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 שתי העתירות שבכותרתהעותרים בעיקרי טיעון מטעם 

לקראת הדיון מתכבדים בזה להגיש את עיקרי הטיעון מטעמם  עתירות שבכותרתשתי הבהעותרים 

 כדלקמן: 2021בינואר  12הקבוע ליום 

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות שתי העתירות שבכותרת מעלות טענות חוקתיות המופנות כנגד 

 –)להלן  2002ביולי  23כפי שנחקק ביום  2020-עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

. העתירות הוגשו סמוך לאחר חקיקת החוק והסעד העיקרי שבהן הוא קביעה כי החוק בטל "(החוק"

מארבע העתירות האחרות שאוחדו  שלוש, תיקון הנתקף ב2021וטרם תיקונו בחודש ספטמבר 

 לשמיעה עם העתירות שבכותרת.

המדובר בחוק בעל השפעות מהותיות ונרחבות על אורחות החיים, חרויות וזכויות היסוד של כלל 

  תושבי ואזרחי המדינה.

עיקרי הטיעון כאן לכן  ונותנות מענה מלא לתשובת המשיבים. העתירות הן מפורטות ביותרשתי 

בין המחלוקות  יעיקררק בהצגת הסוגיות שבמחלוקת בין העותרים והמשיבים. יתמקדו אך ו

 כדלקמן:סבות סביב חמש סוגיות משפטיות העותרים למשיבים 

ליצירת מנגנון להכרזה על מצב חירום בחוק וזאת ביחס  נוגעת שבמחלוקתהראשונה  הסוגיה .1

המשיבים טוענים כי סעיפים אלה אינם  .הממשלה: יסוד לחוק 38-39 הסעיפים של מעמדםל

נטען כי מדובר בהסדר חוקתי שתי העתירות בלעומת זאת, . קובעים הסדר בלעדי למצבי חירום

ולל צירוף כ( מפרטות בהרחבה את ההיסטוריה החקיקתית של סעיפים אלהוממצה, והן 

מטרת התיקון בבירור רב כי מעידה ( ואשר 1992פרוטוקולי הדיונים של ועדת החוקה משנת 

במצב חירום ולהגביל את כנסת היתה בעיקר לקבוע עליונות ל 1992של סעיפים אלה בשנת 

פרטות מסמכויות הממשלה למקרים דחופים שבהם הכנסת לא יכולה לתפקד. כמו כן העתירות 

 1992סעיפים אלה מאז חקיקתם בשנת שעסקו בהספרות המשפטית הפסיקה וכן וסוקרות את 

במדינת ישראל  חוקי המסדיר את מצבי החירום-מדובר בהסדר משטרי על ואשר קובעת כי

 . ואשר מחייב את כל הרשויות

את  ותכובל ןאינאלה הוראות חוקתיות זה וקובעים לראשונה כי  מטיעון המשיבים מתעלמים  .2

חוות הדעת של היועץ המשפטי של ועדת גם . יצוין כי וזאת מבלי לתמוך את עמדתםהמחוקק 

מטעם הצורך בהכרזה על מצב חירום מצביעה על היא והמשיבים סותרת את עמדת הכנסת 

 הכנסת(. תשובה של הכתב ל 19הכנסת בהתאם לסעיפים הנ"ל )ראו פיסקה 

המוסמכת תכלית העומדת בבסיס הקביעה שהכנסת היא סותרת את הם עמדתם של המשיבי .3

גם לפני לכן  .הלקח ההיסטורילאור גם וזאת  ,להכריז על מצב חירום ולא הרשות המבצעת

מוסמכת להכריז על מצב חירום בהתאם הכנסת רק תיקוני חוק יסוד: הממשלה נקבע כי 

נעשית ההכרזה על מצב חירום ביטחוני כאשר  1948מאז  וכך היה .לפקודת סדרי שלטון ומשפט

משלה חקיקה רגילה כי המב לקבועגישת המשיבים יוצא כי ניתן אם תאומץ, הכנסת.  על ידי

 יפגע תפקיד מהותי ומרכזיולא הכנסת היא המוסמכת להכריז על מצב חירום ביטחוני ובכך 

 של הכנסת. 

לחוק יסוד: הממשלה כהסדר שיורי  39-38אין לראות בהסדרים החוקתיים שבסעיפים לכן  .4
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ים מקבלים משנה תוקף בשים לב רהדבהכנסת.  באמצעות חוק "רגיל" על ידי שניתן לגבור עליו

להיקף ועומק הפגיעות החוקתיות שניתן לבצע מכח המגבלות שניתן להטיל מכח הוראות 

חוק לטיפול במצבי חירום  תחוקקהוא שהכנסת וחשוב אכן, ראוי לחוק.  12-6סעיפים 

בית )ה( על פי פרשנותו בהלכות 39, והרי זוהי תכליתו של סעיף , למשל מגפותספיציפיים

, ואולם חוק כאמור ימשיך להיות מוכפף לעקרונות החוקתיים שבסעיפים אלו, לרבות המשפט

)ד( )"אין ... להתיר פגיעה בכבוד 39וכן למגבלה המהותית הקבועה בסעיף  המחוקקעליונות 

 . האדם"(

מטעם הממשלה ועל פי החוק הנדון על מצב החירום של ההכרזה האחרונה ההארכה יצוין כי  .5

; ובניגוד לעמדת המשיבים סוגיית ההכרזה לא הפכה לתיאורטיתלכן  3.1.2021 םניתנה ביו

 . היא מעשית ואקטואליתנהפוך הוא, 

 .ראשונייםה הסדריםכן לכלל הו הרשויות הפרדת לעקרון נוגעתשבמחלוקת  השניה היהסוג .6

 וזכויותהסמכות לממשלה להטיל מגבלות נרחבות ועמוקות הפוגעות בחרויות  מתן עצםהאם 

 הנובעותלחוק עומדת באמות המידה החוקתיות,  12-6הוראות סעיפים  במסגרת מוגנות יסוד

 החוקתי בעקרון המגולמותחוקתיות מבניות/מוסדיות,  הגבלותו הרשויות הפרדת מעקרון

: יסוד לחוק 38-39 סעיפים בהוראות המעוגן החוקתי הסדרמה, ראשוניים להסדרים ביחס

 . ההגבלה ופסקת וחירותו האדם כבוד: יסוד חוק מבחנימו, הממשלה

מליים של מדינה יהמבטיח את הגרעינים המינעל הנתון הנצחי  מבוססהפרדת הרשויות  עקרון .7

היסוד המוסדיים )חוק יסוד: חוקי  3י ותוכן חוקתי בהוראות הוא קיבל ביטודמוקרטית, 

-הממשלה וחוק יסוד: השפיטה( וכן בהוראות נוספות בחוקי יסוד מבניים הכנסת, חוק יסוד:

  (.עם משאל: יסוד וחוק הצבא: יסוד חוק, המדינה משק: יסודמוסדיים )חוק 

ת והמשיבים מתעלמים מהיקף, תוכן ועומק העברת סמכויות חקיקה הפוגעת בזכויות וחרוי .8

מדובר באירוע אנקדוטלי או אפיזודה יסוד מן הרשות המחוקקת לרשות המבצעת וכן מכך שלא 

 יחידה בעת הזו.

הסדרים הדוקטרינת כן עקרון הפרדת הרשויות ועולה כי לשיטתם עמדת המשיבים ממקרא  .9

אינה אלא כלי ראשוניים ההסדרים הדוקטרינת וכי בעלי נפקות חוקתית ראשוניים אינם ה

המחוקק. בהקשר זה את אך לא הרשות המינהלית, סמכויות את להגביל פרשני שמיועד 

שמירת דינים, פסיקה  ם הוראתבין פסיקה שהתייחסה לחוקים שחלה עליהמערבים המשיבים 

שדנה בביטול החלטות מינהליות חוקתיות ופסיקה וחרויות יסוד זכויות פגיעה בשלא נוגעת ל

ת ההסדרים ולא בביטול חקיקה. פסיקה מעורבת זו מביאה אותם למסקנה כי אין לדוקטרינ

 מעמד חוקתי.  ונייםהראש

 והוא בפסיקה רחבה מוסכמה שעליו ויחיד אחד למקרה ורק אך מתייחסות העתירות אולם .10

מהקביעות של  מתעלמיםהמשיבים  .חוקתיות בזכויות בפגיעה מדובר כאשר הדוקטרינה החלת

 ניתנושורת פסקי הדין שממתעלמים ו( ןינשטיירובהנשיא ברק בפסק דין הראשון )פסק דין 

חלה על חקיקה הנוגעת ההסדרים הראשוניים  תואשר קבעו כי דוקטרינ זה בעניןלאחר מכן 

מעשה אין שום הלכה פסוקה מאז פסק דין ל. יסוד לאחר חקיקת חוקי היסודוחרויות לזכויות 

 יסוד.  וחרויות שסתרה את תחולת הדוקטרינה כאשר מדובר בפגיעה בזכויות נשטייןירוב
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השאלה כאן אינה אם הכנסת מוסמכת להאציל סמכויות כלשהן למחוקק המשנה, אלא לכן  .11

לשם . ייםחוקתתצולחת מבחנים האם כל האצלת סמכות כאמור, יהיה היקפה אשר יהיה, 

על אף האמור שקובע כי ״מעבירה חוק הכנסת נניח למשל ש)שהיא קרובה לנושא כאן(,  המחשה

בתקנות רשאית היא לקבוע מסכנת את הציבור, מת שפעולה מסויראתה הממשלה בכל חוק, 

; הכנסת או ועדה ולקבוע את העונש בגין הפרתהאו עבירה מינהלית כי המדובר בעבירה פלילית 

חוק  .״שתיקבע לכך תהא רשאית, בכל זמן לאחר התקנת התקנות, לבטלן באופן מלא או חלקי

יכול  אינויסוד וחרויות זכויות  בנושאכאמור שמעביר לידי הממשלה סמכויות חקיקה נרחבות 

וזאת ללא  הראשוניים ההסדרים דוקטרינתלהיחשב כחוקתי בדיוק משום שישנה הפרה של 

-ופורמאלית  בהסמכה המדובר. קשר לשאלה אם החוק ייושם באופן מידתי, אם לאו

מידת הסיכון שתצדיק  ימה לקבועלכאורה, אך כזו שמעניקה לממשלה את הסמכות "מפורשת" 

 תקנות להתקיןולאחר מכן  ,מה יהיה היקף הפגיעה המוצדקת בזכויות, הפעלת הסמכות את

וכאשר , ומפקח, לכל היותר מסמיך כגורםתפעל , כל זאת כאשר הרשות המחוקקת רק בעניין

היא זו ממשלה , שכן ההסמכות להפעלת ״מהותיות״קובע אמות מידה  אינוהחוק עצמו 

המחאה על שצריכה להכריע בשאלות העקרוניות והחוק מעניק לה סמכות שהיא בבחינת 

 . החלק

, אבל הוא לכאורה תרחיש האמור. החוק אומנם מפורטל דומה עד מאדהחוק מושא עתירה זו  .12

יונים להפעלת רמפורט בצורה שאינה מגבילה את סמכות הרשות המבצעת או קובעת קריט

)הפוגעים בזכויות ק לה. אלא, הפירוט הוא מעין רשימת סל של אמצעים הסמכות שהחוק מעני

שהממשלה יכולה לבחור מתוכה בהתאם לשיקול דעתה המוחלט לגבי מהי מידת וחרויות יסוד( 

הסכנה הנשקפת מהנגיף בכל זמן נתון, איזו רמת תחלואה תצדיק נקיטה בצעדים חמורים יותר 

או מדרג  כלשהן מהותיות זמן. החוק אינו קובע מגבלות או פחות, אילו אמצעים ייבחרו ולכמה

, ומכאן שעל אף הפירוט הרב, מדובר למעשה בהסמכה פורמאלית חומרה בהפעלת האמצעים

 ההסדרים הראשוניים. דוקטרינת גרידא שאינה עומדת בדרישת 

הדוקטרינה חלה כי נפנה לכתיבתו של פרופ' אהרן ברק שקבע נוסיף כאן ולענין הספרות בנושא  .13

המגבלה שהפגיעה חייבת להיות "בחוק או לפי חוק": על בסיס במקרים של פגיעה בזכויות יסוד 

 (. 2010) 147-148 , עמ'במשפט דתיותימאהרן ברק 

ברק מדינה שסוקר את הפסיקה והספרות המתייחסת לתחולת פרופ' כמו כן, נפנה למאמרו של  .14

ברק מדינה, "הכלל החוקתי בדבר החובה ת יסוד: הדוקטרינה כאשר מדובר בפגיעה בזכויו

 449מב משפטים תגובה ליואב דותן ולגדעון ספיר"  –לקבוע 'הסדרים ראשוניים' בחוק 

 )תשע"ב(. 

 פיקוח הפרלמנטאריה הפגיעה במעמד הכנסת במישורהשלישית שבמחלוקת היא  הסוגייה .15

"הרגיל" -ההסדרים תת 2-ל)בהתייחס האם הסדר הפיקוח הפרלמנטרי . על חקיקת משנה

את המסננת החוקתית הן בהיבט של פגיעה קשה ועמוקה  צולח בחוק שנקבע (והדחוף

בסמכויות החקיקה והפיקוח של הכנסת על הממשלה בשים לב למגבלות החוקתיות הנובעות 

מעקרון הפרדת הרשויות והגבלות חוקתיות מבניות/ מוסדיות, המגולמות בעקרון החוקתי 

לחוק יסוד:  38-39מההסדר החוקתי המעוגן בהוראות סעיפים וראשוניים, ביחס להסדרים 

 . הממשלה
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המשיבים עונים על סוגיה זו בכלליות וטוענים כי אין מעמד חוקתי לפיקוח פרלמטארי.  .16

 בשים לב לפגיעה בחרויות וזכויות יסוד כי לעניין חקיקת המשנה האמורהטוענים העותרים 

הפיקוח הפרלמנטרי חייב היה להיות לחוק יסוד: הממשלה,  39-38ולאור הרציונל של הסעיפים 

. ראשית, המשיבים לא מתמודדים עם הטענה  תחוקתי הדוק, קפדני ובזמן אמת, והוא מתחייב

על ידי העותרים שפורט  כפיוהוא זוכה למעמד חוקתי  בענייןכי עקרון החוקיות בפלילים חל 

על ענישה מכוח חקיקת  האוסר 1977-"זהתשללחוק העונשין,  2סעיף הוראת  לאור במיוחד

חוק מאוחר ומבחינתם זה  בעל תוכן חוקתימשנה. המשיבים מתייחסים בקלות ראש לסעיף 

עקב מצב חירום  מדועאף לא מתיימרים להסביר  . הם, ללא אבחנהגובר על חוק קודם

מה מונע מהממשלה  .זו חוקתיתאה קורונה לא מאפשר את יישומה של הורהתפשטות נגיך ה

להביא בפני ועדת הכנסת את הצעתה לאישור הענישה לפני אישורה בתקנות? מהו היתרון 

ועדה כאשר שני ושבידי הרשות המבצעת לאור מצב החירום שמונע את קביעת העונש על ידי ה

 הגופים מתפקדים ופועלים על אף מצב החירום?

-38שבעתירות ולפיו הרציונל של הסעיפים  המפורט ההסבר עם מתמודדים לא המשיבים, שנית .17

את  לשתףחובה לחוק יסוד: הממשלה הקובע עליונות לכנסת במצבי חירום מורה כי  39

שלא סובלים דיחוי.  ביותר דחופים לנושאים נוגע אינו מראשהמחוקק במיוחד כאשר פיקוחו 

חוק ועל המנגנון שלו בהיותו מתעלם גם היועץ המשפטי של הועדה עמד על הבעייתיות ביצוין כי 

 22)ראו פיסקה דבר שיפגע בלגיטימיות הדמוקרטית להחלטות הממשלה מן הרשות המחוקקת 

 לתשובת הכנסת(. 

מצריך לגיטימיות דמוקרטית על מנת לשמור  עקב התפשטות נגיף הקורונהמצב חירום אזרחי  .18

ברור לכלל אולם נגד המגפה. שהוא הערובה היחידה במאבק עקרון ההדדיות האזרחי על 

שהן משום גם לגיטימיות ציבורית  חוסרהאזרחים היום שהחלטות הממשלה בענין סובלות מ

טלפוני בין  במשאלהן מתקבלות שכן  ,ללא פיקוח פרלמנטרינעשו וגם משום ששקיפות  נעדרות

 . לכנסתוללא מעורבות כלשהי  שרי הממשלה

חוק הסוקר בפירוט את כל אירועי התקנת התקנות מכח  מצורף נספחלעיקרי טיעון אלה  .19

, תוך 2020-סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

רת הפרלמנטרית. מטרתו להראות על הכשל והתייחסות למועד, ולאופן בו הופעלה הביק

 בפיקוח הפרלמנטרי.המובנה 

ראו גם: הלל סומר "חקיקת בהעדר פיקוח פרלמנטארי במנגנון החוק הנדון כשל החוקתי העל  .20

  ICON-S-IL BLOG(7.1.2021.) " הכשלים -קורונה

 פגיעות בחינתל באשרשיש להחיל  החוקתי בחןלמהרביעית שבמחלוקת נוגעת  הסוגיה .21

)ללא  Per seאו כלל  "שיפוטית הגבלה"פסקת /פסקת הגבלה – מבניות/מוסדיות חוקתיות

המשיבים אינם מתייחסים למעשה לעובדה שלפנינו פגיעה חוקתית מבנית  .מבחן איזון(

מוסדית בליבת סמכותה ותפקידה היסודי של הכנסת כרשות המחוקקת והמפקחת על /

מייצר בלבול מובהק בהבחנות בין נורמה מוסדית לבין זכות  המשיביםשל  הממשלה. הטיעון

לחוק יסוד:  38פגיעה בסעיף הים לא מבהירים מה משמעות טוענים שהעותריסוד ולכן הם 

 ? או מדובר בשינוי או פגיעה האם הפגיעה היא לא מידתית או מצריכה רוב מיוחד – הממשלה
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ואין ברורות הן מוחלטות  מבניות/המשיבים. נורמות מוסדיות שלטעות הדוקטרינרית מדובר ב .22

. הדיון Per seת בלתי חוקתיא יההפרתן כן פיסקת ההגבלה למבחן מאזן ובכללו  מקום להפעלת

במידת הפגיעה בזכויות חוקתיות אך גם בדיון זה ובמסגרת "ערכיה  מתמקדבפיסקת ההגבלה 

נורמות מוסדיות שיש להן השלכה על זכויות יסוד כמו עקרון  נקלטותשל מדינה דמוקרטית" 

 הסדרים ראשונייםדוקטרינת הפרדת הרשויות וסמכויות היסוד של כל רשות,  ,שלטון החוק

. לעמידה על הבחנות אלה ראו: ברק והמבטיחה בהירות בחקיקה להפרדת רשויות ההקשור

ועושר ויצמן "המהפכה החוקתית או מהפכת זכויות אדם? על העיגון החוקתי של  מדינה

  (.2017) 595מ  משפט עיוני" הנורמות המוסדיות

 לעיל. הלל סומרמאמרו של  ראו גםהנדון על העדר המידתיות של החוק  .23

הסברי המשיבים כשלעצמם . קוונטינסקישבמחלוקת היא יישום הלכת  החמישית הסוגייה .24

מפרטים כי אכן היתה הפרה להלכה זו אולם מבחינתם קיום דיונים בועדת הכנסת הוא בבחינת 

קיום דיון במליאת הכנסת. נימוק זה כפי שהוסבר בעתירות אין לו אחיזה לא בנורמות 

בענין  בן מאירפסק דין את גם סותר הוא המוסדיות המבחינות בין "הכנסת" לבין ועדותיה ו

בין דיון בפני ועדת החוץ והביטחון לבין דיון במליאת איכוני השב"כ האחרון שעשה הבחנה 

   הסיעות.הכנסת המשתפת את כלל 
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