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  חה''כ יואל אדלשטיין חה''כ בנימין נתניהו

 תשר הבריאו ראש הממשלה

 שלום רב,

 תושבי העיר אילת בבדיקת קורונה כתנאי לכניסה לעירחיוב   הנדון:

( לחוק 3ד)ה()12שיעשה שימוש בסמכות הנתונה לממשלה בסעיף  דרישהבאנו פונים אליכם 

)להלן: החוק(  2020-תש"ף ,(הוראת שעה)סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 

. התיירותלאזור  להציג בדיקת קורונה תקינה כתנאי לכניסה להחריג את תושבי אילת מהחובהכדי 

פניות  פנייתנו מגיעה בעקבותיש לפעול לתיקון החוק ולפטור את תושבי העיר מחובה זו.  ,לחלופין

בוע בחוק וההכרזה של תושבי העיר לאגודה לזכויות האזרח, בתלונה על פגיעת ההסדר הק

 פרט להלן: נבמתכונתה הנוכחית, בזכותם לחופש תנועה, לאוטונומיה ולפרטיות. 

, (3)תיקון מס'  להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( סמכויות מיוחדות חוק .1

 אתמסמיך , 11.11.2020 ביום אושר בכנסתו "חוק איים ירוקים"המכונה  ,2020-פ"אתש

החלטה על הכרזה על תנאים מסוימים. התקיים הממשלה להכריז על אזור תיירות מיוחד ב

הכרזת סמכויות מיוחדות עם  16.11.2020ביום אילת כאזור תיירות מיוחד נכנסה לתוקף 

 2020-אילת(, תשפ"א –ה החדש )הוראת שעה( )אזור תיירות מיוחד להתמודדות עם נגיף הקורונ

 ,תושבי העיר , לרבותלכל מטרה הנכנסים לעיר את )להלן: ההכרזה(. החלטה זו מחייבת

( 2)3קובע סעיף  וחריגים נוספיםאליה. ביחס לתושבי העיר להיבדק בבדיקת קורונה בכל כניסה 

   אחת לשבוע.בדיקת קורונה ביצוע להכרזה, כי ניתן יהיה להסתפק ב

 ,. עם זאתמהתושביםלפרנסתם של רבים  חשוב הענףו ,חשוב מוקד תיירותאילת היא ללא ספק  .2

המטרה הראויה שביסוד החוק, לאפשר  רגילות ושקטות. רוב שכונות העיר הן שכונות מגורים

תושבי כל אינה מצדיקה פגיעה בלתי מוגבלת ב ,את פתיחת מתחמי בתי המלון בעיר לפעילות

באופן חופשי, יציאה מהעיר וכניסה אליה  –חופש תנועה שדורשת שגרת חיים  המקיימיםהעיר, 

תושבי העיר אינם מועסקים בתחום בין רבים מכמו אילת. יחסית בפרט בעיר קטנה ומבודדת 

התיירות וכלל אינם מתקרבים למתחמי המלונות. למרות זאת, על פי הוראות החוק וההכרזה, 

להיבדק בבדיקת קורונה כתנאי לכניסה לעיר היא דרישה גורפת וזהה עבור תיירים  הדרישה

 .כאחד ועבור תושבי העיר

לעבור את מחליט מרצונו החופשי ובוחר  לטעון כי מי שמגיע לעיר למטרות תיירותבשעה שניתן  .3

יר , הרי שבכל הנוגע לתושבי העכדי לבקר בעיר כתייר או מטייל בדיקות הקורונה הנדרשות

  .כללכזו לא מתקיימת בחירה חופשית  –הקבועים 

https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_396.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_396.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_396.doc
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הפולשניות אם לעבור את הבדיקות המי שמתגוררים באילת אינם מקבלים אפשרות לבחור  .4

לצאת מהעיר  כאשר עליהםלעבור את הבדיקה הם נכפים . הלכה למעשה, התכופות או לא

לאוטונומיה  ,לפרטיות ת התושביםיובזכו פוגעת ת קיום הבדיקהכפיימשום כך,  ולשוב אליה.

לצורך  במאזן השיקולים הכוללכריע משקל מ התושביםפגיעה זו בזכויות לעל הגוף ולכבוד. 

 גיבוש ההסדר.

זכותם של  מגבילה אתבביצוע בדיקת קורונה  םהתניית כניסתם של תושבי אילת לעירבנוסף,  .5

י שאינו מוכן לעבור : מכרצונם חזור לעירלצאת ול ומונעת מהתושבים התושבים לחופש תנועה

על זכותם של מטבעה . מגבלה זו משליכה בדיקת קורונה יימצא את עצמו בסגר בתוך העיר

להגיע  קרובים, לעבוד, לבקר –באופן חופשי וללא פיקוח תושבי העיר לקיים את שגרת חייהם 

 . וכיוצא בזה מחוץ לעירלערוך קניות  ,ולטיפול רפואילמוסדות חינוך 

החוק מסמיך את הממשלה לקבוע החרגות וסייגים לחובה לעבור בדיקת קורונה בכניסה לאזור  .6

, לאחר שמיעת עמדת משרד לקבוע את הממשלהלחוק מסמיך ( 3ד)ה()12סעיף התיירות. 

אזור בכניסה לת קורונה או להציג בדיקהחובה לעבור  בנסיבות מסוימות לא תחול כי הבריאות,

ילדים ובעלי לביחס אכן נקבעו החרגות כאלה,  להכרזה( 4)3ף בסעי .המוכרז התיירות

על הממשלה להפעיל את  ,תושבי אילתלנוכח הפגיעה המתוארת בזכויות היסוד של מוגבלויות. 

כניסה כתנאי ל מהחובה לעבור בדיקת קורונה ,ת התושביאגם  על מנת להחריגזו  סמכותה

 .לעיר

, אין להחריג את תושבי העיר, הרי שהוא אינו חוקתיככל שעל פי תפיסתכם החוק אינו מאפשר  .7

כך שלא ימנע מתושבי אילת  נותקמהר וליש ללפעול על פיו, וככל שמבקשים לאפשר את החלתו 

כפיית אזרחים לעבור בדיקה רפואית בהוראת . לשוב לעיר בשל סירוב לעבור בדיקת קורונה

מידה שפגיעתה בזכויות הפרט אינה חוק אינה יכולה להיעשות אלא בהתקיים תכלית ראויה וב

, אך השגת מטרה זו אין חולק על כך שמטרתו של החוק היא חשובה וראויהעולה על הנדרש. 

להציע ניתן  אינה דורשת ואינה מצדיקה כפיית בדיקות קורונה על כל תושבי העיר באופן גורף.

מיוחד"  אזור תיירות"באמצעות שינוי הגדרת  ,למשלם. ביחס לתושביפחות  יםפוגעני יםמתוו

ואתרי הנופש, ולא בשאר אזור המלונות שבדיקת קורונה תידרש רק בכך , לחוק (2)1בסעיף 

תושבי העיר כי בכל מקרה לא תימנע כניסתם של  בחוק . דרך אפשרית נוספת היא לקבועהעיר

( 1)ה()12ד סעיף , בדומה להוראתבשובם שיצאו ממנה ושלא יסכימו לעריכת בדיקת קורונה

 לחוק המתייחסת לשוטרים ועובדי רפואה ורווחה.

מההוראה  ולהחריג את תושבי אילת לתקן את ההכרזה לנוכח כל האמור, על הממשלה .8

כנס אליה יהמחייבת להציג בדיקת קורונה בכניסה לעיר, כך שתושבי העיר יוכלו לצאת ולה

ת זאת, החוק אינו חוקתי, ככל שהממשלה סבורה שהחוק אינו מתיר לה לעשוללא הגבלה. 

 וככל שמבקשים להחילו, יש לתקנו כאמור.

 בדחיפות. כםהתייחסותנוכח הפגיעה בזכויות הפרט של תושבי אילת נבקש את  .9

 בכבוד רב ובברכה, 

 רעות שאער, עו''ד 

 מנהלת פניות הציבור
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 העתקים:

 mayoroffice@eilat.muni.il, במייל: עיריית אילתראש  -מר מאיר יצחקי הלוי 
 YeutzHakika@justice.gov.il , במייל:ייעוץ וחקיקה -משרד המשפטים 

  hdept@knesset.gov.il עו"ד שגית אפק, הלשכה המשפטית בכנסת במייל:
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