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 לכבוד

   ח"כ גלעד קריב, יו"ר השר ניצן הורוביץ

   חוקה, חוק ומשפטהועדת   משרד הבריאות

 שלום רב, 

 איסור יציאה לחו"ל לצורך התמודדות עם נגיף הקורונההנדון: 

החלטת משרד הבריאות להמשיך ולהרחיב את רשימת  בעניין כם בדחיפותהריני לפנות אלי .1

 .אשר היציאה אליהן אסורה אלא באישור ועדת החריגים ,המדינות "האדומות"

)להלן  2020-תש"ףהסמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(,  חוק .2

להגבלת היציאה של אדם מישראל, לגבי כל התקין תקנות קובע כי הממשלה מוסמכת ל( החוק –

תקנות מכוח החוק, הותקנו ואכן ה, לרבות איסור יציאה. המדינות או לגבי מדינות מסוימות

הקריטריונים להוספת מדינה לתוספת לא . לתקנות ה למדינה שמוגדרת בתוספתאאסרו על יציש

בימים האחרונים רשימת  נקבעו בחוק או בתקנות, אלא הן תוצר של מדיניות משרד הבריאות.

  המדינות האדומות התרחבה בצורה דרמטית וכוללת עשרות מדינות. 

)א( לחוק 6המעוגנת בסעיף  כידוע, הזכות של אזרח המדינה לצאת מהארץ היא זכות חוקתית .3

, והגבלת היעדים אליהם מותר לאזרחים לצאת היא פגיעה בזכות יסוד: כבוד האדם וחירותו

שר אדם מבקש להתאחד עם כא –זו חמורה במיוחד בנסיבות שונות, למשל חוקתית זו. פגיעה 

מדינה מסוימת יכולה להימשך חודשים ל לצאתניסיון העבר אף הראה כי המניעה . בני משפחתו

 הפגיעה. תארוכים ולהעצים א

אין חולק כי מניעת התפשטות המגיפה דורשת גם נקיטה בצעדים שפוגעים בזכויות יסוד, אך  .4

 פגיעה זו חייבת להיות מידתית. 

של  זנים חדשיםהסיבה המקורית להתקנת התקנות הייתה הגבלה נקודתית למניעת הגעה של  .5

הגבלה. כך, הנגיף והתפשטותם בישראל )גם בג"ץ דחה עתירות על בסיס הקביעה שזו תכלית ה

עניין לנו "( נאמר: 14.5.2021) כספי תעופה בע"מ נ' ראש הממשלה 3268/21ג"ץ בבלמשל, 

בהסדר נקודתי שאוסר יציאתם של ישראלים למספר מצומצם של מדינות, שבהן נמצא לפי 

הערכות מקצועיות כי קיים סיכון מוגבר וקונקרטי להידבקות בווריאנטים מסוכנים של נגיף 

  "(.הקורונה

ואכן עם התגלות מקרי האומיקרון הראשונים ביבשת אפריקה מיהר המשרד והגדיר רשימה 

ארוכה של מדינות ביבשת זו כמדינות אדומות. בינתיים זן האומיקרון התפשט לכל רחבי העולם 

 ,והוא מתפשט גם בישראל. הזיקה בין המשך האיסור על יציאה של אזרחים למדינות שונות
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זן האומיקרון החדש הולכת ונחלשת, מניעת התפשטותו של חבת, לבין ברשימה שהולכת ומתר

  .בישראל שיש אפשרות למנוע את התפשטות הזן החדשעוד  סבורודומה כי איש לא 

גם אם יש זיקה או קשר סיבתי בין רשימת המדינות האדומות לבין סיכון מוגבר לחזרת חולים  .6

בזן החדש, יש אמצעים חלופיים שניתן לנקוט בהם למזער את הסיכון הנוסף. כבר עתה נוקט 

משרד הבריאות במדיניות מחמירה של בדיקות, ומחייב שלוש בדיקות, אחת לפני העלייה למטוס 

, וכן מחויב אדם החוזר מחו"ל לשהות בבידוד מניעתי עד לקבלת תשובה שלילית ושתיים בחזרה

 החוזרים מחו"ל מנוטרים היום יותר מרוב האוכלוסייה.  –שניה ביום השלישי לחזרתו. למעשה 

יתר על כן, אכיפה קפדנית על מדיניות זאת תמזער למינימום את הסיכון לתחלואה רבה הנכנסת  .7

ים משופרים לאכיפת הבידוד המניעתי כמו חובת הבידוד במקום בידוד לחו"ל. יש כיום גם כל

 –ופיקוח טכנולוגי מטעם המדינה עד לקבלת תשובה שלילית למי שבא ממדינה בסיכון גבוה, 

שמפעילה משטרת ישראל, דבר החוסך את הצורך בכוח אדם לצורך וידוא כי מי שחזר  ,ההסכמון

 מחו"ל לא יפר בידוד. 

והבידוד המניעתי מהווים אמצעים מידתיים להשגת התכלית של מניעת חובת הבדיקות  .8

. לעומת זאת, איסור יציאה של אזרחים לרשימה מהחוזרים מחו"ל ישראלבהזן החדש  התפשטות

פגיעה אנושה בזכות החוקתית לצאת מישראל, שאין לה הצדקה הולכת וגדלה של מדינות הינה 

נסת ועלה כבנוף הבינלאומי. בעבר נסקר העניין בדיוני הביותר בשלב זה. מדובר בצעד שהוא חריג 

שהגבילה יציאה של אזרחיה לחו"ל, וזאת במסגרת בעולם ידה חהמדינה הי יתהשאוסטרליה הי

 חלק מהמדינותנות חזרה מתאך מ ,מדיניות ייחודית. שאר המדינות אינן מונעות יציאת אזרחיהן

 בדיקות. בבבידוד ו

ורואה בכך צעד שהאפקטיביות  ,תנגד להגבלות על תנועה בינלאומיתגם ארגון הבריאות העולמי מ .9

ד שעלול לגרום נזק והסתרת נתונים. ארגון הבריאות העולמי תומך בצעדים שלו נמוכה ואף צע

 :30.11.2021כמו בדיקות ובידוד מניעתי. כך נכתב בהצהרה מיום  ,אחרים

"Blanket travel bans will not prevent the international spread, and they place a heavy 

burden on lives and livelihoods. In addition, they can adversely impact global health 

efforts during a pandemic by disincentivizing countries to report and share 

epidemiological and sequencing data. 

חריגים לא מונעת את הפגיעה החוקתית בזכות של האזרח לצאת מישראל.  תועדקיומה של גם  .10

ליים, ובכל מקרה ומערימה קשיים גם במישורים פרוצדור ועדה זו דוחה את מרבית הפניות אליה

 ביותר.  תועדת החריגים לאשר יציאה למדינה אדומה הן מצומצמו הנסיבות שבהן יכולה –

הכרזה על מדינה כמדינה אסורה ליציאה, לצד האיסור הקבוע והמתמשך על כניסת  –בנוסף  .11

תיירים לארץ, עלולה להוביל לביטול קווי טיסות ולשיתוק התעופה הבינלאומית, באופן שמונע 

דחוף לצאת למדינה מסוימת, את האפשרות המעשית לצאת רי הומניטגם ממי שיש לו צורך 

 למדינת היעד.

 יש לחדול ממדיניות זו. לאור האמור,  .12

 נודה להתייחסותכם בדחיפות, ונשקול המשך צעדינו בהתאם.
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 בכבוד רב, 

 

 מור, עו"ד-גיל גן

 העתק: 

 חוקתי(-מר רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 מר גור בליי, יועמ"ש ועדת חוקה, חוק ומשפט


