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 לשכת היועץ המשפטי לממשלה

 תש"פ ו' ניסן ,ירושלים

 2020מרץ  31
 

 004-99-2020-006873 מס' מסמך:

 )בתשובה נא לציין מספרנו(

 

 לכבוד
 , דן יקיר עו"ד

 אגודה לזכויות האזרח היועץ המשפטי ל
 

 שלום רב,

 פנייתך בנושא שמירה על שלטון החוק בעת משבר הנדון:
ירות ; מכתבו של היועץ המשפטי לממשלה לעובדי מערך הש21.3.20פנייתך מיום  סמך:

 19.3.20המשפטי הציבורי מיום 

 

ביקשת להדגיש את החשיבות כי כל גוף ממשלתי יפעל רק בהתאם  שבסימוכיןבפנייתך  .1

במסגרת ההתמודדות עם גם במצב החירום שנוצר כדין,  לוהסמכויות שניתנו  יגדרל

  הקורונה בישראל. נגיףהתפרצות 

קי הלכת שנוקטות רשויות גם נוכח הצעדים מרחינבקש להשיב כי במענה לפנייתך  .2

המינהל השונות בניסיונן להתמודד עם האתגרים הנובעים מהתפרצות נגיף הקורונה, 

להוצאת צעדי לסייע היועץ המשפטי לממשלה ומערך הייעוץ המשפטי כולו פועלים 

 הדין. מגבלות  תוך עמידה עלהממשלה לפועל 

באיגרת שנשלחה לעובדי  בעת האחרונהדברים ברוח זו הביע היועץ המשפטי לממשלה  .3

 : ובה הדגישהמשפטי הציבורי  שירותה

אכן, גם בשעת חירום, ולמעשה אף ביתר שאת " 

בשעה שכזו, שומה עלינו לעמוד על המשמר כי 

פעולותיה של הממשלה יעשו במסגרת החוק. זוהי 

ירות המשפטי שעת מבחן לדמוקרטיה, ומערך הש

 ". הציבורי ניצב בחזית

אלו  םהייעוץ המשפטי לממשלה ימשיך ללוות את המאמצים הכבירים הנעשים בימי .4

מרבית על עקרונות שלטון שמירה והגנה בהתמודדות עם נגיף הקורונה, תוך שיפעל למען 

 החוק.

למותר לציין כי כתמיד, מקום בו מתעורר חשש לפעולה קונקרטית שנעשית שלא כדין,  .5

המשפטי לממשלה, הפועלים כמיטב יכולתם לבחון  ניתן כמובן לפנות לגורמי הייעוץ

 ולהשיב לכל פנייה.  

 בברכה,
 

 ד"ר גיל לימון, עו"ד 
 עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה 
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 העתק:

 
 חוקתי(-ציבורימשפט עו"ד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )

 ( מינהלי-ציבורימשפט עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )
 פרגו, היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה-עו"ד שלומית ברנע

 משרד האוצרלהיועץ המשפטי עו"ד אסי מסינג, 
 משרד הביטחוןלהיועץ המשפטי עו"ד איתי אופיר, 
 משרד הבריאות להיועץ המשפטי עו"ד, אורי שוורץ, 

 
 
 


