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 הממשלה. 2

 . ראש הממשלה3

 משרד המשפטים פרקליטות המדינה, ב"כ עו"ד מע"י 

  9711052, ירושלים ,29מרח' צלאח א דין 
 ה מ ש י ב י ם   02-6467011: ; פקס073-3928098טלפון: 

 2-3מטעם המשיבים כתב תשובה 

( להגיש המשיבים)להלן:  3-2מתכבדים המשיבים , בית המשפט הנכבדת ובהתאם להחלט .1

 .לעתירה תשובתם

 פתח דבר

"אנחנו נמצאים בעצם בעת מלחמה. זה זמן של מלחמה, ובעצם החוק הזה הוא חוק 
היסוד של הקורונה, נקרא לו, ובתוכו הוא מעגן את -שנותן את המסגרת, הוא חוק

 ת להגיע דרך הממשלה..."דינמי של החלטות שאמורו-החלק היותר
 יו"ר ועדת החוקה, )דברי חה"כ יעקב אשר, 

 (22.7.20בפתיחת הדיון בקריאות השנייה והשלישית של החוק; 

עניינה של העתירה בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת  .1

 (.מיוחדות סמכויות חוקאו  החוק)להלן:  2020-שעה(, התש"ף

בשל חוק, וזאת לטענתם ה מבקשים העותרים כי בית המשפט הנכבד יורה על בטלות בעתירה .2

)להלן:  יסוד: הממשלה-)א( לחוק38הפרתו את סעיף בשל פגמים שנפלו בהליכי חקיקתו, 

הפרתו את עקרון בשל , יםראשוני יםהסדר הסמכתו את הממשלה לקבועבשל , (חוק היסוד

 חוקתי.היותו בלתי בשל החוקיות בפלילים וכן 
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בטרם תפורט עמדת המשיבים יצוין, כי באותו עניין שבו עוסקת העתירה דנן הוגשה לבית  .3

 אחריות לאומית נ' ממשלת ישראל 5469/20בג"ץ  -עתירה נוספת  5.8.20המשפט הנכבד ביום 

(. אף בעתירה זו התבקש בית המשפט הנכבד להורות על ביטול הראשונה העתירה)להלן: 

, ובהתאם להחלטת בית 15.9.20דמית לעתירה הראשונה הוגשה ביום החוק. התגובה המק

, הדיון בעתירה הראשונה אוחד עם הדיון 14.10.20המשפט הנכבד )כב' השופט מינץ( מיום 

 .17.11.20בעתירה זו ונקבע בתחילה ליום 

ביני לביני, הוגשו לבית המשפט הנכבד ארבע עתירות המופנות כנגד חוק סמכויות מיוחדות  .4

)להלן:  2020-( )הוראת שעה(, התש"ף2התמודדות עם נגיף הקורונה החדש )תיקון מס' ל

; 6786/20)בג"ץ ( בטענה כי התיקון אינו חוקתי בשל פגיעתו בחירות ההפגנה 2תיקון מס' 

(. ביום (2העתירות כנגד תיקון מס' )להלן:  6878/20; בג"ץ 6866/20; בג"ץ 6859/20בג"ץ 

הוצא בהן צו  14.10.20התקיים דיון בפני בית המשפט הנכבד בעתירות אלה וביום  13.10.20

 תנאי.-על

 ות, התקבלה החלטת בית המשפט הנכבד )כב' הנשיאה חיות(, במסגרת העתיר3.11.20ביום  .5

, לפיה הדיון המאוחד בעתירה שבכותרת יחד עם העתירה הראשונה יאוחד 2כנגד תיקון מס' 

לחוק, ויידון בפני הרכב של תשעה שופטים במועד  2נגד תיקון מס' עם הדיון בעתירות כ

במקביל נדרשו המשיבים להודיע עד ליום  .2021שייקבע במחצית הראשונה של חודש ינואר 

האם הם מוכנים לראות את העתירה שבכותרת ואת העתירה הראשונה כאילו ניתנו  9.11.20

ן, ובעתירה שבכותרת טרם הוגשה תגובה תנאי )אף שטרם התקיים בהן דיו-בהן צווים על

מקדמית(, "וזאת מטעמים של יעילות הדיון ומבלי שיש בכך משום הבעת עמדה לגופם של 

 דברים".

נקבעו  ו של החוקהודיעה המדינה, כי לאור העובדה ששתי העתירות בעניינ 9.11.20ביום  .6

וון שבעתירות נגד תיקון  ; ומכי2לדיון בפני הרכב מורחב ביחד עם העתירות נגד תיקון מס' 

היא מסכימה שהדיון  – 12.10.20תנאי בעקבות הדיון שהתקיים בהן ביום -ניתן צו על 2מס' 

 הדיון יעילות של מטעמים וזאתתנאי, -בשתי העתירות יתקיים כאילו ניתנו בהן צווים על

כמו כן, . העתירות בשתי המועלות מהטענות לאיזו כלשהי הסכמה יהווה שהדבר ומבלי בלבד

הגישה המדינה בקשה נפרדת להגשת תגובתה לעתירה שבכותרת באותו מועד הקבוע להגשת 

ובקשה זה אושרה בהחלטת בית המשפט הנכבד  2תשובת המדינה לעתירות כנגד תיקון מס' 

 .5.11.20מיום 

 ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד )כב' הנשיאה חיות(, כדלקמן: 17.11.20ביום  .7

, הדיון בעתירות אלו 6312/20ובבג"ץ  5469/20ם בבג"ץ בהסכמת המשיבי"
יתקיים כאילו ניתנו בהן צווים על תנאי, וזאת מטעמים של יעילות הדיון ומבלי 
שתהא בכך משום הבעת עמדה לגופם של דברים. לפי הצורך תינתן למשיבים 

 ".בעתירות אלו רשות להגיש השלמת טיעון כתובה לאחר הדיון שיתקיים בעתירות
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והן  2מס'  ירה הראשונה, אינן נוגעות לתיקוןיובהר כבר עתה, כי העתירה דנן, כמו גם העת .8

על כן, מטבע הדברים, אף תגובה זו לא תעסוק בתיקון האמור. עמדת  .הוגשו בטרם תיקונו

תנאי בעתירות כנגד -תפורט בהרחבה בתשובת המדינה לצו על 2המדינה ביחס לתיקון מס' 

 .התיקון

ו כל זאת, נפנה כעת לעמדת המשיבים לעתירה דנן. כפי שיפורט להלן, המשיבים לאחר שאמרנ .9

עדר עילה להתערבות חוקתית בחוק הסמכויות יהשל סבורים כי דין העתירה להידחות ב

 המיוחדות.

 הרקע לחקיקת החוק

החלה התפרצות של המחלה הנגרמת מנגיף קורונה  2019כידוע, במהלך חודש דצמבר  .10

 המחלה, מחלת, המגפה, הנגיף)להלן:  COVID-19, הגורם למחלה SARS-CoV-2המכונה 

 (.הקורונה

רצות הנגיף כאירוע חירום בבריאות הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפ 30.1.20ביום  .11

העלה ארגון הבריאות העולמי את  28.2.20( בעל השלכות בינלאומיות. ביום PHEICהציבור )

הכריז ארגון  11.3.20המגפה לרמת גבוהה מאוד, וביום  הערכת הסיכון העולמית להתפשטות

 נשלטת שהתפשטה על פני אזורים רבים(.-הבריאות העולמי על המגפה כפנדמיה )מגפה בלתי

ידי ארגון הבריאות העולמי דווח -פי הנתונים הנאספים בין היתר על-על 12.2014.נכון ליום  .12

מיליון מקרי מוות. נכון  1.6מקרי תחלואה בקורונה, ועל מעל  72,600,000-על מעל ל בעולם

להיום, אובחנו חולים בנגיף הקורונה בכל רחבי העולם. באשר למצב התפשטות הנגיף 

 .חולים בנגיף נפטרו 3,003 -נדבקים ו 358,293אובחנו מעל  14.12.20, נכון ליום בישראל

הבריאות היא כי קיימים נדבקים רבים שלא פיתחו תסמינים  הערכת גורמי המקצוע במשרד

ולא אותרו, אך גם הם מדבקים והחשיפה אליהם מסוכנת. על פי ההערכות המקצועיות, 

ממספר החולים המאומתים. לא למותר יהיה  3-5מספר הנדבקים מנגיף הקורונה גדול פי 

ה יש כאלה שלא שבו להוסיף, כי מעבר לנפטרים מהנגיף, בין אלו שהחלימו מהמחל

לבריאותם האיתנה והם סובלים מתופעות בריאותיות שונות. איש גם אינו יודע האם למחלה 

 יהיו השפעות ארוכות טווח על בריאותם של מי שנדבקו בה והחלימו ממנה.

מטבעו של המצב, מדינות העולם ומדינת ישראל בכללן נקטו ועדיין נוקטות צעדים מרחיקי  .13

לכת במטרה לצמצם את התפשטות המגפה ולמגרה. ההתמודדות עם המגפה דורשת 

בזכויות  משמעותיתאף פגיעה לעתים מרשויות השלטון בישראל צעדים חריגים, שיש בהם 

תושבי ישראל ולמנוע קריסה של מערכת חייהם של ם שלואדם, שמטרתם לשמור על 

הבריאות. התמודדות זו דורשת התנהלות חירום דינמית, המאפשרת מתן מענה הולם 

 לצרכים המשתנים לפי הנתונים העדכניים.
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 ההיבטים הסטטוטוריים של ההתמודדות עם הקורונה עד לחקיקת החוק

ההתמודדות עם מגפת להלן נציג בתמצית סקירה של הצעדים המרכזיים שננקטו לצורך  .14

 הקורונה, אשר הובילו לבסוף לחקיקת החוק מושא העתירה דנן.

הוסיף שר הבריאות את מחלת הקורונה לרשימת המחלות המדבקות  27.1.20ביום  .15

, וכן הכריז עליה כמחלה מדבקת מסוכנת לפי 1940שבתוספת השנייה לפקודת בריאות העם, 

ידי מנכ"ל משרד הבריאות צווים שונים מכוח סעיף ( לפקודה זו. בהמשך הוצאו על 1)20סעיף 

לפקודת בריאות העם, וביניהם: צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית  20

; צו בריאות העם )שינוי רשימת מחלות 2020-תש"ףהוהוראות שונות( )הוראת שעה(, 

 ועוד.  2020-מידבקות שבתוספת השנייה לפקודה(, התש"ף

נגיף והעלייה בהיקף הנדבקים בו, נוצר צורך חיוני לקבוע הסדרים רחבי עם התפשטות ה .16

, 23-. במקביל לכך התקיימו בישראל הבחירות לכנסת הלשמירה על בריאות הציבורהיקף 

בתקופה וכתוצאה מכך נאלצה הממשלה להתמודד עם צורך מיידי בקביעת הסדרים 

התפרצות נגיף הקורונה " ,כבד. כפי שתיאר זאת בית המשפט הנשהכנסת לא התכנסה בה

וכהונה של ממשלת מעבר. כתוצאה  23-בישראל פגשה מציאות של ערב בחירות לכנסת ה

, צירוף נסיבות סבוך במיוחד שלא איפשר מהלך סדור 23.3.2020מכך נוצר, למצער עד יום 

של חקיקה בכנסת גם בהיבט זה, ולא רק בשל נסיבות החירום שנבעו מהתפרצות הנגיף 

עדאלה נ' ראש  99/2023" )בג"ץ צריכו פעולות הסדרה שלטוניות שאינן סובלות דיחויושה

השתמש להממשלה נאלצה . על כן (עניין עדאלה; להלן: 16.8.20פס"ד מיום  ,הממשלה

שכללו הסדרים שונים  עת חירוםתקנות שולהתקין  היסוד לחוק 39מכוח סעיף בסמכותה 

 התפשטות הנגיף.עם  התמודדותל

)וכן תיקונים לתקנות  תקנות שעת חירום 38התקינה הממשלה  2020כך, החל מחודש מרץ  .17

; תקנות שעת חירום )נגיף 2020-, וביניהן: תקנות שעת חירום )דיוני מעצרים(, התש"ףאלה(

; תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף -הקורונה החדש 

ועוד. תקנות אלו  2020-התפשטות נגיף הקורונה החדש(, התש"ף במקום עבודה לשם צמצום

נועדו לתת מענה לצורך להגן על בריאות הציבור ולהבטיח את האספקה של המוצרים 

והשירותים החיוניים תוך כדי ההתמודדות עם הנגיף. כחלק מהתנהלות החירום הדינמית, 

מגבלות שונות או הסרתן, וזאת  התקנות תוקנו ועודכנו מספר רב של פעמים בדרך של הוספת

 בשטח.התחלואה בהתאם למצב 

, תוקפן של תקנות שעת חירום פוקע שלושה ודיסה )ו( לחוק39סעיף הוראת בהתאם ל .18

תוקפן ידי הכנסת. -הוארך תוקפן בחוק או אם בוטלו עלכן חודשים לאחר התקנתן אלא אם 

לשעת החירום שהותקנו כדי של חלק מהתקנות אכן הוארך בחוק, אך לעת הזו כל התקנות 

 .או בוטלו פקעוכבר  –להתמודד עם הנגיף ולמנוע את המשך התפשטותו 
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פריצקי נ' ממשלת  6971/98)בג"ץ  "התקנתן של תקנות שעת חירום הוא עניין חמור, "כידוע .19

. חומרתן נובעת מכך שבכוחן של תקנות ((עניין פריצקי(; להלן: 1999) 763( 1, פד"י נג)ישראל

ג( לחוק )39" )סעיף לשנות כל חוק, להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים" כאלה

היסוד(, ובכך נפגע מעמדה של הכנסת ונפגעים עקרון הפרדת הרשויות ועקרון שלטון החוק. 

הוארך כן תוקפן של תקנות שעת חירום מוגבל לשלושה חודשים, אלא אם  כאמור, בנוסף,

והתברר כי עדיין נדרשת  23-חר שהסתיימו הבחירות לכנסת התוקפן בחוק. מסיבות אלה, לא

יזמה הממשלה הצעת חוק שתעגן נקיטת אמצעים מיוחדים להתמודדות עם מגפת הקורונה, 

. כך נולד חוק הסמכויות המתאימיםבחקיקה ראשית את סמכות הממשלה לנקוט באמצעים 

ו ההסמכה לנקיטת סמכויות המיוחדות, מושא העתירה דנן, שנועד להגשים את העיקרון לפי

 .ראשית של הכנסת בחקיקהצריכה להיקבע  ,שיש בהן כדי לפגוע בזכויות יסוד ,מיוחדות

התמודדות עם נגיף המאחר שהחוק נועד להעניק סמכויות ביצוע דינמיות לצורך המשך  .20

לפגוע בזכויות יסוד, ובתקווה כי צפויות סמכויות אלה והקורונה והתפשטותו, והואיל 

תוחם החוק את במהרה תעבור תקופת המגפה ממהדורות החדשות לספרי ההיסטוריה, 

 האפשרות להפעיל את הסמכויות מכוחו בכמה מישורים.

וזאת  ,2130.6.יום ה יפקע בכהוראת שעה, אשר תוקפ, החוק כולו נקבע ראשית  .א

חוק ובסמכויות המוענקות מכוחו בתקווה כי עד מועד זה לא יהיה עוד צורך ב

 .לממשלה

 או מצב חירום מיוחד , הסמכות לפעול לפי החוק מותנית בהכרזה על מצב חירוםשנית .ב

 מוגבל לתקופות הקבועות בחוק. םאשר תוקפ

מוגבל,  ק מוגבל בזמן, ולא רק תוקף ההכרזות מכוחו, לא רק תוקפו של החושלישית .ג

ההגבלות על  מוטלותוח החוק, אשר בהן אלא גם תוקפן של התקנות המותקנות מכ

 )לפי העניין(. מיםי 28או  14 או 7 זכויות הפרט, מוגבל לתקופה קצרה של

החוק תוחם את הפעלת הסמכויות מכוחו במישורים נוספים, פרוצדוראליים , ורביעית .ד

 ומהותיים, כפי שיורחב בין היתר בהמשך תגובה זו.

 חוקל םתיקוניההחוק ו

נעשו בחוק , 23.7.20ופרסומו ברשומות ביום  וק הסמכויות המיוחדותשל חמאז חקיקתו  .21

 מספר תיקונים. 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  חוק הואלחוק  הראשוןהתיקון  .22

, בין תיקון זה הסדיר. (1' מס תיקון, )להלן: 2020-(, התש"ף1)הוראת שעה( )תיקון מס' 

בעניין הסמכות לאכוף הוראות במקום לבידוד מטעם המדינה והשאר, הוראות בעניין בידוד 

 חלק מהוראות החוק באמצעות צווי סגירה מינהליים. 
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החדש  הקורונהחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הוא בחוק שנערך נוסף תיקון  .23

, אשר פורסם ברשומות (2' מס תיקון)להלן:  2020-(, התשפ"א2)הוראת שעה( )תיקון מס' 

 הכרזהשכותרתו לאחר התיקון היא " ,לחוק 'פרק ב תוקן 2. במסגרת תיקון מס' 30.9.20ביום 

המסמיך לחוק א 3סעיף התווסף , ו"הקורונה נגיף בשל מיוחד חירום מצב או חירום מצב על

כאמור בפתח הדברים, כנגד חוקיותו של . "מצב חירום מיוחד"את הממשלה להכריז על 

ע עתירות לבית המשפט הנכבד, אשר הדיון בהן קבוע במאוחד עם הוגשו ארב 2תיקון מס' 

וגש בנפרד מ, אשר בעניינו 2אפוא בטענות נגד תיקון מס' תגובה זו לא תעסוק . הדיון בעתירה

 תצהיר תשובה לבית המשפט הנכבד.

הקובע  חריג לפתיחת מתקני , 3הוא תיקון מס'  ,11.11.20ביום נערך לחוק, שתיקון נוסף  .24

 .)"איים ירוקים"( ב"אזור תיירות מיוחד"אירוח 

, פנו העותרים ביום מיצוי ההליכיםחדות ובמסגרת מיוהסמכויות הבהמשך לחקיקת חוק  .25

ימנעו מכל פעולה על פי חוק הסמכויות המיוחדות, וכן ילמשיבים וביקשו כי אלו  24.8.20

ייה זו טענו בפנ .לטענתם בוהקיימים הפגמים החוקתיים בשל יפעלו לביטולו המיידי 

בהליך נפלו פגמים )א( לחוק יסוד: הממשלה, כי 38סעיף הוראות העותרים כי החוק מפר את 

אינו עומד בתנאי הוא עקרונות יסוד חוקתיים, כי בחקיקתו, כי החוק פוגע בזכויות ו

 אינו חוקתי.   הוא ההסדרים הראשוניים, וכי 

 .22ספח ע/כנלעתירה צורף  24.8.20העתק פניית העותרים מיום 

מטעם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לפנייתם לעותרים תשובה  הנשלח 4.9.20ביום  .26

. מענה לכלל הטענות שהעלו העותרים בפנייתם ניתןבמסגרתה  ,חוקתי(-ציבורימשפט )

 את המצדיק חקיקתו בהליך או בחוק פגם נפל לאהמשיבים  לעמדתכי  ,הובהרבתשובה 

בתשובה, הובהר  ךבתוך כ .מכוחו תקנות התקנת לרבות ,מיישומו ההימנעות את או פסילתו

 מוענקות בו כדי לפגועההמשיבים מכירים בתקדימיות החוק ובכך שיש בסמכויות  כי

קדמה כפי שנאמר בתשובה, , כן עלהמדינה. תושבי של  סיבזכויות יסוד ובמרקם החיים הבסי

, ובאופן בחוק הכלולים והבקרה האיזון למנגנוניעבודת מטה קפדנית בקשר  לחקיקת החוק

הפיקוח הפרלמנטרי על  מתווהמיוחד נדונו ברמה הבכירה ביותר סוגיות מורכבות וביניהן 

 . החוק מכוחיותקנו  אשרהתקנות 

, שנוצרו המיוחדות הנסיבות לאור, המשיבים לעמדת כיבתשובה לפנייה  הובהר, זאת עם

העומד בתנאי פסקת ההגבלה  מידתי הסדר ואה המיוחדות הסמכויות בחוק שעוגן ההסדר

 יסוד: חופש העיסוק. כמו כן, הובהרה-חוקביסוד: כבוד האדם וחירותו ו-חוקב קבועיםה

ת את סמכויות לעגן בדרך המלך בחקיקה ראשי -תכליתו הראויה של החוק  בתשובה

בידיה כלים חיוניים להתמודדות עם  נגיף הקורונה וליתן הממשלה להתמודדות עם

  התפשטות הנגיף, תוך הגנה על חיי אדם.
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עקרונות יסוד,  לטענות בדבר הפרת ןת העותרים ובהטענולכל יתר גם בהמשך לכך ניתן מענה 

 בהליך החקיקה.ו לטענתם שנפלוהפגמים  ההסדרים הראשונייםכלל הפרת 

 . 24/לעתירה כנספח עצורף  4.9.20העתק התשובה מיום 

 הגישו העותרים עתירה זו. 9.9.20ביום  .27

 עמדת המשיבים

שכן לא  עמדת המשיבים, כפי שתפורט בהרחבה להלן, היא כי דינה של העתירה להידחות .28

כפי שנפרט . בדבר חקיקה ראשי של הכנסת קמה כל עילה להתערבותו של בית המשפט הנכבד

  - מיד

 לא נפל שכך ומ ,קים בהצעת החוקהכנסת קיימה דיונים ארוכים, משמעותיים ומעמי

 פגם כלשהו בהליך החקיקה; 

 והסמכות  יסוד: הממשלה-הסמכות להתקין תקנות לשעת חירום הקבועה בחוק

וממילא  ,הן שתי סמכויות שונות לחלוטין חוק סמכויות מיוחדותלהתקין תקנות מכוח 

  ;חוק היסודהוראות החוק אינו פוגע כלל ב

  ובכל מקרה חוק של "הסדרים ראשוניים"התקנות שהותקנו מכוח החוק אינן מהוות ,

וזאת במקרים חריגים  כאלהשהכנסת יכול להסמיך את הממשלה לקבוע הסדרים 

 ; הסמכה מפורשתוב

  משפט הפלילי;עקרונות יסוד באינו מפר המנגנון הקבוע בחוק לאישור התקנות  

 בועה בחוקי היסוד. והחוק עומד בתנאי פסקת ההגבלה הק 

הולמים הנותנים בידי הממשלה את הכלים איזונים משקף החוק  -כפי שנראה מיד  -ככלל 

הפגיעה הגבלת תוך  לשם שמירה על חיי אדם, התמודדות עם נגיף הקורונההמתאימים ל

 .בזכויות ושימור חלוקת התפקידים הראויה בין הכנסת והממשלה

 לא נפל כל פגם בהליך החקיקה

 טוענים ובפרט, ההליךלשורש  היורד פגם נפלשל החוק  החקיקה הליךב כי טוענים העותרים .29

נקדים ונאמר  .החוק פסילת את המצדיק באופן הכנסת חברי של ההשתתפות עקרון נפגע כי

כי לעמדת המשיבים לא נפל פגם בהליך החקיקה ולא נפגע עקרון ההשתתפות, ודאי לא באופן 

לביאור  פסילתו.ל בית המשפט הנכבד בהליך החקיקה או את המצדיק את התערבותו ש

 עמדה זו נתאר בקצרה את הליכי חקיקת החוק.
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)להלן:  9.6.20הצעת חוק הסמכויות המיוחדות הונחה לראשונה על שולחן הכנסת ביום  .30

יוקנו לממשלה שהמפרט את הסמכויות  "הסדר מסגרת"בהצעת החוק הוצע . (החוק הצעת

עם נגיף הקורונה. הסדר זה הוצע במקור כהוראת שעה עד ליום  בתקופת ההתמודדות

הוראת השעה עד ליום תוקפה של הליך החקיקה הוחלט להאריך את תוך כדי אולם , 31.3.21

30.6.21. 

תומכים,  28אושרה הצעת החוק במליאת הכנסת בקריאה ראשונה, ברוב של  15.6.20ביום  .31

הועברה הצעת החוק לדיון בוועדת החוקה, במליאה מתנגדים ונמנע אחד. לאחר הצבעה זו  16

 לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.( ועדת החוקהשל הכנסת )להלן גם: חוק ומשפט 

. מטבע הדברים, הצעת החוק, אשר נמשכו שעות רבותב עשרה דיוניםערכה  ועדת החוקה .32

ר יחסית וכל בשל דחיפות העניין וההשלכות כבדות המשקל שלו, קצב הדיונים היה מהי

. ועדת החוקה 22.7.20ועד ליום  23.6.20מיום  - ימים עשרת הדיונים התקיימו במשך כחודש

ערכה דיון מפורט בכל סעיפי הצעת החוק וקיימה בהם דיונים רבים וממושכים. בדיונים אלו 

 ץנטלו חלק חברי כנסת רבים מסיעות שונות, נציגי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, היוע

י של ועדת החוקה, נציגי הייעוץ המשפטי לממשלה, נציגי המרכז לשלטון מקומי, המשפט

התעוררו שאלות רבות, דיונים אלו ב נציגים של ארגוני החברה האזרחית וגורמים פרטיים.

לשינויים בהצעת החוק.  גם הובילו ןר בחלקשא הסתייגויותנדונו סוגיות משמעותיות ועלו 

א כי י הפרוטוקול המשקפים את הדיונים בוועדת החוקה הוהרושם הכללי מאלפי )!( עמוד

 דיונים מעמיקים ומשמעותיים.  הערכחוקה הכי ועדת והדיון לא היה פזיז כלל וכלל, 

ואינם  הואכן, יודגש כי אף העותרים אינם חולקים ככל הנראה על עומק הדיון בוועדת החוק .33

 טוענים דבר באשר להיקפו ומקצועיותו. 

נביא שתי דוגמאות )הקשורות במישרין לטענות העולות בעתירה דנן( לשינויים לשם המחשה  .34

 שערכה ועדת החוקה בהצעת החוק:

הסמכות להכריז על מצב בהצעת החוק נקבע כי  הסמכות להכריז על מצב חירום: .א

ועדת החוקה ערכה דיון מקיף  ממשלה.בידי הנתונות כה חירום וכן הסמכות להארי

אוי שיחזיק בסמכויות אלה, ולבסוף החליטה כי החוק עצמו בשאלה מיהו הגורם שר

)כפי שנקבע עוד בהצעת החוק  יכלול את ההכרזה הראשונה על מצב חירום

, הסמכות להאריך הכרזה זו תהיה בידי הממשלה ותותנה באישור מראש הממשלתית(

הסמכות להכריז  -מליאת הכנסת, ואם מצב החירום יסתיים של של ועדת החוקה או 

)אף זאת כפי שהוצע חדש תינתן בידי הממשלה. עוד החליטה הוועדה על מצב חירום 

את ההכרזה על מצב הסמכות לבטל תינתן לכנסת , כי בהצעת החוק הממשלתית(

 בכל עת.חירום 
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שיותקנו מכוח החוק כי תקנות בהצעת החוק נקבע  אישור התקנות על ידי הכנסת: .ב

אלה והכנסת תוכל לבטל תקנות אופן מיידי, ב תפורסמנה ברשומות ותיכנסנה לתוקף

הראוי על התקנת פרלמנטרי ועדת החוקה ערכה דיון מקיף בשאלת הפיקוח הבדיעבד. 

ייכנסו מכוח החוק שיותקנו תקנות לקבוע מנגנון לפיו ככלל, התקנות ולבסוף החליטה 

או , ותידרש קבלת אישור ועדה של הכנסת שעות ממועד התקנתן 24כעבור רק לתוקף 

מראש או בדיעבד. לצד זאת החליטה ועדת החוקה לקבוע הסדר  ,מליאתה להתקנתן

ה לקבלת אישור י, תוך פנידחוף המאפשר התקנת תקנות שייכנסו לתוקף באופן מיידי

 .לדעת הממשלה הכרחיחיוני וכאשר הדבר  לאחר מכן,

 .שנייה ושלישיתמליאת הכנסת לקריאה בפני הצעת החוק  בתום דיוני ועדת החוקה הונחה .35

התכנסה מליאת הכנסת לדיון בעניין זה. בפתח הדיון הסביר יו"ר ועדת החוקה  22.7.20ביום 

עבודת הוועדה וציין את השינויים שנעשו בהצעת החוק בעקבות פירט את  ,חוקצעת ההאת 

ביום זה אושר חוק הסמכויות המיוחדות במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, דיוניה. 

 מתנגדים. 35לעומת תומכים  48של  ברוב

זו אפוא תמצית תולדות חקיקת החוק. בהליכים אלו טוענים העותרים כי נפלו פגמים  .36

 חמורים המחייבים את פסילתו.

לשאלת ההתערבות בהליכי חקיקה  מספר פעמים בית המשפט הנכבד נדרש לאורך השנים .37

נחה בעניין זה נקבעה בפסק ההלכה המשל הכנסת על רקע טענות לפגמים בהליך החקיקה. 

 (2004) 14( 2, פ"ד נט)ארגון מגדלי העופות בישראל נ' ממשלת ישראל 4885/03בבג"ץ  הדין

 (.עניין מגדלי העופות :להלן)

באופן  )מפי כב' השופטת )כתוארה אז( ביניש(בית המשפט הנכבד  פסק העופות מגדלי בעניין

הנוגע לביקורת שיפוטית על הליכים  בריסון עצמי ובזהירות בכלברור כי יש לנהוג 

פרלמנטריים, ועל אחת כמה וכמה כאשר ההליך שבו מתבקשת ההתערבות הוא הליך 

בהפעילו ביקורת שיפוטית על הליכי החקיקה של " . כפי שנפסק באותו עניין,החקיקה עצמו

המשפט לנגד עיניו את עקרון הפרדת הרשויות ויעניק משקל ראוי -הכנסת יעמיד בית

המבחן להתערבותו . על כן נפסק כי ""עמדה הרם של הכנסת כבית המחוקקים של המדינהלמ

פגם היורד 'משפט זה בהליך החקיקה הוא אם הפגם שנפל בהליך החקיקה הינו -של בית

(. באשר לשאלה מהו פגם היורד לשורש ההליך, נקבע כי זו תוכרע 41" )עמ' 'לשורש ההליך

או בערכים  'בערכים מהותיים של משטרנו החוקתי'פוגע פי עוצמת הפגיעה שפגם זה -על"

. עוד נפסק, כי (42" )עמ' הבסיסיים של משטרנו החוקתי המונחים ביסוד הליך החקיקה

"מגבילה אותו רק לפגמים קשים  -" פגם היורד לשורש ההליךהפרשנות שניתנת למושג "

החקיקה במשטרנו ונדירים שיש בהם פגיעה קשה וניכרת בעקרונות היסוד של הליך 

כי באופן ברור באופן כללי נקבע על ידי בית המשפט הנכבד (. 42" )עמ' הפרלמנטרי והחוקתי

של חוק ההסדרים )שבו דובר שם(  ומסוג אין בעצם העובדה שמדובר בהליך חקיקה מזורז

 כשלעצמה כדי להביא להכרזה על בטלותו של חוק. 
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הם מהווה פגיעה במשטר החוקתי, ועל כן בהידרשו לעקרונות הספציפיים שפגיעה קשה ב .38

עשויה להקים עילה להתערבות שיפוטית בהליך החקיקה, קבע בית המשפט הנכבד כי עם 

את עקרון הכרעת הרוב; את עקרון השוויון הפורמאלי )שלפיו למנות "עקרונות אלה ניתן 

)שלפיו  הכנסת(; את עקרון הפומביות; את עקרון ההשתתפות-"קול אחד לכל אחד" מחברי

 (. 43 " )עמ'כנסת יש זכות להשתתף בהליך החקיקה(-לכל חבר

בעניין מגדלי  . ביחס אליו נקבעעקרון ההשתתפותטענות העותרים בענייננו ממוקדות ב .39

הכנסת -עקרון ההשתתפות בהליך החקיקה מחייב הליך חקיקה שבו תינתן לחברי" כי העופות

הגשמתו של עיקרון זה (. 50" )עמ' וקאפשרות מעשית לגבש את עמדתם בקשר להצעת הח

אפשרות לחברי הכנסת לנכוח פיזית בדיוני מליאת הכנסת או הוועדה, אינה מתמצה במתן 

אפשרות אמיתית, רצינית והוגנת לחברי הכנסת לעיין ולדון, להעיר אלא דורשת מתן "

גיה שעל הכל על מנת שיהיה סיפק בידם לגבש עמדה מושכלת בסו –ולהאיר, לשאול ולשקול 

עניין ; להלן: 6.8.17, פס"ד מיום קוונטינסקי נ' כנסת ישראל 10042/16" )ראו בג"ץ הפרק

שנדון בהרכב מורחב של חמישה שופטים )בקשה שהגישה  ,קוונטינסקי בעניין(. קוונטינסקי

בדעת הרוב, מפי כב' השופט , נקבע המדינה לקיום דיון נוסף בפסק הדין עדיין תלויה ועומדת(

 ביחס לעקרון ההשתתפות כי: ,סולברג

מנת להביא להתערבות שיפוטית בהליך החקיקה אין די -כפי שקבענו לעיל, על"
בהוכחת פגיעה בעקרון יסוד של הליך החקיקה, כגון עקרון ההשתתפות, אלא יש 

כן אף אם יוכח כי הליך החקיקה -להצביע על פגיעה קשה וניכרת באותו עיקרון. על
הכנסת לגבש עמדה -דיון מעמיק וממצה ופגע ביכולתם של חברימנע קיומו של 

מבוססת לגבי כל אחד מהנושאים המופיעים בהצעת החוק, אין די בכך כדי להצדיק 

[(. 22] זאבי נ' יושב ראש הכנסת 6124/95התערבות שיפוטית )ראו והשוו בג"ץ 
שבהם קשה לכאורה להעלות על הדעת מה יהיו המקרים הקיצוניים, אם בכלל, 

היקף הנושאים בהצעת החוק יהיה כה רב, והליך החקיקה יהיה כה מזורז, עד כי 
הכנסת כל אפשרות מעשית לדעת על מה הם -יהיה מקום לקבוע כי נשללה מחברי

מצביעים. רק במקרים קיצוניים ונדירים כאלה, אשר נקווה כי במציאות 
כי נשללה למעשה  הפרלמנטרית שלנו אינם צפויים, לא יהיה מנוס מן המסקנה

לגבש את עמדתם בקשר להצעת החוק, וכי יהיה  כל אפשרות מעשיתהכנסת -מחברי
  בעקרון ההשתתפות בהליך החקיקה" בפגיעה קשה וניכרתמדובר 

 (. ההדגשות במקור)

. המשיבים גם סבורים פגם לא נפלהליכי החקיקה של החוק בבענייננו, המשיבים סבורים כי  .40

בהליכי לטענתם ותרים, המקפידים להאיר כל מום ופגם שמצאו כי אף למקרא דברי הע

הן הפגמים הנטענים בהליכי החקיקה רחוקים מאוד מהמבחן שנקבע החקיקה, ניכר כי 

 כחודש וחצי. הליכי החקיקה של החוק נמשכו קוונסטינסקי בעניין הןו העופות מגדליבעניין 

 ןנבחשל ועדת החוקה, חוק ומשפט. כל סעיף בהצעת החוק  עשר ישיבותונפרשו על פני 

אף הכניסה שינויים מסוימים בהצעת החוק. והוועדה ועדת החוקה חברי ידי -בקפדנות על

לחברי הכנסת ניתנו הזדמנויות רבות לקרוא את הצעת החוק, לגבש את עמדתם לגביה 

כל  חברי הכנסתמה נשללכאילו הטענה ולהעיר את הערותיהם, והמשיבים סבורים כי 

, תלדעת על מה הם מצביעים, עד כדי פגיעה קשה וניכרת בעקרון ההשתתפואפשרות מעשית 

  .בעליל היא טענה מופרכת
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שאף העותרים אינם חולקים על כך שהדיון בחוק בוועדת החוקה של הכנסת מהעתירה נראה  .41

ואינם מצטטים בקצרה היה ממושך וענייני. כנראה שמסיבה זו הם מזכירים את הדיון הזה 

אותו. העותרים טוענים כנגד החלטת ועדת הכנסת המתעדים  אלפי עמודי הפרוטוקולמ

, החלטה לקבוע סדרי דיון מיוחדים להצבעה על הצעת החוק בקריאות השנייה והשלישית

ידי בית המשפט -שלטענתם אינה סבירה בעליל, באופן המחייב התערבות בהחלטתה על

 ענו כי דין טענה זו להידחות.המשיבים יט. הנכבד

הדיון בהצעת החוק נעשה בהתאם לכל פרטי הפרוטוקול, ללא סטייה מתקנון  ראשית נציין כי .42

מתבססת על ההנחה טענת העותרים , הכנסת ובהתאם להחלטת ועדת הכנסת. שנית

, התמוהה ש"עקרון ההשתתפות" ממוקד בקריאות השנייה והשלישית במליאת הכנסת

)בענייננו  במליאה הכנסת המכינה את הצעת החוק להצבעה וועדה שלבהנערכים בדיונים ולא 

הנחה זו אינה נכונה. במסגרת ההכנה של הצעת חוק בוועדות הכנסת . ועדת החוקה( -

מתקיים דיון מקיף ומקצועי בכל הצעת חוק, ובמסגרת זו ניתנות לנציגי כל סיעות הכנסת 

להתייחס להצעת החוק ולגבש את דעתם ביחס ולכל חברי הכנסת החפצים בכך הזדמנות 

אליה. ממילא, כיוון שהעתירה מתמקדת בדיוני מליאת הכנסת בלבד, ומתעלמת לחלוטין 

חלקית התמונה העולה ממנה היא תמונה בוועדת החוקה, הארוכים שהתקיימו מהדיונים 

 דין העתירה בהקשר זה להידחות. , וומעוותת

התקיים במליאת הכנסת בעת הקריאה שאף הטענות הנוגעות לדיון למעלה מן הצורך,  .43

. דיון זה, למרות שהיה תחום בזמן, היה דיון מעמיק דינן להידחות. -השנייה והשלישית 

ולכל הפחות הבנתם של חברי הכנסת, עמודים, משקף את  83פרוטוקול הדיון, הנפרש על פני 

 לו.שהמשמעויות את המוצע בחוק ו את ההסדר -את ההזדמנות שניתנה להם להבין  -

אין חולק שהליכי החקיקה של החוק היו זריזים, כפי שמתבקש מטיבו של החוק, מחשיבות  .44

כי  ידוע. בקורונה קחיוניותו לשם מתן כלים למאבמו מדחיפותו ,הנושא שהוא מסדיר

הצליחה הכנסת לדחוס את כל הליכי החקיקה  ואף שלא במצב חירום, ,במקרים מסוימים

הליך החקיקה ארך יותר מחודש וחצי, ואין  בענייננו. לפרק זמן של יום אחד בלבדשל חוק 

כל פגם בכך שנוכח דחיפות העניין, ועדת הכנסת החליטה לקיים את הקריאות השנייה 

 והשלישית בצורה מרוכזת, בדיון שמתכונתו נקבעה מראש.

ביותר  ון באופן מקיף ועניינינמשך כחודש וחצי לערך, ניד החקיקה כאמורהליך  -לסיכום  .45

ברוב של  - ולבסוף ,בעקבות הדיונים הצעת החוק שונתה ותוקנה בחלקה, בוועדת החוקה

 נעשה באופן מהיר כל זאת .הושלמה מלאכת החקיקה והחוק נכנס לתוקף -חברי כנסת 

בהליך כלשהו מטיל פגם שאינו מקצועי ומקיף באופן , כפי שמתחייב מטיב העניין, אך יחסית

בעניין מגדלי ההלכה שנקבעה כי נזכיר,  החקיקה, ודאי שלא פגם היורד לשורשו של הליך זה.

כי דוקטרינת "הליך היא , בעניין קוונטינסקי גם עליה חזר בית המשפט הנכבדש, העופות

הישראלי, וכי התערבותו  אינה חלה במשפט כעילת התערבות שיפוטית החקיקה הראוי"

בשל פגיעה חמורה ב"עקרון רק תהיה בשל פגם בהליכי החקיקה כנסת בחקיקה ראשית של ה

 ההשתתפות", דבר שלכל הדעות לא אירע בעניינו של חוק הסמכויות המיוחדות.
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 יסוד: הממשלה-לחוק 38החוק אינו סותר את סעיף 

 :)בנוסחם העדכני( לחוק, שזו לשונם 2-3מכוונת כנגד סעיפים של העותרים השנייה טענתם  .46

 הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה. 2"

שוכנעה הממשלה כי יש סיכון ממשי להתפשטות רחבה של נגיף הקורונה    )א(
ולפגיעה משמעותית בבריאות הציבור ובשל כך מתחייב לנקוט פעולות 
מכוח הסמכויות הקבועות בחוק זה, רשאית היא להכריז על מצב חירום 

הממשלה כאמור אלא לאחר שהובאו בפניה בשל נגיף הקורונה; לא תכריז 
 עמדת שר הבריאות וחוות דעת מקצועית מטעם משרד הבריאות בעניין.

הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה תונח על שולחן הכנסת ותוגש    )ב(
לוועדת החוקה בצירוף נימוקים והתשתית העובדתית שעמדה בבסיס 

 החליטה עליה.ההחלטה, סמוך ככל האפשר לאחר שהממשלה 

הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה תפורסם ברשומות ותיכנס לתוקף     )ג(
 עם פרסומה.

הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה תעמוד בתוקפה לתקופה  (1) )ד(
שתיקבע בה בהתחשב בהתפשטות הצפויה של נגיף הקורונה 

 ימים; 45תעלה על בישראל, ושלא 
לאחר שקיבלה את אישור ועדת החוקה, להאריך  הממשלה רשאית, (2) 

ימים כל  60את תוקפה של ההכרזה לתקופות נוספות שלא יעלו על 
 אחת;

בקשה להארכת הכרזה על מצב החירום תובא בפני ועדת החוקה  (3) 
 לפחות חמישה ימים לפני תום תקופת ההכרזה;

א יושב לא קיבלה ועדת החוקה החלטה עד תום תקופת ההכרזה, יבי (4) 
ראש הכנסת את הבקשה האמורה להצבעה בכנסת בהקדם 

האפשרי, ולכל המאוחר עד תום שבעה ימים מתום תקופת ההכרזה, 
וההכרזה תוארך עד תום התקופה האמורה או עד למועד ההצבעה 

 בכנסת, לפי המוקדם.
 

 ביטול הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה. 3
דיקות את ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף חדלו להתקיים הנסיבות המצ  )א(

 הקורונה, תבטל הממשלה את ההכרזה.
הכנסת רשאית להחליט לבטל את ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף  (1) )ב(

 הקורונה;

( תתקבל לפי המלצת ועדת החוקה, על 1החלטה כאמור בפסקה ) (2) 
חברי הכנסת שתוגש בכתב אל יושב ראש  30בסיס בקשה של 

 בקשת הביטול(; –ואל ועדת החוקה )בסעיף זה  הכנסת

ועדת החוקה תדון בבקשת הביטול בהקדם האפשרי ותביא את  (3)  
 המלצתה לאישור הכנסת;

החליטה ועדת החוקה להמליץ לכנסת לאשר או לדחות את בקשת     (4)  
הביטול, תעביר את המלצתה ליושב ראש הכנסת שיכנס את הכנסת 

האפשרי; לא קיבלה ועדת החוקה החלטה לדיון בהמלצה בהקדם 
בבקשה בתוך שבעה ימים מיום שהוגשה לה, יכנס יושב ראש 

 הכנסת את הכנסת בהקדם האפשרי לדיון בבקשת הביטול;

הודעה על קיום הדיון במליאת הכנסת תימסר לחברי הכנסת לא  (5)  
 יאוחר מיום לפני הדיון.

 פרסומו."מות וייכנס לתוקף עם ביטול ההכרזה לפי סעיף זה יפורסם ברשו )ג(
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שכן הם  )א( לחוק היסוד,38סותרים את סעיף לחוק  3-ו 2כי סעיפים  יםטוענ יםרתהעו .47

מצב חירום להכריז על מצב חירום בשל נגיף הקורונה )להלן:  ממשלהה מסמיכים את

ם לפיו ככלל הסמכות להכריז על מצב חירו בחוק היסוד(, וזאת בניגוד להסדר הקבוע קורונה

לטענת העותרים זהו הפגם החוקתי העיקרי  (.שעת חירום חוקתית)להלן:  לכנסתנתונה 

חוק הסמכויות המיוחדות הינו בלתי חוקתי בעיקר לעתירה(: " 110בחוק, וכדבריהם )בסעיף 

בגלל שהוא נכשל בסוגיה החוקתית החשובה ביותר: זהות הגוף השלטוני אשר מוסמך להכריז 

 ".על מצב חירום מיוחד

 ., ודינה להידחותלעמדת המשיבים, כפי שנבהיר מייד, טענה זו אינה נכונה כלל .48

ידי -נעשתה עלההכרזה על מצב חירום קורונה הטענה לעת הזו תיאורטית כיוון ש -ראשית  .49

ביום תחילתו של חוק זה יראו כאילו ניתנה הכרזה על מצב לחוק קובע כי " 51סעיף  .הכנסת

ידי -". סעיף זה נחקק כמובן עלימים 45-)א(, שתוקפה ל2לפי סעיף חירום בשל נגיף הקורונה 

את ההכרזה הראשונה היא שהכריזה קיקה מלא, ומשמעותו היא שהכנסת הכנסת בהליך ח

 על מצב חירום קורונה מכוח החוק. 

(, כל הארכה של מצב חירום קורונה טעונה אישור מוקדם של ועדת 4)-(2)ד()2בהתאם לסעיף  .50

נסת או אישור של מליאת הכנסת, בהתאם להסדר המפורט בחוק. ואכן, בחלוף החוקה של הכ

לחוק ביקשה הממשלה להאריך את ההכרזה  51תקופת ההכרזה הראשונה שנקבעה בסעיף 

לתקופה נוספת והביאה את ההארכה לאישורה המוקדם של ועדת החוקה של הכנסת. לאחר 

הודעה על הארכת  6.9.20ומות ביום שהתקבל אישור ועדת החוקה של הכנסת, פורסמה ברש

(, 6.9.20, מיום י"ז באלול התש"ף )9082תוקפה של ההכרזה על מצב חירום קורונה )ראו: י"פ 

ואף להארכה זו התקבל , 3.1.21עד ליום מצב החירום הוארך מאז פעם נוספת,  (.8630עמ' 

, מיום 9197י"פ  )ראו: 3.11.20אישורה של ועדת החוקה של הכנסת מראש, בישיבתה מיום 

 .(920(, עמ' 5.11.20י"ח בחשוון תשפ"א )

)א( לחוק, לפיה הממשלה מוסמכת להכריז על מצב חירום קורונה ללא אישור 2הוראת סעיף  .51

ועדה של הכנסת, רלוונטית אפוא רק למקרה שבו מצב החירום הנוכחי מכוח החוק יפקע או 

תוביל להפסקת הצורך בהפעלת יבוטל, מן הסתם בעקבות דעיכה של התפשטות המגפה ש

על מצב  מידיתסמכויות מכוח החוק, ולאחר מכן תחול החמרה פתאומית שתחייב הכרזה 

, ובתנאי שהדבר יתרחש בתקופת תוקפו של החוק, קורונה. במקרה כזהבגין מגיפת החירום 

ימים. הכנסת תהא  45תהא הממשלה מוסמכת להכריז על מצב חירום קורונה לתקופה בת 

ועדת מראש של ת לבטל את מצב החירום, וכל הארכה של מצב החירום תדרוש אישור רשאי

 51ידי הכנסת במסגרת סעיף -מליאת הכנסת. לעת הזו, מצב החירום נקבע עלשל החוקה או 

, ועדה מוועדות הכנסת שנקבעה לכךואף הארכות תוקפה של הכרזה זו אושרו על ידי לחוק, 

דין טענות  ,ממילארכת תוקף ההכרזות בהתאם לחוק. ואישור זה הוא תנאי הכרחי להא

 העותרת להידחות.
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בחוק היסוד להתקין תקש"ח מהווה הסדר שלילי, טענת העותרת כי ההסמכה  -שנית  .52

חוק היסוד מסמיך  אין לה על מה לסמוך.המונע מהמחוקק להסדיר בחקיקה מצבי חירום, 

בכפוף ד )ולהפעיל סמכויות נרחבות מא, חוקתית חירוםשעת את הממשלה, בעת שהוכרז על 

על הוראות לקבוע תקנות שעת חירום הגוברות לחוק היסוד( ואף  39בלות המנויות בסעיף למג

אפשר התמודדות עם המ מעוצב באופןהזהו הסדר כללי ורחב . של הכנסת חקיקה ראשית

כנס הכנסת אינה יכולה להת םמצב חירום שנסיבותיו לא ידועות מראש ובתנאים שבה

המדינה תושבי סמכויות הנדרשות להגנת המאפשרים שימוש בספציפיים חוקים ולחוקק 

רסים החיוניים שלה. הסדר חריג זה, שמשך תוקפו המרבי מוגבל לשלושה חודשים, והאינט

והשימוש בו מוגבל למצבים שבהם הוא נדרש. בוודאי שאין הוא שולל  ,הסדר ממצהאינו 

מסגרת מגבלות חוקי היסוד, להקנות קקת הפועלת באת כוחה, כרשות המחו מהכנסת

לממשלה סמכויות פרטניות בהקשר מסוים שבו הן נדרשות, גם אם היא מחליטה לכנותו 

 בתואר "מצב חירום".

מטענות פך יההדווקא ובהתאם לפסיקת בית המשפט הנכבד, יתר על כן, לעמדת המשיבים  .53

הסדרים יש להעדיף ככל הניתן כי הכנסת תחוקק גם בשעת חירום, הוא הנכון. העותרים 

לפגוע בזכויות יסוד, ככל סמכויות ספציפיות בחקיקה ראשית תעניק לממשלה ספציפיים ו

. הכנסת מוסמכת לקבוע, בחקיקה ספציפית, מנגנונים ייעודיים של הכרזה על נדרששהדבר 

ם המותנות באותה סמכויות חירוולהסמיך את הממשלה לנקוט במצב חירום לצורך מסוים 

בענייננו, הכנסת החליטה להתנות את הפעלת הכרזה, ללא זיקה למנגנון הקבוע בחוק היסוד. 

ידי הממשלה, וזאת כדי להוסיף -נוספת על מצב חירום עלבהכרזה הסמכויות מכוח החוק 

 . בבואה להשתמש בסמכויות מכוח החוקדרכה של הממשלה על משוכה 

נוספים חוקים ספציפיים למצוא בחקיקה הישראלית דוגמאות ל ניתן, ואכן, בדומה לחוק זה .54

מסמיכים את הממשלה או שר משריה להכריז על שעת חירום לעניין מסוים ומעניקים אשר 

המסוימת, וזאת בשונה מההכרזה  בתקופת שעת החירום ומתוחמות להם סמכויות מיוחדות

 . לחוק היסוד 38הקבועה בסעיף 

השר לביטחון , רשאי 1971-תשל"אהלפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, ב 90כך למשל, לפי סעיף 

להכריז על אירוע חירום אזרחי, ומכוחה של הכרזה זו מוקנות סמכויות רבות הפנים 

 מסוג זה, כפי שמוגדר באותו פרק. למשטרת ישראל לשם טיפול באירוע 

המסמיך את , 1951-תשי"אהג לחוק ההתגוננות האזרחית, 9נוספת מצויה בסעיף  הדוגמ

לגורמי צבא שהוסמכו מוענקות וקובע כי במצב זה  הממשלה להכריז על מצב מיוחד בעורף

 .נדרשותסמכויות רבות לפיו 

דוגמאות אלה הן רק המרכזיות מבין המקרים שבהם הכנסת מצאה לנכון לקבוע הסדרים 

קבעו סטטוטוריים ממוקדים של סמכויות חירום חריגות המותנות בהכרזות ממוקדות שנ

לאותו עניין. זאת, בצד הסמכות הכללית להכריז על שעת חירום חוקתית, המעוגנת בחוק 

היא  ,הנעשית על ידי הכנסת חקיקה כזאת בניגוד גמור לטענות העותרים, דווקא היסוד.
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ובוודאי שאין בה סתירה הדרך העדיפה והנדרשת להתמודדות עם מצב חירום קונקרטי, 

 וכך נעשה במקרה דנן.שלה, יסוד: הממ-לחוק 38לסעיף 

מכוח חוק חוקתית המוכרזת אין כל מקום להשוות בין שעת חירום  -ועיקר  -שלישית  .55

טענת העותרים, כי . מכוח החוק דנן המוכרזקורונה בגין מגפת ההיסוד לבין מצב חירום 

קורונה בדרך בשל מגפת ההמחוקק אינו רשאי להסמיך את הממשלה להכריז על מצב חירום 

שונה מהדרך הקבועה בחוק היסוד להכרזה על שעת חירום מכוחו, מבוססת על השוואה 

מדובר בשני מושגים משפטיים שונים, ובמידה למעשה ההסדרים. אולם מוטעית בין שני 

  מסוימת תכליתם אף הפוכה.

 ושבהן היא מעניקה לעצמה בהתאם לחוק היסוד, שעת חירום שמתקינה הממשלה תקנות .56

הן חריג במבנה החוקתי הדמוקרטי ומהוות רע הכרחי  ,סמכות לגבור על חקיקה ראשית

הנובע מחוסר היכולת לצפות מראש את מגוון הסמכויות הדרושות למדינה לשם התמודדות 

והמשיבים אינם חולקים על כך  העותריםעם מצבי חירום אקוטיים ומפתיעים. לעומת זאת, 

 חקיקהדרך  אהי ם מצב חירוםע התמודדותמשלה לשם סמכויות למ הענקתלשדרך המלך 

שמתקיים בוועדה  שקוף ציבורי בדיון המתגבשת, קונקרטיתו פרטנית, של הכנסת ראשית

ערב מחוסר ברירה שננקטה לדרך זאת בניגוד  .הנבחרים בבית קריאות בשלוששל הכנסת ו

סמכויות מיוחדות חוק נחקק התקנת תקנות שעת חירום. על כן של  דרך -חקיקת החוק 

  ., הצועד בדרך זוכמוסבר לעיל

 :בעניין עדאלהכך נקבע לאחרונה בפסק הדין  .57

"העותרים והמשיבים, כאחד, תמימי דעים כי "דרך המלך" לקידום יעדיה 
התחיקתיים של הממשלה, אף במצב חירום, היא בחקיקה ראשית של הכנסת, ככל 

חירום... זאת, משום שהשימוש שהדבר ניתן, ולא באמצעות התקנת תקנות שעת 
באמצעי זה של התקנת תקנות שעת חירום יש בו פגיעה בעקרון הפרדת הרשויות 

 ובעיקרון שלטון החוק המהותי...
עמדה עקרונית זו באשר לעדיפות שיש ליתן למסלול החקיקה הראשית, עוגנה 

קה בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה בהן נקבע כי "כל אימת שניתן לפנות לחקי
חירום. הסמכות להתקין -פני התקנת תקנות שעת-רגילה, יש להעדיף דרך זו על

חירום, דווקא משום שהיא רחבה וקיצונית כל כך, מחייבת ריסון -תקנות שעת
( חקיקת 60.012) 2.3.100עצמי" )הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הנחיה מס' 

. בהינתן עמדה עקרונית ((9.11.2003, עדכון: 1.11.1985נוהל והנחיות ) -משנה 

וביום  1.4.2020זו, אף פנה היועץ המשפטי לממשלה אל ראש הממשלה ביום 
והדגיש בפניו כי משעה שהוקמו ועדות הכנסת "חובה על הממשלה,  6.4.2020

בהתאם להוראות החוק וההלכה הפסוקה, לקדם את יעדיה התחיקתיים ככלל 
עמד על כך שיש לפעול באופן באמצעות מסלול החקיקה הרגיל שבכנסת", וכן 

דחוף לקידום חקיקה ממשלתית בנושאים הטעונים הסדרה חקיקתית, חלף תקנות 
שעת החירום שאושרו, על מנת להימנע מן הצורך בהתקנת תקנות שעת חירום 

 חדשות.
. עמדתו זו של היועץ המשפטי לממשלה עולה בקנה אחד עם עיקרון החוקיות 4

 בעו כי:עליו עמד בית משפט זה בקו
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"מקום שבו קיימת אפשרות של חקיקה סדירה ומהירה על ידי הכנסת, חייבת 

סמכות החקיקה של הרשות המבצעת לסגת מפניה, שהרי באורח עקרוני יש 
להיזקק לסמכות של חקיקה לשעת חירום רק כאשר אין אפשרות להמתין עד 

ממשלת פורז נ'  2994/90לקיומם של הליכי החקיקה של הכנסת." )בג"ץ 
 (.1990) 321, 317( 3ישראל, פ"ד מד)

 והוא הוסיף וקבע:
כן, ניתן להתקין תקנות שעת חירום, רק כאשר מתקיימות נסיבות -כי-"הנה

חירום מיוחדות אשר מצדיקות את הסטייה החמורה מעקרון הפרדת הרשויות 
ומעקרון שלטון החוק המהותי. אכן, הטעם המונח ביסוד השימוש במכשיר 

פן זה הוא, שעלולות להיווצר נסיבות המחייבות פעולה דחופה מטעם דו-יוצא
 (."   778הממשלה." )עניין פריצקי, בעמ' 

תקנות שעת חירום מכוח ת התקנבצורה ברורה ביותר את המובן מאליו:  מבטא הציטוט לעיל .58

 במעמדה של הכנסת פוגעאשר  ,יוצא דופןמעשה ידי הממשלה היא -על חוק היסודל 39סעיף 

ייעודי שנחקק בחוק  הנדרש לשעת החירוםההסדר לעומת זאת, קביעת  .בהפרדת הרשויותו

. תועלתו של חוק ייעודי שראוי לילך בה דרך המלךהיא בידי הכנסת בשלוש קריאות היא 

מתווה מראש את המסמיך התקנת תקנות דינמיות לפי צרכי השעה, אינה רק בכך שהוא 

נות שיפגעו בזכויות היסוד, אלא גם בכך שהוא שיקול הדעת של הממשלה בהתקנת התק

אין על רקע זה,  אם בדיעבד.בין אם מראש ובין , תקנותההתקנת מאפשר לכנסת לפקח על 

, : הממשלהיסוד-חוקחוק סמכויות מיוחדות עומד בסתירה לכי  את טענת העותרים לקבל

סמכויות המסמיכה את הממשלה להפעיל הוא נועד ליצור מסגרת נורמטיבית  -פך ילהאלא 

וזאת עם התפשטות הנגיף בישראל, גמישה ומהירה התמודדות לצורך הנדרשות מיוחדות 

ומבלי להזדקק  ,ראוי , תוך מתן אפשרות לפיקוח פרלמנטריבהתאם לצרכי השעה המשתנים

 .לכלי הפוגעני של התקנת תקנות שעת חירום

ידי הכנסת מכוח חוק -חוקתית, המוכרזת עלחירום בפועל, קיימים הבדלים רבים בין שעת  .59

 :ידי הממשלה מכוח החוק דנן-היסוד, לבין מצב חירום קורונה, המוכרז על

חוק היסוד אינו מגביל את הכנסת בטיב מצב החירום הדורש  - באשר לשעת חירום חוקתית

של הכרזה על שעת חירום חוקתית, ומסמיך אותה לעשות זאת אם "קיים במדינה מצב 

חירום". למעשה, כידוע, שעת החירום החוקתית הוכרזה לראשונה עוד בימי ראשית המדינה, 

תקנות ומאז ועד היום היא הוארכה מעת לעת. בעקבות ההכרזה, הממשלה רשאית להתקין 

כדי להגן על המדינה, ביטחון הציבור וקיום האספקה " -למטרות רחבות  שעת חירום

כוחן . לפסק הדין( 6, פסקה עניין עדאלה; עניין פריצקי)ראו:  והשירותים החיוניים"

כוחן יפה לשנות כל חוק, להפקיע "שכן הוא חריג ביותר,  תקנות שעות חירוםשל המשפטי 

זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים, וכן להטיל או להגדיל מסים או תשלומי חובה אחרים, 

 לחוק היסוד(.)ג( 39" )סעיף והכל זולת אם אין הוראה אחרת בחוק

היא שונה לחלוטין.  קורונהבגין מגפת הלמצב חירום לעומת זאת, ההסדרה שבחוק באשר 

 -בסוג אחד ספציפי של מצב חירום הממשלה מוסמכת להכריז על מצב חירום קורונה רק 

כי יש סיכון ממשי להתפשטות רחבה של נגיף הקורונה ולפגיעה משמעותית אם שוכנעה "
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", ורק של כך מתחייב לנקוט פעולות מכוח הסמכויות הקבועות בחוק זהבבריאות הציבור וב

שהובאו בפניה עמדת שר הבריאות וחוות דעת מקצועית מטעם משרד הבריאות לאחר "

בעת שמוכרז מצב חירום קורונה, הממשלה מוסמכת להתקין )א( לחוק(. 2" )סעיף בעניין

מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בקרב אם שוכנעה כי הדבר דרוש לשם רק "תקנות מכוח החוק 

. "הציבור וצמצום התפשטותו, צמצום היקף התחלואה או הגנה על אוכלוסיות בסיכון

מטבע , שחקיקת משנהכל של כמעמדה הוא אלה תקנות מעמדן של ואחרון, וזה אולי העיקר, 

 .ראשית קיקהחאין בכוחן לגבור על  ח חוק היסוד,וובשונה מתקנות שעת חירום מכ ,הדברים

ומגביל את תוכנן  במסגרת התקנותהחוק קובע בצורה מסודרת אילו הגבלות ניתן לקבוע 

 .בדרכים רבות

מקום לגזור גזרה שווה בין שעת חירום חוקתית לבין מצב חירום כל ניכר אפוא כי אין  .60

לבין תקנות  חוק היסודל 39סעיף מכוח המותקנות  תקנות שעת חירוםקורונה, ובין 

אלו מאלו  השוניםמדובר בשני הסדרים  .הסמכויות המיוחדות כוח חוקמהמותקנות 

כי חוק היסוד מונע  יםבמאפיינים רבים משמעותיים. אין כל יסוד אפוא לטענת העותר

מהכנסת לחוקק חוק המעניק לממשלה סמכויות מסוימות במצבי חירום ספציפיים, כפי 

ההסדר הקבוע  :פךילה. וכי חוק סמכויות מיוחדות סותר את חוק היסוד ,שאכן נעשה בעבר

מגדיר את תפקידה של הכנסת כרשות המחוקקת, משקף הסמכויות המיוחדות בחוק 

של הבכיר ומשמר את מעמדה  בביצוע החוק ןוגבולותיה את סמכויות הממשלהבמפורש 

ע להתקנת התקנות מכוח , הן בנוגע להכרזה עצמה והן בנוגהכנסת כמפקחת על הממשלה

 . החוק

חוקית, -הוא הוראה חוקתית על)א( לחוק היסוד 38עיף ס כיטוענים העותרים נסכם אפוא:  .61

ידי הכנסת בלבד, ואין היא ניתנת לשינוי באמצעות חוק -הקובעת כי שעת חירום תוכרז על

ם אופן את אינו סותר בשוסמכויות מיוחדות חוק כאמור רגיל. טענה זו נכונה כמובן, אולם 

שעת חירום חוקתית מכוח חוק היסוד ומצב חירום קורונה לעיל, חוק היסוד. כפי שפורט 

שונות במסגרתם המופעלות מכוח החוק הם מושגים שונים לחלוטין, וגם סמכויות הממשלה 

או פוגעים בהן, )א( 38מהוראותיו של סעיף אינם משנים כלל לחוק  3-ו 2סעיפים לחלוטין. 

לצורך התמודדות עם  -שהוא ראוי יותר מבחינה חוקתית  -ים מתווה ייחודי קובעאלא אך 

במתווה זה, השונה מהותית  .נוצר עקב מגפת הקורונהשוהממושך ד מצב החירום המיוח

מהמתווה הקבוע בחוק היסוד, נקבעו הסדרים שונים בכל התחומים הקשורים למצב 

שונה על מצב חירום. אין בכך כל פגם החירום, ובין השאר נקבע מנגנון שונה להכרזה הרא

 ודין טענות העותרים להידחות. 
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 בחוק לממשלהשהוענקו היקף הסמכויות 

לממשלה בחוק עולה כדי הוענקו טענה נוספת של העותרים היא כי היקף הסמכויות אשר  .62

-)ה( לחוק39סעיף  הוראת מפר אתעקרון הפרדת הרשויות ועקרון שלטון החוק, וכן  הפרת

נתאר להלן את טענות העותרים ואת המענה שיש ליתן להן לעמדת . הממשלה יסוד:

 המשיבים.

לחוק מפר את  4כי ההסדר הקבוע בסעיף טענתם הראשונה של העותרים בהקשר זה היא  .63

 מכוחן יופעלו ולא חירום שעת תקנות יותקנו לאלפיה: " ,לחוק היסוד)ה( 39הוראת סעיף 

טענה זו מסתמכת על ". זאת מחייב החירום שמצב במידה אלא, וסמכויות אמצעים, הסדרים

מכוח החוק הן תקנות שעת חירום. המותקנות כאילו תקנות  -ההנחה שכבר הוזכרה לעיל 

אין בכוחן להתגבר " שכן תקנות שעת חירום"אינן כלל תו של דבר, התקנות מכוח החוק ילאמ

 לל אינו חל עליהן. )ה( לחוק היסוד כ39ממילא סעיף על כן ו ,על חקיקה ראשית

מכוח החוק צריכות המותקנות אין חולק על כך שתקנות  -מכל מקום, מבחינה מהותית  .64

משנה בהתאם -החלות על חקיקתהרגילות מידתיות ולעמוד בכל המגבלות סבירות ולהיות 

בנוסף למגבלות שמטיל המשפט המינהלי על התקנת המינהלי.  המשפט כללילחוקי היסוד ול

מגבלות נוספות, צריכות גם לעמוד ב מכוח חוק הסמכויות המיוחדות התקנותת, תקנות רגילו

)א( לחוק, הקובע כי התקנתן יכולה להיעשות רק אם הממשלה 4סעיף פרטניות, שנקבעו ב

שוכנעה כי הדבר דרוש לשם מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור וצמצום "

והממשלה מוגבלת בכך , "וכלוסיות בסיכוןהתפשטותו, צמצום היקף התחלואה או הגנה על א

הכול רק לתקופה ובמידה הדרושות לצורך השגת המטרות האמורות, לאחר שנשקלו ש"

הוא  חוק סמכויות מיוחדות". חלופות להשגתן, הפגיעה בזכויות וההשפעות על המשק

המסגרת הנורמטיבית המסמיכה את הממשלה לנקוט בפעולות שונות לצורך התמודדות עם 

ובכלל , המינהלי כללי המשפטהתפשטות מגפת הקורונה, אולם אופן הפעלת הסמכות כפוף ל

לנסיבות , וכן )א( לחוק4ת הקבועה בסעיף הן הקונקרטיהכללית ו , הןלחובת המידתיותזה 

מהממשלה  מעצם מהותו מונעאין כל יסוד לטענה שהחוק עצמו העובדתיות המשתנות. 

 דין הטענה להידחות. לקבוע תקנות מידתיות, וממילא 

וכי  טענתם השנייה של העותרים היא כי החוק הוא "מסגרת הסמכה פורמלית" בלבד .65

בחוק הסמכויות המיוחדות הכנסת למעשה מתפרקת מתפקידה זה על ידי העברה סיטונאית "

של סמכויות חקיקה לרשות המבצעת, הזהה בהיקפה ובתוכנה לסמכויות שהופעלו תחת 

, שגויה מיסודה . המשיבים סבורים שאף טענה זולעתירה( 119סעיף " )משטר התקש"ח...

 . ועיון קצר בחוק ילמד כי אין לה בסיס

ואינו מאפשר  הסמכה פורמלית בלבדמסגרת מהווה בניגוד לטענת העותרים, החוק אינו  .66

לממשלה לפעול ככל העולה על רוחה. למעשה, מעטים החוקים הקובעים מסגרת הסמכה כל 

אלא מסמכויותיה, לא התפרקה הכנסת ויורדים לרזולוציות כל כך גבוהות.  ,כך מפורטת

פעלה בהתאם להן: קבעה בחוק באופן מפורט ומדויק מהן הפעולות שיכולה הממשלה לנקוט 
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 באופן ראוי לצורך המלחמה בנגיף הקורונה, וקבעה מנגנונים המשמרים את יכולתה לפקח 

  .על פעולות הממשלה

נעוץ שהיה לפני חקיקתו החוק לבין המצב חקיקת ההבדל החשוב ביותר בין המצב שלאחר  .67

המאפשרות לממשלה לקבוע תקנות  תקנות שעת חירוםבעצם חקיקת החוק: ההבדל בין 

שאין לבין תקנות מכוח החוק  ואינן נדרשות לאישור פרלמנטריהגוברות על חקיקה ראשית 

קנתן מחייבת אישור פרלמנטרי )של ועדת הכנסת והת בכוחן להתגבר על חקיקה ראשית

, הוא הבדל משמעותי ביותר, ולא ברור מדוע העותרים או של מליאת הכנסת(הרלבנטית 

למעמדה של הכנסת כרשות המחוקקת המרכזי ביטוי החקיקת החוק היא . מתעלמים ממנו

שאית היא רבו , ולסמכותה לקבוע לממשלה את מנעד הכלים ש, העםריבוןכנציגת הו

רשאית באילו עניינים מפרט  . החוקסמכויותיהאופן הפעלת ולהגביל אותה בלהשתמש 

חשובים שהיו ולאינטרסים  יסוד , מעניק הגנה מיוחדת לזכויותתקין תקנותלההממשלה 

התקנות , קובע את מסגרת כוחה של הממשלה ומגביל אותה בהתקנת בעיני המחוקק במיוחד

כאלף עדים על כך שאין מדובר בהסמכה כללית  החוק מעידהשל הפירוט  מידת. האמורות

 גם איזונים ובלמים פנימיים. בין היתרוגמישה, אלא בהסמכה מפורטת ודקדקנית, המכילה 

אכן מעניק לממשלה  חוק סמכויות מיוחדותלצד זאת, אין לכחד כי כפי ששמו מעיד עליו,  .68

הסמכה . לרשות המבצעתו מוענקים הישגרה לא ימי בככל הנראה וחריגים, ש כלים מיוחדים

המגפה מוליכה אותנו בארץ לא זרועה, זו היא ביטוי נוסף לקביעת בית המשפט הנכבד, לפיה "

" במחוזות ובמשעולים חוקיים וחוקתיים שלא שיערו ראשונים ולא חזו גם רואי השחורות

(. לוונטהלעניין ; להלן: 7.4.20, פס"ד מיום לוונטהל נ' ראש הממשלה 2435/20)בג"ץ 

מדינת הסיטואציה שעמה מתמודדת חומרת ייחודיותם של כלים אלה היא נגזרת ישירה של 

על המדינה, על  בהתפשטות נגיף הקורונה על השלכותיה הרחבות מאוד אבקהמ -ישראל 

העותרים טוענים שהחוק היה צריך  .הותושביהמדינה חייהם ושלומם של אזרחי על הכלכלה ו

לואה שתצדיק את הפעלת הסמכויות שבחוק" ואת "היקף המגבלות לקבוע את "רמת התח

רמת הפירוט שדורשים העותרים אינה תואמת  -תו של דבר ישיוטלו על הציבור", אולם לאמ

הגמישות ואת יכולת הפעולה מידת את רמת הפירוט של חוק ראשי, וודאי שאינה תואמת את 

נסיבות התמודדות עם ול התפשטות הנגיףצמצום לכדי לפעול  לממשלההמיידית הנדרשות 

הדרך שבחר בה המחוקק משקפת איזון בין הענקת סמכויות . רבה המשתנות במהירות

לבין הגבלה החיוניות לשם התמודדות גמישה ומהירה עם מצב החירום, נרחבות לממשלה, 

 של הכנסת עלהאפקטיבי ושימור הפיקוח של סמכויות אלה ל אופן הפעלתן שסטטוטורית 

ידי הממשלה. איזון זה הוא ראוי, מתבקש נוכח נסיבות -אופן הפעלת הסמכויות בפועל על

 העניין, ואין כל מקום להתערב בו.

לחוק מפרטים את סמכויות הממשלה בעת מצב חירום ואת התחומים שבהם  6-12סעיפים  .69

רשאית הממשלה להתקין תקנות: הגבלת פעילות במרחב הפרטי, הגבלת פעילות במרחב 

הגבלת , במקומות עבודה ובמקומות הפתוחים לציבורהציבורי, הגבלת פעילויות בבתי עסק, 

אירועים, הגבלת מוסדות חינוך, הגבלת פעילויות רווחה והגבלת פעילויות בתחום התחבורה. 

מהן  -, והחוק מפרט ביחס לכל אחד מהם מפורשכל אחד מתחומים אלה מוסדר בסעיף 



- 20 - 

העותרים מותירים את ומהן ההגבלות על סמכויות אלה. הסמכויות המוקנות לממשלה 

לאיזה תחום הם מתייחסים כאשר מפרטים  םואינ ",תלויות באוויר" ם הכלליותטענותיה

לה אמות מידה וקריטריונים  קבועלממשלה מבלי להעניקה סמכויות הכנסת הם טוענים ש

 ?התקהלויות במרחב הציבוריהסמכות להגביל כוונתם לסעיף המסדיר את : האם ןלהפעלת

כל אחת ? ואולי לסעיף אחר? להגביל אירועיםלסעיף המסמיך את הממשלה שמא כוונתם 

את בחוק והכנסת פירטה  מפורשמהסמכויות הללו, כמו גם סמכויות נוספות, מעוגנת בסעיף 

 וקבעה לה הגבלות וסייגים. שלה מסגרת הסמכות 

די בכך , ולעמדת המשיבים - שאליו הם מכוונים בהיעדר פירוט מצד העותרים באשר לסעיף .70

 - מכוונות להביא לביטול חקיקה ראשית של הכנסתהבלבד כדי להביא לדחייתן של טענות 

 ניטול אנו סעיף אחד כדוגמה להסמכה המפורטת הקבועה בחוק.

לחוק מסמיך את הממשלה להתקין תקנות שיגבילו את הפעילות במרחב הציבורי.  7סעיף  .71

נו מסתפק באמירה כללית זו, אלא מפרט מהן ההגבלות שרשאית הממשלה להטיל: החוק אי

 לעניין הגבלה לרבות, הציבורי במרחב שהייה על או המגורים ממקום יציאה על הגבלה"

 פתיחה על הגבלה", "הציבורי במרחב מרחק שמירת", "אדם של המגורים ממקום המרחק

 שניתנו להוראות בנוגע הציבור יידוע חובת" ומתקנים דומים, "ספורט מתקני של לציבור

 הגורם מאת הצהרה או דיווח מסירת" ו"הקורונה נגיף התפשטות מפני הגנה לשם דין לפי

 ". האחראי

 של למאפיינים לב בשיםהחוק ממשיך ומחייב את הממשלה בקביעת תקנות כאמור, לפעול "

". זאת ועוד; בהסמכת הממשלה להגביל יציאה משותף מרכוש חלק המהווה ציבורי מרחב

פעילויות חשובות )!( שהממשלה חייבת להבטיח את קיומן.  19למרחב הציבורי, החוק קובע 

פעילויות אלה כוללות בין השאר הצטיידות במוצרים חיוניים, קבלת טיפול רפואי או 

תו של דבר, ילאמעוד. סוציאלי חיוני, טיפול חיוני בבעל חיים, תרומת דם, פעילות ספורט ו

 חוקיםבשננקטה ואף חריגה לעומת רמת הפירוט רמת הפירוט של החוק היא גבוהה מאוד, 

אפוא אין  -לטענת העותרים כאילו החוק מהווה "מסגרת הסמכה פורמלית בלבד" אחרים. 

 כל בסיס בחוק עצמו.

 החוק אינו מפר את כלל ההסדרים הראשוניים

המסמיך את  ,)א( לחוק4סעיף ובה לטענתם הקודמת, היא כי טענה נוספת של העותרים, הקר .72

, מפר את עקרון ההבחנה בין המטילות מגבלות על זכויות יסוד הממשלה להתקין תקנות

הסדרים ראשוניים למשניים. כך גם לגבי הסמכת הממשלה להכריז על אזור מוגבל ולקבוע 

וק מסמיך את הממשלה התקנות שהחאת המגבלות שיחולו בו. טענת העותרים היא כי 

. ידי הכנסת בלבד-להיעשות עללהתקין הן למעשה הסדרים ראשוניים, שקביעתם צריכה 

הכנסת אינה רשאית להסמיך את הממשלה לקבוע הסדרים ראשוניים העותרים סבורים ש

 דין החוק להיפסל.לדידם ועל כן 
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בשל העובדה שהתקנות מכוח החוק ראשית  – המשיבים סבורים שאין לטענה זו כל יסוד .73

גם אם היה מדובר בהסדרים  - ולמעלה מן הצורך - שניתו ;אינן מהוות הסדרים ראשוניים

באופן להסמיך את הממשלה במקרים חריגים בשל העובדה שהכנסת רשאית  ,ראשוניים

 לקבוע הסדרים ראשוניים. ספציפי

אין  .ק אינן מהוות הסדר ראשוני, המשיבים סבורים כי התקנות שיותקנו מכוח החוראשית .74

. אולם יסודעלולות לפגוע בזכויות שניתן להתקין מכוח החוק תקנות השחלק מ חולק על כך

רמת הפגיעה בזכויות היא רק אחת מהמבחנים שהוזכרו בפסיקה כאינדיקציות לזיהוי 

" ניותמדיניות כללית ואמות מידה עקרו"הסדרים ראשוניים". מבחנים נוספים שהוזכרו הם "

 481( 5, פד"י נב)רובינשטיין נ' שר הביטחון 3267/97" )בג"ץ אקטים אינדיווידואלייםלעומת "

לאינטרסים לפסה"ד(; הסדרים הנוגעים " 24, סעיף עניין רובינשטיין(; להלן: 1998)

המרכז האקדמי  4491/13" )בג"ץ נושאים השלכות לדור ודור", ה"ציבוריים רמי מעלה

מידת " ;(עניין יצוא הגז)להלן:  (2014) 177( 1פד"י סז) ,ממשלת ישראל למשפט ולעסקים נ'

השפעתו של ההסדר על הציבור בישראל... תכלית הפעולה, אם נועדה היא לתכלית שנויה 

אם מדובר בפעולה דחופה  -במחלוקת בציבור... עלותה של הפעולה... דחיפותה של הפעולה 

מבצעת של המדינה, או בקביעתה של מדיניות שהממשלה נדרשת לעשותה בהיותה הרשות ה

ועדת המעקב העליונה נ'  /0311163" )בג"ץ ארוכת טווח שהכנסת יכולה וצריכה להידרש להן

 (; ועוד.27.2.06, מיום ראש ממשלת ישראל

, אולם בכך יסודעשויות לפגוע בזכויות  כןאמכוח החוק  המותקנותבענייננו, התקנות  .75

כבר עמדנו לעיל על רמת הפירוט הגבוהה מאוד של החוק ועל מתמצה ה"ראשוניות" שבהן. 

הכללים הברורים שהוא קובע לממשלה לגבי האופן שבו היא רשאית להפעיל את סמכותה 

 ,הכנסת היא שקבעה את אמות המידה העקרוניות בחוק עצמו. מכוחו ולהתקין תקנות

 התקנות אינן קובעות אמות מידה עקרוניותואילו קבעה בו, במסגרת הסמכה מפורטת שנ

, הקבועות בחוקמידה האמות לבכל פעם לתקופה קצרה בהתאם אלא רק הוראות החלות 

על כך נוסיף, כי אף רמת הדחיפות  .ובהתאם לנסיבות המשתנות הנובעות ממגפת הקורונה

של התקנות והעובדה כי מדובר בקביעת הגבלות שתוקפן לימים ולשבועות בודדים, הנבחנות 

מדובר בהסדר ראשוני, בהתאם לפסיקת בית המשפט אין באופן שוטף, יש בהן כדי ללמד כי 

נקבעו המשיבים סבורים שבחינת התקנות לאור המבחנים ש. בעניין יצוא הגזהאמורה 

אינן מהוות הסדר ראשוני,  המותקנות מכוח החוקבפסיקה מובילה למסקנה כי תקנות 

 וממילא כלל ההסדרים הראשוניים בכלל אינו חל עליהן.כמשמעותו בפסיקה, 

שהכנסת רשאית במקרים חריגים להסמיך את הממשלה  יטענומעבר לכך, המשיבים  .76

אין פגם בהחלטתה לעשות  -שוניים אף אם ההסדרים הם ראלקבוע הסדרים ראשוניים, ו

כלל בסיסי של המשפט הציבורי בישראל קובע, כי מקום שפעולת שלטון " במקרה דנן.כך 

המידה -מעוגנת בתקנה או בהוראת מינהל, מן הראוי הוא כי המדיניות הכללית ואמות

העקרוניות המונחות ביסוד הפעולה יעוגנו בחקיקה ראשית שמכוחה הותקנה התקנה או 

" שעליו נשענת (. זהו "כלל ההסדרים הראשונייםעניין רובינשטיין" )עשתה הוראת המינהלנ

 .יםלכאורה טענת העותר
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כאמור לעיל, המשיבים סבורים כי התקנות שאותן הוסמכה הממשלה להתקין לפי החוק  .77

אינן כוללות הסדרים ראשוניים. אבל אפילו היה הדבר נכון, לפי ההלכה הפסוקה אין מניעה 

משפטית מוחלטת על המחוקק להסמיך את הממשלה לקבוע הסדרים כאלה בהקשר 

 4374/15בפסק הדין בבג"ץ פורשת. כך נקבע קונקרטי, ובלבד שהחוק יקבע זאת בצורה מ

לפסק דינו של  18פסקה , 27.3.16, מיום התנועה למען איכות השלטון נ' ראש ממשלת ישראל

בענייננו, אין בכלל ההסדרים הראשוניים דבר  1(.עניין יצוא הגזכב' השופט פוגלמן; וראו גם: 

הם דינמיים ויעילים לקבוע הסדרים שבמפורש המונע מהכנסת להסמיך את הממשלה 

גם אם התקנות זאת . שנתוניה משתנים במהירות כל העת המיועדים להתמודד עם מגפה

והמשיבים חולקים על כך, כאמור  ,נחשבות כהסדרים ראשונייםהיו המותקנות מכוח החוק 

 .לעיל

האם בענייננו ההסמכה שבחוק הסמכויות המיוחדות היא "הסמכה מפורשת"? מעיון בחוק,  .78

 לא רבים הם –שוב על הדברים נכבר אמרנו ו. חיובית –לחלוטין שהתשובה לשאלה זו ברור 

, החוקים המכילים הסמכה כל כך מפורשת, כל כך מפורטת וכל כך ברורה כמו החוק דנן

. החוק פורט לפרוטות בודדות דבר נובע כמובן מהסמכויות מרחיקות הלכת הקבועות בווה

במסגרת התקנות, מסייג הגבלות אלה בדרכים  את ההגבלות שהממשלה רשאית להטיל

 ,שונות, קובע את השיקולים שהממשלה חייבת לשקול ואת הזכויות שאסור לה לפגוע בהן

את התקש"ח שהותקנו מכוח הסמכה כללית  ומסדיר את אופן האישור של כל תקנה ותקנה.

סעיף אחד בחוק היסוד, החליפו תקנות המותקנות מכוח הסמכה מפורטת, ארוכה המעוגנת ב

 ומדויקת בחוק דנן. 

שהמציאות כפי שמתקיימת בימים אלה, כמו גם לטענות המשפטיות דלעיל ראוי להוסיף גם  .79

העותרים טוענים השכל הישר, מבססים את העמדה שאין המדובר בהסדרים ראשוניים. 

ה שלא כדין לקבוע הסדרים ראשוניים, ולדידם נראה שההסדרים שהחוק מסמיך את הממשל

הקבועים כיום בתקנות מכוח החוק צריכים להיקבע בחקיקה ראשית. כולנו חיים במדינת 

 מתכנס בתדירות גבוהה קבינט הקורונה ישראל ויודעים היטב מה טיבם של הסדרים אלו:

במדינה כולה ובערים בודדות,  ברמת התחלואה התדירים , בוחן את השינוייםבאופן יחסי

: האם להרחיב את פתיחת מוסדות החינוך, אילו כיתות הסדרים לקבועומחליט אילו 

ייפתחו, האם פתיחתן תהיה במסגרות קטנות )קפסולות( או בכיתות רגילות, האם לאפשר 

פתיחת מספרות ומכוני יופי, האם להתיר את פתיחתם של בתי עסק, ועוד שאלות רבות מעין 

לו. לאחר שהממשלה מגבשת עמדה בעניין זה, מותקנות תקנות ומובאות לאישור ועדה של א

הכנסת. לדרכם של העותרים, כל ההגבלות הללו צריכות לכאורה להיקבע בחקיקה ראשית 

ב', יש -קרי, אם נפתחו גני הילדים ורמת התחלואה מאפשרת את פתיחתן של כיתות א' -

רה על כך בשלוש קריאות. למחרת עשויה הכנסת להתכנס לכנס את הכנסת ולהעביר חוק שיו

חוק שיתיר את פתיחתן של מספרות, ובעוד יומיים היא תיקרא בשלוש קריאות כדי לאשר 

                                                 
 עיוני משפט", הסדרים ראשוניים, "גדעון ספיר: ראו -נזכיר כי בעבר התגלו חילוקי דעות בין מלומדים בנושא זה  .2

; 379' מעמ(, ב"תשע)מב  משפטים", הסדרים ראשוניים ועקרון החוקיות החדש, "יואב דותן; 5' מעמ(, 2002)לב 
", תגובה ליואב דותן ולגדעון ספיר -הכלל החוקתי בדבר החובה לקבוע הסדרים ראשוניים בחוק , "ברק מדינה

על הצורך בשינוי : מגיוס בחורי הישיבות ועד למתווה הגז, "שפראך אורי; 449' מעמ(, ב"תשע)מב  משפטים
 .605' מעמ(, ף"תש)מא  עיוני משפט", המסגרת הדוקטרינרית של עקרון ההסדרים הראשוניים
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בערים הירוקות. פתיחת גני החיות בדחיפות לקריאות שנייה ושלישית לחוק שיאפשר את 

רים, אינה מאפיינת כלל דעת לנכון נקל, שרמת הפירוט הזו, שאותה לכאורה דורשים העות

אין כל היתכנות מעשית לדרישתם של העותרים, לעגן בחקיקה ראשית את חקיקה ראשית. 

על השינויים התדירים הנדרשים כל ההגבלות הנדרשות לצורך המלחמה בהתפשטות הנגיף, 

ונראה שדי בכך כדי ללמד שהגבלות אלה אינן יכולות להיחשב כהסדרים ראשוניים בהן, 

מהעתירה נראה . העותרים המחוקק אינו יכול להסמיך את הממשלה להתקינםשלשיטת 

של הקשות שאף העותרים מסכימים שהמלחמה בהתפשטות נגיף הקורונה ובהשלכות 

י תריחוק חברכללי אכיפת עוברת דרך הישראלי התפשטותו על בריאות הציבור ועל המשק 

ות המשתנות בתכיפות רבה ההוראות הפרטניוהגבלת התקהלויות. הדרישה לקבוע את 

, והמשיבים סבורים שדי בכך כדי בעליל מעשית-בלתיהיא דרישה בלבד חקיקה ראשית ב

 לדחייתה. להביא 

יש  -שתקנה מסוימת היא הסדר ראשוני  יםסבור יםכי ככל שהעותר ,לה מן הצורך יצויןלמע .80

על בסיס הטענה )וזאת  לפנות לבית המשפט הנכבד בעתירה ספציפית כנגד תקנה זו םהיביד

המשפטית שאינה מוסכמת על המשיבים, לפיה הכנסת מנועה מלהסמיך את הממשלה לקבוע 

. כיוון שהחוק מסמיך את הממשלה לקבוע מנעד רחב של תקנות, חלקן הסדרים ראשוניים(

וכיוון שהעותרים אינם מציינים לאילו מצומצמת,  תןהשלכשבעלות השלכה רחבה וחלקן 

 ספציפיות אין מקום לדון במסגרת העתירה דנן בתקנותהגבלות הם מכוונים בדבריהם, 

)וזאת מעבר לכך, שבשל כללי הביקורת השיפוטית, ככלל, אין מקום לדון במסגרת עתירה 

 .אחת בטענות נגד חקיקה ראשית ובטענות נגד חקיקת משנה(

 לאישור התקנות אינו מפר עקרונות יסודבחוק ההסדר הקבוע 

"עקרון הפרדת  –עקרונות יסוד שונים כי החוק מפר היא העותרים טענה נוספת של  .81

עקרון החוקיות במשפט "ו "עקרון הוודאות במשפטהרשויות", "עקרון שלטון החוק", "

ממועד שעות  24התקנות נכנסות לתוקף בחלוף לפיו ההסדר הקבוע בו, וזאת בשל  - "הפלילי

ידי -האפשרות הטמונה בו לכניסת התקנות לתוקף בטרם אישורן עלבשל  כמו גם ,התקנתן

  .ועדה של הכנסת

 לחוק, שזו לשונו: 4טענה זו מכוונת כנגד סעיף  .82

בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה  )א( .4"
 רשאית הממשלה, באישור כאמור בסעיף קטן )ד(, להתקין תקנות

, אם שוכנעה כי הדבר דרוש לשם מניעת 12עד  6כאמור בסעיפים 
הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור וצמצום התפשטותו, צמצום 
היקף התחלואה או הגנה על אוכלוסיות בסיכון, והכול רק לתקופה 
ובמידה הדרושות לצורך השגת המטרות האמורות, לאחר שנשקלו 

השפעות על המשק; תקנות חלופות להשגתן, הפגיעה בזכויות וה
 לפי סעיף קטן זה יכול שיחול במדינה כולה או בשטח מסוים ממנה.

תקנות לפי סעיף קטן )א( יותקנו בשים לב לזכויות ולצרכים של  )ב( 
אזרחים ותיקים, של קטינים ושל אנשים עם צרכים מיוחדים, ובכלל 
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נשים זה אנשים עם מוגבלות, ולהוראות לפי חוק שוויון זכויות לא

 .1998-עם מוגבלות, התשנ"ח
תקנות שהותקנו לפי סעיף קטן )א( יעמדו בתוקפן לתקופה שתיקבע  )ג( 

 6ימים, ולעניין תקנות כאמור בסעיפים  28בהן ושלא תעלה על 
שלא  –)ב( 7ימים ותקנות לפי סעיף  14שלא תעלה על  –)א( 7-ו

 תעלה על שבעה ימים, ורשאית הממשלה לשוב ולהתקין תקנות
כאמור בדרך האמורה בסעיף זה, לרבות בדרך של הארכת התוקף 

ימים,  28הקבוע בהן, לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על 
ימים, לפי העניין, והכול ובלבד שתקופת תוקפן של  7ימים או  14

תקנות לפי סעיף קטן זה תסתיים לא יאוחר מתום תקופת תוקפה 
ף הקורונה, ולעניין תקנות לפי של הכרזה על מצב חירום בשל נגי

גם לא יאוחר מתום תקופת תוקפה של הכרזה על מצב  –)ב( 7סעיף 
 א.3חירום מיוחד בשל נגיף הקורונה לפי סעיף 

תקנות שהחליטה הממשלה להתקין לפי סעיף קטן )א(  (1) )ד( 
יוגשו לוועדה של הכנסת בליווי דברי הסבר והתשתית 

להתקינן, והוועדה של העובדתית שעמדה בבסיס ההצעה 
הכנסת רשאית לאשר את התקנות, כולן או חלקן, לא 

שעות  24לאשרן, או לשנות את תקופת תוקפן, בתוך 
מהמועד שהוגשו לה, ואם הסתיימה התקופה האמורה ביום 

ביום  14:00עד השעה  –מנוחה או שבתון שנקבע בחיקוק 
שלאחר יום המנוחה או השבתון כאמור; החליטה הוועדה 

יפורסמו ברשומות סמוך  –של הכנסת לאשר את התקנות 
לאחר מכן וייכנסו לתוקף במועד פרסומן, אלא אם כן נקבע 

 בהן מועד מאוחר יותר;
( 1לא קיבלה הוועדה של הכנסת החלטה כאמור בפסקה ) (2)  

 בתוך המועד הקבוע באותה פסקה, יחולו הוראות אלה:
וייכנסו לתוקף עם התקנות יפורסמו ברשומות  )א(   

פרסומן, והכול אלא אם כן החליטה הממשלה 
אחרת, ובלבד שמועד הכניסה לתוקף לא יהיה 

 מוקדם ממועד הפרסום ברשומות;
הוועדה של הכנסת תקיים דיון בתקנות ותחליט אם  )ב(   

לאשרן, כולן או חלקן, לא לאשרן או לשנות את 
ה, ימים מהמועד שהוגשו ל 14תקופת תוקפן, בתוך 

בתוך שבעה  – 7-ו 6ולעניין תקנות כאמור בסעיפים 
ימים מהמועד האמור; ועדת הכנסת רשאית במהלך 
התקופות האמורות, להאריכן, לעניין דיון מסוים, 

 לפרק זמן שלא יעלה על שלושה ימים;

לא קיבלה הוועדה של הכנסת החלטה לפי פסקת  )ג(   
משנה )ב( עד תום התקופות האמורות באותה 

עד  –קה, לפי העניין, ואם הוחלט על הארכתן פס
המועד  –תום תקופת ההארכה )בסעיף קטן זה 

האחרון להחלטה(, יביא יושב ראש הכנסת את 
אישור התקנות להצבעה בכנסת בהקדם האפשרי, 
ולכל המאוחר עד תום שבעה ימים מהמועד האחרון 

 – 7-ו 6להחלטה, ולעניין תקנות כאמור בסעיפים 
 שה ימים מאותו מועד;עד תום שלו
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החליטה הוועדה של הכנסת שלא לאשר את  )ד(   

 –התקנות, ואם הובאו התקנות לאישור הכנסת 
החליטה הכנסת כאמור או לא קיבלה החלטה 

 בעניין, יפקע תוקפן של התקנות;
 הודעה על פקיעת תוקף התקנות תפורסם ברשומות; )ה(   
דחיפות המחייבת כי (, בהתקיים 1על אף האמור בפסקה ) (3)  

תקנות מסוימות ייכנסו לתוקף במועד מוקדם יותר, 
הממשלה רשאית להתקינן בלי אישור של הוועדה של 

(; התקנות יוגשו לוועדה של 1הכנסת כאמור בפסקה )
הכנסת סמוך ככל האפשר לאחר פרסומן ברשומות בליווי 
דברי הסבר והתשתית העובדתית שעמדה בבסיס ההחלטה 

()ב( עד 2ויחולו לעניין אישורן הוראות פסקאות )להתקינן, 
 )ה(.

ראתה הממשלה כי אין עוד צורך בהסדרים הקבועים בתקנות  )ה( 
שהותקנו לפי סעיף קטן )א(, כולם או חלקם, לשם השגת המטרות 

 כאמור באותו סעיף, תבטל או תתקן את התקנות בהתאם."

 (:ההסדר העיקריליך כדלהלן )להלן: קובעים ה לחוק הסמכויות המיוחדות 4הוראות סעיף  .83

 . ההחלטה להתקינןד לאחר ח החוק יוגשו לוועדה של הכנסת מיתקנות מכו .א

כולן או חלקן,  שעות אם לאשר את התקנות, 24בתוך  רשאית להחליטהכנסת  ה שלועד .ב

 .או לשנות את תקופת תוקפן לא לאשרן

סמו ברשומות סמוך לאחר החליטה הוועדה על אישור התקנות, כולן או חלקן, הן יפור .ג

 מכן וייכנסו לתוקף במועד פרסומן, או במועד מאוחר שנקבע בתקנות.

שעות, הן יפורסמו ברשומות  24החלטה בעניין התקנות בתוך  לא קיבלהאם הוועדה  .ד

וייכנסו לתוקף עם פרסומן או במועד מאוחר שנקבע בתקנות. במקרה כזה, הוועדה 

ימים מהמועד שהוגשו לה )בהתאם לסעיף החוק  7ימים או  14תחליט בדיעבד, בתוך 

לאשרן או  שמכוחו הותקנו התקנות(, האם לאשר את התקנות, כולן או חלקן, לא

לשנות את תקופת תוקפן. אם הוועדה לא הספיקה לסיים את דיוניה בתוך התקופה 

 ימים להשלמת הדיונים.  3האמורה, רשאית היא לבקש מוועדת הכנסת ארכה בת 

לא קיבלה החלטה בעניין התקנות גם בתקופה זו, תחליט בעניין מליאת  הוועדהאם  .ה

 הכנסת. 

החליטה שלא לאשר את התקנות,  ועדה של הכנסתרש כי אם ראוי לציין כי החוק קובע במפו .84

 התקנות יפקעו. -לא התקבל להן אישור ממליאת הכנסת וכן אם בסופו של התהליך 

הסדר נוסף, החל "בהתקיים דחיפות מיוחדת כי ( לחוק 3)ד()4לצד הסדר זה, נקבע בסעיף  .85

(. בהתאם להסדר הדחוף ההסדר)להלן:  תקנות מסוימות ייכנסו לתוקף במועד מוקדם יותר"

שעות(.  24ידי הממשלה )ולא בחלוף -זה, התקנות נכנסות לתוקף מייד לאחר התקנתן על

 במתווה שפורט לעיל. בדיעבדאישור התקנות לפי סעיף זה נעשה 

לעמדת העותרים, ההסדר בחוק המאפשר את כניסתן לתוקף של התקנות המותקנות כאמור,  .86

עקרון " -בעקרונות יסוד שונים הכנסת פוגע ועדה של אישורן על ידי לפני מכוח החוק 
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, קושי זה . לעמדתם"עקרון שלטון החוק"ו "עקרון הפרדת הרשויות", "הוודאות המשפטית

, והן שעות ממועד התקנתן 24התקנות נכנסות לתוקף בחלוף קיים הן בהסדר העיקרי, לפיו 

  .באופן מיידי, לפיו התקנות נכנסות לתוקף הדחוףבהסדר 

 נטענת סתירהטענות כלליות ל בסיס על החוק את לפסול מבקשים שהעותרים ונציין נפתח .87

פירטו מהו המקור  שהעותרים מבלי וזאת, בעתירה המוזכרים יסוד עקרונות לבין בינו

מכוחו ניתן, לפי ההלכה הפסוקה הנוהגת בישראל, לפסול את החוק המפורש שהנורמטיבי 

. לאחר שציינו עובדה זו, נתייחס לטענות לגופן ונבהיר מדוע במקרה זהשחוקקה הכנסת 

 להידחות. דינןהמשיבים כי סבורים 

ידי -אין להתעלם מכך שהחוק קובע כי התקנות בטלות אם הן לא מאושרות על ,ראשית .88

 ()ד( לחוק:2)ד()4היא לשונו של סעיף  כך הכנסת או מליאת הכנסת. ה שלועד

כנסת שלא לאשר את התקנות, ואם הובאו התקנות לאישור "החליטה הוועדה של ה
החליטה הכנסת כאמור או לא קיבלה החלטה בעניין, יפקע תוקפן של  –הכנסת 

 התקנות."

של הכנסת על האופן שבו מפעילה הממשלה את הראוי את פיקוחה הסדר זה מבטיח  .89

קנה מסוימת לא , וקובע כי אם תסמכותה, מאפשר לה לבטל את התקנות אם היא חפצה בכך

אמנם פקיעה של התקנות במקרה של חוסר החלטה  היא תפקע. -קיבלה את אישור הכנסת 

תקנות תוקף הד לתום התקופה המרבית הקבועה ממילא לומצד הכנסת תתרחש סמוך מא

לפי החוק, אך עיקר ההסדר נעוץ ביכולתה של הכנסת או ועדה מוועדותיה לקיים דיון ציבורי 

, לאישורן החלקי או לקיצור ביטולןל לאחר החלטת הממשלה ולהביאבתקנות בסמוך 

 . לפי רצון חברי הכנסת תוקפן,

הכנסת, התקנות מכוח החוק עשויות ועדה של אכן, בניגוד לתקנות אחרות שנדרש להן אישור  .90

להיכנס לתוקף גם בטרם ניתן להן אישור ועדה. הסדר זה הוא מחויב במקרים מסויימים 

ההסדרים שנקבעים ל עיכוב בכניסת שעשויה להיות לכהמשמעות הקריטית  המציאות, נוכח

 ועדה של הכנסתידי -על ןעד לאישור דחיית כניסת התקנות לתוקף. משמעות תקנות לתוקףב

הגדלה משמעותית של מספר האנשים סכנה מוחשית לעשויה במקרים מסויימים להביא ל

(. ולהגדיל את מספר הנדבקים בטור הנדסי שיידבקו )שעשויים כמובן להדביק אנשים נוספים

 בעל הואאו על ביטולן  שהוטלו, גם תיקון של התקנות המורה על צמצום הגבלות בדומה

 באופן שימומש ראוי, ואף תיקון כזה המדינה אזרחי ולרווחתהישראלי  קלמש רבה משמעות

את  משמרכי החוק  נדגיש. עוד נרחיב בעניין להלן, אך לעת הזו רק עיכוב כלדחוף וללא 

, אם בדרך של אישור מראש ואם בדרך התקנות התקנת הליךעל  פיקוחב הכנסתתפקידה של 

 . למפרעשל אישור 

הכנסת לצורך אישור התקנות בטרם כניסתן  ה שלשעות לוועד 24מתן פרק זמן בן  -שנית  .91

בטרם כניסתן ביותר ומאפשר לוועדה לדון בתקנות ומאוזן הוא בנסיבות העניין סביר לתוקף 

שעות בלבד  24-משום כך, אין בסיס לטענה כי "הגבלת תקופת האישור המוקדם ל .לתוקף
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תוביל כמעט תמיד לכך שהתקנות תיכנסנה לתוקף בטרם אישורן על ידי הוועדה הרלוונטית 

שעות אכן אינו  24פרק זמן בן לעתירה(.  134בכנסת, באופן שיהפוך אותה לאות מתה" )סעיף 

מצבי חירום מחייבים קבלת החלטות בלוחות זמנים קצרים. אין להשוות את פרק  ארוך, אך

הכנסת לדיון בתקנות בטרם כניסתן לתוקף לפרק הזמן ה של הזמן שהעניק המחוקק לוועד

חוק שגרתי. נגיף הקורונה מתפשט כידוע גם ללא אישורים תקנות מכוח הנדרש לצורך דיון ב

ת בין התקנת התקנות לבין כניסתן לתוקף משקף היטב שעו 24סטטוטוריים, ופרק זמן בן 

את האיזון הנדרש בין הרצון לאפשר לכנסת לדון בתקנות בטרם כניסתן לתוקף לבין 

הגנה על חיי לשם מאבק עם התפשטות הנגיף לצורך הפעלת סמכויות בהמהירות הנדרשת 

לפעול מותניה ולשנס הוועדה הרלוונטית של הכנסת אדם. משעה שהותקנו תקנות, נדרשת 

 כדי לצמצם למינימום ההכרחי את הזמן שיחלוף עד החלטתה בהן.  ,במהירות הראויה

במציאות אינן פרק זמן של מה בכך. אינן פרק זמן ארוך, אך גם שעות  24וזאת יש לזכור:  .92

לאפשר פרק זמן ארוך יותר להליכי חקיקה, אך בנסיבות כמובן שאינה מציאות חירום מוטב 

ן בנוסח התקנות ולהחליט אם לקיים דיובהחלט שעות ניתן  24-בום ייחודי, של מצב חיר

הקובע , לעילשהוזכרה  כפי שפורש בפסיקהמימוש מלא של "עקרון ההשתתפות" תוך  לאשרן

כי ההליך צריך לאפשר לחברי הכנסת לגבש עמדה לגבי התקנות וזאת לאחר דיון וליבון של 

להקדים את הדיון בתקנות מכוח החוק ה תידרש מובן שהוועדהעמדות השונות לגביהן. 

, אך הקדמה זו היא כורח המציאות שאין שהיא נדרשת אליהםלדיונים בנושאים אחרים 

  . מנוס ממנו

הצליחה הכנסת  - ואף שלא במצב חירום - כי במקרים מסוימיםנשוב ונזכיר, אף בהקשר זה,  .93

. בפסק דינו של כב' השופט לדחוס את כל הליכי החקיקה לפרק זמן של יום אחד בלבד

הובאו דוגמאות למכביר לחיקוקים שנחקקו בזמן קצר  פריצקי בענייןחשין )כתוארו אז( 

לפסק דינו  22-23)!(, ואין לנו אלא להפנות לפסקאות  ביותר. כך נעשה עשרות פעמים בעבר

-לעתים מזורז -מסתבר כי חקיקה בהליך מסודר אך מזורז : "פט חשין ולמסקנתושל כב' השו

שעות הוא מספיק אפוא בהחלט, נוכח  24זמן בן  פרק". אינה חזון בלתי נפרץ בכנסת -ביותר 

ככל  הכנסת להידרש לתקנות המובאות בפניה ולהחליט בהןה של הנסיבות, כדי לאפשר לוועד

לעתירתם( כי "הכנסת הוכיחה לא אחת כי  179דים )בסעיף אף העותרים מו .שתמצא לנכון

ביכולתה לדון בהצעות חוק ולהעביר חקיקה ראשית בטווח זמן של שעות ספורות". העותרים 

מזכירים את הדברים בהתייחס לאפשרות )שלמעשה אינה ישימה בפועל( לקבוע בחקיקה 

הקורונה, ולהזדקק ראשית את כל ההגבלות הנדרשות לצורך מאבק בהתפשטות נגיף 

לחקיקה ראשית בכל פעם שיש צורך בשינויין. אולם הדברים יפים על אחת כמה וכמה באשר 

לשיטת העותרים לפיקוח שעורכת הכנסת על התקנות מכוח החוק. כשם שהכנסת יכולה 

ועדה גם ודאי ש"לדון בהצעות חוק ולהעביר חקיקה ראשית בטווח זמן של שעות ספורות", 

 שעות ולהחליט אם לאשרן או לדחותן. 24לדון בתקנות מכוח החוק בתוך ולה יכשל הכנסת 

הכנסת, לקבוע לה לוח זמנים מחייב הוועדה של למעשה, יכול היה המחוקק להגביל את  .94

שעות. אילו קבע  24ולהורות כי החלטתה בעניין תקנות שיותקנו מכוח החוק תתקבל בתוך 

. חלף זאת החליט המחוקק להותיר יםהעותר היה נשמט הבסיס מתחת לטענתכך המחוקק, 
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. זמן ארוך יותראו להקדיש לדיון שעות  24בתוך את הברירה אם לדון בתקנות הוועדה בידי 

שעות לשם כך וקובע כי  24מעניק לה החוק  -לדון בתקנות במהירות הוועדה אם חפצה 

זמן ארוך במשך התקנות לא תיכנסנה בינתיים לתוקף. אם מעדיפה הכנסת לדון בתקנות 

שעות, מאפשר לה החוק לעשות זאת  24שאינו יכול להיעשות לשיטתה בתוך ובאופן , יותר

הוועדה יכולה גם לעשות שימוש אם לאשר את התקנות או לבטלן בדיעבד. ולהחליט 

למשל: לקצר את תקופת תוקפה  - התקנות בסמכויות שבידה ככלי פרלמנטרי שיביא לשינוי

ואכן, המציאות מלמדת כי הדיונים בוועדה של לאשר רק חלק ממנה.  של תקנה מסוימת או

ההסדר שנקבע בחוק הוא הכנסת הובילו בפועל מספר פעמים לשינויים בנוסח התקנות. 

 וגמישות חיונית נותן בידי הממשלה כלים אפקטיבייםשמצד אחד אפוא הסדר מאוזן, 

ל הכנסת לפקח על אופן משמר את יכולתה שומצד שני למאבק עם התפשטות הנגיף, 

הוועדה ומותיר בידי  בה אנו מצויים,שבידי הממשלה, חרף עת החירום הפעלת הכלים הללו 

 את האפשרות לקיים דיון ארוך יותר בתקנות מבלי לעכב את כניסתן לתוקף.של הכנסת 

חיי אדם ממש, של כל עיכוב בכניסת שמירה על לכבר עמדנו על המשמעות הקריטית, הנוגעת  .95

מאפשר  -קנות לתוקף. ההסדר שקבע המחוקק הוא אפוא הסדר מאוזן, שמצד אחד הת

שומר על בריאות הציבור  -למנוע את כניסת התקנות לתוקף; מצד שני ה של הכנסת לוועד

ועל יכולתה של הממשלה לנהל מדיניות בריאות דינמית ומותאמת לנסיבות המשתנות; ומצד 

ת )אם רצונן בכך( את האפשרות לדון בתקנות לאורך ולמליאת הכנסה מעניק לוועד -שלישי 

 . למפרעגם  יחסית, ולהחליט אם לאשרן או לבטלן-זמן ממושך

אף העותרים, כמובן, מודעים לכך שאופיו של המאבק בהתפשטות הקורונה מחייב לעיתים  .96

 פעולות דחופות ומהירות. משום כך הם מציעים כי "יינתן טווח זמן ראוי לאישור מוקדם של

התקנות בטרם כניסתן לתוקף" ולצד זאת ייקבע חריג שיאפשר כניסת תקנות לתוקף בטרם 

הצעה זו דומה מאוד להסדר שנקבע בחוק, שאף לעתירה(.  137אישורן על ידי הכנסת )סעיף 

שעות( לאישור מוקדם של התקנות בטרם כניסתן לתוקף,  24הוא נותן טווח זמן ראוי )בן 

ולצד זאת קובע חריג )ההסדר הדחוף( המאפשר את כניסת התקנות לתוקף באופן מיידי. 

קובעת לעיתים הממשלה  -ככל שהדבר מתאפשר  -מן הראוי לציין כי בפועל  -מעבר לכך 

ת, וכך מתאפשר לוועדה המתאימה של הכנסת לדון בהן ובתקנות הוראות תחולה מאוחר

תקנות שעות בטרם כניסתן לתוקף. כך לדוגמה נעשה ביחס ל 24-במשך זמן ארוך יותר מ

( הגבלת פעילות( )הוראת שעה) סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

, שקבעו לראשונה את 'מודל הרמזור'. תקנות אלה פורסמו 2020-התש"ף(, 4תיקון מס' )

כך ב. 6.9.20כי תחילתן ביום  לתקנות אלו קבעה 20, אך תקנה 31.8.20ברשומות ביום 

שעות לדיון בתקנות בטרם  24-התאפשר לוועדת החוקה של הכנסת פרק זמן ארוך יותר מ

 כניסתן לתוקף.

שהחוק מאפשר את כניסת התקנות לתוקף בטרם בכך מבחינה חוקתית, אין פגם  -שלישית  .97

( 3)ד()4הקבוע בסעיף הדחוף בהסדר קבלת אישור ועדה של הכנסת, וממילא אין גם פגם 

, חוקים רבים מסמיכים את שרי הממשלה להתקין תקנות שאינן דורשות למעשה .לחוק

 אישור של ועדה של הכנסת, והחוק דנן אינו יוצא דופן בהקשר זה. 



- 29 - 

ים רבים מסמיכים גורמים שונים מהרשות המבצעת לתת הוראות במצבי חירום בפרט, חוק .98

או  "מצב מיוחד בעורףקיומו של "צורך באישור הכנסת או ועדותיה. כך למשל, בעת כל ללא 

בשעת התקפה, מוסמכים גורמי צבא שונים לתת הוראות הכוללות בין השאר הטלת חובה 

דים במוסדות חינוך, הוראות בעניין האפלה ועוד לשהות במקומות מסוימים, איסור על לימו

ד לחוק ההתגוננות האזרחית, 9וזאת ללא צורך באישור של הכנסת או ועדותיה )סעיף  -

(. בדומה, בעת אירוע חירום אזרחי נתונות למשטרה סמכויות מיוחדות שונות, 1951-התשי"א

קודת המשטרה ]נוסח לפ 1שהפעלתן אינה טעונה אישור הכנסת או ועדותיה )פרק שישי 

, חוק משק הגז הטבעיל 91(. דוגמאות נוספות לעניין זה מופיעות בסעיף 1971-חדש[, התשל"א

ועוד. יש אפוא דוגמאות רבות  1996-לחוק משק החשמל, התשנ"ו 58, בסעיף 2002-התשס"ב

הוראות שונות לתקופת חירום לחוקים המסמיכים גורמים של הרשות המבצעת לקבוע 

אישור הכנסת או ועדותיה )ונזכיר שוב כי החוק דנן מחייב קבלת קבלת ללא צורך בת, מיוחד

, ורק מאפשר את כניסת לתקנות המותקנות מכוחו אישור הכנסת או ועדה של הכנסת

 (.האישור הפרלמנטריהתקנות לתוקף במקרים מסוימים לפני קבלת 

המחייבת כי תקנות מסוימות ייכנסו דחיפות "לחוק קובע כי בהתקיים  (3)()ד4כאמור, סעיף  .99

תקין תקנות שתיכנסנה לתוקף מיד לאחר " באופן מיידי, מוסמכת הממשלה להלתוקף

התקנות  כניסתקיים הכרח בבהם שמקרים חריגים להסדר הדחוף נועד האם כן, . התקנתן

ולא מכוח הסדר העיקרי, . במרבית המקרים מותקנות התקנות מכוח הלתוקף באופן מיידי

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות לשימוש בהסדר הדחוף נזכיר את כדוגמה . דר זההס

-תש"ףהעם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה(, 

שעות בכניסתן לתוקף היה מביא לכך  24, ועיכוב בן 31.8.20ביום  . תקנות אלה הותקנו2020

א 22)כהגדרתם בתקנה  " שבהם רמת התחלואה גבוההאדומיםאזורים "שמוסדות חינוך ב

כרוך שהיה , על פוטנציאל ההדבקה העצום 1.9.20לתקנות אלה( היו נפתחים ללימודים ביום 

הממשלה עשתה שימוש בסמכות זו פעם נוספת כאשר . לעמדת גורמי המקצוע באותה עת בכך

סמכויות מיוחדות להתמודדות תקנות מערכת החינוך בטבריה ) פתיחתהחליטה להורות על 

, ואף (2020-תש"ףה, (5)תיקון מס'  עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות(

במקרה זה, במועד שבו נתברר הצורך בשינוי הדין, כל עיכוב בכניסת התקנות לתוקף היה 

ת על ההשלכות כבדו ,סגירת מערכת החינוך בעיר טבריה למשך יום נוסףהמשך מוביל ל

למצב שבו קיימת דחיפות המחייבת כי המשקל של עיכוב זה. אלו אפוא דוגמאות מובהקות 

ייכנסו לתוקף באופן מיידי, ומשום כך פעלה הממשלה בדרך זו. גם הסדר  מכוח החוק תקנות

הוועדה של ובמקרים המתאימים מיוחד זה אינו שולל את הפיקוח הפרלמנטרי של הכנסת, 

. בו נכנסו לתוקףשבסמוך ממש למועד  בתקנותופן מיידי ולדון רשאית להתכנס באהכנסת 

בהתחשב במכלול האינטרסים הרלוונטיים, ובצורך לאזן ביניהם כדי לשמור על חיי אדם ועל 

המצדיק התערבותו של בית  בריאות תושבי ישראל, המשיבים סבורים שאין בהסדר זה פגם

 .המשפט הנכבד

החריג הקבוע בחוק דנן, יש חוקים נוספים המכפיפים ף הדחובדומה להסדר לבסוף נציין כי  .100

כניסתן לתוקף. כך היא למשל הוראת סעיף  לאחרתקנות מכוחם לאישור ועדה של הכנסת 

, הקובע כי הכרזה על שירות כי הוא שירות חירום 1974-)ד( לחוק הארכת מועדים, התשל"ה1
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פני ועדת החוץ והביטחון של מאת שר הביטחון, בהקדם ככל האפשר אחרי הינתנה, ל תובא"

הכנסת... תקפה של ההכרזה יפקע בתום ארבעה עשר יום לאחר הינתנה, זולת אם אישרה 

". לדוגמאות נוספות, ראו: אותה הועדה או הכנסת לפני תום המועד האמור, וכפי שאישרה

 .240-243, עמ' חלק ראשון -משפט מינהלי ברוך ברכה, 

 בפליליםהחוק אינו סותר עקרונות יסוד 

בעקרון הוודאות ובעקרון החוקיות כאמור, טענה נוספת של העותרים נוגעת לפגיעתו הנטענת  .101

 מינהליות ממשלה לקבוע עבירות: בכך שהוא מאפשר לבשני היבטים, וזאת בפלילים

 2סעיף )ראו:  מחובת האישור מראש על ידי ועדה של הכנסת מוחרגותה פליליות בתקנותו

, לחוק העבירות המינהליות 1וסעיף  [העונשין חוקלהלן: ] 1977-תשל"ז לחוק העונשין,

; ובכך שהוא מאפשר כניסתן של תקנות ([המינהליות העבירות חוקלהלן: ] 1985-תשמ"ו

  .ידי ועדה של הכנסת ותוקפן יפקע למפרע-לתוקף כאשר ייתכן שהן לא יאושרו על

 ועדה אישור טעונות ועונשים עבירות נקבעו שבהןתקנות קובע כי "לחוק העונשין )ב( 2סעיף  .102

בחקיקת  על קביעת עבירות ועונשיםנועד לאפשר ביקורת פרלמנטרית . סעיף זה "הכנסת של

)ב( לחוק העונשין ומאפשר כניסת עבירות 2אכן סוטה מההסדר הקבוע בסעיף החוק . משנה

בות בשל הנסיבחקיקת משנה לתוקף טרם אישורן על ידי ועדה מוועדות הכנסת, זאת 

 המיוחדות של מצב החירום והצורך הנובע ממנו לקבוע הגבלות שייכנסו לתוקף באופן מיידי

)ב( לחוק העונשין מוזכרת במפורש 2סטייה זו מהוראת סעיף . כמענה להתפשטות המחלה

 :כך קובעה ,לחוק 23סעיף ב

 –לחוק העונשין  2על אף האמור בסעיף "
, רשאית היא 12עד  6כאמור בסעיפים על עבירות שקובעת הממשלה בתקנות  (1)

 ( לחוק העונשין, בלבד;1)א()61לקבוע עונש קנס לפי סעיף 
, שנקבעו בהן עבירות 12עד  6אישור תקנות שקבעה הממשלה לפי סעיפים  (2)

ועונשים, יינתן בידי הוועדה שלהכנסת או בידי הכנסת בהתאם להוראות סעיף 
ל הכנסת או בידי הכנסת, לפי העניין, )ד(; לא אושרו התקנות בידי הוועדה ש4

 4תתבטל האחריות הפלילית לעשיית העבירות בתקנות האמורות, לפי סעיף 
לחוק העונשין, ויוחזר קנס ששולם, אלא אם כן החליטה הוועדה של הכנסת 

לחוק העונשין, בתקופה שמיום  6כי העבירות יעמדו בתוקפן, לפי סעיף 
)ד(, 4ברשומות על פקיעת תוקפן לפי סעיף פרסום התקנות עד לפרסום הודעה 

 "כולה או חלקה.

דורש לעיתים  התפשטות נגיף הקורונההמאבק בכאמור, . הוסברהצורך במנגנון חריג זה  .103

מאזן בין הצורך הקבוע בחוק  המנגנוןכמענה להתפשטות המחלה. נקיטת צעדים מיידיים 

להעבירן בכור ההיתוך של צון הר, ובין ואמצעים לאכיפתן הדחוף והמיידי בהטלת מגבלות

נקבעו בחוק מתן האפשרות לאישור פרלמנטרי בדיעבד,  על מנת לאזן את הדיון הפרלמנטרי.

 חוק הסמכויות המיוחדות:  מכוח פליליות התקנת תקנותשתי הגבלות מרכזיות על 

בגינן יהא  העונשיקבעו בתקנות מכוח החוק עבירות, יככל ש קובע כילחוק ( 1)23סעיף  .א

  .מאסר עונש של רכיב לוליכקנס בלבד ולא  עונש
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כי תקנות שלא אושרו על ידי ועדה קובע )ד( לחוק, שכבר הוזכר בהרחבה לעיל, 4סעיף  .ב

( מוסיף כי 2)23סעיף  .ותבטלבדיעבד, או של הכנסת או על ידי מליאת הכנסת, מראש 

ידי -סת או עלידי הוועדה של הכנ-אם תקנות המכילות עבירות פליליות לא אושרו על

האחריות הפלילית לעשיית העבירות הקבועות בתקנות מאליה תתבטל  -הכנסת 

. זאת, אלא אם כן תחליט הוועדה של הכנסת כי האמורות ויוחזר הקנס ששולם

 העבירות יעמדו בתוקפן מיום פרסומן ועד לפרסום ההודעה על פקיעת תוקפן. 

 תקנותה לתוקף של ה בחוק לכניסמשלימים את האפשרות החריגה המופיעתנאים אלו 

משקפים את האיזון הם עונשיות בטרם אישורן על ידי ועדה של הכנסת, ו הכוללות הוראות

, כולל סמכויות הנדרשות התמודדות עם נגיף הקורונההצעדים ההכרחיים להראוי בין 

 הרשותשל הפיקוח ושימור יכולת דיון ציבורי לבין הצורך ב לאכיפת המגבלות שהוטלו,

 .המחוקקת

)ב( לחוק העבירות 1. סעיף הכלולות בו ליותמינההעבירות איזון דומה עורך החוק גם ביחס ל .104

 של ביצועו על הממונה השר הסכמת טעונות)א(  קטן סעיף לפי תקנותהמינהליות קובע כי "

סמכויות חוק  ".הכנסת של ומשפט חוק החוקה ועדת ואישור, העבירה נקבעה שלפיו החוק

מאפשר מחייב קבלת אישור ועדה של הכנסת כתנאי לתוקפן של התקנות, אולם מיוחדות 

גם ביחס . חוקההלתוקף בלא אישור מראש של ועדת  כניסת התקנותאת באופן חריג 

הנקבעות עבירות מינהליות יזון וקובע מגבלות הנוגעות ללעבירות מינהליות החוק עורך א

בה הקנסות הקצובים שניתן לקבוע בתקנות מגביל את גו 24מכוחו: ראשית, סעיף בתקנות 

שקלים חדשים בתקנות לפי  5,000ועד  7-ו 6שקלים חדשים בתקנות לפי סעיפים  500עד  –

לא תהווה פרט רישום פלילי. המינהלית העבירה קובע כי  24יתר הסעיפים. שנית, סעיף 

הלי מכוח תקנה לחוק, לפיה אם הוטל קנס מינ 23בנוסף, גם בעניין זה חלה הוראת סעיף 

הקנס  -או על ידי המליאה מסוימת ולאחר מכן תקנה זו לא אושרה על ידי ועדה של הכנסת 

 .על המדינה להשיבו למשלם –שולם הקנס כבר ואם   ;בטל

 ומאזן החוק תכלית להגשמת הכרחי אך, חריג אמנם שהוא הסדר קובע החוקש, כן אם עולה .105

 בהםשיצוין כי יש עניינים מסוימים  עוד .הרלוונטיים והשיקולים האינטרסים כלל בין היטב

)ראו: והמינהליות הנוגעות אליו  ותיהפליל העבירות לרבות, בחוק נקבע במלואו ההסדר

בנוגע לאזור  29-32וסעיף  ,בנוגע למקום לבידוד מטעם המדינה לחוקי 22-ט22 סעיפים

עיקרו של החוק הוא הסמכת הממשלה לקבוע הסדר מהיר ומיידי  ,כאמור אולם(. מוגבל

 הסדראכיפת הוראות אלו.  לצורך הנדרשותפליליות ומינהליות  עבירות לקבועבתקנות, ואף 

 - היכולת ומהיעדר, אתו להתמודד נועד שהחוק החירום ממצב ישירות הנובע כורח הוא זה

 ממשלהל הדרושים הדינמייםההסדרים  ללכ את ראשית בחקיקה לקבוע - לעיל תואר שכבר

  .הנגיף התפשטות עם התמודדותלשם 

טענות כלליות מבקשים לפסול את החוק על בסיס העותרים כי  שוב נצייןמן הצורך  למעלה .106

סתירה נטענת בינו לבין עקרונות יסוד המוזכרים בעתירה, וזאת מבלי שפירטו מהו המקור ל
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ההלכה הפסוקה הנוהגת בישראל, לפסול את החוק שמכוחו ניתן, לפי הברור הנורמטיבי 

 .המפורש שחוקקה הכנסת במקרה זה

)ב( לחוק העונשין, שהעותרים טוענים שהחוק סותר אותו, 2ההסדר הקבוע בסעיף בנוסף,  .107

, שהוא הסדר הקבוע בחוק דנןביחס ל הקבוע בחוק רגיל, "מוקדם"ו "הסדר כללי"הוא 

פי כללי המשפט הישראלי, חוק -. למותר יהיה לציין, שעללו "מאוחר"וממנו  "ספציפי הסדר"

על חוק כללי ומוקדם, ודאי כאשר הדבר גם נקבע באופן מפורש בחוק  גוברספציפי ומאוחר 

 .כמו בענייננו ,המאוחר

 מייצר הואמאחר ש ,בפלילים החוקיות בעקרון פוגע החוקנוספת של העותרים היא כי  טענה .108

 החוקיות עיקרון כי נזכירהפליליות החלות בכל זמן נתון.  בירותהע ענייןבודאות -בלבול ואי

אין עבירה ואין עונש עליה אלא אם כן נקבעו בחוק  כי ובעק העונשין לחוק 1 בסעיף המגולם

, ודי להפנות פיו. ההסדר הקבוע בחוק ובתקנות מכוחו אינו מנוגד לעיקרון החוקיות-או על

ראוי כי  ,ככלל, אכן .לעתירה 155 בסעיף המובא פלר"ז ש של מספרו לציטוטבהקשר זה 

 שינויים, בעוד נורמה פלילית תהיה ברורה ובהירה על מנת להכווין את התנהגות העושה

זאת,  עם .ודאות וחוסר בלבול ליצור עלוליםתכופים וכמעט יום יומיים בנורמות הפליליות 

ההתמודדות עם נגיף הקורונה מצריכה שינויי  בושדברים  מצבהקבוע בחוק מאפיין  ההסדר

תולדה של המורכבות וחוסר הוודאות המאפיינים את אופן התפשטות  שהםחקיקה תכופים, 

 הכלים באמצעות אלו הסדרים מאכיפת מנוס ואיןהנגיף ואת הצעדים הנדרשים למלחמה בו, 

נגיש את הנורמות לעשות מאמץ ולה הממשלהלחוק מחייב את  5זאת, סעיף  לצד .הפליליים

, תוך התייחסות מיוחדת ברשומות התקנות של הרשמי לפרסום מעבר, לציבור הרחב

. בנוגע לטענת העותרים כי (לחוק )ב(5 סעיף)ראו  המינהליות עבירותול הפליליותלעבירות 

 על מוסיף המליאה ידיביטול רטרואקטיבי של העבירות על ידי ועדה מוועדות הכנסת או על 

 בוודאות פוגעת אמנם הביטול הוראת כי תטען המשיבה, הפלילית הנורמה של אותהווד חוסר

לפיו ביטול עבירה משמעותו ביטול  ,הפלילי המשפט של יסוד כלל מבטאת היא אולם

לחוק  4האחריות הפלילית לעשייתה וכל התוצאות הנובעות ממנה בעתיד )ראו סעיף 

    העונשין(.

 חוקתיות החוק

בסיום עתירתם, לאחר שפירטו את הפגמים הנטענים בהליך החקיקה ואת הפגיעה הטמונה  .109

קרי, סותר חוקי  -לטענתם בעקרונות יסוד שונים, טוענים העותרים כי החוק גם אינו חוקתי 

 דין טענה זו להידחות.גם יסוד. כפי שיפורט מייד, המשיבים סבורים ש

בזכויות מסמיך את הממשלה לפגוע על כך שהחוק כי המשיבים אינם חולקים  ,נקדים ונאמר .110

להגן על זכויות  - והיא ,שלשמה הוא חוקקהחיונית למען המטרה אך ורק יסוד. אך כל זאת 

מחייבת נקיטת שיצר נגיף הקורונה חיים ובריאות. שעת החירום  :האדם הבסיסיות ביותר

 זכויותאופן ממשי בגוע בויש בהם כדי להגביל ולפ , בלשון המעטה,אמצעים שאינם שגרתיים

בשל המאבק פגיעה בזכויות ב, אך כל זאת לתכלית ראויה ובאופן שאינו עולה על הנדרש. יסוד

שוב פעמים רבות בחודשים האחרונים, ונזכיר כאן בית משפט נכבד זה עסק מגפת הקורונה ב
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על עסק בהכרזת הממשלה . פסק דין זה בעניין לוונטהלאת הדברים שנקבעו בפסק הדין 

 הכרזה אשר הביאה להטלת מגבלות - העיר בני ברק כ"אזור מוגבל" למשך שישה ימים

בעניין זה  2עה בזכויותיהם של תושבי המקום.יספציפיות על העיר ותושביה, ובכך הביאה לפג

 נכתב בפסק הדין כדלהלן:

בהיבט המשפטי, המגפה מוליכה אותנו בארץ לא זרועה, במחוזות "
חוקתיים שלא שיערו ראשונים ולא חזו גם רואי ובמשעולים חוקיים ו

השחורות. זכויות חוקתיות בסיסיות כמו הזכות לפרטיות, לקניין, לחופש 
העיסוק ולחופש התנועה בתוך ישראל נאלמות דום מול מונחים כמו סגר 
והסגר, כתר, מחסומי דרכים, איכון טלפונים על ידי השב"כ, ריחוק חברתי 

סך לפנינו כמו חלום בלהה דיסטופי במדינה ועוד. כל אלה חולפים ב
דמוקרטית שחירויות האזרח הן בבסיס קיומה. בימים של שגרה, 

אמצעים אלה היו נפסלים על אתר כבלתי חוקיים בעליל, אך הימים אינם 
ימים רגילים ומפני "שהשעה צריכה לכך" )יבמות צ, ע"ב, סנהדרין מו 

הגם שלא חטא ואינו ראוי  ע"א(, אין מנוס אלא מלהלקות את הציבור,
 ."ללקות

, לפי יסודבזכויות מסמיך את הממשלה לקבוע תקנות הפוגעות חוק האם כך, אין חולק כי  .111

החוק ומכוח הסמכה מפורשת בו, אך כפי שיובהר, אין בכך כדי לקבוע כי החוק אינו עומד 

  אינו חוקתי.ולפיכך בתנאיה של פסקת ההגבלה 

ם אינם ממקדים את טיעוניהם בחוקתיות הסמכויות מעיון בעתירה עולה שהעותרי .112

קשה לחלוק על כך שסמכויות אלה, המאפשרות לממשלה לאכוף  -המוענקות לממשלה. אכן 

להתמודדות עם הנדרשות הן הסמכויות המתאימות  -ריחוק חברתי ולהגביל התקהלויות 

אלה אינו  התפשטות הנגיף. גם אם מאן דהו סבור שהשימוש שעושה הממשלה בסמכויות

ראוי, אין בכך כדי לפגוע בחוקתיותו של החוק עצמו. טיעוני העותרים ממוקדים בחלוקת 

 התפקידים בין הכנסת והממשלה כפי שהיא משתקפת בחוק, ולכך נתייחס להלן.

, נציין כי הטענות החוקתיות שבפי פסקת ההגבלהבנתיב שמתווה אולם בטרם נצעד  .113

חלוקת ברעיון הכללי של יינו לעיל, טענות אלה מתמקדות . כפי שצנטענות בכלליות העותרים

המקור הנורמטיבי את העותרים אינם מציינים  אולם, התפקידים בין הכנסת והממשלה

המפורש חוק לפסול את ה ,לפי ההלכה הפסוקה הנוהגת בישראלהברור שמכוחו ניתן, 

עצמו בית המשפט ת במקרה זה. למותר להזכיר את הזהירות הרבה שגזר על הכנסשחוקקה 

. בכל הנוגע לפסילה של חוק שחוקקה הכנסת, היא בית הנבחרים המייצג את ריבונות העם

כפי שמפרטים אותם העותרים, מכל מקום, כאמור, נפרט כעת את חלקי פסקת ההגבלה 

 יהם.פרטני לטענותונתייחס באופן 

                                                 
2

 מעוגנים זו הכרזה בעקבות לקבוע ניתן אשר והמגבלות" מוגבל אזור"כ מקום על להכרזה התנאים, כיום כי נעיר  
 נגיף)שעת חירום  תקנות)מהעת ההיא בה פעלה הממשלה מכוחן של תקנות שעת חירום  בשונה, ראשית בחקיקה
 (.2020-ף"התש(, מוגבל אזור( )החדש הקורונה
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ה לקבוע תקנות כאמור, אין חולק על כך שהחוק מסמיך את הממשל - "הפגיעה בזכויות" .114

העותרים מפרטים את הזכויות שהחוק מסמיך את  הפוגעות בזכויות אדם חוקתיות.

ביניהן חופש התנועה, הזכות לחירות, חופש הדת והפולחן, חופש  -הממשלה לפגוע בהן 

 ואין על כך חולק.  -העיסוק, הזכות לחינוך ועוד 

 בזכויותהחוק  שגורםבפגיעה  אינו מתמקד על ידי העותרים החוקתית הבחינה המשך אולם .115

אלה, אלא דווקא בפגיעה ב"נורמות יסוד" דוגמת חלוקת התפקידים הראויה לדעת העותרים 

החוקתית שעורכים העותרים אינה נערכת ביחס לזכויות  הבחינהבין הכנסת והממשלה. 

הולמת את ערכי  בזכויות הפגיעהאינם בוחנים האם  העותריםשהחוק פוגע בהן לטענתם. 

 שהפרתמדינת ישראל, האם היא נעשית לתכלית ראויה והאם היא מידתית, אלא טוענים 

אינה הולמת את ערכי מדינת ישראל, אינה לתכלית  הרשויות בין)לדידם(  הראוי האיזון

-ראויה ואינה מידתית )וכמובן שהמשיבים חולקים על כך(. איזון זה אינו קבוע כמובן בחוק

יסוד: חופש העיסוק, שהם חוקי היסוד המוזכרים בסעיף -ד האדם וחירותו ובחוקיסוד: כבו

 .מובנת, ועל כן הבחינה החוקתית שעורכים העותרים אינה לעתירה 159

החוק העותרים טוענים כי  - "הולם את ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" .116

האיזון בין הרשויות. מפר את  דמוקרטית שכן הואמדינה הולם את ערכי המדינה כאינו 

לטענה זו התייחסנו לעיל באריכות ועל כן נוכל לקצר. כאמור לעיל, ובניגוד לטענת העותרים, 

את הממשלה  החוק מסמיךמסמיך את הממשלה להתקין הסדרים ראשוניים.  החוק אינו

שמעמדן הנורמטיבי הוא של חקיקת משנה, וזאת להתקין תקנות  םוחבאופן מפורש ומת

מצב החירום )התקיימותו של מצב חירום, אופי ולהמשתנות בהתאם לרמות התחלואה 

תו היעדרן של ו של מצב החירום ואביטולהעת התקיימותו של מצב חירום מיוחד, ובבוא 

את  משמר החוקבניגוד לטענת העותרים,  זאתלכך, ואף  מעברסמכויות מכוח החוק(. 

 תכלית את התואם באופןאותן  מאשרתכו שלההממ פעולות על כמפקחת הכנסת של תפקידה

 היאמצב החירום הנוכחי,  על לראשונהשהכריזה  היא. הכנסת החירום מצב ואת החוק

 לאשר נדרשת והיא, לבטלו אף מוסמכת היא, החירום מצב הארכתלאשר  המוסמכת היחידה

 .החוק מכוח המותקנות ותקנה תקנה כל

 באופן מנועה אינהכבר הזכרנו את ההלכה לפיה הכנסת  -ועוד, ולמעלה מן הצורך  זאת .117

אם  ראשוניים הסדרים אף לקבוע הממשלה את להסמיךמ, במסגרת חקיקה ראשית, מוחלט

שזו ההלכה שנקבעה על ידי בית  כיוון. הדבר נעשה באופן מפורש ובנסיבות המתאימות

הממשלה לקבוע הסדרים  הסמכתכי  העותריםלהלום את טענת  ניתן לאהמשפט הנכבד, 

 את םהול אינו המסמיךכשלעצמה מעידה כי החוק  היא, ראשונייםסבורים שהם  שהעותרים

 .דמוקרטית כמדינה ישראל מדינת ערכי

ברחבי  נוספותולבסוף, והרבה למעלה מן הצורך, נציין כי גם העובדה שמדינות דמוקרטיות  .118

ים אף הם סמכויות נרחבות לממשלה להתמודדות עם המעניק יםהעולם כולו חוקקו חוק

 חוק הסמכויות המיוחדות,קווי דמיון עם  , שלהםבאמצעות הסדרים שונים יף הקורונהגנ

)ראו סקירת המכון  המדינות הדמוקרטיות הן שלמלמדת שהחוק אכן הולם את ערכי
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הקורונה: סקירה פרלמנטרית במשבר הישראלי לדמוקרטיה בנושא "סמכויות חירום ובקרה 

 Health Act 1956 ;Epidemic) המתייחסת בין היתר לחקיקה בניו זילנד 3משווה"

Preparedness 2006,) בריטניה (Coronavirus Act 2020) וצרפת (Law no 2020-290)) .

מדרכיהן לעתים ללמוד מובן שניתן הוכחה חותכת, אך המשפט המשווה אינו מהווה כמובן 

 מדינה דמוקרטית"."יות אחרות על ערכיה של מדינת ישראל כמדינות דמוקרט של

: צמצום התפשטות ביותר ראויהתכלית ללא ספק תכליתו של החוק היא  - "לתכלית ראויה" .119

הקורונה, ההגנה על חייהם של תושבי מדינת ישראל ועל בריאותם ומזעור הנזקים נגיף 

לחוק תכלית סמויה יש לפיה הנגרמים למשק הישראלי בשל המגפה. טענת העותרים הכבדים 

טענה היא  -"לעקוף את הערובות אותן קבעה הרשות המכוננת בחוק יסוד: הממשלה"  -

יסוד: הממשלה -לא ברור לאיזה סעיף בחוקאינה מוצאת כל ביטוי בחוק עצמו. גם מופרכת ש

החוק מפר אותן. מכל אשר ת" שנקבעו בחוק יסוד זה מכוונים העותרים, ומהן אותן "ערובו

ראשית, הכנסת יכולה לבטל את מקום, החוק משמר את מעמדה של הכנסת באופנים רבים. 

ההכרזה על מצב החירום בכל עת. שנית, החוק קובע מנגנוני פיקוח רבים, הן פרוצדוראליים 

תתקין הממשלה שתקנות כפי שתואר בהרחבה בתגובה זו, המבטיחים כי ה ,והן מהותיים

ולרמות התחלואה. המשתנה בהתאם למצב החירום יהיו מידתיות ויתאימו למצב העובדתי 

המודע למצב ששרר ערב חקיקתו תגלה שתכלית מפוקח התבוננות על החוק במבט  -ושלישית 

 שנאלצה שימושה את מחליף החוקהחוק הפוכה בדיוק מהתמונה שמציירים העותרים. 

 תקנות לקבוע לממשלה המאפשר, היסוד חוק מכוח "חתקש של החריג בכליהממשלה לעשות 

 מעגןדווקא  החוקבמובן זה,  מאוזן הרבה יותר. משפטי בכלי, ראשית חקיקה על הגוברות

בדיוק  - ראשית חקיקה אמצעותב והממשלה הכנסת בין הראויהחלוקת הסמכויות  את

 .העותרים מטענת פךיהה

המגביל את סמכויות החוק עוצב בקפידה באופן  - הנדרש""במידה שאינה עולה על  .120

לדין לחוקי היסוד והממשלה ומעניק לה סמכויות מידתיות בלבד. מעבר לכך, ובנוסף 

את הממשלה לעשות שימוש מידתי בלבד בסמכויות הנתונות לה,  יםהמינהלי הכללי המחייב

מנגנונים שונים המבטיחים את השימוש המידתי בסמכויות המוקנות מכוחו גם כולל החוק 

 ואת צמצום הפגיעה בזכויות למינימום ההכרחי. 

ואת יישומם בחוק, נזכיר שוב כי של המידתיות בטרם נפרט את שלושת מבחני המשנה  .121

מובן בין שני מרכיבים של החוק. העותרים -הבחינה החוקתית בעתירה מערבת באופן לא

-וענים שהחוק פוגע בזכויות בכך שהוא מאפשר לממשלה לפגוע בזכויות המעוגנות בחוקט

 יסוד: חופש העיסוק, אך הבחינה החוקתית המפורטת-חוקביסוד: כבוד האדם וחירותו ו

פסקת ההגבלה נעשית ביחס לאפשרות הקבועה בחוק של כניסת תקנות לתוקף בראי  בעתירה

לפגיעה סת. הבחינה החוקתית לא נעשית אפוא ביחס לפני אישורן על ידי ועדה של הכנ

 וכבר מסיבה זו דין טענתם של העותרים להידחות.הנטענת בזכויות, 

                                                 
3  https://www.idi.org.il/articles/31524 

https://www.idi.org.il/articles/31524
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מבחן הקשר הרציונלי בין האמצעים הקבועים בחוק לבין  -מבחן המידתיות הראשון  .122

הסדרים ספציפיים כוללות ודאי שכלל הסמכויות הקבועות בחוק, אשר כאמור  :תכליתו

בקשר ישיר להגשמת תכלית החוק. מצויות מים לשם התמודדות עם נגיף הקורונה, חוומת

נועדו ליתן בידי הממשלה, בדרך של הסמכה ספציפית מכוח חוק ראשי, כלים  כולן

, בעיקר בדרך של אכיפת ריחוק חברתי ומניעת נגיף הקורונההתפשטות להתמודדות עם 

כי הסמכויות הקבועות בחוק עשויות  ,המומחים מסכימיםרובם ככולם של . התקהלויות

להוביל לצמצום התפשטות הנגיף, ואף הניסיון שהצטבר בחודשים האחרונים מלמד כי ככל 

כך התפשטות הנגיף היא איטית יותר. כמובן שיש לאזן  –שנוקטים באמצעים דרסטיים יותר 

אין ספק  -י תכלית חשובה זו עם זכויות ואינטרסים אחרים, אך בכל הנוגע לקשר הרציונל

 כזה אכן קיים. שקשר

למעלה מן הצורך נציין כי אם תעשה הממשלה שימוש בסמכויותיה ותקבע הגבלה אשר  .123

דלתות בית  -העותרים סבורים שאין לה קשר רציונלי עם המלחמה בהתפשטות המגפה 

טענה דומה נטענה . ואכן, תהיינה פתוחות בפניהם להגשת עתירה בעניין זההנכבד המשפט 

עתירות שונות שנדונו בפני בית המשפט הנכבד בחודשים האחרונים, ביחס להגבלות שונות ב

, ביחס להגבלת הזכות להפגין בשעת מצב חירום מיוחד עליו 6859/20בג"ץ )ראו לדוגמה: 

 5254/20ביחס לסגירת מרכזי הקניות הפתוחים; בג"ץ  7672/20; בג"ץ הכריזה הממשלה

העותרים אינם מציינים סמכות ספציפית שהם סבורים . (ועוד ביחס לסגירת גני האירועים;

 לדחות את טענתם.שאינה רלוונטית לצמצום התפשטות הנגיף, ואף מסיבה זו יש 

טוענים שהאמצעי של "אישור מאוחר לתקנות הממשלה על ידי הכנסת" אינו קשור העותרים  .124

ת בלבול וכאוס". למעשה, הוא "מגשים את התכלית ההפוכה של יציר -לתכלית החוק, ולהפך 

שעות בטרם כניסתן  24החוק מאפשר לוועדה של הכנסת לאשר את התקנות או לדחותן בתוך 

לתוקף, ומאפשר לה לעשות זאת אף בדיעבד. הרחבנו לעיל להסביר מדוע מנגנון זה הוא חיוני 

על , ודומה שמיותר לחזור לו גרם נגיף הקורונה המיוחד של מצב החירוםהדינמי בהקשר 

ההסבר פעם נוספת. ודאי שאין מקום לומר שאמצעי זה, שתכליתו לאפשר כניסה מהירה 

, אינו קשור בקשר רציונלי עם התכלית ועל דחיפותן לתוקף של תקנות שאין חולק על חיוניותן

 של המלחמה בהתפשטות נגיף הקורונה והשמירה על בריאות הציבור.

 הדחוף ההסדר ,לעמדת העותרים :פחותה תושפגיע האמצעי מבחן -המידתיות השני  מבחן .125

כי הממשלה יכולה להתקין תקנות אשר יאושרו בדיעבד על ידי ועדה של הכנסת, אינו  קובעה

וההסדר  ,בלבד מיוחדים למקרים שמור זה הסדרעומד במבחן זה. ברם, כפי שכבר הוסבר, 

שעות לאשר או לבטל את התקנות בטרם יכנסו  24הכללי קובע כי לכנסת יש פרק זמן של 

בהתקיים דחיפות המחייבת כי תקנות מסוימות ייכנסו לתוקף במועד מוקדם בתוקף. רק "

", ורק במקרים אלו תאלץ יותר, הממשלה רשאית להתקינן בלי אישור של הוועדה של הכנסת

, ועצם קביעת חריגב שמדובר העובדה עצםר או בביטול בדיעבד. הכנסת להסתפק באישו

 לנקוט ניתן, שהרי הכלליהקריטריונים לשימוש בחריג זה, מעידים על מידתיותו של ההסדר 

נזכיר שוב כי העותרים עצמם הציעו  .זאת המחייבת דחיפות קיימת אם רק החריג בהסדר
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לעתירה(,  137ורן על ידי הכנסת )סעיף לקבוע חריג שיאפשר כניסת תקנות לתוקף בטרם איש

 .מיידי באופן לתוקף תקנות כניסת המחייבים מקרים להיות יכולים לשיטתם שאף ומכאן

. החוק הוא "הוראת שעה"מאפיין נוסף של החוק, המעצים את המידתיות שלו, הוא היותו 

. מעבר לכך, מצב החירום מכוח החוק הוא 2021הוראת שעה, ותוקפו עד לסוף חודש יוני 

בעצמו זמני, הארכתו טעונה אישור מראש של הכנסת, ועל ההארכה להיתמך בחוות דעת 

מקצועיות. גם התקנות המותקנות מכוח החוק הן זמניות, ותוקפן מוגבל לתקופות קצרות 

של התקנות צריכה להיתמך בנתונים עובדתיים המבססים את הצורך יחסית. גם הארכתן 

בהן. בכך קבעה הכנסת הסדר מידתי שמבטיח שזכויות תיפגענה רק כאשר יש בכך צורך 

אמיתי. זהו האמצעי שפגיעתו פחותה, בניגוד למשל להסמכה כללית ורחבה המאפשרת פגיעה 

 ה.ללא ביסוס עובדתי ומקצועי המעיד על הצורך הממשי ב

 .בית המשפט הנכבד קבע זה מכבר כי ניתן ללמוד מזמניותו של חוק כאינדיקציה למידתיותו .126

 11.1.12, מיום גלאון נ' היועץ המשפטי לממשלה 466/07פסק הדין בבג"ץ לעניין זה ראו 

לפסק דינו של כב' השופט מלצר(, וכן דבריה של כב' השופטת ארבל בפסקה  41-42)פסקאות 

 לפסק דינה: 25

. העובדה שפגיעה בזכויות יסוד נעשית במסגרת הוראת שעה, בשל צורכי 25"
השעה, יכולה אכן לשמש אינדיקציה למידתיותה של הפגיעה. זמניות הפגיעה, 
הנובעת מכך שמדובר בחקיקה במסגרת הוראת שעה, יש בה כדי להשליך על 

תוספת הערכת עוצמתה, עומקה והיקפה של הפגיעה בזכות יסוד. כאשר אל מול 
התועלת שיש בחוק או בהחלטת הרשות המינהלית, ניצבת תוספת הנזק שנגרמת 

כתוצאה מאלה לזכות היסוד, ועולה כי מדובר בנזק זמני במהותו, יהווה הדבר 
שיקול משמעותי במסגרת מבחן המידתיות במובנו הצר. עם זאת, כמובן, ההכרעה 

היא פרי  -ה השלישי לרבות במסגרת מבחן המשנ -הסופית בשאלת המידתיות 
שקלולם של מכלול שיקולים וגורמים, והיותה של הפגיעה זמנית, אין בה, בפני 

 ".עצמה, כדי להכריע את הכף לטובת מידתיות הפגיעה
 

 איתן מדיניות הגירה ישראלית ואח' נ' ממשלת ישראל 13/7385ראו את שנקבע בבג"ץ כן 

 (: 22.9.14)ניתן ביום 

 

. ]...[ הלכה פסוקה היא, כי על בית המשפט לנקוט ריסון שיפוטי מוגבר, עת 33"

הוא נדרש לבחינת חוקתיותה של הוראת שעה. "לא הרי חוק 'קבוע' כהרי חוק 
; וראו 553, בעמ' המועצה האזורית חוף עזה'זמני' בבחינת חוקתיות חוק" )עניין 

התערבות של בית ((. חשין מ')המשנה לנשיא )בדימ'(  450בעמ'  עדאלהעניין 
המשפט בהוראת שעה הינה מרחיקת לכת יותר מהתערבות בחקיקה "רגילה" של 

רימר "האפקט המצטבר של המידתיות: -)ראו, מרדכי קרמניצר ויעל כהן הכנסת
 -)להלן  המכון הישראלי לדמוקרטיהנדבך חדש בבחינה החוקתית הישראלית" 

ריי, כמובן, כי הגבלת תוקפו של חוק, ((. אין ללמוד מדברימר-קרמניצר וכהן
כהוראת שעה, צריכה "לחסן" את החוק מפני ביקורת שיפוטית. אולם, כבר נקבע 

המשפט, על -בפסיקתו של בית משפט זה כי "... יתכנו מקרים שבהם יחליט בית
יסוד שיקולים של מדיניות שיפוטית, להתחשב ב'זמניותו' של חוק 'זמני' כנימוק 



- 38 - 

כי החוק עומד ביתר מבחניה של  – בלי לפסוק –על יסוד זה להניח למידתיותו, ו

 ]...[ ."" הביקורת החוקתית

 . 477-479, בעמ' 447ספר דורית ביניש וראו גם: אריאל בנדור "מצבי חירום" 

, פוגענית פחות, המקיימת את תכליות מעשיתזה נוסיף כי העותרים לא הציעו חלופה  בהקשר .127

החובה לבחור באמצעי שפגיעתו כידוע, בהתאם להלכה הפסוקה, " החוק כפי שתוארו לעיל.

פחותה, אינה שקולה כנגד החובה לבחור באמצעי שבאופן מוחלט הוא הפוגעני פחות... יש 

בין האפשרויות הרציונאליות, תוך בחירה של אותה אפשרות, אשר בנסיבות  להשוות, איפוא

" הקונקרטיות יש בכוחה להשיג את התכליות הראויות תוך פגיעה פחותה בזכויות האדם

לפסק דינו  68, פסקה 14.5.06יום מ"ד פס, עדאלה נ' שר הפנים 7052/03: בג"ץ למשל)ראו 

. ת בתכיפות בחקיקה ראשית אינו חלופה מעשיתשל הנשיא ברק(. עיגון ההגבלות המשתנו

 הרשויות בהפרדת פגיעתו כי להודות יהיו מוכרחים חוקתי איננו שהחוק הסבורים אלו גם

, וכבר ציינו היסוד חוק מכוח"ח תקש להתקין לאפשרות יחסית פחותה היא האדם ובזכויות

. גם במובן כימה לכךכי העותרת עצמה מס עדאלה בענייןלעיל כי בית המשפט הנכבד ציין 

 זה, החוק עומד במבחן האמצעי שפגיעתו פחותה. 

אין חולק על כך שהחוק מעניק לממשלה סמכויות נרחבות, שנועדו  -ומעבר לכל האמור  .128

לאפשר לה להתמודד גם עם התפרצות רחבה מאוד של הנגיף. הממשלה חייבת להשתמש 

חוקי היסוד, הן מכוח הדין הוראות זאת הן מכוח  -בסמכויות אלה באופן מידתי בלבד 

. דלתות בית עצמו)א( לחוק 4סעיף הוראותיו המפורשות של המינהלי הכללי והן מכוח 

הממשלה עושה פתוחות כמובן בפני עותרים בכל הנוגע לשימוש ש והנכבד היו ונותרהמשפט 

כויות בסמכויות שהחוק מעניק לה, ודומה שאף העותרים אינם סבורים שהסמותעשה בעתיד 

של התפשטות המגפה. ככל שתנקוט  שלבבכל שמעניק החוק לממשלה אינן מידתיות 

ואינו תואם את נתוני  שהוא אינו מידתייסברו באופן שהעותרים הממשלה בסמכויות 

 , יוכלו העותרים לתקוף זאת בהליך המתאים.התפשטות המחלה באותה עת

גם בהקשר זה, העותרים ממקדים  :מבחן המידתיות במובן הצר -מבחן המידתיות השלישי  .129

ידי -את טיעוניהם באפשרות הקבועה בחוק לכניסת תקנות לתוקף בטרם קבלת אישור על

הכנסת. טענתם של העותרים היא כי אם "הגורם המאשר לא מצא כל בעיה בתקנות", אזי 

 "ניתן להניח שהליך האישור יתבצע ללא עיכובים"; ואילו אם "נפל פגם כלשהו שמונע את

אישור התקנות באופן מיידי", הדיון בתקנות יימשך זמן רב ובינתיים הן תיכנסנה לתוקף 

 ותבוטלנה רק בדיעבד.

טענות העותרים מבוססות על הנחות שאינן מדויקות כלל. אין כל יסוד להנחה שהדיון  .130

בתקנות שלבסוף תאושרנה יהיה קצר יותר מהדיון בתקנות שהכנסת תחליט לבטלן, ואין כל 

שעות.  24ד להנחה שהוועדה של הכנסת לא תוכל לדון בתקנות המובאות בפניה בתוך יסו

העותרים אינם מתייחסים למבחן "המידתיות במובן הצר" כפי שיש להתייחס אליו, ודין 

 טענותיהם להידחות.
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לאמיתו של דבר, המשיבים סבורים כי החוק צולח את מבחן "המידתיות במובן הצר" ללא  .131

מבחן המידתיות במובן הצר יש לבחון האם מתקיים יחס ראוי בין התועלת  במסגרתקושי. "

" הצומחת מהשגת התכלית הראויה ובין הנזק שעלול להיגרם לזכויות החוקתיות שעל הפרק

כבר ציינו ש"הזכויות (. 9.6.20, פס"ד מיום עיריית סלואד נ' הכנסת 1308/17)בג"ץ 

יקרון הנטען לפיו התקנות צריכות להיכנס החוקתיות שעל הפרק" לטענת העותרים הן הע

לתוקף רק לאחר אישור הכנסת. יש לבחון, אם כן, האם קיים יחס ראוי בין מניעת התפשטות 

מגפת הקורונה לבין הנזק שעלול להיגרם כתוצאה מכניסת התקנות לתוקף לפני אישור 

 הוועדה של הכנסת.

ובית. בדרך המלך, הוועדה סבורים שאין ספק שהתשובה לשאלה זו היא חי המשיבים .132

 ממשינזק  כל ייגרם לא וכךשעות  24בתוך  בתקנותלדון  יכולההרלוונטית של הכנסת 

 של בוועדה והדיון, התרחש לא הדבר אם גם אולם. דגלם על נושאיםשהעותרים  לעקרונות

צעדים  נקיטת לעיתיםהמאבק בהתפשטות נגיף הקורונה דורש  -בדיעבד  רק התקיים הכנסת

שנדבקו  אנשים 9,000-מ יותרביום אחד  אותרומיידיים. נזכיר כי בשיא התפרצות המגפה 

 לאלפי להביא אפוא היתהבודד בכניסת התקנות לתוקף עלולה  יום של ודחייה, במחלה

. טענת העותרים מבוססת על הנחה תמוהה, אחרים ידביקו בתורם הם שאף, נוספים נדבקים

על הציבור הגבלות שעתידות  ומטילהלפיה הממשלה עושה שימוש לא ראוי בסמכויותיה 

ידי הוועדה של הכנסת. טענה זו אינה נכונה, ובמרבית המוחלטת של המקרים -להתבטל על

 אלו שכיחים במקרים. לאישורה הממשלה ביאההאת התקנות ש אישרההוועדה של הכנסת 

 הבריאותי הנזק כנגד וזאת, לתוקף התקנות של המוקדמת מכניסתן כתוצאה נזק כל נגרם לא

 .ההפוך במצב אנשים לאלפי להיגרם שעלול

 סיכום

מאז התפרצות מגפת הקורונה, מדינת ישראל והעולם כולו מצויים במצב חירום. במטרה  .133

לצמצם את השפעות המגפה למינימום ההכרחי, נוקטות כל מדינות העולם בצעדים מיוחדים, 

 .כולה שאין מנוס מהם לצורך התמודדות עם האיום על בריאות האנושותחסרי תקדים, 

סמכויות מיוחדות לצורך ביך את הממשלה לנקוט על רקע זה נחקק החוק דנן, המסמ .134

התמודדות עם סכנת ההתפשטות של מגפת הקורונה בישראל. החוק הוא מפורט ביותר, כולל 

כנסת ויוצר מנגנון שיש בו כדי לאפשר להסדרה מדוקדקת של הסמכויות הניתנות לממשלה 

 על אופן הפעלת סמכויות אלה בידי הממשלה.באופן אפקטיבי לפקח 

ותרת סבורה כאמור כי דין החוק להתבטל. המשיבים סבורים כי טענותיה מתעלמות הע .135

מאופיין המיוחד של הסמכויות  ,מאופייה המיוחד של הסכנה שהמדינה ניצבת בפניה

  .אלה האופן הדינמי שנדרש להפעלת סמכויותמו הנדרשות לצורך ההתמודדות עם סכנה זו

המוחלטת שיש  העדיפותוצא שיש להדגישה: כולה מתעלמת לחלוטין מנקודת המ העתירה .136

 חוק מכוח"ח תקש התקנתעל פני  ומפורט מפורש "מסגרת חוק"לתקנות המותקנות מכוח 

קשות בעקרון הפרדת הרשויות ומקנה  פוגע, הביותר חריג אילוץ. התקנת תקש"ח היא היסוד
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לממשלה סמכויות שאינן מצויות בידה כרשות מבצעת בימים כתיקונם. השימוש בכלי זה 

, לחוקק יכולהבין היתר בכך שהכנסת אינה  מותנה גם הוא ככלל, וחיוני הוא לעיתים הכרחי

נועד להסמיך את הממשלה  המיוחדות הסמכויות חוקרצוי. ה המצבהוא  שאיןבהחלט ו

הנדרשות לצורך התמודדות עם  הספציפיות המגבלותאת  לקבועבצורה מפורשת וברורה 

יסוד: -החריגה הנתונה לה מכוח חוק בהסמכהמגפת הקורונה, וזאת מבלי לעשות שימוש 

 היועץ והנחיית הנכבד המשפט בית לפסיקת בהתאם שנדרש וכפיהתקנת תקש"ח, ל הממשלה

 . להלממש המשפטי

, המאשר את עדיפותו של נתיב בעניין עדאלההבאנו לעיל את הציטוט מפסק הדין  כבר .137

העותרים והמשיבים החקיקה על פני משעול התקש"ח. כזכור, בית המשפט ציין שם כי "

כאחד תמימי דעים כי 'דרך המלך' לקידום יעדיה התחיקתיים של הממשלה, אף במצב חירום, 

הכנסת, ככל שהדבר ניתן, ולא באמצעות התקנת תקנות שעת היא בחקיקה ראשית של 

חירום... זאת, משום שהשימוש באמצעי זה של התקנת תקנות שעת חירום יש בו פגיעה 

". בית המשפט הנכבד ציין כי עמדה בעקרון הפרדת הרשויות ובעיקרון שלטון החוק המהותי

אחד עם עקרון החוקיות. זו נתמכת בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה והיא עולה בקנה 

 הכנסת של פיקוחה שימור תוךההסדר הקבוע בחוק מאפשר אפוא התקנת תקנות  דווקא

  .בה לילך שראוי המלך דרך וזו, ההליך על

תקש"ח הוא העובדה  התקנת ביטוי נוסף לאיזון שבחוק ולמידתיות ההסדר הקבוע בו לעומת .138

. החוק מסמיך את הממשלה להתקין תקנות אשר יש בהן כדי "הוראת שעה"שהחוק הוא 

לפגוע בזכויות אדם ולהגביל את פעילות הציבור במרחב הפרטי והציבורי במגוון תחומי 

מגפת  -, ונועדו לתת מענה לסוגיה ספציפית וחיוניות הגבלות אלה הן הכרחיותחיים. 

משום כך הוגבל תוקפו של  .חייהם של תושבי המדינהבופגיעתה הקשה בשלומם ו הקורונה

 . הוגבלמכוחו  ואף תוקף התקנות נחקק כהוראת שעהעצמו הוא  ,החוק

פך: העובדה יכפי שפורט לעיל, החוק אינו פוגע כלל במעמדה של הכנסת כרשות מחוקקת. לה .139

, פרטים לפרטישהחוק מסמיך בצורה מפורטת וברורה את הממשלה, ופורט את סמכויותיה 

בין  הראויאת האיזון  וכנ עלמחוקקת ומחזיר ההכנסת כרשות  משקפת את מעמדה של

הוראות אלו נועדו  ברירה עם התקנת התקש"ח. בליתשהופר במידה מסוימת  ,הרשויות

מעבר מיצירת הסדרים חיוניים להתמודדות עם נגיף  -להגשים את תכליתו של החוק 

דרך המלך: חקיקה ראשית המקנה  לאתקנות שעת חירום התקנת הקורונה בדרך של 

לממשלה סמכויות מפורשות ומתוחמות המאפשרות את המשך ההתמודדות עם הנגיף 

ומניעת התפשטותו. מעבר לכך, החוק משמר את תפקידה של הכנסת כמפקחת על הממשלה, 

 הממשלהונותן בידיה את הכלים הראויים לקיום פיקוח אפקטיבי על התקנות שמתקינה 

בהתחשב מגפת הקורונה ובבמאבק  , וזאת מבלי לפגועשום פגיעה בזכויות יסודאשר יש בהן מ

 אילוצים הנובעים מהסכנה ומהצעדים הנדרשים להתמודדות עמה. ב

מסמיכות את הממשלה בצורה רחבה מדי ואינן כוללות העותרת טוענת שהוראות החוק  .140

שלה לפגוע בזכויות החוק אכן מסמיך את הממאמות מידה להפעלת הסמכויות הכלולות בו. 
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אדם, אך עושה זאת בצורה ספציפית ומפורטת, ובמידה הנדרשת להתמודדות עם מגפת 

הקורונה. אין מדובר ברקמה פתוחה, אלא בהסמכה מפורטת ומסודרת, ברמת הפשטה 

 ביותר.גבוהה 

מרבית העתירה מוקדשת למנגנון האישור שנקבע בחוק לתקנות שמתקינה הממשלה  .141

ייכנסו לתוקף לפני אישורן על ידי ועדה של הכנסת. אין חולק על כך  ולאפשרות שתקנות

בהם קיימת דחיפות ש, השמור למקרים שנקבע בחוק הוא הסדר חריגהדחוף שההסדר 

עם מצב באופן מיידי  להתמודדלעיתים הקיים , והוא נגזר ישירות מהצורך המחייבת זאת

חירום שאף הוא חריג. יש להזכיר אפוא שהחוק קובע במפורש כי אין תוקף לתקנות שלא 

, וכי הכנסת אחת מוועדותעל ידי אושרו )מלכתחילה או בדיעבד( על ידי מליאת הכנסת או 

ההסדר  .למפרעבטלות הן  -אם תקנות נכנסו לתוקף ולאחר מכן לא אושרו על ידי הכנסת 

על פעילות הממשלה בצורה אפקטיבית לפקח  פוא את יכולת הכנסתשנקבע בחוק משמר א

או לבטלן תקנות שקבעה הממשלה לאשר גם במצב החירום הייחודי, ומעגן את סמכותה 

 בהתאם לשיקול דעתה.

המשיבים סבורים כי החוק קובע הסדרים חיוניים להתמודדות עם הסכנה  -כללו של דבר  .142

ים אלו מאזנים היטב בין כלל האינטרסים, העקרונות של התפשטות מגפת הקורונה וכי הסדר

החוק אינו פוגע בעקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי בישראל, והזכויות הנוגעים בדבר. 

 והוא צולח את הוראות פסקאות ההגבלה הקבועות בחוקי היסוד בדבר זכויות האדם.

 משום כך סבורים המשיבים כי דין העתירה להידחות. .143

אריק האס, מנהל  לתשובה נתמכות בתצהירו של 132-ו 12רטות בסעיפים העובדות המפו .144

 .המחלקה לחיסוני שגרה במשרד הבריאות
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