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 לכבוד

 גב' דינה זילבר
 מינהלי(-)ציבורי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

 המשפטים משרד

 שלום רב, 

)הוראת שעה  דחיית מועדים שבחיקוק להחלטות ופעולות מינהליותתזכיר חוק הערות להנדון: 

 2020-נגיף הקורונה החדש(, התש"ף –

וביל לכאורה להשעיית החובה הכללית לענות לפניות מהציבור להפעלת יבתזכיר  ההסדר המוצע .1

ימים, חובה הקבועה בחוק לתיקון  45סמכויות שונות של הממשל בתוך תקופה שלא תעלה על 

. רבות מהפניות לגורמי הממשל השונים הן 1959-סדרי הממשל )החלטות והנמקות(, התשי"ט

ת, עניינים דחופים ובקשות חריגות. הממשל אינו יכול פניות דחופות הנוגעות לעיתים לדיני נפשו

דווקא בתקופה של משבר בריאותי  –להתעלם מבקשות אלו בשל משבר הקורונה, ויתרה מכך 

 וכלכלי כה עמוק, הממשל חייב לתת מענה לציבור בנושאים שונים. 

מחייבות לכן יש לקבוע חריג כללי שעוסק במתן מענה לפניות להפעלת סמכויות שונות אשר 

מענה מידי, שכן החריגים שהוצעו בתזכיר לא יכולים להקיף את כל המקרים בהם אי מתן מענה 

יוביל לפגיעה קשה בזכויותיו או באינטרסים חיוניים של אדם. במיוחד יש להדגיש את החובה 

 להשיב לפניה להפעלת סמכות הקשורה למשבר.

משעה הלכה למעשה את חוק חופש המידע, שכן כל בקשת חופש מידע  ההסדר המוצע בתזכיר .2

תשתמש  רשות הציבוריתימים, ואף למעלה מכך, אם ה 90שתוגש לא תקבל תשובה במשך 

בסמכותה להאריך את המועדים. חוק חופש המידע הינו חוק חיוני לתפקוד הדמוקרטי, והוא 

חלטות מרחיקות לכת. חוק חופש חיוני במיוחד בתקופה של משבר, בה הממשלה מקבלת ה

המידע מאפשר לציבור לפקח על עבודת הממשלה, לעיתונאים הוא נחוץ כדי לסקר את המשבר 

 ולגורמים אזרחיים לבצע את עבודתם. הרפואי והכלכלי, 

להחריג רק מענה  –לכן יש להוסיף החלטות מכוח חוק חופש המידע לתוספת הראשונה ולמצער 

 נן דחופות, ואשר אינן נוגעות למשבר הבריאותי והכלכלי הנוכחי.לפניות חופש מידע שאי

החלטות בענייני כניסה לישראל ומעמד בה, גם אם הללו דחופות.  ההסדר שבתזכירעוד משעה  .3

בין אלה אפשר למנות החלטות בבקשות לקבל רישיון ישיבה או היתר שהייה בישראל עבור בן 

בהן עלול להיוותר בן משפחה ללא מעמד או לא משפחה של אזרח או של תושב, שללא הכרעה 

יתאפשר לו להתאחד עם משפחתו )בין היתר במקרים שבהם תלויים עררים על החלטות 

שהותירו בני משפחה שהיה להם רישיון ישיבה או היתר ללא מעמד(. כך עוד, בקשות להסדרת 

 1952-ראל, התשי"ב, לפי חוק הכניסה ליש1952-מעמדם של ילדים לפי חוק האזרחות, התשי"ב

, שללא הכרעה בהן ילדים 2003-או לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג
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עלולים להיוותר ללא זכויות בריאותיות וסוציאליות. כך גם בקשות לרישיון ישיבה או להיתר 

יסה כנלבקשות  –ועוד  מטעמים הומניטאריים או לחידושם, שעשויות להיות דחופות.שהייה 

 לישראל או למעבר דרכה לצורך טיפול רפואי חיוני. 

כוללת כל החלטה ביחס למתן גמלה, קצבה וסיוע  "החלטה בנוגע למתן תשלום"יש להבהיר כי  .4

 או שלילתם, וכל החלטה ביחס לגובהם וכן החלטות של ועדות חריגים ביחס לכל אלו. 

, 1952-לפי חוק הדרכונים, התשי"בת מעבר ויש לתת את הדעת גם לבקשות לדרכונים או לתעוד .5

 .על ידי אזרחים ותושבים , או לצורך כניסה אליהלצורך יציאה דחופה מהארץ

 בכבוד רב,

 

 מור, עו"ד-גיל גן

 
. 

 

 


