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 לכבוד       לכבוד

 גב' שגית אפיק     ד"ר אביחי מנדלבליט 

 מ"מ היועץ המשפטי     היועץ המשפטי לממשלה

 הכנסת     משרד המשפטים

 

 שלום רב, 

 

 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף  תקנותבוהזכות לצאת מהארץ הגבלת הזכות להפגין הנדון: 
 0202-התשפ"א, הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות())הוראת שעה(  הקורונה החדש

 30.9.2020מכתבנו מיום 

 

 

מכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף בהמשך למכתבנו שבסימוכין, שהתייחס לתיקון לחוק ס .1

בעניין בטלותם של התיקונים הרינו לפנות אליכם , 2020-תש"ףההקורונה החדש )הוראת שעה(, 

)הגבלת השהייה  )הוראת שעה( תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדשל

התייחסותכם שגם נבקש  . לאור דחיפות העניין2020-במרחב הציבורי והגבלת פעילות(, התשפ"א

 .8.10.2020יום ה', למכתב זה תימסר לא יאוחר מ

תקנות סמכויות מיוחדות אישרה ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת את  1.10.2020ביום  .2

להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת 

ות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה תקנואת  2020-פעילות( )תיקון(, התשפ"א

-(, התשפ"א2החדש )הוראת שעה( )הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות( )תיקון מס' 

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  התפרסמו. באותו היום 2020

וכן   2020-(, התשפ"א3ות( )תיקון מס' )הוראת שעה( )הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעיל

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת 

 .2020-שדות תעופה וטיסות( )תיקון(, התשפ"א

תיקונים אלה בטלים הן בשל הפגמים בהליך התקנת התקנות ואישורן והן בשל פגיעתם הקשה  .3

 ות.בזכויות יסוד חוקתי
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 ואישורן הליך התקנת התקנות

בפני הממשלה או בפני ועדת החוקה לא הובאו נתונים כלשהם שיצדיקו את ההגבלות החמורות  .4

שנקבעו ולא הוצגה חוות דעת אפידמיולוגית לתמוך בהם. חוות הדעת היחידה היתה מכתבו של 

 ו עוד נידרש בהמשך.י, שהתייחס להתקהלויות בלבד ואל25.9.2020מנכ"ל משרד הבריאות מיום 

תקנות שהחליטה הממשלה להתקין לפי סעיף קטן )א( יוגשו לוועדה כי " ,( לחוק קובע1)ד()4סעיף  .5

אך כזאת  ,"של הכנסת בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שעמדה בבסיס ההצעה להתקינן

 לא נעשה.

תאפשר לשרים לדון התיקונים האחרונים לתקנות אושרו בממשלה במשאל טלפוני לילי מבלי שה .6

 בתוכנם או לשקול חלופות פוגעניות פחות. 

בשלהי הדיון בוועדת החוקה נתפס יו"ר הוועדה לכלל טעות ובכך הטעה את חברי הכנסת כשהדריך  .7

אותם כי הם מוסמכים אך ורק לאשר את התקנות או שלא לאשרן, וזאת בניגוד גמור להוראת 

 סת לאשר את התקנות "כולן או חלקן".( לחוק, שמסמיך את חברי הכנ1)ד()4סעיף 

 

 הזכות להפגין

השתתפות  ךלתקנות הגבלת פעילות נקבע, כי מותר לאדם לצאת למרחב הציבורי לצור 24בתקנה  .8

מ' מביתו. זאת בנוסף להגבלות שנקבעו  1,000בהפגנה אך ורק אם היא מתקיימת במרחק של עד 

מ' בין מפגין למפגין ושמירה על  2מרחק של  עוד קודם לכן על הפגנות: עטיית מסיכה, שמירה על

 מפגינים לרעותה. 20מרחק סביר בין כל קבוצה של 

של פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות,  וכתבמב נהלהגבלות על הפגנות נית ההיחיד הצדקהה .9

 וכך כתב פרופ' לוי:. 25.9.2020מיום לראש הממשלה, ליועץ המשפטי לממשלה ולמכותבים נוספים 

"לדעתנו המקצועית כל התקהלות בלתי מבוקרת ונשלטת, בוודאי בחללים סגורים, ובמידה 

פחותה, אך לא מבוטלת, גם באזורים פתוחים, שכרוכה בצפיפות, באי עטיית מסכות ובפליטת 

רסיסי רוק במצב של קרבה רבה בין המשתתפים עלולה לגרום לעלייה רבה בשיעור ההדבקה, 

 במצב התחלואה. וכתוצאה מכך גם לעלייה

מדינת ישראל נמצאת כעת בעלייה מואצת ומסוכנת בתחלואה, ובשל כך גם בעלייה במספר 

החולים הקשים וגם הנפטרים. לכן, אנו סבורים שיש לעשות ככל הניתן ובדחיפות על מנת 

נשמרים בהם הכללים בדבר עטיית מסכות ומרחק  אלמנוע התקהלויות בלתי מבוקרות, של

פחות בין אדם לאדם, ובכך להתמודד עם התחלואה ההולכת וגוברת ולבלום מטרים ל 2של 

 אותה."

שמתלווים לתקנות הגבלת פעילות  3בדברי ההסבר לתיקון מס'  דומים לאלה נכללו אףדברים 

 .30.9.2020ביום  לוועדת החוקה לתקנות כפי שהועברו

והלכה למעשה לא הוצג ולו  לא כוללת נתונים כלשהם על מידת ההדבקה בהפגנות, חוות דעת זו .10

הסבר  מקרה אחד של הדבקה בנסיבות שכאלה. לצורך הדיון אנו מוכנים להניח, שהיא מהווה

מ' זה מזה  2משכנע למדי לחובות שהוטלו על המפגינים לעטות מסיכה, לשמור על מרחק של 

רבותא. החובה  מפגינים. אך בהטלת חובות אלו אין כל 20ולשמור על מרחק סביר בין כל קבוצה של 
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החובה לשמור על מרחק בין מפגין לעטות מסיכה בעת יציאה למרחב הציבורי קיימת מזה זמן. 

צו בריאות העם )נגיף הקורונה אפריל ב תחילתבעוד למפגין ובין קבוצת מפגינים אחת לשנייה עוגנה 

. אנחנו רושמים 2020-"ף(, התש12החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( )תיקון מס' 

לפנינו בסיפוק שככל הנראה קיבלתם ולו באיחור את עמדתנו, לפיה למנכ"ל משרד הבריאות אין 

 כל סמכות לקבוע בצו בריאות העם תנאים לקיום הפגנות והסמכות מסורה אך ורק לממשלה. 

להצדיק את הגבלת הזכות  יםראשית ראיה או נתון כלשהו שעשוי ,אין בדברים אלה קצה חוט .11

הפגנה היא ביטוי בעל מספר מאפיינים מ' מביתו של אדם. כידוע  1,000להפגין במרחק של עד 

וכשמדובר בזכות קולקטיבית כשיש חשיבות למסה של ציבורי ההתאספות במרחב  ייחודיים: 

 או מול מוסד שלטוניבכיכר העיר, למשל כשבדרך כלל יש חשיבות למיקום ההפגנה )ו משתתפים

התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' עיריית  1775/20אך לאחרונה עע"ם  ראו -מעון רשמי 

כל אחד  לפסק דינו של המשנה לנשיאה מלצר(. 42-40( פיסקאות 24.9.2020)פס"ד מיום  ירושלים

מ' עד שניתן  1,000מהמרכיבים החיוניים הללו של הזכות להפגין נפגע פגיעה אנושה מההגבלה של 

 נוטלת במידה רבה את נשמתה של הזכות להפגין.לומר שהגבלה זו 

נמנעו מלבחון חלופות פוגעניות פחות. כשפרופ' איתמר הן הממשלה והן ועדת החוקה יתרה מזו,  .12

בלילה מה  2:00 השעה גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, נשאל בדיון בוועדת החוקה לקראת

א נאלץ להודות בכנות שהסיכון היחיד הוא הסיכון הבריאותי בהפגנה באמצעות שיירת מכוניות הו

זיהום אוויר. יחד עם זאת חלופה זו לא אומצה למרות החובה שמוטלת הן על הממשלה והן על 

 הכנסת לפגוע בזכויות האדם במידה הפחותה ביותר. 

 ההגבלות החמורות על הזכות להפגין אף פוגעות בזכות לממש את חופש המחאה באופן שוויוני .13

 :םבשני היבטי

אפליה תוצאתית נגרמת ם על בסיס גיאוגרפי. ראשית, יפגיעה בשוויון של מפגינים פוטנציאלי (א)

 , לכיכרות או לצמתים מרכזייםהשלטון וסדותוקבוצות חברתיות שגרים סמוך למ פרטיםבין 

אפליה תוצאתית בין מי שגר נגרמת . שנית, רים מובהקיםומתגוררים באזורי מגלבין מי ש

להפגנה בסמוך  שכניובסביבה הומוגנית מבחינה אידיאולוגית, שבה הוא יכול להתארגן עם 

 הוא יכול קבוצה איתה, לבין מי שמחזיק בעמדת מיעוט ביחס לסביבת מגוריו, ושאין לו ולבית

סה של . מרכיב משמעותי בזכות להפגין הוא ההעצמה שנוצרת מכך שמלהפגין קרוב לבית

אנשים בעלי השקפות דומות מתאגדת ביחד. ללא תחושת העצמה זו יש חשש שייגרם אפקט 

 ;מצנן כלפי מפגינים שיחששו לצאת להפגין בקבוצה קטנה

גדול, שיכולות לארגן מחאות משמעותיות גם תומכים אפליה בין תנועות מחאה בעלות נפח  (ב)

ת יותר, שיכולות לעשות הפגנת כוח רק באופן מבוזר, לבין קבוצות חברתיות ורעיוניות קטנו

 .דאחמקום ע"י כינוס פעילים מכל רחבי הארץ ל

מדברי ראש הממשלה ושרים בעלי זיקה אליו במהלך הדיונים בממשלה הן בהצעת החוק והן  .14

בתקנות עולה ברורות, כי המניע העיקרי אם לא היחיד לחקיקה היה מניעת המשך ההפגנות מול 

שזהו שיקול זר. זו תכלית פסולה שפוסלת הן את התיקון לחוק והן את  מעון ראש ממשלה. ברור

 התקנות.
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 הזכות לצאת מהארץ

בתקנה  ."כל אדם חופשי לצאת מישראל)א( לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע כי "6סעיף  .15

יהיה רשאי לצאת לשדה  25.9.2020( לתקנות נקבע, שרק מי שרכש כרטיס טיסה עד יום 2()16)א()2

הגבלה על יציאה ממקום המגורים לחוק מסמיך את הממשלה להתקין תקנות ל 7התעופה. סעיף 

מחייב את הממשלה לקבוע  ()יח( לחוק1)א()7. יחד עם זאת סעיף או על שהייה במרחב הציבורי

". משמע לא רק שאין למצוא יציאה לשדה תעופה לפי תנאים שייקבעו בתקנותרים, שיבטיחו "הסד

בחוק הסמכה מפורשת למנוע יציאתו של אדם מהארץ, אלא שהחוק מחייב את הממשלה לקבוע 

 הסדרים שיבטיחו את מימוש הזכות החוקתית לצאת מהארץ.

בלתי ומפלה, שרירותית היא טיסי הטיסה ההבחנה בין נוסעים על בסיס מועד רכישת כרבנוסף לכך  .16

 .סבירה

קנות סמכויות מיוחדות אין כל הצדקה אפידמיולוגית לאיסור על יציאה מן הארץ. ת –יתרה מזו  .17

להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות(, 

בשדה התעופה או במהלך הטיסה. אין מבטיחות מניעה עד כמה שניתן של הידבקות  2020-תש"ףה

 כמעט חשש הידבקות מטיסה למדינות ירוקות והחוזרים ממדינות אדומות ממילא חייבים בבידוד.

פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, הודתה בראיון לתקשורת  ד"ר שרון אלרעי .18

, ההצדקה לכך היא שוויוניותכי אין סיבה אפידמיולוגית לאיסור לטוס למדינות ירוקות, וכי 

 מצבו מאפשר לוכדי שמי שלא יכול להרשות לעצמו לטוס לא יחוש מקופח לעומת מי ש – כדבריה

להבטיח הרגשה טובה למי שמצבו הכלכלי הוא בכי רצון לרכוש כרטיס טיסה. נימוק נעלה זה של 

 רע איננו יכול להצדיק שלילה של זכות היסוד לצאת מן הארץ.

 לה שנקבעה הן בתקנות הגבלת פעילות והן בתקנות הגבלות על טיסות בטלה.לפיכך ההגב .19

 

 סיכום

לאור כל האמור לעיל נבקש מהיועץ המשפטי לממשלה להנחות את הממשלה שהתיקונים לתקנות  .20

. לחלופין נבקש ובשל פגיעה בלתי חוקתית בזכויות יסוד בטלים בשל הפגמים שנפלו בהתקנתם

להנחות את הממשלה שאין היא מוסמכת להאריך את תוקפם של התיקונים לתקנות, המתייחסים 

מ' מהבית וכן שהאיסור על היציאה מהארץ בטל. אם  1,000להגבלות על הפגנות במרחק של 

הממשלה תחליט להאריך את תוקפם נבקש ממ"מ היועץ המשפטי לכנסת להנחות את ועדת 

 לא לאשר את הארכת תוקפם.להחליט שומשפט של הכנסת שעליה החוקה, חוק 

 

  

 בכבוד רב ובברכת מועדים לשמחה,

 

 דן יקיר, עו"ד

 היועץ המשפטי


