוטוקול הדיון בוועדת הכנסת מיום  4
 .6ע/ח כנספ 6312/20, צורף לבג"ץ 22.7.2020העתק פרוטוקול הדיון במליאת הכנסת מיום  5
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לחוק). לאחר מכן הוסדרו הסמכויות של הממשלה לפעול לשם התמודדות עם נגיף הקורונה כל עוד 

 ם עומדת בתוקפה (פרק ג' לחוק). ההכרזה על מצב החירו

 להלן נפרט את ההסדרים השונים שנקבעו לעניין זה.

 חירום מצב על הכרזה: ראשון שלב

 בשל נגיף הקורונה"רגיל" חירום  מצבהכרזה על 

כאמור, התנאי לשימוש בהסדרים הקבועים בחוק ולהפעלת סמכויות הממשלה להתקין תקנות מכוחו  .33

(כמו גם סמכותה להכריז על אזורים כ"אזורים מוגבלים" או להורות לאזרחים ותושבים לשהות בבידוד 

 . קיומה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה הוא –במלוניות) 

"יש סיכון ממשי לחוק נקבע כי הממשלה רשאית להכריז על מצב החירום, אם שוכנעה כי  2בסעיף 

נגיף הקורונה ולפגיעה משמעותית בבריאות הציבור ובשל כך מתחייב לנקוט להתפשטות רחבה של 

. יצוין כי במהלך דיוני הוועדה ביקשו חברי הכנסת להבטיח כי פעולות מכוח הסמכויות הקבועות בחוק"

"לא תכריז החלטת הממשלה תתקבל על בסיס תשתית עובדתית הולמת, ועל כן נקבע מפורשות בחוק כי 

אלא לאחר שהובאו בפניה עמדת שר הבריאות וחוות דעת מקצועית מטעם משרד הממשלה כאמור 

 . הבריאות בעניין"

ניתן להאריך את ההכרזה לתקופות , ימים בלבד. לאחר מכן 45תקופה של ההכרזה הראשונה היא ל

 (ד) לחוק). 2ימים (סעיף  60נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על 

 פיקוח פרלמנטרי על הליך ההכרזה

נעשית על ידי על מצב החירום מאפייני התפשטות נגיף הקורונה, ההכרזה הנובעת מל הדחיפות בש .34

של ועדת החוקה. על מנת  מראשהממשלה, ולאחר מכן כל הארכה שלה חייבת לקבל אישור פרלמנטרי 

להבטיח פיקוח פרלמנטרי אפקטיבי על הצורך בהארכת מצב החירום, נקבע, כי על הממשלה להביא את 

ה להארכת ההכרזה בפני הוועדה חמישה ימים לפחות לפני תום תוקפה. במקרה שהוועדה לא הבקש

קיבלה החלטה עד תום תקופת ההכרזה, הדיון באישור הארכת ההכרזה יכול להתקיים במליאת הכנסת, 

ויו"ר הכנסת נדרש להביא את הבקשה להצבעה בכנסת בהקדם האפשרי. כדי לאפשר את הדיון במליאה, 

הכנסת לא אישרה את בקשת הממשלה מליאת אריך את ההכרזה בשבעה ימים לכל היותר, ואם החוק מ

 (ד) לחוק).2(סעיף  פוקעתההכרזה  –במסגרת הזמנים הזו 

ימים, כך  45כי ביום תחילתו יראו כאילו ניתנה הכרזה על מצב חירום כאמור למשך  ,החוק קובע עוד

 לחוק). 51(סעיף  נעשתה על ידי הכנסת במליאתהעל מצב החירום ההכרזה הראשונה שלמעשה 

 לחוק). 3בנוסף, הכנסת רשאית בכל עת לבטל את מצב החירום, וכך גם הממשלה (סעיף 

בקשות להארכת מצב החירום לוועדת החוקה, ים יפעמפי הסדר זה הביאה הממשלה כבר -יצוין כי על

 ).3.11.2020 ביוםו 6.9.2020ידי הוועדה (ביום -על מראשהבקשות אושרו ו
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 הכרזה על מצב חירום מיוחד 

כאמור, לאחר הגשת העתירה הוסף הסדר לחוק הסמכויות הנוגע למצבי שיא של התפשטות הנגיף, אשר  .35

מצב חירום מיוחד זה יוכרז א לחוק). 3עליית מדרגה בהיקף הגבלת הפעילות (סעיף כתוצאה מכך נדרשת 

משתכנעת שאין די בהחלת הגבלות משמעותיות ביותר רק במצב של תחלואה חמורה ביותר שבו הממשלה 

 מכוח חוק הסמכויות, ויש צורך גם לנקוט באמצעים נוספים וחריגים כפי שנקבעו בחוק.

הפעלת אותם אמצעים נוספים תיעשה רק במצב של סגר משמעותי, כשכבר הותקנו תקנות נקבע, כי 

גורים, למעט חריגים מסוימים; מגבלות הגבלת יציאה ממקום המ –מגבילות מאוד בשורה של תחומים 

בשטח פתוח); תקנות המגבילות בצורה דרמטית את פתיחתם  20-במבנה סגור ו 10חמורות על התקהלות (

של מקומות העבודה; איסור כללי, למעט חריגים מצומצמים, על הפעלת מוסדות חינוך; צמצום ניכר 

 בתחבורה ציבורית וכן הגבלות על הנסיעה ברכב פרטי.

ואח', ובמסגרת תשובת הכנסת לעתירות אלה נרחיב לגבי  6786/20א עומד במוקד בג"ץ 3כאמור, סעיף 

 ההסדר שבסעיף האמור. 

 התקנת תקנות להגבלת פעילות: שלב שני

בתקופת תוקפה של ההכרזה, החוק מסמיך את הממשלה להתקין תקנות שניתן לקבוע בהן מגבלות  .36

כי הממשלה תשתמש בסמכותה להתקין תקנות קובע רחבות היקף בתחומי החיים השונים. החוק 

"שוכנעה כי הדבר דרוש לשם מניעה הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור רק אם  ,להגבלת הפעילות

טותו, צמצום היקף התחלואה או הגנה על אוכלוסיות בסיכון, והכל רק לתקופה ובמידה וצמצום התפש

הדרושות לצורך השגת המטרות האמורות, לאחר שנשקלו חלופות להשגתן, הפגיעה בזכויות וההשפעות 

 (א) לחוק). 4(סעיף  על המשק"

-ו 6תקנות לפי סעיפים  משתנה בהתאם למידת הפגיעה בזכויות.קצר יחסית ותקופת תוקפן של התקנות 

לחוק (תקנות להגבלת הפעילות במרחב הפרטי והציבורי), שהן התקנות שהמגבלות מכוחן יחולו על כל  7

עד  8. תקנות לפי סעיפים ימים 14ניתן להתקין לתקופה שלא תעלה על  -אדם, אפילו בבית המגורים שלו 

ניתן  –סגרות רווחה ובתחבורה הציבורית) (הגבלת פעילות בעסקים, באירועים, במוסדות חינוך, במ 12

כאמור, תוקפן של תקנות המותקנות במצב (ג) לחוק). 4(סעיף  ימים 28לתקופה שלא תעלה על להתקין 

 . א לחוק)3(סעיף  ימים 7חירום מיוחד לא יעלה על 

נקבע אף הוא בחוק, תוך שנקבעו "גבולות הגזרה" של הממשלה להתקנת התקנות היקף הסמכויות  .37

כל . השוניםלכל אחד מהתחומים בהתייחס שמעבר להם הממשלה אינה מוסמכת לקבוע מגבלות, וזאת 

שניתן להטיל על פרטים או גופים מכוח  ההגבלות סוגיאחד מסעיפי ההסמכה כוללים פירוט רב של 

 להטלת המגבלות.  השונים הסייגיםהתקנות, ולצדם גם פירוט של 

 פיקוח פרלמנטרי על התקנות

 24לחוק נקבע כי תקנות שהממשלה החליטה להתקין יוגשו לוועדה המתאימה לכך בכנסת ) 1(ד)(4בסעיף  .38

. לכלל זה בטרם כניסתן לתוקףשעות לפני פרסומן ברשומות, כך שלוועדה תינתן האפשרות לדון בהן עוד 
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יפות המחייבת זאת הממשלה רשאית להתקין את התקנות גם נקבע חריג, שלפיו במקרים שבהם יש דח

 ) לחוק). 3(ד)(4נגיף (החריג קבוע בסעיף הבלי אישור הוועדה, וזאת בשל מאפייני ההתפשטות המהירה של 

השעות או בהתקיים חריג הדחיפות הנזכר, התקנות ייכנסו  24אם הוועדה לא קיבלה החלטה עד תום 

ועדת הכנסת רשאית להאריך את ( ימים לדון בהן, לפי סוג התקנות 14או  7 יינתנולתוקף ולוועדה 

לא קיבלה החלטה בזמן שנקצב לכך, התקנות בכנסת . אם הוועדה )ימים נוספים 3-התקופות האמורות ב

, ימים 7 או 3 יובאו לאישור מליאת הכנסת, ואם המליאה אינה מאשרת אותן או לא מקבלת החלטה בתוך

במילים אחרות, תקנות שלא ניתן להן אישור פוזיטיבי של (ד) לחוק). 4הן יפקעו (סעיף  - ותלפי סוג התקנ

 הכנסת, בין מראש ובין בדיעבד, פוקעות.

לשנות את תקופת תוקפן של התקנות , וכן תהיה רשאית גם לאשר או לא לאשר רק חלק מהתקנותהוועדה 

 )(ב) לחוק).2(ד)(4(-) ו1(ד)(4(סעיף 

מתוך היכרות מעמיקה ויכולת פיקוח אפקטיבית יותר של הכנסת,  דיון מקצועי בתקנותעל מנת לאפשר  .39

, הפיקוח הפרלמנטרי על התקנות נעשה בוועדות עם ההסדרים הקיימים בתחומים שבהם הן עוסקות

בשל הרגישות הכרוכה בתקנות בכל הנוגע לפגיעה בזכויות, הנושא שבו הן עוסקות. פי -השונות בכנסת על

הוחלט כי עיקר הדיון בתקנות ייעשה בוועדת החוקה. ואולם, תקנות העוסקות בתחבורה, יידונו בוועדת 

הכלכלה, תקנות העוסקות בחינוך, יידונו בוועדת החינוך ותקנות העוסקות ברווחה, יידונו בוועדת 

בכך גם התאפשר "לחלק" את העומס הנובע מהדיון בתקנות רבות בפרקי הרווחה והבריאות. העבודה, 

 זמן קצרים, בין מספר אורגנים בכנסת. 

את הסדר הפיקוח הפרלמנטרי הייחודי על הליך התקנת התקנות, משלים מנגנון הדיווח העיתי של  .40

אים שונים. בכל חודש בנוש 1-הממשלה לכנסת. החוק קובע כי הממשלה תדווח לוועדת החוקה בכתב ב

א לחוק תדווח גם היא אחת לחודש על הנושאים שבתחום 28, מינהלת האכיפה שהוקמה לפי סעיף בנוסף

נתונים על הקנסות ו ,אחריותה, וביניהם נתונים על החקירות וכתבי האישום בעבירות לפי החוק

ונת מצב מפורטת המינהליים ועל צווי הסגירה המינהליים שניתנו לפיו, כך שבפני הכנסת תהיה גם תמ

 לעניין זה.

 הכרזה על אזור מוגבל

החוק קובע הסדר מפורט המאפשר להטיל מגבלות על אזור מסוים שיש בו התפשטות נרחבת של נגיף  .41

מה שמכונה "אזור מוגבל". ההחלטה היא  –הקורונה ורמת תחלואה הגבוהה מזו הקיימת בכל המדינה 

ימים, עד לסך כולל  5אפשרות להאריך בתקופות נוספות של עד  עםימים,  7למשך תקופה שלא תעלה על 

תקופות הכרזה על אזור מוגבל רק באישור ועדת החוקה ולימים, ניתן להאריך  21-ימים. מעבר ל 21של 

 ימים. 14יעלו על  אנוספות של

נטיות. שיתוף הרשויות המקומיות הרלוואשר כולל החוק קובע הליך מפורט להכרזה על "אזור מוגבל", 

ההגבלות שניתן להטיל במסגרת הכרזה על אזור כ"אזור מוגבל" דומות במהותן להגבלות שניתן להטיל 

הגבלה על כניסה או יציאה מן  -מכוח התקנות שתוארו לעיל על כלל המדינה, ובכלל זה הגבלות תנועה 

ה מאזור המגורים בתוך ), הגבלה על יציא15האזור המוגבל ואליו (בכפוף לחריגים שפורטו בחוק) (סעיף 

); הגבלות על פעילות מסחר, בילוי, פנאי ותחבורה 16האזור המוגבל (בכפוף לחריגים שונים) (סעיף 
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) 18); הגבלת פעילות על מוסדות חינוך באזור המוגבל (סעיף 17ציבורית בתוך האזור המוגבל (סעיף 

 ).19והגבלת התקהלות באזור המוגבל (סעיף 

הגבלות החלות בכלל המדינה, המחייבות התקנת תקנות מכוח החוק, ההסדר ביחס יצוין, כי בניגוד ל

לאזור מוגבל קבוע בכללותו בחוק עצמו, והפעלתו רק מחייבת החלטה של ועדת השרים המיוחדת לעניין 

טה להכריז על אזור מסוים כ"אזור מוגבל" תודיע על כך יהחלאם ועדת השרים הכרזה על "אזור מוגבל". 

 ה בכל עת.כרזעדת החוקה, אשר תהיה רשאית לבטל את ההמיד לוו

 אכיפה ועונשין

 תקנות המותקנות מכוחושל החוק כולל גם את המסגרת הכללית לקביעת הוראות עונשין, פיקוח ואכיפה  .42

. גם בהקשר זה, ההסדר שנכלל בחוק הוא הסדר מסגרת בלבד הקובע את "גבולות (וכן לעניין אזור מוגבל)

 רטים הספציפיים ליישומו ייקבעו בכל קובץ תקנות בנפרד.הגזרה" כשהפ

בכל הנוגע להוראות העונשין, נקבע כי הממשלה רשאית לקבוע בתקנות קנס בשיעור הקבוע בסעיף 

ש"ח) ואינה רשאית לקבוע בתקנות תקופת מאסר על עבירות מכוחן  14,400) לחוק העונשין (עד 1(א)(61

לא אושרו בידי הוועדה של הכנסת הן לתוקף, התקנות אם לאחר שנכנסו  ) לחוק). עוד נקבע כי1(23(סעיף 

ויוחזר הקנס טל ותבמכוחן שהאחריות הפלילית אלא אם כן קבעה הוועדה אחרת, (או מליאת הכנסת), 

 ) לחוק).2(23ששולם (סעיף 

המקסימלי שניתן עבירה כאמור היא עבירה מינהלית, ונקבע הקנס שבנוסף, נקבע כי ניתן לקבוע בתקנות 

 24ש"ח על יתר התקנות) (סעיף  5,000-העוסקות בפרטים, ו 7-ו 6ש"ח על הפרת תקנות  500להטיל בגינה (

 לחוק).

בכל הנוגע ל"גורמים המוסמכים" להטלת קנסות מינהליים ופיקוח על ביצוע הוראות החוק, נקבע בחוק,  .43

נה, ופקחים שונים שהם עובדי הרשויות כי הגורמים הללו יכללו, שוטרים, מפקחים שהם עובדי מדי

גורמים "הממשלה תסמיך  ,(א) לחוק). ואולם, נקבע במפורש כי בכל קובץ תקנות25המקומיות (סעיף 

"לאחר שבדקה ושקלה, לגבי כל גורם שתקבע כאמור, כי יש צורך שאינם שוטרים, רק  "מוסמכים

ייני העבירות המינהליות שאותו גורם בהסמכתו לשם מניעת התפשטות נגיף הקורונה, בשים לב למאפ

 (ב) לחוק). 25(סעיף  יהיה מוסמך לאכוף ולמאפייני הגורם המוסמך"

כדי להבטיח כי "הגורמים המוסמכים" יפעילו את סמכויותיהם בצורה שוויונית, ובהתאם לאמות המידה 

אכיפה ארצית במשטרת ישראל שאמורה  מינהלת , כאמור,המקובלות לאכיפה, במסגרת החוק הוקמה

. (ב) לחוק)-ב(א) ו 28 לקבוע את מדיניות הפיקוח והאכיפה שלפיה יפעלו כלל "הגורמים המוסמכים" (סעיף

מפרט בצורה מקיפה את הסמכויות שיהיו נתונות ל"גורמים המוסמכים" בכל הנוגע לאכיפה גם החוק 

 28-ו 27נות לכל הגורמים האמורים, ובסעיפים הנתומפורטות הסמכויות לחוק  26בסעיף  -כאמור 

 הסמכויות שניתן להקנות בתקנות לשוטר.מפורטות 

לייעוץ המשפטי  5469/20פנה ב"כ העותרת בבג"ץ  28.7.2020להשלמת הרקע העובדתי יצוין, כי ביום  .44

לממשלה ולייעוץ המשפטי לכנסת ופרש בפניהם את טענותיו ביחס לפגמים שנפלו כביכול בחוק 

, ועוד בטרם היה בידי הייעוץ המשפטי לכנסת להשיב 5.8.2020סמכויות. מספר ימים לאחר מכן, ביום ה

 ביום). 4 מס' כנספח 5469/20בבג"ץ  לפנייה, הוגשה העתירה שבפנינו (פניית העותרת צורפה לעתירה
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לייעוץ המשפטי לממשלה ולייעוץ המשפטי לכנסת ופרש  6312/20בבג"ץ  יםהעותרב"כ פנה  24.8.2020

השיבה מ"מ היועץ  30.8.2020ביום בפניהם את טענותיו ביחס לפגמים שנפלו כביכול בחוק הסמכויות. 

 . לעתירה) 23/ע-ו 22ע/(צורף כנספח המשפטי לכנסת, עוה"ד שגית אפיק, לטענות במכתב מפורט 

 שבפנינו. ותומכאן לעתיר

 המשפטיהטיעון 

(בנוסחו ערב  בית המשפט יבטל את חוק הסמכויות כולוהסעד העיקרי המבוקש בעתירות הוא כי כאמור,  .45

 . הגשת העתירה)

יסוד: הממשלה -לחוק 39-38חוק הסמכויות סותר את הוראות סעיפים כי  טענה 5469/20בבג"ץ העותרת 

רום. לעמדתה, מאחר שבחוק העוסקות בסמכות הממשלה להתקין "תקנות שעת חירום" בעת מצב חי

היא של הכנסת, הרי שגם בחוק הסמכויות, הנמצא במדרג  היסוד הסמכות להכריז על מצב החירום

ידי הממשלה. -ידי הכנסת, ולא על-נורמטיבי נמוך יותר, נדרש היה שההכרזה על מצב החירום תיעשה על

, לביטולו של חוק הסמכויות. עוד כך נטעןהסתירה בהקשר זה בין חוק הסמכויות לחוק היסוד מובילה, 

 תנטען, כי הסמכות הנרחבת של הממשלה להתקין תקנות מכוח החוק, ללא אישור מראש של הכנסת, פוגע

 במעמד של הכנסת וכן ב"כלל ההסדרים הראשוניים". 

לבסוף העלתה העותרת גם טענות קונקרטיות ביחס להוראות שונות בחוק אשר לדעתה מעוררות קשיים 

ים, ובכלל זה ההוראות הנוגעות להכרזה על "אזור מוגבל", לזכות להפגין, ליציאה של אישה חוקתי

(בכל הנוגע  מביתה לשם טבילה ב"מקווה טהרה", ולקביעה כי ראש הממשלה יהיה אחראי לביצוע החוק

 . ואח') 6786/20לזכות להפגין, נתייחס לסוגיה זו במסגרת כתב התשובה לבג"ץ 

יסוד: הממשלה, -לחוק 39-38סעיפים חוק הסמכויות סותר את אף הם כי טענו  6312/29העותרים בבג"ץ 

בניגוד  ,והעבירה את סמכות החקיקה בתקופת הקורונה לידי הממשלה "התפרקה מסמכותה"הכנסת וכי 

 "בפליליםוקיות החעקרון "בנורמות מוסדיות ובהן החוק פוגע  ,לעמדתםלכלל ההסדרים הראשוניים. 

חופש התנועה, חופש העיסוק, חופש (החוק פוגע בזכויות יסוד נטען כי עוד ; "הוודאות המשפטיתעקרון "ו

(נוכח  והוא אינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה) הדת, חופש הביטוי וההפגנה, הזכות לחינוך והזכות לקניין

 . ההסמכה הרחבה מדי של הממשלה)

 דבהליך החקיקה פגם היורלעמדת העותרים נפל בעתירה זו הועלו טענות גם במישור הפורצדורלי. 

מוקד ב, כאשר של חברי הכנסת איינה את עקרון ההשתתפותש לשורשו, וזאת נוכח חקיקתו החפוזה

 הדיון במליאת הכנסת בקריאה השנייה והשלישית.עומד הטענה 

טענות מאחר שאין ב - ןעל הסף ולגופ -להידחות  ותהעתירכפי שיפורט להלן, לעמדת הכנסת דין  .46

 .תערבות שיפוטית חוקתית בחוק הסמכויותלהעילה כדי לבסס העותרים 

 וזה יהיה הלך טיעוננו:

יסוד: הממשלה ונסביר מדוע אין -לחוק 39-38יפים תחילה נעמוד על היחס שבין חוק הסמכויות לבין סע

לאחר מכן,  כל סתירה בין דברי חקיקה אלה, בוודאי לא כזו המקימה עילה להתערבות שיפוטית בחוק.
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נפרט מדוע "כלל ההסדרים הראשוניים" אינו כלל חוקתי המגביל את סמכותה של הכנסת להאציל 

לקבוע הסדרים ראשוניים, וכי בכל מקרה חוק הסמכויות כולל הסמכה מפורשת את הסמכות לממשלה 

השונות ומפורטת לגבי הסמכויות של הממשלה להתקין תקנות מכוחו. בשלב הבא נבחן את הטענות 

לגבי הפגמים החוקתיים שנפלו בחוק, אשר גם בהן אין כדי לבסס עילה להתערבות  ותשהועלו בעתיר

 שיפוטית בחוק. לבסוף נתייחס לתקינות הליכי החקיקה ולטענות שהועלו בהקשר זה.

 יסוד: הממשלה -לחוקבין חוק הסמכויות העדר סתירה . א

של הממשלה את הסמכות משטרי -ים במישור החוקתימסדיריסוד: הממשלה -לחוק 39-38עיפים ס .47

"כדי להגן על המדינה, ביטחון הציבור וקיום האספקה והשירותים וזאת  ,להתקין "תקנות שעת חירום"

בהתאם  לאומי כללי , במקרים שבהם הכנסת הכריזה על מצב חירום(א) לחוק היסוד)39סעיף (החיוניים" 

להדגיש מתוך ההסדר  יםמבקש יםהעותרשבעוד חשוב להדגיש כי . להליך ההכרזה שנקבע בחוק היסוד

, מהותו של ההסדר עצמה את ההכרזה על מצב החירוםיסוד: הממשלה -לחוק 39-ו 38המעוגן בסעיפים 

ללא סמכות  ההסמכה של הממשלה להתקין "תקנות שעת חירום". -של הכרזה זו  בתוצאותדווקא  מצויה

 . "הכרזה על מצב החירום"חירום", אין כל נפקות לשל התקנת "תקנות שעת זו 

כלומר, חוק .  לחוק היסוד 39כלשון סעיף  אשרהן תקנות  "תקנות שעת חירום"

את סמכויות  ,כנסת אינה יכולה לחוקק בעצמההנחה היא שהשבו ה ,היסוד העניק לממשלה במצב חירום

במצב , ובאמצעות התקנת תקנות, על חקיקה ראשיתלהתגבר הוסמכה הממשלה . החקיקה של הכנסת

 הרשות המבצעת מתפקדת כרשות המחוקקת. -חריג זה 

אין  הלפי ,לחוק היסוד(ד) 39א הקביעה בסעיף יהשל הממשלה זו רחבה המהותית על סמכות ההגבלה 

בכבוד האדם או לפגוע למפרע להביא לענישה הגישה לערכאות, בכוחן של תקנות שעת חירום למנוע את 

על מנת למתן את הפגיעה המשטרית הנובעת מכך  חירום).חקיקת (במובנו הצר של מונח זה בהקשר של 

ידי -על ,ככלל ,תיעשהשסמכות החקיקה הועברה לידי הממשלה, נקבע כי ההכרזה על מצב החירום 

 לבטלן. וסמכת בכל עת והכנסת משלושה חודשים, להכנסת, וכי תוקפן של התקנות יעמוד לכל היותר 

בעיקר נוכח יסוד: הממשלה, -חוקהאמורות בהעותרים טוענים כי חוק הסמכויות אינו בהלימה להוראות  .48

לטענתם, כבר מטעם ועל כן העובדה כי הסמכות להכריז על מצב חירום הוקנתה לממשלה ולא לכנסת, 

כלל העותרים ש, נבקש לעמוד על כך עוד קודם שנידרש לטענות אלה לגופןואולם, . את החוק לבטליש זה, 

היחס שבין מהו בסיסית העומדת ביסוד טענתם זו והיא: המינימאלית לשאלה לא הניחו תשתית משפטית 

לשיטתם כאשר חוק . כך למשל, לא ברור האם יסוד: הממשלה-חוק - משטרייסוד חוק רגיל לבין חוק 

לעמוד  יועלאו שחברי הכנסת,  60-למעלה מ את החוק ברוב שלרגיל סותר חוק יסוד משטרי נדרש לאשר 

בג"ץ  והשוו עליו לעמוד בשתי הדרישות הללו גם יחד (ראומא לעמדתם , או שב"פסקת הגבלה שיפוטית"

 ).)12.3.2015(פורסם בנבו,  גוטמן נ' היועץ המשפטי לממשלה 3166/14

אשר טרם הוכרעו לסוגיות כבדות משקל אלה, בעתירות תשתית משפטית של ממש המתייחסת אין 

 על הסף. ן, וכבר מטעם זה יש לדחותבפסיקתו של בית המשפט הנכבד

הטענה כי הסתירה העלאת באמצעות בטיעונם, שחסר משמעותי זה מבקשים "לדלג" מעל העותרים  .49

מלמדת על פגיעה בעקרונות של שלטון  ,לבין חוק הסמכויות : הממשלהיסוד-שלדעתם קיימת בין חוק
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. ואולם, בכל הסמכויות ביטול חוקשמצדיקה את פגיעה בעקרונות אלה היא ו ,החוק והפרדת הרשויות

מקימה עילה לביטול חקיקה אינה כלליים פגיעה בעקרונות  , שכןלהםכדי לסייע בקו טיעון זה הכבוד, אין 

לביסוס עצם  ,העתירה נעדרת תשתית משפטית, ולו בסיסית. על כל פנים, גם בעניין זה ראשית של הכנסת

 . הסמכות של בית המשפט להפעיל ביקורת שיפוטית חוקתית

יסוד: -לאור האמור, ספק של ממש אם יש הצדקה לבחינת טענות העותרים בכל הנוגע ליחס שבין חוק

מקדמי לבחינת לבין חוק רגיל, שכן הבניית המסגרת של הביקורת השיפוטית היא תנאי  הממשלה

 .הטענות

כי אין  ,יסוד: הממשלה מעלה-גם בחינה של חוק הסמכויות אל מול חוקפרט מדוע נלמעלה מן הצורך,  .50

 .כל סתירה ביניהם, בוודאי לא כזו המקימה עילה להתערבות שיפוטית

עניין הסמכה של ל בלעדיהסדר  לקבועפי לשונו ותכליתו, -על ,מתיימראינו  יסוד: הממשלה-, חוקראשית .51

את גדר סמכויותיה של הממשלה במצבי חירום המוכרזים , אלא קובע חירוםבמצבי הממשלה לפעול 

המעניק לממשלה סמכויות נרחבות  שיורימדובר, אפוא, בהסדר בהתאם למנגנון שנקבע בחוק היסוד. 

שבחוק היסוד אינו ההסדר . שבהם הכנסת אינה יכולה לחוקק במצבי קיצון תלגבור על הרשות המחוקק

, בהתאם מסוימיםשיחולו במצבי חירום  ספציפייםהסדרים חקיקתיים הרשות המחוקקת לקבוע מונע מ

 למגבלות שייקבעו בהם, ואשר יעניקו לרשות המבצעת את הגמישות לפעול באופן עצמאי.

במצבי גם בהסדרים חקיקתיים אחרים ניתן למצוא הסדרה דומה של סמכויות הממשלה לפעול ודוק, 

 חירום מסוימים. 

ג המסמיך את הממשלה 9סעיף  1997, הוסף בשנת 1951-כך למשל, בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א

או שר הביטחון להכריז על "מצב מיוחד בעורף", כאשר רק הארכתו מעבר לתקופה של מספר ימים 

מחייבת את אישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. הכרזה שכזו מעניקה לגורמי הביטחון סמכויות 

 רחבות המגבילות את זכויות הפרט. נ

, אשר נוסף 1951-ג לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א90-ב ו90דוגמא נוספת ניתן למצוא בסעיפים 

, המסמיך את השר לביטחון פנים להכריז על "אירוע חרום אזרחי", כאשר הכרזה זו מרחיבה 2005בשנת 

המצב. גם במקרה זה, ההכרזה הראשונית נעשית  את סמכויות המשטרה וגופים נוספים כדי להתמודד עם

שעות נוספות, כאשר הממשלה  96-שעות, ולאחר מכן הוא יכול להאריכה ב 48-בידי השר לביטחון פנים ל

ימים האמורים חייבת באישור  13-ימים נוספים לאחר מכן, ורק הארכה מעבר ל 7-רשאית להאריכה ל

 ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

ה אלה מחזקים את המסקנה כי אין כל מניעה שהמחוקק יקבע בחקיקה ראשית הסדרה דברי חקיק

ספציפית של סמכויות הממשלה לפעול במקרה חירום, אף אם הדבר נעשה באופן שונה מאופן ההכרזה 

 על מצב חירום לפי חוק היסוד. 

שני במדובר  .בהן, או "פוגע" יסוד: הממשלה-הוראות חוק את "משנהחוק הסמכויות אינו ", שנית .52

הסדרי חקיקה שונים במהותם, המסדירים מצבים שונים, וממילא אין מקום לבחון את ההלימה 

 הנורמטיבית ביניהם. 
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נדגים: לו היה בפנינו חוק אשר היה קובע כי הממשלה מוסמכת להתקין "תקנות שעת חירום" כמשמעותן 

על מצב חירום,  שלההכרזה להתקינן מכוח יכולה  ממשלהאך בחוק היה נקבע כי הלחוק היסוד,  39בסעיף 

. כך גם אם היה בפנינו חוק חוק היסוד ל"חוק הרגיל"לבחון את היחס שבין היה רלוונטי הרי שלכאורה 

לחוק היסוד,  38אשר היה מאפשר לממשלה להסתמך על ההכרזה על מצב החירום שנעשתה מכוח סעיף 

 (ד) לחוק היסוד. 39שה למפרע, בניגוד להוראות סעיף עני , למשל,כדי להתקין תקנות שתהיה בהן

אינו מבקש מהדוגמאות האמורות לעיל. חוק הסמכויות  חוק הסמכויות שבפנינו שונה בתכליתואולם, 

 רוחביתהסדרה מתיימר כלל לקבוע אינו החוק  יסוד: הממשלה.-בדרך כלשהי על הוראות חוק"להתגבר" 

וכלל אינו "נוגע" בהסדרים המעוגנים בסעיפים , כ"מצבי חירום" במצבים שהוכרזוממשלה השל סמכויות 

לשם התמודדות ממשלה האת סמכויות בהוראת שעה התחומה בזמן, אלא מסדיר לחוק היסוד,  39-ו 38

 . קונקרטי מיחירובריאותי עם משבר 

 יסוד: הממשלה ובחוק-מההכרזות על "מצבי החירום", בחוקהנובעות יתרה מכך, גם הנפקויות 

יסוד: הממשלה מאפשר לממשלה להתקין "תקנות שעת -חוקכאמור, . שונות בתכלית זו מזו ,הסמכויות

(כדי להגן אל המדינה, ביטחון הציבור וקיום רחב ביותר  תחוםבלשנות כל חוק קיים, חירום" אשר יכולות 

קבועות ה מצומצמותלמשך תקופה מסוימות (ובמגבלות המהותיות ה ,האספקה והשירותים החיוניים)

. נוכח חריגותו של הסדר זה, מובן כי נדרש לעקוף כליל את הרשות המחוקקתבסעיף), ובמובן הזה, 

קום המדינה (אם כי אז באופן תקופתי מ וכך אכן נעשה שעת החירום,שהכנסת היא שתכריז על כעקרון 

קופה קצרה על מצב המאפשר לממשלה להכריז לתלחוק היסוד, (ג) 38סעיף  - יש חריגהחוקתי גם בהסדר 

חירום בלא אישור הכנסת). מנגד, מצב החירום מכוח חוק הסמכויות מאפשר לממשלה להתקין תקנות 

  .שאינן יכולות לסתור או לשנות חקיקה ראשית ,ןבתחומים מסוימים ובהתאם למגבלות המפורטות בה

כי המודל שנקבע מעלה , של שני ההסדרים החקיקתיים, האחד אל מול השני כוללתבחינה  ,יתרה מכך .53

המודל לעומת להתקין תקנות במצב חירום בהרבה את סמכויותיה של הממשלה  מצמצםבחוק הסמכויות 

  חוק היסוד.ש

. עוד מראשית קום המדינה יסוד: הממשלה מוארכת מדי שנה-חוקלפי של הכנסת ההכרזה סמכות כך, 

מוסמכת הממשלה להתקין תקנות שעת חירום אף כאשר מתעורר  ,ן של ההכרזות העתיות האמורותמכוח

את מצב החירום במועד שבו החליטה להאריך בידיעת הכנסת בהכרח מצב חירום נקודתי אשר לא היה 

(כפי שנעשה, למשל, בתחילת משבר הקורונה בעת שפעילות החקיקה בכנסת הייתה מוגבלת בשל 

הן במישור על מצב החירום לפי חוק הסמכויות מתוחמת  ההכרזהלעומת זאת, ). 23-הבחירות לכנסת ה

כמו כן, הבחינה העתית של  .2021עד לחודש יוני  - והן במישור הזמןלנסיבות משבר הקורונה,  -המהותי 

ההכרזה תקפה לכל היותר למשך כל הארכה של תכופה יותר, שכן פי חוק הסמכויות היא -עלמצב החירום 

 . , ולא לשנהימים 60

ידי הכנסת, אך יש לזכור כי גם בהתאם -יסוד: הממשלה היא על-ההכרזה על מצב החירום לפי חוק אכן, .54

יסוד: הממשלה ישנם מצבי חירום אשר הממשלה היא המוסמכת להכריז עליהם. -(ג) לחוק38לסעיף 

חוק הסמכויות לא הותיר את הליך ההכרזה בידי הממשלה בניגוד לרושם העולה מהעתירה, יתרה מכך, 

לבטל את ההכרזה של הממשלה על מצב החירום  בכל עתבד. בנוסף לקביעה בחוק כי הכנסת מוסמכת בל

(ועדת החוקה  של הכנסת מראשבאישור הותנתה של מצב החירום  ההארכהבשל הקורונה, בכל מקרה 

 . או מליאת הכנסת)
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גם הפיקוח הפרלמנטרי על התקנת התקנות מכוח חוק הסמכויות הדוק בהרבה מהפיקוח הפרלמנטרי על 

עם פרסומן.  ףקובע כי תקנות שעת חירום ייכנסו לתוקלחוק היסוד (ז) 39"תקנות שעת חירום". סעיף 

ל הכנסת יונחו על שולחן ועדת החוץ והביטחון שהתקנות שהותקנו (א) לחוק היסוד נקבע כי 39בסעיף 

(ו) הוסמכה הכנסת לבטל את התקנות שהותקנו בחוק או 39התקנתן, ובסעיף למועד סמוך ככל האפשר 

בחוק הסמכויות נקבע כי ככלל התקנות שיותקנו כאמור, . לעומת זאת, חברי הכנסת בהחלטה של רוב

ת את האפשרות שעות לאחר פרסומן, וזאת כדי להותיר בידי ועדה של הכנס 24מכוחו ייכנסו לתוקף רק 

, האמורות השעות 24לבטלן עוד בטרם ייכנסו לתוקף. כמו כן, ככל שהכנסת לא נדרשה לתקנות בתוך 

של ועדה בכנסת או המליאה לתקנות, כאשר בהעדר  הנקבע מנגנון המחייב בסופו של דבר את אישור

 אישור כאמור, תוקפן של התקנות פוקע.

אינו  החקיקה, מצביע על כך שההסדר שנקבע בחוק הסמכויותמכאן, כי גם מבט השוואתי של הסדרי 

מצמצם בהרבה חוק הסמכויות לא זו אף זו, מש. יסוד: הממשלה-על חוק מבקש "לשנות" או "להתגבר"

, גם לא ניתן את סמכויות הממשלה להתקין תקנות בעת מצב חירום, לעומת ההסדר שנקבע בחוק היסוד

 .היסוד לראותו ככזה "הפוגע" בהוראות חוק

יסוד: הממשלה ובין חוק הסמכויות גם לוקה בחוסר -, הטיעון בדבר הסתירה כביכול בין חוקשלישית .55

את ההסדר של "מצב חירום" מכוח  מלא באופןלהחיל  יםקוהרנטיות. זאת, משום שהעותרים אינם מבקש

נגד השימוש של הגישה עתירה  6312/20בבג"ץ  1יסוד: הממשלה על ענייננו. יוזכר, כי העותרת -חוק

הממשלה בתקנות שעת החירום, והביעה את עמדתה כי הסמכת הממשלה לפעול במסגרת חקיקת 

פי חקיקה ייעודית שתסדיר זאת, ולא על בסיס ההכרזה הכללית על מצב -הקורונה צריכה להיעשות על

 החירום.

ם, הרי פעילות הממשלה בהסדר חירועל  בלעדייסוד: הממשלה קובע הסדר -ואולם, אם חוק

  .לחלקו רק ולא היסוד חוק הוראות של ההיבטים לכלל נוגעת ההסדר של"בלעדיותו" ש

מכאן אנו למדים כי גם לשיטת העותרים יש באפשרות הכנסת לקבוע הסדר ייחודי לעניין הכרזה על מצב 

חירום בשל נגיף הקורונה, שכן ברי שאין הם סבורים שנכון היה להסמיך בחוק הסמכויות את הממשלה 

ון להעמיד להתקין תקנות כמשמעותן של תקנות שעת חירום בחוק היסוד. במילים אחרות, על אף הניסי

את הטיעון החוקתי בהקשר זה במסגרת של בחינת היחס שבין חוק יסוד לחוק רגיל, טענות העותרים 

מופנות במהותן כלפי ההסדר הספציפי שנקבע בחוק, ללא קשר לחוק היסוד. אם כך אכן הדבר, ממילא 

גד ההסדר אין בעצם קיומה של ה"סתירה" הנטענת, כדי לבסס כשלעצמה טענה חוקתית של ממש כנ

 המוצע. 

חסרות בסיס. בסעיף  , הן(ה) לחוק היסוד39סעיף שבין החוק לבין גם הטענות לסתירה כביכול , רביעית .56

"לא יותקנו תקנות שעת חירום ולא יופעלו מכוחן הסדרים, אמצעים וסמכויות, זה נקבע כי 

על הפעלת ההסדרים מכוחו. בהרבה . חוק הסמכויות קובע הגבלות נרחבות "

(א) לחוק 4כך, בהשוואה להוראה הרחבה בחוק היסוד כי על הממשלה לפעול באופן מידתי, בסעיף 

"שוכנעה כי הדבר הסמכויות נקבע כי הממשלה לא תהיה מוסמכת להתקין תקנות מכוח החוק, אלא אם 

פשטותו, צמצום היקף התחלואה או דרוש לשם מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור וצמצום הת

הגנה על אוכלוסיות בסיכון, והכול רק לתקופה ובמידה הדרושות לצורך השגת המטרות האמורות, לאחר 
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קשה אפוא להלום את הטענה כי חוק . שנשקלו חלופות להשגתם, הפגיעה בזכויות וההשפעות על המשק"

 האמור.(ה) 39סעיף של הסמכויות מהווה פגיעה או שינוי כלשהו 

למותר לציין, כי חוק הסמכויות הוא חוק "רגיל", ועל כן בנוסף לכל המגבלות שנקבעו בו, הרי שאין חולק 

יסוד: חופש העיסוק. במילים אחרות, על -יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-כי הוא כפוף להוראות חוק

בוודאי שלעומת אלה ת, והפעלת הסמכויות של הממשלה מכוח החוק חלות ביתר שאת מגבלות מהותי

ואשר הוראותיו נמצאות במעמד  יסוד: הממשלה-החלות על "תקנות שעת חירום" המותקנות מכוח חוק

 .נורמטיבי זהה לאלו שבחוקי היסוד האחרים

, שכן ההכרזה כעתשבו אנו מצויים בשל הקורונה נציין, כי הכנסת היא שהכריזה על מצב החירום  לבסוף .57

לחוק הסמכויות (וכאמור, הארכת מצב  51ידי הכנסת בסעיף -הראשונה על מצב החירום נעשתה על

על כן, ). כפי שאכן נעשה כבר פעמיים או מליאת הכנסת של ועדת החוקה מראשהחירום מותנית באישור 

שלה שימוש לא עשתה הממ(קרוב לחמישה חודשים ממועד חקיקת חוק הסמכויות) למעשה, עד עתה 

"בלעדית", אשר לדעת סמכות , היא אותה לפי חוק הסמכויות החירום מצב על בעצמהבכוחה להכריז 

 .העותרים יש בה כדי להביא לביטול החוק כולו

, רק אם כביכול רלוונטיותיהפכו לפיכך, בכל מקרה, טענות העותרים בשלב זה הן תיאורטיות, שכן הן 

בשלב מאוחר יותר במהלך תוקפה של הוראת השעה, והממשלה תחליט בשל הקורונה מצב החירום ייפסק 

שיש מקום לשוב ולהכריז על מצב החירום. גם מטעם זה ספק אם יש מקום להידרשות לטענות העותרים 

 . ןלגופ

יסוד: הממשלה לבין חוק -בין חוקשכביכול הלימה החוסר בדבר עד כאן בחנו את טענת העותרים  .58

"כלל ההסדרים  -"נורמות מוסדיות" בפוגע חוק הסמכויות , כעת נעבור לבחינת הטענה כי הסמכויות

, ונבאר מדוע אף הם אינם "עקרון החוקיות בפלילים"והראשוניים", "עקרון הוודאות המשפטית" 

 . מבססים עילה להפעלת ביקורת שיפוטית חוקתית

 להפעלת ביקורת שיפוטית חוקתיתעילה הפגיעה הנטענת בעקרונות יסוד אינה מבססת . ב

 אינו מצוי במישור החוקתי ראשונייםכלל ההסדרים ה) 1(

"כלל פוגע בחוק הסמכויות הטענה כי  בשתי העתירות עומדת, במוקד הטענה לפגיעה ב"נורמות מוסדיות" .59

, מאחר שהוא מעניק הסמכה רחבה מדי לממשלה לפגוע בזכויות, ללא שנקבעו "ראשונייםההסדרים ה

  הוראות מפורטות המתוות את עקרונות הבסיס לפעולות של הממשלה. , כך נטען,בחוק עצמו

כפי שיפורט להלן, לעמדת הכנסת דין טענה זו להידחות לגופה. ואולם, עוד קודם לכן תטען הכנסת כי 

  .סף, ועל כן דינה להידחות על הטענה זו בכל מקרה אינה מבססת עילה להפעלת ביקורת שיפוטית חוקתית

כל פעולה , לפיו )administrative legality( עומד עקרון החוקיות ראשונייםביסודו של כלל ההסדרים ה .60

של רשות מינהלית יכולה להיעשות אך ורק מכוח הסמכה בחקיקה ראשית. במילים אחרות, אסור לה 

. פעולה של רשות שלטונית החורגת הכנסתלרשות המבצעת לעשות את מה שלא הותר לה מפורשות על ידי 
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, הסמכות המינהליתיצחק זמיר,  ,סמכות (ראותימצא כפעולה שנעשתה בחוסר החוק המסמיך, מגדרי 

 . ))זמיר(להלן:  )2010( 73המשפט הציבורי, בעמ'  –כרך א' 

רבות מעילות הביקורת השיפוטית  ותהינו עקרון בסיסי במשפט הציבורי, ועליו מבוססעקרון החוקיות 

תפקיד מרכזי בהגנה על שימש עקרון החוקיות  ,המדינהבשנים הראשונות לקום עוד כך,  המינהלית.

הרשות המבצעת אינה מוסמכת לפגוע בזכויות יסוד בלא הסמכה בחוק (ראו, למשל, , ונקבע כי זכויות

 )). 1949( 80, פ"ד ב בז'רנו נ' שר המשטרה 1/49בג"ץ 

בעת שהמחוקק מסמיך "כלל ההסדרים הראשוניים" הוא נגזרת של עקרון החוקיות. בהתאם לכלל זה,  .61

העקרונות הכלליים ושיקולי המדיניות אשר את רשות מינהלית לפעול בתחום מסוים, עליו להגדיר ולפרט 

עצם בעוד עקרון החוקיות עוסק בשאלת  על בסיסם רשאית הרשות להפעיל את הסמכות שהוענקה לה.

 ההסמכה של הרשות המינהלית לפעול, כלל ההסדרים הראשוניים עוסק בשאלת היקף הסמכות שלה. 

רשות חזקה פרשנית לפיה הלכה פסוקה בדבר קיומה של  כלל ההסדרים הראשוניים הוביל לפיתוח

להלכה במפורש בחוק. עוגן מרכזי ההסמכה נקבעה אינה מוסמכת לפגוע בזכויות יסוד, אלא אם מינהלית 

 :)1983( 337) 3, לז(מיטרני נ' שר התחבורה 337/81בג"ץ זו נקבע בדברי מ"מ הנשיא (כתוארו אז) שמגר ב

פי הגבולות, שהותוו לה בחקיקה הראשית, היא, כמובן, -"הבדיקה של חקיקת המשנה על
קפידה במיוחד, כאשר מדובר בהגבלתה של זכות יסוד: למחוקק המשנה דרושה, כמוזכר 

כן אנו שבים כאן גם אל -, ועלכל מקרה לעיל, ב
שאלת פרשנותו של הכתוב. בשל המעמד החוקתי המיוחד של זכות יסוד, ייבדק באופן 
קפדני וזהיר, אם אכן יש ללמוד מן ההסמכה של המחוקק הראשי, אם היא קיימת, כי 

את הכוח לשנות מגבולותיה הייתה מונחת ביסודה הכוונה להעניק למחוקק המשנה 
והיקפה הקיימים של זכות יסוד. כאשר מדובר על הסמכה כללית וסתמית, אך טבעי הוא, 
כפועל יוצא מן האמור לעיל, כי היא תפורש באופן השולל הקניית סמכות להגבלתה של 

פי דבר חקיקה מפורש -זכות יסוד. זכות יסוד אינה ניתנת לשלילה או להגבלה אלא על
ידי מחוקק -וקק הראשי, ונוסף לכך, כל עוד אין חוק יסוד הקובע אחרת, גם עלשל המח

 . ..ידי המחוקק הראשי-המשנה, שהוסמך לכך על

סיכומה של נקודה זו, לאור העדרה של חוקה, הקובעת מעמדן המשפטי של זכויות היסוד 
רגילה האזרחיות, אין כיום הגבלה על ההוראות, אותן ניתן לכלול בחקיקה הראשית ה

יסוד: הכנסת), אך חקיקת משנה  -לחוק 4ראה למשל סעיף  -(למעט תחומים מעטים 
שואבת כוחה אך ורק מדבר ההסמכה של המחוקק הראשי, וכאשר מדובר על נושאים, 
שעניינם הגבלתן של חירויות היסוד, אין מחוקק המשנה מוסמך לפעול, לדעתי, בתחום 

 וקק הראשי ידי המח-האמור, אלא אם הוקנתה לו על
 ...".לטפל בסוגיה האמורה בדרך ההגבלה או האיסור, לפי העניין

ברנשטיין נ' המועצה המקומית  200/57בג"ץ ; )1951( 399, ה שייב נ' שר הבטחון 144/50בג"ץ ראו גם: 

 524/88ע"א ; ו)1977( 404) 1לב(, יפו-אביב-בבאג'ני נ' עירית תל 252/77בג"ץ ; )1958( 264, יב שמש-בית

מושב עובדים של הפועל המזרחי  -אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' שדה יעקב  -"פרי העמק" 

 ). )1991( 529) 4, מה(להתיישבות

יסוד: חופש -יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-חוק -עם חקיקת חוקי היסוד העוסקים בזכויות אדם  .62

 הלכה הפסוקהניתן ביטוי חוקתי ל - 1994בשנת אלה יסוד ם של חוקי עם תיקונ -ואם נדייק  העיסוק,

המעוגנות יסוד כי אחד התנאים לפגיעה בזכויות שלהם, בפסקת ההגבלה בשני חוקי היסוד נקבע האמורה. 

. וכך מסבירה פרופ' "בחוק או לפי חוק... מכוח הסמכה מפורשת בו"שהפגיעה תיעשה הוא  ,בחוקי היסוד

 139א  ישראל של המינהלי המשפטארז -ברק דפנה(את התוספת האמורה לחוקי היסוד ארז -דפנה ברק

 ):ארז, המשפט המינהלי של ישראל-ברק(להלן:  )2019(
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נהג במשפט הישראלי כחלק מתפיסת שלטון החוק שאומצה בו  "עקרון חוקיות המינהל
בהמשך ישיר למסורת של המשפט האנגלי שעיצבה את המשפט הארץ ישראלי בתקופת 
המנדט. עם זאת, מאז חקיקתם של חוקי היסוד בנושא זכויות אדם... יש לעיקרון זה גם 

ביטוי חוקתי... 
. נוסף על כך, אף שחוקי היסוד לא הנהיגו את עקרון חוקיות המינהל, 
הם תרמו להטמעת אכיפתו במתכונת שמחייבת הסמכה "מפורשת" דווקא. עם זאת, 
חשוב להדגיש, כי עקרון חוקיות המינהל אינו נובע רק מחוקי היסוד, ותחולתו רחבה אף 

גם במצבים שחוקי היסוד אינם חלים עליהם, לדוגמה ביחס  יותר. העיקרון מחייב
 לפעולה מינהלית שאינה פוגעת בזכויות המוגנות על פי חוקי היסוד." 

קובע כי אין , ועוגן בשלב מאוחר יותר בחוקי היסוד שהתפתח בפסיקה ראשונייםאם כן, כלל ההסדרים ה .63

הפוגעים בזכויות  הסדרים ראשונייםע לגורם אחר לקבוהמחוקק כמי שהאציל את סמכותו לראות את 

מהווה , והוא במובנו השכיח זהו כלל ההסדרים הראשוניים. שאצילה זו נקבעה במפורש בחוקיסוד, ללא 

הרשות להגבלת כוחה של משפטי קרי, כמקור  - המינהליבמישור כל כולו  ההמצויחזקה פרשנית 

 . המבצעת

קרי, ככלל אשר  - החוקתיבמישור מצוי גם ככזה ההעותרים מבקשים להכיר בכלל ההסדרים הראשוניים 

חזקה אינו רק בגדר הראשוניים  כלל ההסדריםלעמדת העותרים . הרשות המחוקקת שלמגביל את כוחה 

על  חוקתיאיסור כלל שנגזר ממנו אלא באשר לסמכויות הרשות המבצעת, , הניתנת לסתירה, פרשנית

. כלל ההסדרים באופן מפורש או משתמע – לקבוע הסדר ראשוני לגורם אחר הלאצול את סמכות הכנסת

  .)Non-Delegation Principle( "איסור דלגציהה "כונהראשוניים במובן זה מ

חוקתי,  , שכן לא קיים במשפט הישראלי איסור דלגציהשל העותרים לעמדת הכנסת יש לדחות טענה זו

 , וזאת מהטעמים שיפורטו להלן:איסור שכזהבואף אין מקום להכיר 

", ועל דלגציה איסור"חוקתית שקובעת , הכנסת ב"כובעה" כרשות המכוננת לא קבעה נורמה ראשית .64

. כאמור, בחוקי היסוד כעילה לביטול חוק ,כן אין מקום להכיר בהגבלת כוחה של הכנסת בהקשר זה

, יסוד: חופש העיסוק)-לחוק 4יסוד: כבוד האדם וחירותו וסעיף -לחוק 8(סעיף  המעגנים זכויות אדם

. חקיקה מפורשתבאימצה הכנסת את הגישה בפסיקה לפיה יש להבטיח שההסמכה לפגיעה בזכויות תהיה 

לרשות  בחקיקה לפגיעה בזכויות יסוד כדי להקנות מפורשתכלומר, בהתאם לחוקי היסוד, די בהסמכה 

 מכות להתקין תקנות מכוח חקיקה זו. המבצעת את הס

, מפורטתלהיות בהכרח גם לפגוע בזכויות שבחוק שעל ההסמכה אין בלשון חוק היסוד אינדיקציה לכך 

 .)מפורשתמעבר לדרישה שתהיה ( הנוגעים לפגיעה בזכויות ראשונייםההסדרים את הכוללת כזו הכלומר, 

"קוראים" את כלל ההסדרים הראשוניים ככזה המעוגן מהעתירות עולה כי העותרים אינם ויודגש, כי 

כידוע, כאשר בית ואולם, . בחוק היסוד, אלא מבקשים לגזור כלל זה מכוחם של עקרונות יסוד כלליים

משפט מבקש לבטל חקיקה ראשית של הכנסת, הוא עושה כן כדי ליישם את דברה של הכנסת עצמה 

 –ידי העם -הלגיטימציה הדמוקרטית שניתנה לכנסת על בכובעה כ"רשות מכוננת", והכרעתו מבוססת על

לשכת מנהלי ההשקעות בישראל  1715/97הסביר כב' הנשיא ברק בבג"ץ כפי שהריבון, לחוקק חוקי יסוד. 

"בבטלו חקיקה ראשית, השופט מסכל את רצון המחוקק. ) כי 1997( 387, 367) 4, פ"ד נא(נ' שר האוצר

עניין (להלן:  "חוקיות, -על-חוקק להוראות חוקתיותהצידוק לכך הוא בכפיפותו של המ

לב אחד ורוח חדשה נ' יו"ר  -תנועת לאו"ר  142/89בבג"ץ וראו גם דבריו ). לשכת מנהלי ההשקעות

פי התפיסה החברתית והמשפטית המקובלת אצלנו, אין בית -"על), 1990( 555, 529) 3, פ"ד מד(הכנסת
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סמכות זו להכריז על בטלותו של חוק הנוגד עקרונות יסוד של שיטתנו" וכי "אם המשפט נוטל לעצמו 

נעשה כן, ניראה בעיני הציבור כמי שחורגים מהקונצנזוס החברתי באשר לתפקידו ולכוחו של שופט 

  .בחברה הישראלית"

א עצמו , "אפשר לומר על הכלל בדבר הסדרים ראשוניים שהויתרה מכך, כפי שציין פרופ' זמיר בספרו

במובן זה קיים ). 215(זמיר, בעמ'  וכדי ליישמו יש ליצוק אליו תוכן של ממש, עדיין בגדר הסדר ראשוני"

על, שאינו מעוגן בחקיקה, שלפיו הכנסת היא בעלת הסמכות -כשל לוגי מסוים בעצם הכרה בעקרון

 הבלעדית לעגן בחקיקה הסדר ראשוני.

, הרי שדי בכך כדי להביא לדחיית טוענים העותריםלכלל החוקתי לו בחוקי היסוד בהעדר עיגון לפיכך, 

 . על חוקים להפעלת ביקורת שיפוטית חוקתיתמוכרת עילה  אמתחתםוזאת משום שאין ב, םטענת

, גם מההיסטוריה החקיקתית של חוקי היסוד עולה כי אין מקום להכיר בכלל חוקתי בדבר איסור שנית .65

 . דלגציה

), כי 1992), קבעה במקור (עם חקיקתו בשנת 8יסוד: כבוד האדם וחירותו (סעיף -פסקת ההגבלה של חוק

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

כי בדומה לכך, יסוד: חופש העיסוק המקורי קבע -לחוק 1. סעיף "ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש

 . , לתכלית ראויה ומטעמים של טובת הכלל""אין מגבילים זכות זו אלא 

יסוד: חופש העיסוק במספר -הניחה הממשלה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון חוק 1993בשנת 

 "איןכלשון ההצעה, , וו הוצע לקבוע כי ניתן יהיה להגביל את חופש העיסוק גם בתקנותנהיבטים. לעניינ

בדברי ההסבר להצעת החוק, הוסבר . ..."שוללים ואין מגבלים את חופש העיסוק אלא 

כי מטרת התיקון היא להרחיב את האפשרות לפגיעה בחופש העיסוק גם בחקיקת משנה, ובלבד 

 :)129(שם, בעמ' הראשית שההסמכה לחקיקת המשנה תהיה מפורשת בחקיקה 

לא רק בחוק כי אם  –בסייגים שיפורשו להלן  –מוצע לאפשר פגיעה בחופש העיסוק "
 גם בחקיקת משנה. 

יסוד: חופש העיסוק, היתה סבורה כי -ועדת המשפטנים שמינה שר המשפטים לענין חוק
הדרישה הקיימת, ושלפיה כל הגבלה של חופש העיסוק חייבת למצוא ביטויה אך ורק 

היא מרחיקת לכת שלא לצורך. הוועדה הצביעה  –קת משנה בחקיקה ראשית ולא בחקי
ברנשטיין נ' המועצה המקומית  200/57על ההלכות שקבע בית המשפט העליון בבג"ץ 

, 337) 3מיטרני נ' שר התחבורה (פד"י לז( 337/81) ובבג"ץ 268, 264בית שמש (פד"י יב 
יות יסוד בחקיקת משנה שניתן לסמוך עליהן כדי להבטיח כי הגבלה של זכו –) 359-358

תוקף רק בתנאים מחמירים ומדוקדקים, כפי שפורטו בפסיקה, לאמור: -תהיה בת
משהוקנתה "ע"י המחוקק הראשי סמכות ברורה, גלויה ומפורשת לטפל בסוגיה האמורה 

 ההדגשה במקור)." – 359הנ"ל בעמ'  337/81לפי העניין" (בג"ץ  ,בדרך ההגבלה או האיסור

אשר דנה בהצעת החוק, ובו  ,לוועדת החוקהמכתב שלח  ברק(כתוארו אז) נשיא משנה להכב' יצוין, כי  .66

להצעה להרחיב את ההסמכה לפגיעה בדבריו התייחס  , ובכלל זהלתיקונים המוצעיםהעיר הערות ביחס 

ב, התשנ"ה, בעמ'  במשפט וממשל(מכתבו של כב' המשנה לנשיא ברק פורסם  בזכויות גם לחקיקת משנה

, "שלל בעיות"מעורר המוצע תיקון הנוסח לפיה את עמדתו כב' המשנה לנשיא ברק במכתב הביע  ).551-545

, וכך כתב את כלל ההסדרים הראשוניים במובנו החוקתיבבירור והוא סבור שנכון לאמץ תיקון אשר יעגן 

 :(שם)
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מקובל ברבות מהמדינות בהם מתעוררת בעיה דומה (כגון ארצות הברית, גרמניה, ... "
האמנה האירופאית לזכויות האדם ועוד) לקבוע כי ניתן לפגוע בזכות יסוד בחקיקת משנה 
ובלבד שחקיקת המשנה מבצעת הסדרים ראשוניים הקבועים בחקיקה הראשית. במדינה 

הסדרים ראשוניים הפוגעים בזכויות יסוד.  דמוקרטית, אין לאפשר לחקיקת משנה לקבוע
מדינה שערכיה דמוקרטיים אינה מאפשרת למחוקק הראשי להשתחרר מתפקיד החקיקה 
תוך שניתנת "יד חופשית" למחוקק המשנה (לרוב, הרשות המבצעת) לפגוע בזכות אדם 
מוגנת ללא כל הכוונה מהמחוקק הראשי (כשם שאין לאפשר לקבוע בחוק כי הפגיעה 

ות היסוד תעשה "לפי שיקול דעתו" של פלוני בלא לקבוע אמות מידה להפעלת שיקול בזכ
הדעת). ברבות מהמדינות (כגון ארצות הברית וגרמניה) מסקנה זו מתבקשת גם מעקרון 

לפיו אין המחוקק (אשר תפקיד החקיקה  –המעוגן אף הוא בחוקה  –הפרדת הרשויות 
 תו זו. הוטל עליו בחקיקה) רשאי להשתחרר מסמכו

מוכר, כמובן, הצורך המעשי בחקיקת משנה, אך נקבע כי חקיקת משנה זו צריכה אך 
לבצע הסדרים ראשוניים הקבועים בחוק. על כן, מוכרת החוקתיות של חקיקת משנה 
רק עד כמה שהיא נעשית במסגרת אמות המידה הקבועות בחקיקה הראשית (ראה למשל 

ש כי התוכן, המטרה וההיקף של ההסדר חייב ) לחוק היסוד הגרמני, הדור1(80סעיף 
הברית, העדר קביעה כזו בחוק יביא לביטול החוק: -. בארצות)להיקבע בחקיקה ראשית

)void for vagueness הנני מציע, איפוא, ליתן ביטוי לתפישה זו בחוק היסוד, באופן .(
הקבועים  שניתן יהיה לפגוע בחופש העיסוק בחקיקת משנה המבצעת הסדרים ראשוניים

בחקיקה הראשית. כאמור, הדבר מקובל במשפט המשווה, והוא לא מעורר כל קושי 
מעשי. לדעתי, גם הניסוח המוצע ("בחוק או לפי חוק") מאפשר פרשנות שיפוטית, לפיה 
רק אם ההסדרים הראשוניים קבועים בחוק ההגבלה היא "לפי חוק". כאשר כל ההסדרים 

גבלה אינה "לפי חוק" אלא "לפי חקיקת משנה". הראשוניים הם בחקיקת משנה, הה
כאמור, שאלה זו פתוחה היא, וראוי לה לרשות המכוננת לקבוע עמדה ברורה בסוגייה 

 מרכזית זו."

ונדונה השאלה האם יש להסתפק במכתב האמור  , בין היתר,במהלך הליך החקיקה דנו חברי הכנסת .67

בהתבסס על הסמכה  בזכויות גם במסגרת חקיקת משנהידי הממשלה המתיר פגיעה -בתיקון המוצע על

, או שמא נדרשת הגבלה מהותית יותר על הפגיעה בזכויות מכוח חקיקת משנה. בלבד בחקיקה ראשית

בנוסח הסעיף , יש להבהיר בהמשך לדברי ההסברכי הייתה , האחת :מרכזיותעלו שתי גישות בהקשר זה 

; , ולא להסתפק רק בכך שתהיה "לפי חוק"פורשת בחוקההסמכה לפגיעה בזכויות צריכה להיות מכי 

יש להרחיב את הנוסח להסתפק רק בכך שההסמכה תהיה מפורשת, אלא מקום הייתה כי אין , השנייה

זאת, בדומה . את ההסדרים הראשוניים ביחס לפגיעהגם לכלול כך שיהיה ברור שההסמכה בחוק חייבת 

 . הגישה הראשונהכפי שנראה להלן, הכנסת אימצה את להצעתו של כב' המשנה לנשיא ברק. 

חה"כ דוד ליבאי, כי , דאז הסביר שר המשפטים ,15.2.1994מיום  במהלך הדיון בקריאה הראשונהכך,  .68

פי הסמכה מפורשת של המחוקק. הוא -בחקיקת משנה רק עלבזכויות התיקון המוצע נועד לאפשר פגיעה 

-ההשלכות של חקיקת חוקשעסק בבחינת , רד המשפטיםהתייחס לצוות המשפטנים אשר מינה במש

(שם, המליץ על התיקון הנדון לחוק היסוד היה זה ש, ובין היתר יסוד: חופש העיסוק על החקיקה הקיימת

 :)46 בעמ'

היסוד צריך לדבר בלשון ברורה. -בין השאר: "אנו סבורים כי חוקחוות הדעת אומרת, "
יתירה מכך, אנו סבורים כי הדרישה שרק בחקיקה ראשית יהא ניתן להגביל את חופש 

ולמה הם אומרים "חקיקה ראשית"? כי בפסקת ההגבלה, כפי שאנחנו קוראים  –העיסוק" 
וכחי, כתוב "אין מגבילים זכות יסוד: חופש העיסוק הנ-לחוק הנוכחי, חוק 1לזה, בסעיף 

או אלא בחוק". ולכן הם מעירים: "הדרישה שרק בחקיקה ראשית יהא ניתן להגביל את 
חופש העיסוק עשויה, מחד גיסא, להטיל על הכנסת מעמסת חקיקה שקשה יהיה לה 
לעמוד בה, מכיוון שההיקף של הנושאים המצוינים הסדרה בענייני עיסוק במדינת ישראל 

גונית של עיסוקים מצדיקה ומחייבת קביעת -. מאידך גיסא, המציאות הרביםהם עצומ
סייגים על עיסוקים בדרך של חקיקת משנה, אם מחמת האפשרות לשינויים דחופים על 

ידי השר המתקין, ואם מחמת האופי הטכני של הגבלות אלה, -יסוד הניסיון שנרכש על
שאינו מתאים הסדרה בחקיקה ראשית. 
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." 

המשנה ליועץ המשפטי גוברמן, שלמה עוה"ד  .1.3.1994מיום סוגיה זו נדונה בעיקרה בדיון בוועדת החוקה  .69

בהסמכה מפורשת לפגיעה שפגיעה "לפי חוק" מותנת , הציע כי יובהר בנוסח חקיקהלענייני  לממשלה

את הצעתו של כב' המשנה לנשיא  לדחותהציע לחברי הכנסת . לצד זאת, הוא בחקיקה ראשיתבזכויות 

"אני מציע לכנסת נכבדה זו לא לקבל את ההצעה הזאת, משום שהוויכוח מה הוא הסדר ראשוני ברק. 

, ויש להסתפק בקביעה כי הסמכות "משני הוא ויכוח, בכל הכבוד, עקר, וחסר תוחלתומה הוא הסדר 

"הפיתוי לקביעה של ההסדרים ). עוד הוסיף עוה"ד גוברמן כי 22צריכה להיות מפורשת (שם, בעמ' 

הוא גדול מאוד. אבל מבחינת המציאות אני מאוד מאוד חושש שאי אפשר  א"ס] –[בחקיקה הראשוניים 

 ).23(שם, בעמ'  בזה. בוודאי לא לגבי החוקים הקיימים שנמצאים בתוקף" יהיה לעמוד

לפסקת חה"כ דן מרידור הביע את עמדתו לפיה אין להסתפק רק בהסמכה מפורשת, והציע להוסיף מנגד, 

 ):25ייקבעו בחוק (שם, בעמ' אף הם ההסדרים העיקריים ההגבלה הוראה לפיה 

"יש הבדל גדול מאוד בין הסמכה מפורשת לקביעה של ההסדרים העיקריים או הראשיים 
בחוק, וההסדרים המשניים בתקנות. זה בכלל לא עוסק באותו עניין. לפי הרעיון שכתוב 

הסמכה מפורשת, כל מה שדרוש הוא, נניח בחופש העיסוק, אם יהיה כתוב בחוק  –כאן 
בזה גמרנו את העניין.  –מנוע עיסוק כזה ואחר שהתקבל בכנסת שמותר בחוק כלשהו ל

ואין יותר התערבות בשיקול דעתו של מחוקק המשנה הוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה. 
 אתה לא תתן לו שום הנחיות. 

אני חושב שהרעיון המקורי היה אחר לגמרי. נכון שהזכות היא לא זכות מוחלטת, אבל 
ות יסוד אחרות, אנחנו לא רוצים שמחוקק מכיוון שאמרנו שהיא זכות יסוד כמו זכוי

המשנה יעשה ככל העולה על רוחו מכיוון שלממשלה יש רוב לתת לו איזו הוראה כללית: 
 תיקבע ככל העולה ברצונך. זו הסכמה שלא עולה על הדעת". 

עוה"ד גוברמן השיב כי הפגיעה בזכויות צריכה להיות לתכלית ראויה, כך שאין המדובר בסמכות בלתי 

 וגבלת לפגיעה בזכות (שם).מ

חה"כ מרידור ציין כי הוא אינו רואה את הרבותא בתוספת לפיה ההסמכה צריכה להיות מפורשת, שכן  .70

מהפסיקה. עוה"ד יהושע שופמן, מהאגודה לזכויות האזרח, הסביר כי לעמדתו ממילא כך גם עולה 

להסתמך על הסמכה כללית הקביעה כי ההסמכה צריכה להיות מפורשת משמעותה כי לא ניתן יהיה 

, אלא נדרש יהיה שהחקיקה הראשית תסמיך מפורשות לפגוע בזכויות באמצעות להתקין תקנות ביצוע

"שבחוק היסוד צריך ללכת כרגע יותר . בהמשך אמר כי הוא אינו חושב )30-29(שם, בעמ' חקיקת המשנה 

 ). 38(שם, בעמ'  רחוק ממטיראני"

, והוחלט מקום להתנות את התקנת התקנות באישור ועדה בכנסת היא האם יש סוגיה נוספת שעלתה .71

"אני רוצה איזושהי ביקורת כי שתמך בהצעה זו, אמר אליעזר זנדברג  . חה"כשאין מקום להתניה שכזו

). עוה"ד גוברמן השיב כי הדבר אינו מעשי, 55(שם, בעמ'  של הכנסת, כי הפגיעה המהותית תהיה בתקנות"

 .)32וראו גם דבריו בעמ' ; 56(שם, בעמ'  לא תעמוד בזה""הכנסת שכן לדבריו 

 :)36(שם, בעמ'  שר המשפטים סיכם את שתי הגישות שעלו במהלך דיוני הוועדה

"... מסילה אחת היא הנוסחה, שנדמה לי שגם דן מרידור המליץ עליה, להיות יותר 
מחוקק אמר מפורש, ולומר שחקיקת משנה יכולה להגביל או לפגוע בזכות יסוד אם ה

קבע איזה הסדר ראשוני בחוק. את דברו בנידון בחוק. זו בעצם הכוונה בלשון פשוטה. 
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שה את זה ולא תשריין את כל אבל אני חוזר ואומר, לא נראה לי סביר שהכנסת תע
 החקיקה עד היום, והיא יודעת שעד היום כלל לא היתה מחשבה בכיוון הזה. 

קיים. מאחר שהממשלה לא סברה שתהייה נטייה האפשרות החלופית היא ללכת לנוסח ה
לשריין את כל החקיקה הקיימת, ומאחר שהיא רצתה לאפשר סטייה מחוק היסוד 

ה מכבנושאים כלכליים או חקלאיים גם בתקנות, היא הלכה בנוסח "תקנות מכוח הס
בחוק". הערתו של גוברמן הביאה את המלה "מפורשת". כי נדמה לי שהשרים נטו לנוסח 

נות מכוח הסמכה בחוק". וממילא הם לא רצו להיכנס לשאלה מה זה "מפורשת". כי "תק
איזו כאן נשאל אם סמכות מפורשת להתקין תקנות, או סמכות מפורשת לפגוע בזכות, וב

 מידה, או כיצד לפגוע בזכות."

עמום  להבהיר בנוסח למה הכוונה, על מנת לא להותיר את הכללהביע את עמדתו לפיה יש משפטים שר ה

 .)ונתון לפרשנות (שם

את הצעתו של עוה"ד קיבלו , חברי הכנסת 2.3.1994בסופו של דבר, כעולה מהדיון בוועדת החוקה מיום  .72

"אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת גוברמן והנוסח שאושר הוא כי 

ו לפי חוק כאמור, מכוח הסמכה ישראל, שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש, א

יסוד: כבוד האדם -חוקפסקת ההגבלה שב. חברי הכנסת החליטו לאמץ נוסח זה גם ביחס למפורשת"

 . 6לחוק היסוד 8וחירותו, ובהתאמה לכך תוקן גם סעיף 

פסקאות ההגבלה בנוסח לעגן במפורש דיוני הכנסת קולות אשר ביקשו מהלך הנה כי כן, אף כי עלו ב .73

היסוד הוראה ברורה לפיה ההסמכה להתקין תקנות משנה תהיה אפשרית רק במקום שבו  יחוקשב

עליו . הנוסח נמנעה מלעשות כן, הכנסת ראשונייםהסדרים תכלול  תיולפגיעה בזכושבחוק ההסמכה 

לפגיעה  הכההסמוהיא הסתפקה בהבטחת מפורשותה של מצומצם יותר הרשות המכוננת החליטה 

יש קושי רב "לקרוא" לתוך לשונו של חוק היסוד הוראה בדבר קיומו של איסור  גם מטעם זה. בזכויות

 . חוקתי דלגציה

 . , בניגוד לנטען בעתירה, גם בפסיקתו של בית המשפט הנכבד לא הוכר איסור דלגציה חוקתישלישית .74

 ראשונייםחוקתיות של חוק בהתבסס על כלל ההסדרים הבחן בית המשפט הנכבד לא תחילה יש לציין, כי 

לאורך השנים הובעה חלק מפסקי הדין במכוח כלל זה. הגם ששל חוק וכל שכן שלא ביטל תוקפו 

התייחסות זו מבטאת את , ולעקרונות היסוד העומדים בבסיסו לאיסור דלגציההתייחסות חיובית 

 נתהפסיקה המשיכה להתייחס לכלל ההסדרים הראשוניים כחזקה פרשנית הניתהמשפט הרצוי בלבד, 

 קרי, ככזו המצויה במישור המינהלי בלבד. –לסתירה 

) 5, נב(רובינשטיין נ' שר הביטחון 3267/97בג"ץ פסק דין מרכזי בהתהוות כלל ההסדרים הראשוניים הוא 

לא ניתן לראות בהסמכה כי  ,הנשיא ברקכב' קבע  בפסק הדין. )עניין רובינשטיין(להלן:  )1998( 481

לפיה שר  ,1986-לחוק שירות הביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו 36בסעיף שנקבעה והרחבה הכללית 

", צבא מחובת שירות סדיר, או להפחית את תקופת שירותו-לפטור יוצא"הביטחון הוסמך מטעמים שונים 

כלל ההסדרים פי -עלכב' הנשיא ברק קבע כי הסמכה ליתן פטור גורף משירות צבאי לבחורי ישיבות. גם 

אילו חקיקת משנה היא הסמכה לקביעתם של הסדרים משניים, וחוקק כת המינהל להראשוניים, הסמ

                                                 
 "ד] ניתן למצוא ב:התשנ[ העיסוק חופשיסוד: -חוק בהצעת הכנסת דיוני של לפרוטוקולים קישור 6

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=155642 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=155642
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להיקבע בחוק של צריכים הסדרים ראשוניים, הקובעים את המדיניות הכללית ואת העקרונות המנחים, 

  :לפסק דינו) 19(פס'  הכנסת

"כלל בסיסי של המשפט הציבורי בישראל קובע, כי מקום שפעולת שלטון מעוגנת בתקנה 
המידה העקרוניות -או בהוראת מינהל, מן הראוי הוא כי המדיניות הכללית ואמות

המונחות ביסוד הפעולה יעוגנו בחקיקה ראשית שמכוחה הותקנה התקנה או נעשתה 
לל הבסיסי, כי 'הסדרים ראשוניים' הוראת המינהל. בלשון 'טכנית' יותר קובע הכ

צריכים להיקבע בחוק של  -הקובעים את המדיניות הכללית ואת העקרונות המנחים 
 ".הכנסת, ואילו התקנות או הוראות המינהל צריכות לקבוע אך 'הסדרים משניים'

שעמד (שכן לא תוקפו של החוק הוא פסק הדין אמנם עסק בכלל ההסדרים הראשוניים במישור המינהלי 

לפיה על ההסמכה של הרשות המבצעת להיות והוא מתבסס על החזקה הפרשנית לביקורת שיפוטית), 

כלל ההסדרים גם למעמדו החוקתי של התייחס בפסק הדין כב' הנשיא ברק . יחד עם זאת, בחוק מפורשת

על כך כב' הנשיא ברק מד עבדבריו . המעגנים זכויות אדם , בעקבות חקיקתם של חוקי היסודהראשוניים

קביעה ברורה חוקי היסוד השפיעו על מעמדו של כלל ההסדרים הראשוניים, אם כי אין בפסק הדין ש

לפסק  31(פס'  האם יש בכך כדי להפוך אותו לכלל חוקתי, או שמא מדובר עדיין בחזקה פרשנית בלבד

  דינו):

חל שינוי  יסוד: חופש העיסוק-חוקו יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוק"...עם חקיקתם של 
חוקי... -על-מהותי במעמד של זכויות האדם שעוגנו בחוקים אלה. הן קיבלו מעמד חוקתי

בנק האדם והפירוש שניתן להם בפרשת  אכן, בעקבות שני חוקי היסוד בדבר זכויות
של המשפט הישראלי... שינויים אלה  קונסטיטוציונליזציההתרחשה  המזרחי המאוחד

משפיעים על 'מעמדו' המשפטי של הכלל הבסיסי, שלפיו ההסדרים הראשוניים צריכים 
-להיקבע בחקיקה ראשית. על מלוא היקפם של שינויים אלה אין לנו צורך לעמוד בפסק

נו זה, שהרי סמכותו של שר הביטחון מעוגנת בדבר החקיקה שקדם לשינויים דינ
 ".החוקתיים, ואשר תוקפו נשמר כחלק מהדין הישן

 ראשונייםהפסיקה לא הרחיבה את כלל ההסדרים ה, האמורים, על אף דברי כב' הנשיא ברק ואולם .75

 . למישור החוקתי

בזכויות בחוק היא מפורשת, נסתרת החזקה כך, במספר פסקי דין הובהר כי כאשר הסמכות לפגיעה 

 הפרשנית, ואין מקום להתערב בחוקיות התקנות.

, אשר בחן, בין היתר, את )1997( 76-75,  1) 4, נא(חורב נ' שר התחבורה 5016/96בג"ץ ראו למשל ב

(כשנה לפני פסק  ההסמכה הכללית של המפקח על התעבורה לסגור רחובות בשבת, פסק כב' הנשיא ברק

, כי לא נפל פגם חוקתי בכך שלא נקבעו בעניין זה הסדרים ראשוניים בחקיקה )רובנשטייןהדין בעניין 

 ראשית:

נטען בפנינו, כי עניין סגירתם של רחובות בשבת צריך להיות מוסדר בחקיקה ראשית. "
ושא הוא חשוב, המידה הראויות בעניין זה. אכן, גישה זו ראויה. הנ-כי זו תקבע את אמות

ידי המחוקק הראשי. מן הראוי הוא גם, כי המחוקק -ומן הראוי לו שיהיה מוסדר על
הראשי יקבע את ההסדרים הראשיים, וישאיר למחוקק המשנה אך את הקביעה של 
ההסדרים המשניים. כך ראוי לנהוג בדמוקרטיה חוקתית, אך זו אינה השאלה הניצבת 

בפנינו. 

."  

http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/71905
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ראו גם את סוגיית הסמכת מועצת מקרקעי ישראל לקבוע את מדיניות המקרקעין בישראל. בית המשפט 

צה את הסמכות לקבוע הנכבד מצא כי סמכות חוקי זו עומדת בעינה, על אף שהמחוקק האציל למוע

עמותת שיח חדש, למען השיח הדמוקרטי נ' שר  244/00בג"ץ בסוגיה מהותית שכזו ( הסדרים ראשוניים

אלסנע  2908/05בג"ץ ו; )2002( לפסק דינו של כב' השופט אור 59-58פס' , 25) 6, נו(התשתיות הלאומיות

 לפסק דינה של כב' הנשיאה ביניש 7 , פס'נ' מנהל מקרקעי ישראל ע"י המנהלה לקידום הבדואים בנגב

(פורסם בנבו,  גרבי נ' שרת החינוך התרבות והספורט 11075/04בג"ץ וראו גם  ).)12.10.2008(פורסם בנבו, 

השופטת  'של כב לפסק דינה 20(פס'  , שעסק בחלוקת התקציבים של מוסדות להשכלה גבוהה)5.12.2007

 . )ברלינר

ועדת המעקב  11163/03בג"ץ ( ועדת המעקב העליונההעותרים מבקשים להסתמך על פסק הדין בעניין  .76

בפסק דין זה לא , ואולם אף ))2006( 1) 1, סא(העליונה לענייני הערבים בישראל נ' ראש ממשלת ישראל

. בפסק הדין נדונה, בין היתר, השאלה האם מוסמכת הממשלה לקבוע הסדר איסור דלגציה חוקתיהוכר 

יסוד: -לחוק 32של אזורי עדיפות לאומית, מכוח הסמכות השיורית של הממשלה המעוגנת בסעיף 

 הממשלה. 

הכוללת גם את  ואת הסמכות השיורית של הממשלה ככז לפרשקבע כי אין מקום הנכבד בית המשפט 

הסמכות לקבוע הסדרים ראשוניים. פסק הדין לא עסק בשאלה האם הכנסת הייתה מנועה מלהעביר 

מהו היקף התפרשותה של הסמכות  -בלבד  המינהליסמכות זו במפורש לממשלה, אלא עסק במישור 

יה הכנסת תפישתו לפללמוד על אמנם השיורית של הממשלה. יתרה מכך, מדברי כב' השופט חשין ניתן 

דברים אלה נאמרו גם נראה כי , אך היא זו שצריכה לקבוע את ההסדרים הראשוניים בחקיקה ראשית

המושגית באפשרות בפסק דינו כיר ה, שכן הוא כחלק מהפרשנות של הדין לשרטוט המשפט הרצוי

 :)לפסק דינו 31-30(פס'  לקבוע הסדרים ראשונייםבחוק שהממשלה תוסמך במפורש 

קדקני והדווקני של שילטון החוק מחייב כי הסדרים ראשוניים ייקבעו אך יישומו הד"
בחקיקה ראשית. המחוקק אסור הוא בוויתור על סמכויות לטובת הרשות המבצעת 

. ..והמינהל

)" praeter legem(תקנות  
 -). עדים אנו אפוא לתופעה 505-504; ראו גם: פרשת רובינשטיין, 790, (פרשת פריצקי

כי הכנסת מסמיכה את הרשות המבצעת חדשות לבקרים לקבוע הסדרים  -הידועה לכל 
ראשוניים בנושאים אלה ואחרים. וככל שחיינו נעשים סבוכים עוד ועוד כן מתרבה 

צעת. ואולם, גם אם היסַּכּנּו, אצילת סמכויות של הסדרים ראשוניים ממחוקק לרשות מב
"בלתי רצויה" באשר חותרת היא תחת העיקרון  - כורחנו, לתופעה בלתי רצויה זו-בעל

הנה סמכותה של הרשות המבצעת בכל  -החשוב של הפרדת הרשויות וביזור הסמכויות 
תקנות דופן (כב-, ולמעט מקרים יוצאיחוק הכנסתמקרים אלה מוצאת לה עיגון ב

  .., למשל) המחוקק מנחה את הרשות המבצעת כיצד תפעיל את סמכותה.התעבורה

כללם של דברים: עקרון ההסדרים הראשוניים ועקרון הפרדת הרשויות וביזור הסמכויות, 
יסוד. -אלא פנים שונות של אותה תפישת -הלכה למעשה  -יים אינם השנ

...."  

, המשיך בית המשפט במגמה אשר ועדת המעקב העליונה, גם בפסיקה מאוחרת לפסק הדין בעניין כןוא .77

 אך לא בפריזמה החוקתית של הכרה באיסור דלגציה. עומדת על חשיבותו של כלל ההסדרים הראשוניים, 
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המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' ממשלת  4491/13בג"ץ ( בעניין ייצוא הגזפסק הדין הוא כך למשל 

, התקבלה בסמכותייצוא גז האם החלטת הממשלה בעניין אשר עסק בשאלה  ,))2014( 177) 1, סז(ישראל

בפסק הדין הממשלה לא הוסמכה בחקיקה במפורש להסדירו. ש ו היא בגדר הסדר ראשונישסוגיה זמשום 

כך שכלל ההסדרים הראשוניים לא הוכר ככלל חוקתי, והותיר את ההכרעה עמד כב' הנשיא גרוניס על 

 :)לפסק דינו 22פס' בעניין זה בצריך עיון (שם, ב

האם ניתן לגזור מכלל ההסדרים הראשוניים במובנו המתואר לעיל מסקנה במישור "
החוקתי, לפיה אסור לה לרשות המחוקקת להתפרק מסמכויות החקיקה שלה במקרים 
מסוימים. שאלת משנה הנלווית לכך הינה האם רשאי בית המשפט להכריז על חקיקה 

נים העלה פרופסור י' ה' כזו כבטלה בהיותה בלתי חוקתית. כבר לפני עשרות ש
את הטענה לפיה אסור לכנסת, מבחינה עקרונית, להעביר לרשות המבצעת  קלינגהופר

את סמכות קביעת ההסדרים הראשוניים. זאת, מכוח הפרדת הרשויות ועקרון שלטון 
ודוקו,  ...החוק

...  

ראשוניים לא הוכרעה על ידי בית כאמור, שאלת מעמדו החוקתי של כלל ההסדרים ה
אף ההליכים דנא אינם מהווים אכסניה ראויה ... המשפט בעבר ונותרה בצריך עיון 

מכל מקום, בנסיבות  ..בסוגיה זו, אשר כלל לא נתלבנה לפנינו. להיכנס בעובי הקורה
העניין אין צורך להכריע בשאלת עצם קיומו או היעדר קיומו של מעמד חוקתי לכלל 

רים הראשוניים, במשפט החוקתי הישראלי. על כן אבהיר שוב, כי אין לראות ההסד
 ..בדבריי משום הבעת עמדה בסוגיה.

סיכומו של הדיון עד עתה: עניינו של כלל ההסדרים הראשוניים הוא בהיקף שיקול הדעת 
אשר הכנסת הותירה בידי הרשות המבצעת. ההתייחסות לכלל מתמקדת בשאלה האם 

ניתנה לרשות המבצעת הסמכה מפורשת לקבוע הסדר ראשוני. במקרה מסוים 

ואכן, "חזקה על המחוקק כי  
ות והועיד למחוקק בחר להותיר בידיו את הסמכויות הכלליות לקבוע הסדרים ומדיני

). יחד עם זאת, 56המשנה להסדיר את ההיבטים היישומיים..." (פרשת שיח חדש, בעמ' 
). 57-56(ראו גם שם, בעמ' 

חוקי היסוד בדבר זכויות האדם, נדרשת פרשנות קפדנית בעקבות חקיקת 
לקביעת הסדר הפוגע בזכויות יסוד. ככל  בהסמכהלגבי דרישת ההסמכה, שעה שמדובר 

שעוצמת הפגיעה בזכות רבה יותר, וככל שמצויים אנו קרוב יותר לליבתה של הזכות 
 ."...החוקתית, כך יש לבחון באופן מדוקדק וקפדני את דרישת ההסמכה המפורשת

אשר , )13.9.2017(פורסם בנבו,  אבו ערפה נ' שר הפנים 7803/06בג"ץ בהשופט הנדל כב' וראו גם דברי  .78

, שכן מקום בו קיימת הסמכה ברורה לקביעת הסדרים "יש לזכור כי כי קבע 

 ).לפסק דינו 36(פס' ראשוניים, הרשות המבצעת רשאית לפעול על פיה" 

נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה  עליאן 4466/16בג"ץ בשל כב' השופט הנדל דבריו מגישה דומה עולה גם 

(שעת ) לתקנות ההגנה 3(133עסק בשאלה האם תקנה . פסק הדין )14.12.2017(פורסם בנבו,  המערבית

מסמיכה את המפקד הצבאי להורות על קבורה ארעית של גופות מחבלים לשם החזקתן , 1945חירום), 

אינה מהווה מקור חקיקה ראשי, ספציפי  האמורה) 3(133תקנה דעת הרוב פסקה כי  .לצרכי משא ומתן

, וזאת בהתבסס על החזקה הפרשנית שביסוד כלל ההסדרים הראשוניים. ומפורש לפעולת המפקד הצבאי

, ואף לא את המפקד הצבאי לפעול כאמור פירש את הדין ככזה המסמיך , בדעת מיעוט,כב' השופט הנדל

כי בהינתן הסמכה כב' השופט הנדל הדגיש קרוני במישור העסבר שהדבר עולה לגדר הסדרים ראשוניים. 
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 18מפורשת, הרי שגם אם היה מדובר בהסדרים ראשוניים, עומדת למפקד הצבאי הסמכות לפעול (פס' 

  לפסק דינו):

עניינה  –בטרם חתימת הדיון בשאלת הסמכות, אתייחס בקצרה למספר סוגיות. האחת "
הנופלים בגדר 'הסדרים ראשוניים' רשות  כלל ההסדרים הראשוניים, הקובע כי "בעניינים

דותן מנהלית אינה רשאית לפעול אלא על פי הסמכה ברורה של המחוקק" (יואב 
)). במקרה 2012( 411, 379החדש" משפטים מב  "הסדרים ראשוניים ועקרון החוקיות

וקק הוא שהתווה את המדיניות העקרונית, וקבע כי המפקד הצבאי יוכל שלפנינו, המח
על מקום, עיתוי ומתכונת קבורתם של חללי אויב. בהיעדר  –משיקולי ביטחון  –לצוות 

בהוצאת המדיניות  לראותמורכבות או מחלוקות חברתיות יוצאות דופן, לא ניתן, אפוא, 
פות מחבלים, משיקולים ביטחוניים קבורת גו –אל הפועל במקרים העומדים לפנינו 

. ...משום הסדר ראשוני  –הקשורים במשא ומתן להשבת חטופים וחללים 

...". 

של כלל  המינהליותיקף את מעמדו שב בית המשפט הנכבד  ואך לאחרונה שבונסיים בפסק דין שניתן  .79

בסמכות , עסק )26.4.2020(פורסם בנבו,  בן מאיר נ' ראש הממשלה 2109/20 ההסדרים הראשוניים. בג"ץ

. כב' 2002-חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"בלעשות שימוש באיכוני השב"כ מכוח הסמכה כללית ב

 הניתנת לסתירהעל כך שכלל ההסדרים הראשוניים הוא בגדר חזקה פרשנית וחזרה הנשיאה חיות שבה 

 לפסק דינה): 27(פס' 

הפעלת השב"כ הסוגיה הבאה שיש לבחון נוגעת לשאלה אם המסלול שנבחר לצורך "
וההסתייעות בו להתמודדות עם נגיף הקורונה, הוא אכן המסלול הראוי או שמא מן 

. עדאלה והרשימה המשותפת ראשית חקיקה הראוי כי הסמכתו לכך תעשה במסלול של
 אזרחיים לצרכים אזרחים אחר נרחב מעקב לביצוע כ"השב הסמכתטענו בהקשר זה כי 

 שר' נ רובינשטיין 3267/97 ץ"בג( רובינשטייןבעניין שנקבע בפסק הדין  לעקרון מנוגדת
כי המחוקק לא התכוון  ) ולפיו קיימת )1998( 481) 5(נב ד"פ, הביטחון

 הסדרים כלומר –להסמיך את הרשות המבצעת לקבוע בעצמה הסדרים ראשוניים 
 של בסיסיות בזכויות הפוגעים בעניינים עקרוניות מידה ואמות כללית מדיניות המעגנים

...  במעלה ראשונה חשיבות בעלי אחרים ענייניםב או הפרט

  ").גרוניס' א הנשיא של דינו לפסק 26 פסקה, האקדמי המרכז עניין( 

אם כן אפוא, בניגוד לרושם העולה מהעתירות, כלל ההסדרים הראשוניים לא הוכר בפסיקה כאיסור  .80

ידי בית המשפט הנכבד רק בפריזמה המינהלית. למעשה, בפעמים שבהן -והוא נבחן עלדלגציה חוקתי, 

ידי הרשות -גיעה בזכויות עלעמד על הפרק דבר חקיקה אשר העניק סמכות כללית אך מפורשת לפ

המבצעת, קבע בית המשפט כי חזקת הפרשנות נסתרת, וכבר בכך יש כדי להצביע על העדר איסור דלגציה 

 משפטים" החדש החוקיות ועקרון ראשוניים הסדרים" דותן יואבחוקתי. ראו לעניין זה דברי פרופ' דותן (

 )):דותן(להלן:  "ב)תשע( 379 מב

"למרות הרטוריקה המרחיבה בפסק הדין בעניין רובינשטיין ספק רב אם אפשר לראות 
בפסק הדין תפנית אמתית ואבן פינה לקליטתו של עקרון איסור הדלגציה כחלק 

ממשפטנו החוקתי. למעשה, 

". 
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לת היא שלא קיים בישראל איסור דלגציה עולה כי העמדה המקובהמשפטית , גם מהספרות רביעית .81

 . חוקתי

עוד בשנות החמישים של המאה הקודמת, עמד פרופ' קלינגהופר על החשיבות בהכרה באיסור דלגציה 

 אף אינו מרשה למחוקקשלטון החוק "כביטוי לעקרון שלטון החוק ועקרון הפרדת הרשויות. הוא ציין כי 

. יחד עם להעביר אליו סמכות זו" על סמכותו לקבוע הסדרים ראשוניים, דהיינו לוותר לטובת המינהל

ולא כבסיס  תייחס לעקרון זה כמבטא את המשפט הרצויעולה כי הוא הפרופ' קלינגהופר מדבריו של זאת, 

"עלינו להכיר בניגוד זה שהוא אינו מיושם בפועל. כלשונו, על כך בדבריו והוא אף עמד , לבטלות חוק

אנו נוהגת -ודות בו, אם כי כאוב הדבר נוכח העובדה כי מדיניות ההתערבות של המדינות של ימינוולה

למסור לרשויות מינהליות סמכויות הכרוכות בשיקול דעת רחב ביותר, וכנראה אין מנוס מתופעה 

 )).1957( 109-108 ,105 (יצחק קלינגהופר "שלטון החוק וחקיקת משנה" אוניברסלית זו"

כלל חוקתי של לאמץ  רצוילפיה בגישה גם נקט אשר פרופ' ברק מדינה, ידי -עלקיבלה חיזוק עמדה זו 

תגובה  –" בחוק ראשוניים"הסדרים  לקבוע החובה בדבר החוקתי הכלל"איסור דלגציה (ברק מדינה, 

את מבסס יצוין, כי פרופ' מדינה  .))מדינה(להלן:  "ב)תשע( 449 מב משפטיםליואב דותן ולגדעון ספיר" 

מידתיות "בספרו,  למשל, כתיבתו האקדמית.וב בעניין רובינשטייןבעיקר על דברי כב' הנשיא ברק עמדתו 

"מקובלת התפיסה כי ההסדרים הראשוניים באשר להגבלה לכך שבישראל פרופ' ברק מתייחס  ,"במשפט

מידתיות אהרן ברק ( חוקית"-בנורמה תת על זכויות אדם חוקתיים צריכים להיקבע בחוק עצמו ולא

חייבת הפגיעה הקובעת כי פסקת ההגבלה לומד על כלל זה מתוך ). פרופ' ברק )2010( 147עמ' , במשפט

, כי החוק עצמו "כעניין של פרשנות הטקסט החוקתי". לעמדתו, משתמע מכך "בחוק או לפי חוק"להיות 

 . )148(שם, בעמ'  ה של זכות חוקתיתצריך לקבוע את ההסדרים הראשוניים באשר להגבל

כולל איסור דלגציה, והמחלוקת  אינוככזה אשר  המצוימרבית החוקרים מנתחים את המשפט ואולם,  .82

(ראו למשל:  הרצוימשפט , נוגעת למישור הרובינשטייןשהתגלעה בסוגיה, בעיקר לאחר פסק הדין בעניין 

"בנקודת  ,אורי שפראךראו גם את דבריו של  וכן ;149-148, בעמ' ארז, המשפט המינהלי של ישראל-ברק

הזמן הנוכחית אין אינדקציה פוזיטיבית לקיומו של המימד החוקתי של עקרון ההסדרים הראשוניים בדין 

אורי שפראך "מגיוס בחורי הישיבות ועד למתווה הגז: על הצורך בשינוי המסגרת ( הישראלי"

 .))ראךפש(להלן:  )2019( 614, 605מא  עיוני משפטהדוקטרינרית של עקרון ההסדרים הראשוניים" 

אין מקום להכיר בכלל , הרצויגם במישור המשפט כמו כן, יש חוקרים אשר הביעו את עמדתם לפיה 

ההסדרים הראשוניים כמגביל את כוחה של הכנסת להאציל את סמכותה. ראו למשל את דברי פרופ' גדעון 

 :)2010( 45) 1(לב משפט עיוני" ראשוניים הסדריםספיר " גדעוןספיר (

"בשנים האחרונות בית המשפט העליון מחזק את עקרון איסור ההאצלה. העיקרון טרם 
יצא אומנם מגדר חזקה פרשנית, אך משקלה של החזקה הולך וגובר. יש הטוענים כי 
הגיעה העת לערוך שדרוג נוסף של העיקרון, ולהעניק לו מעמד של חזקה חלוטה. במאמר 

תי להסביר מדוע יש לקדם בברכה את חיזוקו של העיקרון אך לדחות את הקריאה זה ניסי
לשדרוגו הנוסף. הטעמים התומכים בחיזוקו של העיקרון אינם מצדיקים את שדרוגו 

רצוי. חרף חזותו ה"הליכית" של -הנוסף. שדרוג כזה לא רק שאינו נחוץ, אלא גם בלתי
שפט מידה רבה של שיקול דעת חזק איסור ההאצלה, אכיפתו מפקידה בידי בית המ

המשפט לעשות שימוש בכוחו -בעניינים מהותיים. הפיכתו לחזקה חלוטה תאפשר לבית
להשגת התוצאה המהותית הנראית בעיניו מבלי שייאלץ לחשוף את היסוד המהותי 

 אפשרות שמן הראוי לחסום...". –בהכרעתו 
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 ):443, בעמ' ותןדעמדה דומה הביא פרופ' יואב דותן (

"... אין מקום לפיתוח דוקטרינה חוקתית של איסור דלגציה בישראל. כפי שהראינו, 
לאיסור הדלגציה אין בסיס היסטורי (או אחר) ממשי במשפט הישראלי. האיסור אמנם 
קשור במישור הרעיוני לכמה עקרונות יסוד של המשפט הציבורי שלנו (במיוחד לעקרון 

ה לא הובטל כמעט שום שיטת משפט בעולם (בוודאי הפרדת הרשויות), אך הקישור הז
לא השיטות הקרובות לשיטה הישראלית) להכיר הלכה למעשה באיסור הדלגציה. הרעיון 
הערטילאי של איסור הדלגציה איננו יכול ואיינו צריך להחליף את הצורך בחוקה מובנית 

ישימה לחלוטין,  ומסודרת בישראל. במישור המעשי איסור הדלגציה הוא דוקטרינה בלתי
שעלולה לפגוע פגיעה אנושה בעקרונות של יעילות ממשלית, וקיימים שיקולים חזקים 
אחדים נגד אכיפתה, ולו במקרים נדירים וקיצוניים. אלא שהשיקולים שהובאו כאן אינם 
רק שיקולים מעשיים: גם במישור העיוני אין כל צידוק להכיר באיסור הדלגציה כחלק 

שלנו ולו כעיקרון תאורטי או הצהרתי. אין שום צורך או יתרון מהמשפט החוקתי 
מבחינת המשפט החוקתי שלנו לשאוף או לקבל השראה מהרעיון האנכרוניסטי והבלתי 
ישים של איסור הדלגציה משום שהרעיון איננו מקדם שום ערך חוקתי חשוב במשפטנו. 

 ." ונזקיו רבים מתועלותי –גם במישור הרטורי  –אימוץ הרעיון 

, שפראךכן , ו))1998( 381ד  משפט וממשלאורן גזל "פגיעה בזכויות יסוד 'בחוק' או 'לפי חוק'" וראו גם: 

 שהוזכר לעיל). 

הנה כי כן, כלל ההסדרים הראשוניים במובן של איסור דלגציה, אינו מוכר במשפט החוקתי הישראלי  .83

דחתה הצעה לעגן אותו במפורש בפסקת ההגבלה. הוא לא עוגן בחוקי היסוד, והרשות המכוננת  -

גם לא הוכר בפסיקתו של בית המשפט הנכבד. די ככזה המצוי במישור החוקתי,  -הכלל  ,בהתאמה לכך

 ןאינ ,אף אם היה בהן ממש ,אפוא בכל אלה כדי להביא לדחיית טענות העותרים על הסף, משטענותיהם

 פוטית חוקתית. להפעלת ביקורת שילביטול חוק ועילה  ותמבסס

 יםיחוק הסמכויות מצוי בהלימה עם כלל ההסדרים הראשונ) 2(

חוק הסמכויות מצוי בהלימה עם בכל מקרה עמדת הכנסת לפיה להלן למעלה מן הצורך, תפורט הרבה  .84

  :הבאיםוזאת מהטעמים  ,הראשוניים כלל ההסדרים

בנוסף לכך שהעתירות אינן מבססות את קיומו של כלל ההסדרים כהערה מקדימה נבקש לציין, כי  .85

מלבד הטענה כי מדובר בפגיעה בכלל ההסדרים הראשוניים,  5469/20הראשוניים במישור החוקתי (בבג"ץ 

תוכנו נעדרות תשתית של ממש לשאלת לא הובאה שום תשתית משפטית הנוגעת לכלל זה), העתירות גם 

 במובנו החוקתי, ובפרט יישומו על חוק הסמכויות דנן.  ראשונייםהיקפו של כלל ההסדרים הו

כאמור (ו החוקתי במישור ראשונייםודוק, מאחר שהעותרים מבקשים להעמיד את כלל ההסדרים ה

האם המחוקק התכוון  הפרשנית השאלהלעמדת הכנסת אין כל בסיס לכך), הרי שכלל לא מתעוררת 

להסמיך את הממשלה לפעול בדרך מסוימת, והאם נסתרה החזקה בעניין זה. אין מחלוקת כי בחוק 

להסמיך את הממשלה לפעול לשם התמודדות עם  ומפורש ברור באופןהתכוונה הכנסת הסמכויות 

 , לרבות בדרך של הגבלה נרחבת של זכויות הפרט. התפשטות נגיף הקורונה

כל טיעונם של העותרים הוא במישור החוקתי ומהסעד שהתבקש הוא ביטול החוק, בנסיבות אלה, 

הכנסת חרגה מסמכותה כרשות הם סבורים שהיה עליהם לחדד ולהבהיר באיזה אופן בהתאמה לכך ו

 מחוקקת. 
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מתמצות העותרים ביחס להיקפו של כלל ההסדרים הראשוניים נטענו באופן כללי ביותר, וואולם, טענות 

בטענה העקרונית לפיה "הכנסת מחויבת להמשיך ולשחק תפקיד מרכזי בקביעת ההסדרים של שעת 

כי העדר אישור מראש לתקנות פוגע  5469/20בבג"ץ בטענה  ), או6312/20לבג"ץ  118החירום" (פס' 

טענה זו שנטענה  .לעתירה) 48"בליבת מהותה" של סמכות הכנסת "לקבוע הסדרים ראשוניים" (פס' 

 בעלמא ובצורה כוללנית, אינה יכולה, בכל הכבוד, לבסס עילה חוקתית כנגד החוק הנתקף. 

בכלל זה, אין בעתירות התייחסות ברורה לשאלה באיזה אופן לשיטת העותרים ניתן לרפא את הפגיעה 

כנסת היא . האם לעמדתם די בכך שייקבע בחוק כי הראשונייםהחוקתית הנטענת בכלל ההסדרים ה

המוסמכת להכריז על מצב החירום בשל הקורונה ולא הממשלה, או שמא הפגם העיקרי נעוץ בכך שוועדת 

החוקה היא שהוסמכה להאריך את תוקפה של ההכרזה על מצב החירום ולא מליאת הכנסת? האם לעמדת 

קנות שיותקנו הייתה מושגת רק אם היה נקבע בחוק כי ת ראשונייםהעותרים, עמידה בכלל ההסדרים ה

ידי ועדה מוועדות הכנסת, או שיתכן והקושי המהותי נעוץ לדעתם דווקא בהיקף -על מראשמכוחו יאושרו 

לשם התמודדות עם התפשטות נגיף  קבועההגבלות על הפרט, אשר הכנסת הסמיכה את הממשלה ל

 אינו מפורט דיו? והוא הקורונה, 

ענות העותרים, ולא ניתן היה "לדלג" עליהן ולבחון את הן מהותיות וחיוניות לבחינת טששאלות מדובר ב .86

על חוק  ראשונייםויודגש, גם בחינת יישום כלל הסדרים ה. על יסוד הטענה הכוללנית בלבדהדברים 

ללא  ,"ממעוף הציפור"נעשתה בחינת חוק הסמכויות הסמכויות נעשה באופן כוללני ביותר. זאת, משום ש

: בראש נים הקבועים בו. ויודגש, פגם זה אינו פגם טכני או פורמאליהתייחסות קונקרטית לסעיפים השו

יורד ובראשונה הוא אינו מאפשר להתייחס בצורה ממוקדת לטענות העותרים, אך חשוב מכך, פגם זה אף 

ביטול חוק הסמכויות כולו. כך למשל, אם לעמדת העותרים שורש הבעיה הוא  - לשורש הסעד שהתבקש

כריז על מצב חירום או באי אישור מראש של הכנסת לתקנות, הרי שלא ברור בהסמכה של הממשלה לה

 3או  2מדוע ביקשו העותרים לבטל את חוק הסמכויות כולו ולא הסתפקו רק בסעדים הנוגעים לסעיף 

אם הקושי הוא באחד מסעיפי ההסמכה להתקנת תקנות, אזי היה עליהם לבקש סעד כנגד הסעיף לחוק. 

 שבו מדובר.

ללא קשר לשאלה האם הוא מצוי  -גם בחינת כלל ההסדרים הראשוניים על כל פנים, כפי שיפורט להלן,  .87

 מעלה, כי חוק הסמכויות מצוי בהלימה לכלל זה.  -במישור החוקתי או רק במישור המינהלי 

לל בכגם אלה שסבורים שהכלל מצוי במישור החוקתי אינם סבורים כי מדובר בכלל מוחלט, אלא , ראשית .88

"גם . פרופ' מדינה מציין במאמרו כי של כלל הנסיבות הרלוונטיותבחינה מחייב אשר  המאזן בין שיקולים

עיקרון זה אינו מוחלט. בנסיבות שבהם קיימת הצדקה לכך, הכנסת ראשית לסטות ממנו. הבחינה אם 

, בעמ' מדינה( .."הסטייה מן הדוקטרינה מוצדקת בנסיבות העניין צריכה להתבסס על מכלול של גורמים.

 בהקשר זה:בפסקי דין שונים  נמנו). פרופ' מדינה מונה את השיקולים השונים אשר 453

הסמכות שבה מדובר ("מהות ההסדר, השלכותיו החברתיות, ומידת פגיעתו  "מהי
תכלית  –בחירויות הפרט"); האם הפעולה נועדה "לתכלית שנויה במחלוקת בציבור 

או שמא זוכה היא להסכמה ציבורית  –ומירמור בקרב חלקים בעם העלולה לעורר זעם 
רחבה"; באיזו מידה מתקיים בעניין הנושא הנדון החשש מפני הטיה בקביעת ההסדרים 
הראשוניים על ידי גורמים שונים; מהי מידת הפירוט בחקיקה של ההסדרים הראשוניים; 

רים ראשוניים הוא גוף באיזו מידה הגוף שלו אצלה הכנסת את הסמכות לקבוע הסד
ות לקבוע הסדרים מכ"פלורליסטי", שיש בו ייצוג לציבור; מהו האופן שבו נדרש בעל הס

הראשוניים, כגון אם הוטל על הסמכות לעגן את ההסדרים הראשוניים בחקיקת משנה; 



34 
 

מהם אמצעי הפיקוח שהכנסת הותירה בידיה באשר לתוכנם של ההסדרים הראשוניים 
 " .בעל הסמכות ועודשייקבעו על ידי 

את הצורך בבחינה גמישה של כלל ההסדרים הראשוניים. באופן ברור המקרה שבפנינו ממחיש ואמנם, 

אזרחי, חריג וקיצוני בהיקפו ובהשלכותיו, אשר מאיים על בריאותם -שבר הקורונה הוא משבר בריאותימ

 ובחוסן כולו הישראלי במשק ומשמעותי רוחבי באופןושלומם של כלל אזרחי ותושבי המדינה, ופוגע 

. ההתמודדות עם המשבר, בארץ ובעולם, מחייבת באופן בלתי שגרתי נקיטה בצעדים דרמטיים, הלאומי

, פס' ל נ' ראש הממשלהלוונטה 2435/20בג"ץ גם בהקשר של זכויות הפרט. כפי שציין כב' השופט עמית ב

  :)7.4.2020(פורסם בנבו,  לפסק דינו 1

"בהיבט המשפטי, המגפה מוליכה אותנו בארץ לא זרועה, במחוזות ובמשעולים חוקיים 
וחוקתיים שלא שיערו ראשונים ולא חזו גם רואי השחורות. 

כל אלה חולפים בסך לפנינו כמו חלום בלהה דיסטופי במדינה דמוקרטית 
רויות האזרח הן בבסיס קיומה. שחי

(יבמות  
צ, ע"ב, סנהדרין מו ע"א), אין מנוס אלא מלהלקות את הציבור, הגם שלא חטא ואינו 

 ."ראוי ללקות

לצד ההבנה כי התמודדות עם משבר הקורונה מחייבת עריכת איזונים בלתי שגרתיים ביחס לזכויות  .89

אי ודאות רבה ביחס לנגיף ודרך התפשטותו. אופיו של עדיין לכך שקיימת גם הפרט, יש ליתן את הדעת 

 רוחביות או נקודתיות, -לכך שבמקרים רבים נדרשת הממשלה לקבל החלטות אפוא המשבר מוביל 

 בלוחות זמנים מהירים ביותר, על מנת לבצע את המהלכים החיוניים למלחמה בנגיף. 

לעומת זאת, אופי פעילות הכנסת וצורת דיוניה, מקשה על בניית מודל שבו הכנסת נדרשת להחלטות אלה 

 כנסת ייעשוב. לקושי מעשי זה מתלווה גם הצורך להבטיח כי הדיונים רלוונטייםהמראש, בלוחות הזמנים 

ובכלל עמדות הגורמים הרלוונטיים,  ותבלוחות זמנים אשר יאפשרו לה לקיים הליך נאות, שבמהלכו נשמע

 ציבור, כשבפני הכנסת מונחת התשתית המשפטית והעובדתית הרלוונטית לעניין. זה עמדות ה

להתאים מבקשים לקבוע כלל אשר אינו מאפשר ו, העותרים מתעלמים מקשיים מעשיים ומהותיים אלה

בכך מבקשים העותרים . ייחודיות שנוצרוההממשלה לנסיבות שבין הכנסת ובין את היחסים בחקיקה 

, ובניגוד בלא כל ביסוס או הצדקה לכךככלל גורף וכמעט מוחלט,  יםלהעמיד את כלל ההסדרים הראשוני

 . התעצב בפסיקתו של בית המשפט הנכבדלאופן שבו כלל זה מוחלט 

שניתנה לצד ההסמכה החריגה , המבטיחים כי רימנגנוני פיקוח פרלמנט חוק הסמכויות כולל, שנית .90

של הכנסת יכולתה נשמרה ממשלה להגביל את זכויות הפרט לשם התמודדות עם משבר הקורונה, ל

 . שמכוחו לפקח באופן ממשי על פעולות הממשלה

על רקע הנסיבות  אכן, כפי שצוין לעיל, בפנינו מודל פיקוח פרלמנטרי שאינו נפוץ בחקיקה, וזאת

. יחד עם זאת, המודל שנקבע בחוק מאפשר לכנסת השפעה אפקטיבית, גם הקורונה הייחודיות של משבר

"בזמן אמת", על התקנות שמתקינה הממשלה, ובוודאי שאין לקבל את הטענה כי הכנסת "התפרקה" 

 :מסמכותה

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20024350-E04.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20024350-E04.htm
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מעבר לעובדה שההכרזה  ידי הממשלה.-ההכרזה על מצב החירום אינה נעשית באופן בלעדי על •

לחוק הסמכויות), החוק כולל מנגנון של  51ידי הכנסת (בסעיף -הראשונה על מצב החירום נעשתה על

(אם מצב החירום הנוכחי ייפסק, והממשלה תחליט  פיקוח פרלמנטרי על ההכרזה על מצב החירום

מצב החירום בכל  . הכנסת הוסמכה לבטל את ההכרזה עלמקום להכריז מחדש על מצב חירום) שיש

 של ועדת החוקה.מראש עת. כמו כן, הארכת תוקפה של הכרזה על מצב החירום מותנית באישור 

 כאמור, כך אכן נעשה כבר פעמיים.

חשש , אלא על הממשלה למצוא שיש יומו של הנגיףקכמו כן, הכרזה על מצב חירום אינה נובעת מעצם 

לנקוט בפעולות  ומתחייב, בבריאות הציבור משמעותיתלהתפשטות נגיף הקורונה ולפגיעה  ממשי

כמו כן, קודם להכרזה צריכה לעמוד בפני הממשלה עמדת שר הבריאות וחוות דעת . מכוח החוק

 מקצועית מטעם משרד הבריאות בעניין זה. 

, לוועדה בכנסת כלומר .ממועד פרסומן שעות 24נכנסות לתוקף רק כעבור  מכוח החוק ככלל, התקנות •

על התקנות,  מראשהסדר זה מאפשר לכנסת לפקח שהן נכנסות בתוקף.  לפנייש אפשרות לדון בתקנות 

המציאות מעוררות בעייתיות רבה. אכן, הן תקנות אשר כבר על פניהן אותן ולמנוע כניסה לתוקף של 

שימוש תכוף בסמכות זו, הוועדות בכנסת לא יעשו שנקבעו, כי נוכח לוחות הזמנים הצפופים מראה 

 ,כאשר מדובר בתקנות המעוררות סוגיה ציבורית שנויה במחלוקת. כך, ואולם הבחירה היא בידיהן

ועדות הכנסת נדרשות לתקנות עוד בטרם כניסתן לתוקף (כך למשל היה כאשר הממשלה ביקשה 

, אשר הותקנו להתקין תקנות להגבלה משמעותית יותר של האפשרות להפגין במצב החירום המיוחד

, וכך גם היה כאשר הותקנו התקנות שבמסגרתן הוטל "הסגר" ערב ראש השנה בחוקא 3מכוח סעיף 

. על כן, במישור העקרוני יש במודל זה כדי לצמצם באופן ניכר את הקושי הגלום בפיקוח )האחרון

 פרלמנטרי "בדיעבד". 

אלו ייכנסו לתוקף באופן מיידי, ישנם מקרי קיצון שבהם הממשלה מוסמכת להתקין תקנות ואמנם 

. הוראה זו נועדה לאפשר לממשלה לפעול אשר לא נעשה בו שימוש בדרך השגרהמדובר בחריג  אך

במקרים שבהם נדרש באופן דחוף ומידי ביותר להתקין תקנות לשם התמודדות עם התפשטות הנגיף. 

 בכל עת.בכל מקרה, גם במקרים אלה בידי הכנסת הסמכות לבטל תקנות אלה, 

כפי שהוסבר לעיל, אם הוועדה בכנסת או מליאת . התקנות פוקעות ללא אישור פוזיטיבי של הכנסת •

יתרה מכך, במסגרת הליך פיקוח . ויפקעהן בתוך סד הזמנים שנקבע,  את התקנות הכנסת לא יאשרו

ה בכנסת בחוק הוקנתה לוועד כאמור, .הוועדה בכנסת לערוך שינויים בתקנותסמכויות  הורחבוזה, 

 ,מועד תוקפןלאשר או לבטל את התקנות, אלא גם לאשר רק את חלקן ולשנות את הסמכות לא רק 

בידי הוועדה בכל מקרה, . דבר אשר מגביר את כוחו של הפיקוח הפרלמנטרי גם אם הוא נעשה בדיעבד

 הרלוונטית הסמכות לבטל את התקנות בכל עת. 

תעמוד בידי חברי הכנסת של גורמי הממשלה הרלוונטיים לכנסת מבטיחים כי  חובות הדיווח העתיים •

תשתית עובדתית מלאה אשר תאפשר לה לפקח באופן אפקטיבי על התקנות, גם בלוחות הזמנים 

 הקצרים הקבועים בחוק. 
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ת של פעולות הממשלה שניתן לבצע מכוחו לשם טחוק הסמכויות כולל הסמכה מפור, שלישית .91

 התמודדות עם נגיף הקורונה. 

הם סבורים שצריך היה לקבוע שפירוט הרמת  המגדירה מהיכאמור, העותרים אינם מעמידים תזה ברורה 

 .ובחוק הסמכויות. על כל פנים, גם מהפסיקה עולה כי היקפו של כלל ההסדרים הראשוניים אינו ברור די

התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ראש  4374/15בג"ץ כב' המשנה לנשיאה רובינשטיין ב כפי שציין

 :)27.3.2016(פורסם בנבו,  , פס' קלב לפסק דינוממשלת ישראל

, א זמירנטעים, הכלל בדבר הסדרים ראשוניים הוא בעצמו "עדיין בגדר הסדר ראשוני" ("
). 215בעמ' 

ככל שהפגיעה בחירותו של הפרט גדולה 
סדר בחקיקה ראשית הקובע, יותר, כך אין להסתפק ברמת הפשטה גבוהה מדי, ונדרש ה

ולוא רק באופן מסגרתי, את מהות הפגיעה או היקפה. כאשר מושא ההסדר הוא נושא 
 מורכב, הדורש מומחיות רבה, ניתן לא פעם להסתפק בדבר חקיקה ברמת הפשטה גבוהה

 ).515בעמ' (עניין רובינשטיין, 

בין היתר יש לתת את הדעת למידת ההשפעה של ההסדר  
על הציבור; להיקף הפגיעה בזכויות הפרט הכרוכה בהסדר; להשלכות הכספיות שלו; 
 לדחיפות שבה יש להסדיר את העניין; למידת המורכבות והידע המקצועי הנדרש, ועוד

ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ' ראש ממשלת ישראל,  11163/03בג"ץ (
). יש כמובן 25, בפסקה ענין ועדת המעקב); עניין באסטאקאר(להלן  )2006( 1) 1(פ"ד סא

ציבורית לחשיבותו ולמהותיותו של ההסדר, כמו גם להיותו שנוי במחלוקת  משקל רב
 ")).2009( 86) 2(קריתי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד סג 4253/02בג"ץ (

במקרה שבפנינו, לא ניתן להתעלם מכך שקביעת המגבלות במהלך תקופת הקורונה נשענת במידה רבה 

ימות לצמצום התפשטות נגיף הקורונה. כך גם עולה מפסיקתו על עמדות מקצועיות באשר לדרכים המתא

של בית המשפט הנכבד בעתירות שונות אשר במסגרתן התבקש בית המשפט הנכבד להתערב בתוכן של 

(פורסם  ישראל חופשית נ' משרד הבריאות 7174/20בג"ץ  :למשל ראו(התקנות שהותקנו מכוח החוק 

 ;)3.12.2020(פורסם בנבו,  אמות השקעות בע"מ נ' ממשלת ישראל 8359/20בג"ץ ; )27.10.2020בנבו, 

 ).)8.12.2020(פורסם בנבו,  היכלי מלכות נ' ממשלת ישראל י.ג. 8136/20בג"ץ 

לכך  ףיתרה מכך, בניגוד לנטען בעתירה, בנוסף להיבטי הפיקוח הפרלמנטרי על התקנת התקנות, ובנוס .92

שבפנינו סוגיות מקצועיות מטבען, חוק הסמכויות לא הותיר בידי הממשלה סמכות בלתי מוגבלת להתקין 

לפעול לצמצום תחימת המסגרת הכללית של סמכויות הממשלה בנוסף לתקנות. הדברים רחוקים מכך. 

גבולות חוק הסמכויות קובע גם , והפיקוח עליועל מצב החירום הליך ההכרזה  – הקורונההתפשטות נגיף 

, תוך קביעת מדרג בין ההגבלות השונות מהתחומים שנכללו בחוקואחד תקנות בכל אחד להתקנת 

 והתווית שיקול הדעת המינהלי. 

כי קשה להלום את הטענה כי חוק המונה יודגש , אך כבר בשלב זה נעמוד על הדברים בהרחבה בהמשך

הגבלות האפשריות ברמת רזולוציה גבוהה היורדת לפרטי סוגי עשרות סעיפים, המפרטים את סוגי ה

לאותן הגבלות, הוא חוק שאינו עונה על כלל מפורטות ביותר ההגבלות, והכל תוך קביעת סייגים והחרגות 

ויודגש, פסיקתו של בית המשפט הנכבד שעסקה בכלל ההסדרים הראשוניים ם. יההסדרים הראשוני

הפשטה גבוהה בהרבה מזה שיש בחוק הסמכויות, ועל כן בכל מקרה התייחסה לחקיקה שהייתה ברמת 

 יש לראות את חוק הסמכויות כעומד בכלל ההסדרים הראשוניים. 

http://www.nevo.co.il/case/5843629
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יש לדחות  -ואין כך הדבר  -אשר על כן, גם אם היה מקום לבחון את טענות העותרים בהקשר זה לגופן  .93

שאין בפנינו חקיקה , וכל שכן םיהראשוניכלל ההסדרים אינו הולם את את הטענה כי חוק הסמכויות 

אין בטענות העותרים כדי להצביע לפיה באופן ניכר. גם בכך יש כדי לחזק את המסקנה הסוטה מכלל זה 

 על עילה להפעלת ביקורת שיפוטית חוקתית. 

 עקרון הוודאות המשפטית ) 3(

מידת הפיקוח הטיעון הרוחבי שלהם על אותו טוענים, במסגרת  6312/20בבג"ץ העותרים כאמור,  .94

רק מודל לפיו ועדות הכנסת מאשרות את התקנות מכוח חוק הסמכויות , כי הפרלמנטרי על התקנות

פוגע וכן חוסר וודאות משפטית באשר לדין הקיים, הוא לא חוקתי, גם משום שהוא יוצר , בדיעבד

  כנסת.בלגיטימציה הדמוקרטית של התקנות אשר לא קיבלו תוקף של ה

אינן מבססות עילה חוקתית מוכרת להפעלת ביקורת באשר לפגיעה בעקרונות כלליים, גם טענות אלה 

ועל כן דינן להידחות ונעדרות כל תשתית משפטית לביסוסן, שיפוטית חוקתית על חקיקה של הכנסת, 

 על הסף. 

, בוודאי של הטענות אינה מצביעה על פגיעה קשה בעקרונות ןכי גם בחינה לגופ בתמצית בלבדלפיכך, נציין 

המרכז  2605/05בג"ץ ( "אותו למוטט ומאיים כולו הדמוקרטי המבנה של הספים את"מזעזע  ,באופןשלא 

  )).2009( 655, 545) 2, פ"ד סג(האקדמי למשפט ולעסקים, חטיבת זכויות האדם נ' שר האוצר

משבר הקורונה מתאפיין בשינויים תכופים של הוראות הדין, וזאת כתוצאה מהשינויים המהירים בקצב  .95

שינויים התפשטות הנגיף, אשר אינם מאפשרים תהליכי קבלת החלטות שגרתיים בכנסת או בממשלה. 

לאופי  אי ודאות ולעתים בלבול באשר לדינים החלים, בלי קשראכן עלולים ליצור תכופים אלה כשלעצמם 

המחייב אישור של הכנסת מראש מוחלט קביעת כלל בכל מקרה, ספק רב אם  הפיקוח הפרלמנטרי עליהם.

 משפר משמעותית קושי אינהרנטי זה. לתקנות היה 

מעמיד את ועדות הכנסת באופן תמידי בלוחות זמנים צפופים ביותר לאישור מעבר לכך, כלל מסוג זה היה 

. ך בגמישות ובמתן מענה לשינויים התכופים ברמת התחלואה ומוקדיההנובעים מהצורתקנות הממשלה 

ספק רב אם מודל שכזה היה מביא ללגיטימציה דמוקרטית רבה יותר, שכן ברי כי האפשרות של ועדות 

לתקנות בלוחות זמנים צפופים ביותר, יקשה עד מאד לקיים דיון ציבורי של באופן קבוע הכנסת להידרש 

, תוך מעין "חותמת גומי" של הממשלהיהפכו במצב מסוג זה להוועדות החשש שועולה  ,ממש בתקנות

 .פגיעה דווקא בטיב הפיקוח הפרלמנטרי

אם כן, דווקא מתוך רצון לחזק את הפיקוח הפרלמנטרי של הכנסת על האופן שבו פועלת הממשלה במשבר  .96

 ןאשר יאפשרו לה -מבחינת ידע וזמן  -הקורונה, נדרש היה להעמיד בידי ועדות הכנסת כלים ריאליים 

קובע את הכלל לפיו ועדות הכנסת יוכלו להידרש לפיכך נבנה מודל אשר לפקח באופן ריאלי על הממשלה. 

(וכפי שאכן נעשה בפועל במקרים  שעות 24לתקנות מראש, ככל שימצאו לנכון לדון בהן בתוך פרק זמן של 

ת בדיעבד. החוק מותיר בידי ועדות הכנסת את ההכרעה , תוך מתן אפשרות גם לדון בתקנוהמתאימים)

באשר לאופן הפיקוח הפרלמנטרי על התקנות (למעט במקרים חריגים שבהם הממשלה החליטה ליתן 

 תוקף מיידי לתקנות), ומאפשר להן לשקול בכל מקרה ומקרה את אופן הפיקוח המתאים. 
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ידי הכנסת) פוגע בעקרון הוודאות -על ןישוראי א ח, האפשרות של שינוי בדיעבד של התקנות (נוכמנםא

המשפטית, אך הוא נועד, כאמור, להגשים עקרונות ואינטרסים אחרים, אשר אף העותרים אינם חולקים 

, ועל כן גם בסוגיה זו אין בטיעוני העותרים כדי להצביע על עילה להפעלת ביקורת שיפוטית על חשיבותם

  חוקתית.

 החוקיות בפליליםעקרון ) 4(

בעקרון כביכול פגיעה בדבר  6312/20של העותרים בבג"ץ האמורים נכונים גם בנוגע לטענות הדברים  .97

אין בכך  ,שאין חולק כי חוק הסמכויות סוטה מהכלל הרגיל בעניין זההגם , שכן ודאות הענישה הפלילית

 כדי להצביע על פגם חוקתי. 

תקנות הכוללות ענישה רגיל אופן בחריגה מהאופן שבו מאושרות שגלומה בו חוק הסמכויות הכיר בכך 

 2"על אף האמור בסעיף פותח ב ,עונשין תהמסמיך את הממשלה להתקין תקנו ,לחוק 23סעיף  .פלילית

. המחוקק הביע אפוא במפורש את עמדתו כי בתקנות מכוח חוק הסמכויות יש מקום לחוק העונשין"

, הן באשר להיקף הענישה האפשרי מכוח 1977-, התשל"זק העונשיןלחו 2לסטות מהכלל הקבוע בסעיף 

פרטני גובר על חקיקה כנסת. כידוע הסדר בועדה דרישה לקבלת אישור מראש של והן ביחס ל ,תקנותה

אין לקבל את ניסיון העותרים לפיכך, כללי (בפרט משההסדר הפרטני קובע זאת במפורש). חקיקה הסדר 

חוקתי במעמד במעמד נורמטיבי עליון, ולמעשה חשוב ככל שיהיה, לחוק העונשין,  2סעיף להעמיד את 

 .)בחקיקה ראשית הכנסת אינה מוסמכת לסטות ממנושעמדת העותרים עולה מ(שכן 

, ההסמכה בחוק הסמכויות להתקין תקנות הכוללות ענישה פלילית היא הסמכה מפורטת יתרה מכך .98

שבגינם ניתן יהיה להתקין תקנות עונשין, כך שגם במובן זה יש  ,בלבדהכוללת סוגי הגבלות מסוימים 

 א סבור שמתאים לאכוף במישור הפלילי. ושל המחוקק באלו תחומים ה ברורה מראשהכוונה 

 בחוק הקבועהנמוך אלא רק קנס ברף  ,אין מאסר על עבירות שנקבעות בתקנותכי במפורש  נקבעעוד 

, וכן נקבע כי ככל שהאכיפה של העבירות נעשית בדרך של עבירה מינהלית (כפי ))1(א)(61(סעיף  העונשין

  ונקבעה תקרה לעניין הקנסות המינהליים.כן  ,הרי שלא יהיה רישום פלילי על העבירה שנעשה בפועל)

חוק הסמכויות כולל הסדרה מפורטת ביותר של סמכויות האכיפה והפיקוח על תקנות הממשלה, 

אוכפים קנסות מכוח המינהלת לאכיפה שתכוון ותנחה את השוטרים והפקחים ובמסגרתו נקבעה הקמת 

החוק, כדי להבטיח אכיפה אחידה ושוויונית. עוד נקבע כי לא יהיה רישום פלילי על קנס שהוטל מכוח 

ן אוטומטי ידי הוועדה בכנסת יבוטלו באופ-תקנות הקורונה. כמו כן נקבע, כי תקנות אשר לא אושרו על

האכיפה שהתבצעה מכוחן. בכל אלה יש כדי למתן את הפגיעה הנובעת מהחריגה מדרך וכן תבוטל למפרע 

 הפעולה הרגיל של התקנת תקנות עונשין. 

  :סיכומו של דבר

מידת הפיקוח אופן ואין בטענות העותרים כדי להצביע על פגם חוקתי שנפל בחוק הסמכויות בכל הנוגע ל .99

המתאים בין הכנסת לבין הראוי ושאלת האיזון הפרלמנטרי על סמכויות הממשלה המופעלות מכוחו. 

עמדה ו היא שאלה נכבדה אשר הכנסת לא הקלה בה ראש ,הממשלה במצב החירום של משבר הקורונה

 . במוקד הליכי החקיקה
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אשר יבטא את הקשיים המעשיים מודל מיוחד הייתה כי יש מקום לקבוע במקרה זה הכרעת הכנסת 

. כאמור, מדובר בהסדר מאוזן, אשר אין כל יסוד משברהבפיקוח פרלמנטרי "רגיל" במהלך והמהותיים 

לטענה כי הכנסת "התפרקה" במסגרתו מסמכותה כרשות מחוקקת. העותרים אמנם סבורים שנקודת 

 . ה אינו שייך למישור החוקתידיון זלעמדתנו צריכה הייתה להיות אחרת, אך בין הרשויות האיזון 

בדבר הפגיעה החוקתית הגלומה בחוק  –בשתי העתירות  –כפי שיפורט להלן, גם הטענות של העותרים  .100

 . בחקיקה ראשית , אינן מבססות עילה להתערבות שיפוטיתהסמכויות

 

 אי עמידת חוק הסמכויות כביכול בתנאי פסקת ההגבלהבדבר  6312/20לבג"ץ מענה ג. 

טענות ביחס לאי עמידת חוק הסמכויות בפסקת  של העתירהמעלים בסיפה  6312/20בבג"ץ עותרים ה .101

שטענות אלו "לובשות" מבנה חוקתי על אף  ,יסוד: כבוד האדם וחירותו. לעמדת הכנסת-ההגבלה שבחוק

  .על הסףלהידחות  גם כן, ,דינןשלבי הניתוח החוקתי המוכרים, על יסוד ונטענות 

אין הלימה בין ניתוח שלב הפגיעה בזכות לבין ניתוח תנאי פסקת עיון בטענות העותרים מעלה כי  .102

. בשלב הפגיעה בזכות מתייחסים העותרים לפגיעה הנרחבת בזכויות הפרט אשר אפשרית מכוח ההגבלה

, (הפגיעה בחופש התנועה, חופש העיסוק, חופש הדת וכו'). לעומת זאת פי החוק-הסמכת הממשלה על

הפיקוח מחזיר למוקד הדיון את הפגיעה הנטענת הנגרמת כתוצאה ממודל תנאי פסקת ההגבלה ניתוח 

  ., אשר מאפשר אישור בדיעבד בלבדהפרלמנטרי על התקנות

הסדרים תכלית שבבסיס הגבלות אלה, לויודגש, בניתוח תנאי פסקת ההגבלה אין התייחסות ל

למידת הפירוט  ה,ות חוקתיות, להיקף ההסמכה שנקבעהפרטניים שנקבעו ביחס לאותן פגיעות בזכוי

אין כל באופן מהותי למעשה, . ועמידתם במבחני המידתיות שלה ולהגבלות ולסייגים שנקבעו במסגרתה

חידוש או רבותא בטענות העותרים במסגרת ניתוח תנאי פסקת ההגבלה לעומת טענותיהם בחלק העיקרי 

האחרון לחלקה "נדחקו" נדמה כי לא בכדי טענות אלה , ומוסדיות"של העתירה בנוגע לפגיעה ב"נורמות 

 של העתירה. 

הכנסת אינה מוסמכת להסמיך  ,שלעמדת העותרים -עומדת טענה מרכזית אחת והיא לכל אורך העתירה 

הן בשלב ההכרזה על מצב החירום והן בשלב  –את הממשלה להגביל זכויות, ללא קבלת אישורה מראש 

כוח החוק. טענה זו כאמור, אינה מבססת עילה לביטול חוק, ובכל מקרה המודל שנקבע התקנת התקנות מ

ממשלה -בחוק הוא מודל לגיטימי המאזן את מכלול האינטרסים והשיקולים הרלוונטיים ליחסי כנסת

 בתקופת משבר הקורונה, ובוודאי שאין בו כדי להצביע על פגיעה קשה ביותר בעקרונות היסוד של השיטה.

 .פסקת ההגבלה, צריכה להידחות על הסףבמסגרת שוב , העלאת אותם הטיעונים משכך

משאין חידוש בטענה חלופית זו של העותרים, הרי שגם אין מקום לשוב על עמדת הכנסת בסוגיה,  .103

 .ונבקש להפנות לאמור לעיל בכל הנוגע לטעמים בגינם לעמדת הכנסת יש לדחות טענה זו על הסף ולגופה

ההסמכה במוקד הניתוח החוקתי את גם אם נעמיד יחד עם זאת, ולמען הזהירות בלבד, נבקש להבהיר כי 

שגם בפריזמה הזו אין שניתנה לממשלה להגביל את זכויות הפרט לשם התמודדות עם נגיף הקורונה, הרי 

 מקום להתערבות שיפוטית חוקתית.
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על כך  המצביע ,ם את היקף ההסמכה של הממשלהלחוק הקובעי 12-6בחינת סעיפים כפי שיפורט להלן, 

לשם התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה ומניעת הפגיעה  –שהסמכה זו היא בוודאי לתכלית ראויה 

בבריאות הציבור, ועל כן גם יש לדחות מכל וכל את הטענות כי הסמכה זו אינה עולה בקנה אחד עם 

מאמר מוסגר יוער, כי העותרים למעשה אינם טוענים (ב עקרונות המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית

אחרת, וטענותיהם בהקשר זה אינן מתייחסות כלל לפגיעה בזכויות ולתכליתה, אלא למודל הפיקוח 

 . פי הבנת העותרים)-על –הפרלמנטרי ולתכליתו 

אף ללא קשר למנגנון הפיקוח  -מתוך הכרה בחריגות של היקף ההסמכה לפגוע בזכויות הפרט כמו כן,  .104

מניעת התפשטות נגיף הקורונה, נקבעו מספר הנובעת אך ורק מהצעדים הנדרשים ל –הפרלמנטרי החריג 

עוגנים התוחמים את ההסמכה של הממשלה, ומתווים את שיקול הדעת המינהלי בשלב התקנת התקנות. 

להלן נעמוד על , וך, הסמכת הממשלה להתקין תקנות מכוח החוק, אף צולחת את מבחני המידתיותמשכ

 מצביעים על מידתיות ההסדר:ההעוגנים המרכזיים 

שמתווה את שיקול דעת הממשלה ביחס להתקנה של כל להתקנת התקנות,  מבחן מהותינקבע , ראשית .105

"שוכנעה כי הדבר דרוש הממשלה תשתמש בסמכותה להגבלת הפעילות רק אם  -סוגי התקנות. ולפיו 

לשם מניעה הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור וצמצום התפשטותו, צמצום היקף התחלואה או הגנה 

 לאחר, האמורות המטרות השגת לצורך הדרושות הובמיד לתקופהעל אוכלוסיות בסיכון, והכל רק 

מבחני המידתיות (א) לחוק). 4(סעיף  וההשפעות על המשק" בזכויות הפגיעה, להשגתן חלופות שנשקלו

של פסקת ההגבלה עוגנו אפוא במפורש בחוק הסמכויות על מנת לוודא בדרך נוספת כי הגבלת הזכויות 

 טות הנגיף.אכן נדרשת והכרחית לשם התמודדות עם התפש

לחוק (תקנות להגבלת  7-ו 6תקנות לפי סעיפים  – לתקופה קצרהותוקף התקנות קצוב בזמן , שנית .106

הפעילות במרחב הפרטי והציבורי), שהן התקנות שהמגבלות מכוחן יחולו על כל אדם, אפילו בבית 

(ואלה שמכוח "מצב חירום מיוחד"  ימים 14ניתן להתקין לתקופה שלא תעלה על  –המגורים שלו 

(הגבלת פעילות בעסקים, באירועים,  12עד  8. ותקנות לפי סעיפים ימים) 7לתקופה שלא תעלה על 

(ג) 4(סעיף  ימים 28לתקופה שלא תעלה על  –במוסדות חינוך, במסגרות רווחה ובתחבורה הציבורית) 

ירום קצובה בזמן וההסדר כולו קצוב בזמן, עוד יצוין בהקשר זה, כי ההכרזה עצמה על מצב החלחוק). 

 . 2021עד לחודש יוני 

לשכת עורכי הדין בישראל נ'  1548/07בג"ץ ל השלכותיה של הוראה זמנית לניתוח החוקתי ראו למשל: ע

עניין לשכת (להלן:  )14.7.2008פורסם בנבו, ( לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה 2, פס' השר לביטחון פנים

  .)2002( לפסק דינו של השופט מצא 16-15, פס' 699) 2נו( ,רסלר נ' כנסת ישראל 24/01בג"ץ  ;)עורכי הדין

החוק קובע כי הממשלה  .זהות הגורם המתקין את התקנות משתנה בהתאם להיקף ההסמכה, שלישית .107

אלא רק לפעול באמצעות ועדת שרים  (ג))46(סעיף  לא תוכל לאצול את הסמכות להתקין תקנות לשר בודד

לעניין התקנתן. החוק קובע את הרכב השרים שחובה שיהיו חברים בוועדה השרים, ומאפשר לממשלה 

למנות שרים נוספים לוועדה, ובלבד שמספר החברים בה לא יעלה על מחצית מחברי הממשלה. גם בהסדר 

וק (בהן ניתן לקבוע איסור על יציאה ממקום לח(ב) 7-ו) 1((א)7זה נקבע סייג חשוב: תקנות לפי סעיף 

) יאושרו רק בממשלה בכללותה ולא בוועדת והגבלות מכוח "מצב חירום מיוחד" המגורים של אדם

ויודגש, כי הכרזה על מצב חירום ועל מצב חירום מיוחד אפשרית רק במליאת . (א))46(סעיף  השרים

 הממשלה.
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כפי שנטען מוגבל, אינו בלתי שלה להתקנת התקנות היקף הסמכויות שהקנתה הכנסת לממ, רביעית .108

. החוק קובע באופן ברור ומתוחם מהן ההגבלות מפורש ומפורטבעתירה, וגבולותיו שורטטו באופן 

שמעבר להם הממשלה  "הקווים האדומים"שהממשלה תהיה מוסמכת לקבוע בתקנות ואף משרטט את 

 אינה מוסמכת לקבוע מגבלות. כך בכל תחום שבו הוקנתה הסמכות כמפורט למטה:

את הפעילות במרחב הפרטי, כלומר במקום המגורים ניתן להגביל מכוחן  - לחוק 6תקנות לפי סעיף  •

 וברכב הפרטי של אדם. בתקנות אלה ניתן להגביל כניסה של אנשים למקום המגורים של אדם אחר,

 וכן להגביל התקהלות, כהגדרתה בחוק, במקום מגורים של אדם. 

מאחר שמדובר בהסמכה להגבלה משמעותית וחריגה, החוק תוחם את גבולות ההסמכה במפורש, ולפיו 

"אספקה של מוצר חיוני או שירות חיוני, הממשלה תוכל להתקין את התקנות, אך הן לא יוכלו למנוע  –

ם לאדם עם מוגבלות בשל מוגבלותו או קבלת סיוע חיוני, טיפול רפואי קבלת טיפול או סיוע הדרושי

 או טיפול סוציאלי חיוני, והכול לאדם הזקוק לכך במקום מגורים או לבעל חיים". 

כי הגבלת כניסה של אדם אחד נוסף מלבד האנשים המתגוררים באותו מקום מגורים תיקבע עוד נקבע 

 לצמצום התפשטות נגיף הקורונה.  חיוניבתקנות רק אם הדבר 

להגביל את הפעילות במרחב הציבורי בכמה היבטים. ביניהם, ניתן מכוחו  - לחוק 7תקנות לפי סעיף  •

ניתן לקבוע איסור על יציאה ממקום המגורים של אדם או על שהייה במרחב הציבורי. החוק מקנה 

ל אדם שבו יוכל לשהות. בצד במפורש את הסמכות לקבוע הגבלה על המרחק ממקום המגורים ש

הגבלות אלה נקבעה רשימה מפורטת של סייגים שאותם לא תוכל הממשלה להגביל בתקנות (כגון 

יציאה ממקום המגורים לצורך הצטיידות במוצרים חיוניים, סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה 

להליך משפטי ועוד הגעה הדורשים סיוע, קבלת טיפול רפואי, השתתפות בהפגנה, הגעה למשכן הכנסת, 

 כמפורט בסעיף). 

לקבוע תקנות לעניין שמירת מרחק בין אנשים במרחב הציבורי והגבלות על הוסמכה הממשלה 

התקהלות בו. גם כאן, קובע החוק איזון מפורש לעניין הפגנה, תפילה או טקס דתי, שלגביהם הממשלה 

כאמור מדרג נוסף בעניין . ת עצם קיומםאך לא למנוע א תוכל רק לקבוע תנאים לאופן הקיום שלהם

זה נקבע במצב חירום מיוחד, אשר על אף ההיתר להגביל משמעותית יותר זכויות אלה במצב כזה, 

 הממשלה לא הוסמכה בתקנות לאיין אותן. 

פעילות בבתי עסק, במקומות עבודה ובמקומות הפתוחים מכוחו ניתן להגביל  - לחוק 8תקנות לפי סעיף  •

"בשים לציבור ובמתן שירותים. החוק מתווה את שיקול הדעת של הממשלה כי יש לקבוע את התקנות 

וכן קובע את גבולות ההגבלות שניתן לקבוע על פעילות העסקים, בכך שהתקנות  ,לב לחיוניות העסקים"

ה של מוצרים חיוניים או הצטיידות בהם וכן מתן שירותים "ייצור, הובלה ואספקחייבות להבטיח 

  חיוניים או קבלתם".

רשימה מפורטת וארוכה של סמכויות מפורשות שהוקנו לממשלה, וביניהן: לקבוע כמו כן, נקבעה 

איסור על פתיחת עסקים לקהל, ואיסור שהייה בהם, אך זאת רק כמוצא אחרון אם יתר ההגבלות 

שביכולתה להטיל אינן מספיקות; לקבוע הגבלות על משך הפתיחה של עסקים; הגבלות על מספר 

לשמירת מרחק בין השוהים בעסק, הגבלות על סוגי פעילות שניתן לקיים  השוהים בעסק; לקבוע תנאים
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בעסקים לרבות הגבלה על קבלת קהל; חובת בדיקת תסמינים (מדידת חום) לנכנסים לעסק וחובת 

גם כאן הוגבלה סמכות הממשלה כך שלא ניתן יהיה לדרוש מתן הצהרת  –קבלת הצהרת בריאות מהם 

ס לחנות, אלא רק בעסקים שהכניסה אליהם נעשית ברישום או בהזמנה בריאות מכל לקוח מזדמן שנכנ

מראש; קביעת תנאים להבטחת היגיינה בעסקים; וחובות שיחולו על הגורם האחראי על המקום בעסק. 

הסעיף מחייב כי ההגבלות שנוגעות לעובדים ייקבעו בהתחשב ככל האפשר ברווחתם ובקיום תנאי 

 עבודה הולמים.

"להגבלת מסיבה, כנס, טקס, סעיף זה מסמיך את הממשלה להתקין תקנות  - לחוק 9ף תקנות לפי סעי •

לרבות טקס דתי, פסטיבל, טיול מאורגן, אירוע ספורט, מופע בידור או מופע אמנות או אירועים אחרים 

. החוק מגביל את השימוש אשר בשל טיבם מתאפיינים בריבוי משתתפים או בקרבה בין בני אדם"

"כי מתקיימות נסיבות שבהן ההגבלות ך שהממשלה תוכל לעשות בו שימוש רק אם שוכנעה בסעיף זה כ

לפי חוק זה או דין אחר על התקהלות ושמירת מרחק בין בני אדם או הסמכויות לאכיפתן אינן 

 . מספיקות"

החוק ייחד הסדר נפרד של הסמכה להתקנת תקנות להגבלת פעילות של  - לחוק 10תקנות לפי סעיף  •

הן  ,רות שמתקיימת בהן פעילות חינוך. זאת בשל המאפיינים הייחודיים של מסגרות כאמורמסג

מבחינת אופי הפעילות והן מבחינת האוכלוסייה שנמצאת באותן מסגרות והחשיבות שבהקניית חינוך, 

לצד הסמכות לקבוע הגבלות כלליות על קיום הפעילות של מוסדות השכלה או הכשרה מקצועית. 

, כגון לקבוע חלוקה של וסמכה הממשלה גם לקבוע הוראות ייחודיות ביחס למוסדות חינוךהחינוך, ה

צוות המוסד והמשתתפים בפעילות בו לקבוצות פעילות, הגבלת גודל הקבוצות, הוראות בדבר הסעות 

לתלמידים ועוד. הסעיף קובע איזונים ייחודיים נוספים, למשל לעניין איסור פתיחת המוסד לגמרי, כך 

. וכן, "השגחה המחייבים בגילים לילדים מוסדות של פעילותם המשך לחשיבות לב בשים"הוא ייעשה ש

(ג) לחוק כולל התוויה של שיקול דעת הממשלה לאפשר, ככל הניתן, 10איזון ייחודי נוסף שנקבע בסעיף 

 הציבור בריאות שיקולי שקילת מתוך"הפעלה של הגופים, המוסדות והפעילויות שמנויים באותו סעיף 

, בשל החשיבות הגבוהה יותר "בפעילות המשתתפים טובת של שיקולים וכן, במקום השוהים ובריאות

שראה המחוקק בהפעלתם של הגופים המנויים בו, שביניהם מסגרות חינוכיות לילדים חולים, מסגרות 

 לילדים עם צרכים מיוחדים, מסגרות לילדים ונוער בסיכון ועוד.

גם לעניין תקנות שניתן יהיה להגביל בהן את הפעילות במסגרות רווחה,  - לחוק 11יף תקנות לפי סע •

לחוק יוכלו לחול על מסגרות  8(ג) לחוק נקבע סעיף ייחודי, אך גם תקנות לפי סעיף 11כהגדרתן בסעיף 

כאמור. מסגרות רווחה כוללות מגוון רחב, ובכלל זה מסגרות לאזרחים ותיקים, לקטינים בסיכון, 

אנשים עם מוגבלות, לאנשים המתמודדים עם התמכרויות ועוד. הצורך בקביעת הוראות מותאמות ל

למסגרות אלה עלה מאחר שהן מעניקות שירות חיוני לאנשים עם צרכים מיוחדים או עם מצוקות 

שונות, לרבות לקטינים, ועל אף שהשיקול הבריאותי בהדבקה בנגיף אינו שונה בהכרח באותן מסגרות, 

זון שנעשה לגביהן יכול להיות שונה מהאיזון שנקבע ביחס למקומות עבודה "רגילים" או למקומות האי

 .אחרים הפתוחים לציבור

(ב) מתווה את שיקול דעת הממשלה בכך שהוא מורה לה כי תקנות לפי החוק (כלומר גם מכוח 11סעיף 

ופים או מסגרות רווחה או קיום "יאפשרו, ככל הניתן, הפעלתם של גלחוק)  8וגם מכוח סעיף  11סעיף 

"מתוך שקילת שיקולי בריאות הציבור ובריאות (ב) 11כמפורט בסעיף  פעילויות, שירותים ותכניות"
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. הסעיף כולל רשימה מפורטת של מסגרת השוהים במקום, וכן שיקולים של טובת המשתתפים בהם"

וסיעודיים לבגירים ולמזדקנים עם מסגרות לילדים בסיכון, מרכזי יום טיפוליים  –כאמור, וביניהן 

מוגבלות, גופים המטפלים בהשמת ילדים במשפחות אומנה, מרכזי יום לאזרחים ותיקים, דיור מוגן 

 מסגרות שיקומיות שונות ועוד.ובתי אבות, 

סעיף זה מסמיך את הממשלה להתקין תקנות שיגבילו את הפעילות בתחום  - לחוק 12תקנות לפי סעיף  •

התחבורה. ביניהם, הגבלות על תחבורה יבשתית (שכוללת תחבורה ציבורית והסעה מיוחדת כהגדרתן 

בסעיף ההגדרות לחוק) ועל תחנות תחבורה יבשתית, שבהן ניתן לקבוע בין היתר הגבלות על מועדי 

 ר השוהים בכלי התחבורה ובתחנות.פההפעלה של התחבורה ומס

"בשים לב לפריסה הגאוגרפית שבה ניתן שירות התחבורה היבשתית, יקבעו יהחוק קובע כי הגבלות אלו 

. בנוסף, ובין לצורכי האוכלוסייה ולנגישות למקומות שבהם מסופקים מוצרים או שירותים חיוניים"

ה בין השוהים בתחבורה, לעניין אופן היתר, נקבעו הסמכה לקביעת תנאים לשמירת מרחק והפרד

מכירת כרטיסים ותשלום בעד הנסיעה; חובת בדיקת תסמינים או תשאול של הנכנסים לכלי התחבורה 

עובדים ומהנכנסים לכלי התחבורה או לתחנות האו לתחנות, וקביעת חובת קבלת הצהרת בריאות רק מ

גיינה והגנה מפני הידבקות ילהבטחת ה שהכניסה אליהן נעשית ברישום מראש; הסמכה לקביעת תנאים

בנגיף, לרבות הגבלה על הגשה וצריכה של מזון, אך נקבע כי לא תוגבל צריכה של שתייה, ולא תוגבל 

 צריכה של מזון בתחנות בשטח פתוח. 

) לחוק), 8(א)(12הממשלה הוסמכה לקבוע גם הגבלות על הפעלת כלי טיס, שדות תעופה ומנחתים (סעיף 

על כניסת כלי טיס זרים לישראל, ונקבע איזון מיוחד לעניין חובת נוסע למסור מידע (פרטים  וכן הגבלות

מזהים ומידע שיאפשר יצירת קשר עמו) למקרה שיתעורר חשש להדבקה בנגיף הקורונה. וכן, ניתנה 

 ) לחוק). 9(א)(8הסמכה לקביעת הגבלות על הפעלת כלי שיט, נמלים ומעגנות (סעיף 

לחוק שהוצגו לעיל מגלה כי הסמכויות שהקנה המחוקק  12עד  6הוראות סעיפים  ינתהנה כי כן, בח .109

הגם שהן מאפשרות קביעת הגבלות רחבות היקף על הפעילות בתחומי החיים השונים, הן  –לממשלה 

מפורשות, מפורטות, ומלוות בהתוויה ברורה של השיקולים לקביעת אותן הגבלות, ובשרטוט של גבולות 

ם אין לחרוג. בנוסף לכך, סמכויות אלה לא הוקנו לממשלה באופן בלעדי, ויש מנגנון ההסמכה שמה

גם בחינת החוק בפריזמה אשר על כן, יות של הקורונה. דפרלמנטרי אשר מותאם לנסיבות הייחו חפיקו

 .של פסקת ההגבלה מובילה למסקנה שאין בפנינו עילה להתערבות שיפוטית בחוק

 בדבר הפגיעה בזכויות יסוד הגלומה בחוק הסמכויות 5469/20בג"ץ במענה לטענות ד. 

כנגד הסדרים שונים שנקבעו בחוק הסמכויות אשר לטענתה העלתה טענות  5469/20העותרת בבג"ץ  .110

 מצביעים על פגמים חוקתיים. 

העותרת מלינה על ההסדר שנקבע בחוק בנוגע להכרזה על אזור כ"אזור מוגבל" בשל היותה בסמכות 

) לחוק המונעת הגבלת יציאה מהבית של מי 1(7שבסעיף עוד נטען בנוגע להוראה  בלבד.הממשלה 

 בעל דתי איסורשמבקשת לצאת למקווה טהרה. לעמדת העותרת הוראה זו פוגעת בשוויון ומטמיעה "

. כמו כן, נטען כי החוק "המדינה בחוק מקום לו שאין", שכן מדובר באיסור הלכתי "נשים מדיר היבט

 אצלת סמכויות אכיפה ופיקוח לעובדי רשות מקומית, שלא כדין. מאפשר ה
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כבר בפתח הדברים נציין כי גם טענות אלה של העותרת נעדרות תשתית משפטית חוקתית של ממש.  .111

הן ביחס לפגיעה בזכות החוקתית והן ביחס  -הטענות נטענו ללא ניתוח של שלבי הבחינה החוקתית 

להידחות על הסף.  כך, גם טענות אלה צריכות לטעמה של הכנסתפילעמידתה בתנאי פסקת ההגבלה. ל

דין טענות אלה להידחות גם הרבה למעלה מן הצורך,  -כפי שיפורט להלן בתמצית, וכאמור מכל מקום, 

 . לגופן

 הכרזה על "אזור מוגבל"  

בכח החקיקה "פגיעה אנושה לחוק, פוגעת  13העותרת טוענת כי ההכרזה על "אזור מוגבל", בהתאם לסעיף  .112

לעתירה). עוד נטען, כי קיים "קושי  52-49, משום שאינה טעונה אישור של הכנסת (פס' של הכנסת"

"פקיד מדינה (ראש רשות החירום חוקתי" בכך שמנגנון ההשגות ביחס להחלטות פרטניות נעשה בפני 

לעתירה). יצוין,  64ס' (פ הלאומית או סגנו) ולא בפני גורם שיפוטי, או לכל הפחות בכל הכשרה משפטית"

ידי העותרת בהקשר של הזכות להפגין, אך העותרת הפנתה להוראות סעיף -כי טענה זו נטענה אמנם על

, וסעיף זה מתייחס להשגה על "החלטה פרטנית לפי סימן זה", שזהו "סימן ג'" אשר עניינו ב"אזור 22

 מוגבל". 

 יש לדחות טענות אלה: .113

ר מסוים כ"אזור מוגבל" היא מטבעה החלטה המצויה בתחום אחריותה , ההחלטה להכריז על אזוראשית

של הרשות המבצעת, שכן היא החלטה ספציפית הנוגעת לאזור מסוים ולפרק זמן קצר שנמדד בימים או 

. אין מדובר בקביעה הנוגעים למצב התחלואה באזור מסויםבשבועות ספורים, המתקבלת על יסוד טעמים 

בור דוגמת התקנת תקנות. מטעם זה אף נקבעה בחוק חובת היוועצות עם ראשי של נורמה כללית על הצי

הרשויות המקומיות הרלוונטיות קודם להכרזה. על כן, כלל לא מובנת טענת העותרת לפיה קמה חובה 

 ידי הרשות המחוקקת ולא הרשות המבצעת. -חוקתית כי ההכרזה עצמה על "אזור מוגבל" תתקבל על

ת הסדרה מפורשת ומפורטת של התנאים להכרזה והיקף ובנוגע ל"אזור מוגבל" כולל, הוראות החוק שנית

אין צורך בהשלמת  לחוק הסמכויות. 22-13וראו לעניין זה סעיפים  –שיקול הדעת המינהלי הנגזר ממנה 

 ידי הרשות המבצעת בדרך של התקנת תקנות.-ההסדר על

פי חוק הסמכויות לפיקוח -ור מוגבל" זוכה על, בניגוד לנטען בעתירה, הליך ההכרזה על "אזשלישית

(ה) לחוק, עם ההכרזה על אזור כ"אזור מוגבל", קמה חובה מידית 13פרלמנטרי משמעותי. בהתאם לסעיף 

ליידע את ועדת החוקה ואת הרשויות המקומיות הרלוונטיות. על מנת שהפיקוח הפרלמנטרי על ההכרזה 

דה פירוט ההגבלות שהוטלו והנימוקים להן, והתשתית עובדתית יהיה אפקטיבי, נקבע כי יונחו בפני הווע

(א) לחוק, ועדת החוקה מוסמכת לבטל את ההכרזה על "אזור 14עליה התבססה החלטה. בהתאם לסעיף 

ימים כל אחת, מותנית  14ימים, לתקופות של  21-מוגבל" בכל עת, והארכת תוקפה של ההכרזה מעבר ל

 של ועדת החוקה.  מראשבאישור 

בעניינו של לפיה על החלטה פרטנית בעניין "אזור מוגבל" ניתן להגיש השגה  22, גם הוראת סעיף רביעית .114

בפני ראש רשות חירום לאומית או סגנו, אינה מעוררת קושי, כל שכן "קושי חוקתי". מדובר אדם ספציפי 

אשר כפי שצוין במפורש בסעיף קטן (ד) ניתן להגיש עליה עתירה לבית  מינהלי-על השגה בפני גורם ביצועי

 המשפט לעניינים מינהליים. 
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יחס לאור האמור, ניתן לראות כי אין בטענות העותרת כדי להצביע על פגמים חוקתיים בהסדר שנקבע ב

 ל"אזור מוגבל", בוודאי לא כאלה היכולים להצביע על עילה להתערבות שיפוטית חוקתית. 

 יציאה מהבית ל"מקווה טהרה"

שה ישהפעילות הדתית של טבילת אאחר לשוויון, מהיא כי החוק פוגע בזכות העותרת טענה נוספת של  .115

) לחוק, ומנגד לא מצויה בחוק 11(א)(16-) ו1(7, במסגרת סעיפים "הגנה משמעותית"במקווה טהרה זכתה ל

 66" (פס' דתות אחרות מתושבי ואזרחי המדינה"טקס דתי ספציפי של בני כל הוראה דומה המתייחסת ל

 לעתירה). 

 דין טענה זו להידחות. 

הגם שטענת העותרת בהקשר זה נטענה בעיקרה בפריזמה של הפגיעה בשוויון, חלק מטענותיה יובהר, כי  .116

"אמירה וביטוי להדרת נשים במובנה מופנות כלפי עצם הטבילה במקווה אשר לדעת העותרת מהווה 

"מעצים ונותן גושפנקא של חוק המדינה כי החריג בדבר יציאת נשים למקווה . עוד נטען "הקשה ביותר

 לעתירה). 15(פס'  מקום בחוק המדינה" לון שאילאיסור הלכתי 

בכל הכבוד, עמדתה של העותרת ביחס להלכות אישות והלכות טומאה וטהרה בהלכה היהודית, ואולם, 

ק בעניין זה נועדו להגן על חופש הדת, ולאפשר ככל הניתן קיום של אינה רלוונטית לעניין זה. הוראות החו

פרקטיקות דתיות גם בצל שגרת הקורונה. יתרה מכך, מקוואות לטהרה ממומנות מכספי ציבור ומפוקחות 

ידי המדינה. קשה אפוא להלום את הטענה מרחיקת הלכת של העותרת כי המדינה מנועה מלקבוע -על

לציבור לעשות שימוש במקוואות אלה כדי להבטיח ככל הניתן קיום אורחות  בחוק הוראות אשר יאפשרו

 חיים דתיים. 

גם בחינת הסוגיה בפריזמה של הזכות לשוויון אינה מעוררת לטעמנו קושי חוקתי. במסגרת ההסמכה של  .117

הממשלה להגביל את הפעילות במרחב הציבורי, קבעה הכנסת הגבלות שונות על סמכות זו, כדי להבטיח 

לקבוע סייגים שלא יפגעו יתר על המידה זכויות ואינטרסים שונים של הציבור. בכלל זה, הממשלה חויבה 

בנוגע להצטיידות במוצרים חיוניים, קבלת שירותים חיוניים, קבלת טיפול רפואי, העברה של קטין בין 

הוריו, יציאה למקום עבודה חיוני, השתתפות בהפגנה, הגעה להליך משפטי והגעה לכנסת. במסגרת 

 . רשימה ארוכה זו נקבע גם כי יש לקבוע סייג בדבר טבילת אישה במקווה טהרה

הסייג האמור אמנם לא צומצם לטבילת אישה יהודית במקווה, אך אין חולק שהוא מכוון לכך, שכן מדובר 

בפרקטיקה דתית המקובלת בעיקר ביהדות. מטרת הסייג הייתה לאפשר למי שמעוניינת בכך לשמור גם 

צורך חיוני בתקופת הקורונה על ההלכות הדתיות העוסקות ב"טהרת המשפחה". העותרת לא הצביעה על 

דתי אחר אשר צריך היה לדעתה גם להיכלל במסגרת רשימה זו ושאי הכללתו היא בגדר "אפליה", 

 וטענותיה בהקשר זה נטענו באופן כוללני ביותר. 

עוד יצוין, כי הוראה זו מצויה בקו ישיר עם הוראות שונות שנקבעו בחוק אשר נועדו להבטיח את צמצום 

) לחוק נקבע כי הוראות בדבר 2(7. כך למשל בסעיף הדתות כל בני על תחלו ואשרהפגיעה בחופש הדת 

. ההגבלות ביחס לתפילות וטקסים דתי טקס קיום או תפילההתקהלות במרחב הציבורי לא יכולה למנוע 

דתיים לא הוגבלו לדת היהודית בלבד, וממילא כל טענת האפליה של העותרת על רקע הדת, כלל אינה 

 ברורה. 
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 יפה ופיקוחסמכויות אכ

) לחוק אשר מקנים גם לעובדי רשות מקומיות 5(-)3(א)(25טענה נוספת של העותרת היא כנגד סעיפים  .118

"אכיפת התקנות משמעותה אכיפת מכוח החוק. לטענתה, קנסות מנהליים פיקוח ואכיפה להטיל ת יוסמכו

יד את סמכות האכיפה רק ומשכך יש להפק מגבלות קשות ופוגעניות בליבת חרויות וזכויות יסוד מוגנות"

 "בעלי ידע, מומחיות וניסיון באכיפת חוק וכן בתנאי שהם כפופים לשרשרת פיקוד היררכית"בידי גורמים 

 12עוד נטען ביחס להעדר ההכשרה בעניינים אלה לעובדי הרשות המקומית (פס' לעתירה).  74(פס' 

 לעתירה).

קשר זה על פגיעה בזכות חוקתית קונקרטית, הרי אף מבלי להידרש לכך שהעותרת אינה מצביעה (גם) בה .119

 שטענות העותרת בכל מקרה אינן מצויות בהלימה להסדר שנקבע בחוק. 

, להבדיל מאכיפה של עבירות , עובדי הרשות המקומית הוסמכו להטיל רק קנסות מינהלייםראשית

לחוק לשוטרים בלבד. כמו  28-27פליליות או מסמכויות השיטור הרגישות והייחודיות שהוקנו בסעיפים 

"לאחר שבדקה שאינם שוטרים, רק (ב) נקבע כי הממשלה רשאית להסמיך בתקנות גורמים 25כן, בסעיף 

שם מניעת התפשטות נגיף הקורונה, בשים ושקלה, לגבי כל גורם שתקבע כאמור, כי יש צורך בהסמכתו ל

(סעיף לב למאפייני העבירות המינהליות שאותו גורם יהיה מוסמך לאכוף ולמאפייני הגורם המוסמך" 

 (ב) לחוק).25

, ישנם הסדרי חקיקה רבים אשר מקנים סמכויות פיקוח ואכיפה לעובדי רשות מקומית להטיל שנית

 כיפה של מרבית העבירות המינהליות.קנסות מינהליים. כך מתבצעת, למשל, הא

מינהלת אכיפה ארצית נקבעו בחוק הוראות לעניין הקמת  העובדתי קבפרלעיל כפי שפורט , שלישית

במשטרת ישראל שאמורה לקבוע את מדיניות הפיקוח והאכיפה שלפיה יפעלו כלל "הגורמים 

ודית וקביעת תכניה. בנוסף, המוסמכים", והיא תהיה אחראית להנחייתם, לשקילת הצורך בהכשרה ייע

כי כל רשות מקומית המפעילה פקחים מטעמה, וכן כל גוף ממשלתי או תאגיד סטטוטורי בחוק נקבע 

להבנות הליך לקבלת פניות ציבור ביחס לאופן הפעלת הסמכות, וכן  והמפעיל מפקחים מטעמו, יחויב

  וטף.נקבעו חובות דיווח מפורטות של כל גורם כאמור למינהלת באופן ש

, כי חוק הסמכויות העניק באופן מדוד וזהיר סמכויות פיקוח ואכיפה לידי עובדי רשות מקומית, מכאן .120

 באופן המקובל בחקיקה, אשר בוודאי שאינו מצביע על פגם חוקתי.

 השר הממונה על ביצוע החוק 

לחוק כי ראש הממשלה הוא השר הממונה על ביצוע החוק,  49לבסוף מלינה העותרת על כך שנקבע בסעיף  .121

, המקנה בידי גורם אחד "חריג ונדיר"והוא רשאי להתקין תקנות לביצוע. לטענת העותרת מדובר בהסדר 

ה באיזה אופן . עוד נטען כי מאחר שכנגד ראש הממשלה הוגש כתב אישום, עולה השאל"כוח בלתי מרוסן"

 לעתירה).  80הוא יכול למלא את סמכויותיו מכוח החוק (פס' 

הכנסת תטען כי גם טענות אלה דינן להידחות, וזאת מבלי לגרוע מכך שגם בעניין זה אין התייחסות לזכות  .122

 החוקתית שנפגעה אשר לדעת העותרת היא המקימה את העילה להפעלת ביקורת שיפוטית חוקתית.



47 
 

סמכויות נרחבות לפעול  הממשלה כולההוא אכן חוק לא שיגרתי שכן שהוא המקנה בידי חוק הסמכויות  .123

לשם התמודדות עם נגיף הקורונה. בנסיבות אלה, אך טבעי הוא כי השר שיהיה ממונה על ביצוע החוק 

יהיה ראש הממשלה, ולא אחד מהשרים אשר תחומי אחריותו ביחס להתמודדות עם הנגיף מצומצמים 

 ו עוסק משרדו. לתחומים שב

(א) לחוק נקבע כי הממשלה רשאית להתקין תקנות באמצעות ועדות שרים (המכונה 46יצוין, כי בסעיף  .124

הגבלת הפרט במרחב הציבורי שנוכח רגישותן הממשלה  –) 1(7קבינט הקורונה"), למעט תקנות לפי סעיף "

(ג) לחוק נקבע 46זאת בסעיף אינה מוסמכת להאציל את סמכותה להתקינן לוועדת השרים האמורה. לצד 

על כן, ראש  ."רשאית לאצול סמכות התקנת תקנות לפי פרקים ג' וד' לשר אינה"הממשלה במפורש כי 

 לחוק בעצמו. 12-8הממשלה כלל אינו מוסמך להתקין תקנות לפי סעיפים 

ידי -עללחוק, עליהן עמדנו בהרחבה בתגובה זו, נעשית  12-7התקנת תקנות מכוח סעיפים מכאן, כי  .125

ידי ראש הממשלה. למעשה הסמכות היחידה -הממשלה (ובחלק מהמקרים ועדת השרים), ולא על

שהוקנתה באופן אישי בחוק לראש הממשלה היא הסמכות להתקין "תקנות ביצוע". תקנות אלה, ככל 

בי בלבד של יישום החוק, והם הוקנו לראש הממשלה נוכח אופיו הרוח טכנייםשיותקנו, כוללות היבטים 

של החוק העוסק בסמכויות נרחבות של הממשלה כולה. כך שבכל מקרה הטענה בדבר צבירת כוח בלתי 

 מידתי בידי ראש הממשלה, אינה בהלימה לאופיין ומהותן של תקנות אלה. 

 של חוק הסמכויות תקינות הליכי החקיקהה. 

פגם היורד  כביכול בהליך החקיקהכי נפל  6312/20כפי שצוין לעיל, בנוסף לפגמים החוקתיים, נטען בבג"ץ  .126

 . עילה להתערבות שיפוטית חוקתיתלהלן נבאר מדוע גם טענות אלה אינן מקימות  לשורשו.

ית כידוע, בהתאם להלכה הפסוקה, כשמדובר בטענות הנוגעות להליך החקיקה, הרי שהתערבותו של ב

 4885/03המשפט הנכבד מוגבלת למצבים שבהם הוכח כי נפל "פגם היורד לשורש הליכי החקיקה" (בג"ץ 

 . ))2004( 42-41, 14) 2, פ"ד נט(ארגון מגדלי העופות בישראל נ' ממשלת ישראל

בית המשפט הדגיש כי התערבות מסוג זה מוגבלת רק לאותם פגמים בהליך החקיקה המגיעים לכדי 

בעקרונות היסוד של הליך החקיקה במשטרנו ם ונדירים שיש בהם קשי "פגמים

עקרון ). העקרונות עליהם עמד בית המשפט הנכבד בהקשר זה הם 42(שם, בעמ' הפרלמנטרי והחוקתי" 

). 51-43(שם, בעמ'  ועקרון השוויון בהליך החקיקה עקרון הכרעת הרוב, עקרון הפומביות, ההשתתפות

"אמור מעתה כי עקרון ההשתתפות בהליך החקיקה על תוכנו של עקרון ההשתתפות: עמד פט בית המש

 ..."הכנסת -מחייב הליך חקיקה שבו תינתן לחברי

 ).50(שם, בעמ' 

(אשר ) עניין קוונטינסקי(להלן:  )6.8.2017פורסם בנבו, ( קוונטינסקי נ' כנסת ישראל 10042/16בבג"ץ 

ההשתתפות משמעו על כך שעקרון כב' השופט סולברג עמד , בקשה לדיון נוסף בעניינו תלויה ועומדת)

שמיע הקיים שיג ושיח, לזכותם של חברי הכנסת לקיים דיון פרלמנטרי במסגרתו יוכלו חברי הכנסת ל

"...שומה להדגיש: אין מוטלת חובה על הכנסת כי הובהר ואילך לפסק דינו).  60(ראו פס' ולגבשה עמדתם 

"), וכי 68(בפס'  לקיים דיון בדומה ל'הליך הנאות' שרשויות מנהליות מחוייבות בו"

(פס',  השתתף בדיון, הא ותו לא"שקיימו חברי הכנסת; אנו מגינים על זכותם של חברי הכנסת ל
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לפסק דינו, והשוו לפסק דינו של כב' השופט מזוז, בדעת מיעוט, באותו  40ראו גם, בהרחבה, בפס'  ;106

 עניין). 

כעולה מהעתירה, שני הפגמים עליהם מצביעים העותרים אשר נפלו כביכול בהליך  :ומן הכלל אל הפרט .127

יאת הכנסת בקריאה השנייה והשלישית באותו היום שבו קיום הדיון בהצעת החוק במל :החקיקה הם

הושלם הדיון בה בוועדת החוקה, וכן הקצבת זמן הדיון במליאת הכנסת להנמקת הסתייגויות חברי 

 הכנסת לשלוש שעות בלבד. 

 לשורשו. דכפי שנראה להלן, אין בטענות אלה כדי לבסס פגם בהליך החקיקה היור

תטען הכנסת כי דרך הבחינה של העותרים את תקינות הליך החקיקה הוא שגוי. כטענה מקדמית,  .128

העותרים מבקשים לבחון את תקינות הליכי החקיקה מתוך מבט נקודתי ביותר על פן מסוים בדיון 

בקריאה השנייה והשלישית. תקינות הליך החקיקה אינה יכולה להיבחן מתוך מבט נקודתי זה, והיא 

הרחבה על מכלול רכיבי ההליך. העותרים בטיעוניהם אינם מתייחסים לדיון חייבת את ההסתכלות 

עשרה  –במליאת הכנסת בקריאה הראשונה, לדיונים הממושכים בוועדת החוקה שנערכו בהצעת החוק 

פני כחודש ימים, לשינויים הרבים שערכו בהצעת החוק במהלך דיונים -דיונים ממושכים שהתפרשו על

, תוך שמיעת עמדות של גורמים שונים והחלפת עמדות בין חברי מהותי ומעמיק אשר אופיים היהאלה, 

הכנסת. עקרון ההשתתפות של חברי הכנסת מומש (בכוח ובפועל) בדיונים אלה באופן מלא. בחינה כוללת 

זו של הליך החקיקה מצביעה אפוא בבירור כי לא נפל בהליך החקיקה כל פגם, בוודאי לא פגם מהותי 

ת אף אם הדיון במליאת הכנסת בקריאה השנייה והשלישית נערך בסמיכות לדיון בוועדת וקשה, וזא

 החוקה, והיה בן מספר שעות בודדות בלבד.

הדיון להעמיד את כי מבלי להמעיט מחשיבות הקריאה השנייה והשלישית, ספק אם יש מקום יוער, 

קרון השתתפות. מוקד הדיון יעב העמידה של הליך החקיקהבמוקד בחינת  ,במליאה עובר לקריאות אלה

בוועדות הכנסת אשר מכינות את הצעות החוק לקראת ההצבעות במליאה. הוא הפרלמנטרי בהצעת החוק 

 גבדיונים אלה משתתפים נציגי הממשלה ונציגי הציבור, וחברי הכנסת יכולים לקיים עמם את אותו "שי

י ועדות הכנסת נובעת מכך שההשפעה . החשיבות בדיונםושיח" אליו מכוונים העותרים בטיעוניה

 חבר הכנסת המהותית של חברי הכנסת על עיצוב ההסדר החקיקתי הוא בדיונים אלה, בעוד שהיכולת של

להשפיע על נוסח הצעת החוק ולשכנע את חברי הכנסת לתמוך בהצעותיו במהלך הדיון במליאת הכנסת 

 לפסק דינו): 67(פס'  בעניין קוונטינסקיסולברג  וראו לעניין זה דברי כב' השופטהוא מוגבל הרבה יותר. 

"אכן, דיוני "אין ערוך לחשיבותו של דיון פורה וממצה כאשר בוועדות הכנסת עסקינן: 
"בפני הוועדה ); 158, בעמוד נמרודי(עניין הוועדה הם מרכיב חיוני בתהליך החקיקה 

הסתייגויות של חברי הוועדה מוצגות ההנמקות להצעת החוק, סעיפיה נבחנים, ומועלות 
רוב, הצעות חוק אינן שומרות על נוסחן המקורי, אלא -פי-[...] על ומוזמנים חיצוניים

המרכז האקדמי למשפט  4491/13בג"ץ ( עוברות שינויים בהתאם לעמדת הוועדה"
לפסק הדין של השופט (כתוארו אז)  95, [פורסם בנבו] פסקה ולעסקים נ' ממשלת ישראל

). דיון ביקורתי ואפקטיבי בהצעת 723, בעמוד Stephenson); ראו גם: 2.7.2014ס' ג'ובראן (
הוא העומד בבסיס פועלן של ועדות הכנסת. הצורך בקיום דיון פרלמנטרי, גובר  –חוק 

 ה השנייה והקריאה השלישית." יותר בשלב הדיון בוועדה לקראת הקריא אפוא עוד

בחינת ב, בדיון במליאת הכנסת בקריאה השנייה והשלישיתרק אם היה מקום להתמקד , גם מכל מקום .129

פגם הרי שבכל מקרה אין בטענות העותרים כדי לבסס כי נפל בהליך החקיקה תקינות הליכי החקיקה, 

 היורד לשורשו.

http://www.nevo.co.il/case/7691058
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לתקנון  88ההנחה של הצעת החוק נעשה בהתאם לסעיף  כפי שצוין בפרק העובדתי, קיצור תקופת, ראשית .130

לתקנון. כבר בכך יש כדי להציב  98ה בהתאם לסעיף תהכנסת, ואילו קביעת זמני הדיון בהצעת החוק נעש

בפני העותרים משוכה משמעותית לביסוס פגם מהותי שנפל בהליך החקיקה, משזה התנהל בהתאם 

 להוראות התקנון. 

(א) לתקנון הכנסת, הקריאה 88נחה אינו בגדר פגם מהותי בהליך. בהתאם לסעיף קיצור תקופת הה, שנית .131

השנייה תחל לכל המוקדם למחרת ההנחה של הצעת החוק על שולחן הכנסת (לאחר הדיון בהצעת החוק 

ואישורה בוועדה הרלוונטית). בסעיף קטן (ב) הוסמכה ועדת הכנסת לקצר את תקופת ההנחה, לבקשת 

מטענת  עולה ה. כאמור, ועדת הכנסת עשתה שימוש בסמכותה האמורה. למעשההוועדה או הממשל

היה נופל פגם בהליך, שכן לעמדתם היה מקום  גם אם הדיון היה מתקיים למחרת היום , כיהעותרים

לאפשר לחברי הכנסת מספר ימים לבחון את הצעת החוק בין השלמת הדיון בוועדת החוקה לבין הדיון 

 זו אינה עולה בקנה אחד עם תקנון הכנסת.  עמדהבמליאת הכנסת. 

נבע מהרצון של חברי הכנסת להבטיח שהמסגרת החקיקתית יצוין בהקשר זה כי קיצור תקופת ההנחה 

המפורטת המעוגנת בחוק תיכנס לתוקף בהקדם האפשרי, ובכך ניתן יהיה לזנוח את המתכונת הבעייתית 

עוד יצוין, כי הדיון בהצעת החוק הושלם בבוקרו ום. של הארכת תוקף חוזרת ונשנית של תקנות שעת חיר

ללא קיצור תקופת הנחה, הדיון בהצעת החוק לא היה מתקיים למחרת משכך, . 22.7.2020-של יום רביעי ה

(שכן מליאת הכנסת אינה מתכנסת לרוב בימי חמישי), אלא היה נדחה מספר ימים נוספים ומתקיים רק 

יים. ועדת הכנסת קיבלה את בקשת יו"ר ועדת החוקה ומצאה כי יש בשעות אחר הצהר 27.7.2020ביום 

כאמור איננו סבורים כי קיימת עילה להתערבות שיפוטית בהחלטה והצדקה להימנע מדחייה נוספת זו, 

 זו.

כמו כן, יש לתת את הדעת כי לכל אורך דיוניה, לרבות בימים שקדמו למועד אישור הצעת החוק, פורסמה 

ת חוק בנוסח מעודכן, אשר כללה את ההכרעות השונות שהתקבלו במהלך דיוני באתר הוועדה הצע

לעמוד על מהותה  ,דיוני הוועדהבהוועדה. בכך התאפשר גם לחברי הכנסת אשר בחרו שלא לקחת חלק 

גם לכך יש כדי ליתן של הצעת החוק בנוסחה המעודכן, אף קודם להנחתה הרשמית על שולחן הכנסת. 

הסמיכות שבין השלמת הדיון בוועדת החוקה לבין קיום הדיון במליאת ים כנגד מענה לטענות העותר

 הכנסת. 

גם קביעת זמני הדיון במליאת הכנסת אינה מצביעה על פגם מהותי שנפל בהליך. תקנון הכנסת , שלישית .132

נו קובע זמן מינימלי לדיון במליאת הכנסת במהלך הקריאה השנייה והשלישית, וזמן הדיון נגזר מאורך יא

ההצבעות ומכמות ההסתייגויות ורשות הדיבור שביקשו חברי הכנסת (כל הסתייגות ובקשה לרשות דיבור 

ח נגזר מחשיבותה מליאה אינו בהכרבאורך הדיון במילים אחרות, דקות זמן דיבור).  5מקנה לחבר הכנסת 

. ככל שלהצעת החוק הוגשו מספר קטן של הסתייגויות, הרי שהדיון של הצעת החוק או ממורכבותה

אינו הדיון במליאת הכנסת בכך יש כדי להצביע על כך שגם במליאה בעניינה יהיה קצר ביותר, ולהפך. 

 . במלוא עוצמתו שבמסגרתו מתממש עקרון ההשתתפותהפרלמנטרי מוקד הדיון 

לתקנון), קובע התקנון  90מאחר שלעתים חברי הכנסת מגישים מאות ואלפי הסתייגויות (ראו סעיף  .133

הסדר שמאפשר חריגה מסדרי הדיון הרגילים. כפי שצוין בפרק העובדתי, בשל ההיקף הרב של  98בסעיף 

מהותיות),  ההסתייגויות, הקצאת זמן לכל מסתייג לנמק את הסתייגותו (שכאמור, רובן אינן הסתייגויות

דיון רצופים. לפיכך, במקרים  ימים 28, שהם שעות דיון 600-כמשמעותה הייתה קיום דיון ממושך בן 
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אלה לרוב נעשה תחילה ניסיון להגיע להסכמות בין סיעות הקואליציה לבין סיעות האופוזיציה על מתווה 

. ואולם, משלא הושגה הסכמה דיוני מוסכם לדיון במליאה, אשר לרוב כולל מספר שעות בודדות של דיון

פי -בהתאם לסמכותה האמורה על ,ועדת הכנסתהועברה הסוגיה להכרעת בין הסיעות על מתווה דיוני, 

התקנון. החלטת ועדת הכנסת על נימוק הסתייגויות במשך שלוש שעות אינה עולה לכדי פגם מהותי 

 חוק. בהליך, ואף בהיבט זה אין כדי להעמיד עילה להתערבות שיפוטית ב

היה הנה כי כן, כפי שעולה מהפסיקה, בשלב הביקורת השיפוטית לא נבחנת השאלה האם הליך החקיקה  .134

"ניתנה האפשרות לקיים מהלך מחשבתי של גיבוש עמדה מושכלת, ולו ראוי או מיטבי, אלא רק האם 

כי בבירור מעלה , ופרוטוקולי מליאת הכנסת . בחינת הפרוטוקולים של דיוני ועדת החוקהבאופן מינימלי"

, ויש לדחות ועל כן התקיים במקרה זה "עקרון ההשתתפות" של חברי הכנסת, התקיימה אפשרות כזאת

 .את טענות העותרים גם לגופן

 סוף דבר

מן האמור לעיל עולה, כי אין בטיעוני העותרים כדי לבסס עילה להתערבות שיפוטית חוקתית בחוק  .135

ביטול חוק הסמכויות  –הסמכויות, וכל שכן שאין עילה למתן הסעד החוקתי הגורף שהתבקש בעתירה 

 כולו.

סמכותו בבואו להפעיל את  ובריסון בזהירותפי ההלכה הפסוקה, על בית המשפט לנהוג -על, כידוע .136

 :לשכת עורכי הדיןבעניין 'יה פרוקצעל חוקי הכנסת. ראו לעניין זה, דברי כב' השופטת  חוקתיתלביקורת 

 "בבחינת חוקתיות של חוק הכנסת, נוהג בית המשפט, מלכתחילה, 
בבואו להפעיל את ביקורתו השיפוטית. לא על נקלה יכריז בית המשפט כי חוק שחוקקה 

ינו בלתי חוקתי... הכנסת ה
 לפסק דינה).  17" (פס' 

המשפט הנכבד חזר והדגיש בפסיקתו כי אינו בוחן את תבונתו של החוק או את יעילותו אלא את  בית

 :עניין לשכת מנהלי ההשקעותבבלבד. ראו לעניין זה את דברי כב' השופט (כתוארו אז) ברק  חוקתיותו

 אינו המשפט בית. שלו בשיקוליו המחוקק של שיקוליו את להחליף בא לא המשפט בית"
 בוחר היה שהוא האמצעים מהם עצמו את שואל אינו הוא. המחוקק של לנעליו נכנס
. שיפוטית ביקורת מפעיל המשפט בית. המחוקק בגוף חבר היה אילו

 נתונה והגשמתה, [...]  
 ".חקיקתי תימרון של מרחב ניתן להם, לממשלה

שבפנינו נוכח העובדה שבמוקד טענות העותרים עומדת פגיעה  הדברים אמורים ביתר שאת במקרה

  ב"נורמות מוסדיות" ולא פגיעה בזכויות יסוד.

 אשר על כן, לעמדת הכנסת דין העתירה שבפנינו להידחות על הסף ולגופה.  .137

 
 

  2020, בדצמבר 15היום: 
 , התשפ"אבכסלו טכ"           

 
 

________________ 
 אביטל סומפולינסקי, עו"ד

 ממונה על ייצוג הכנסת בערכאות 
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