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ומרכז מינרבה לחקר (להלן: מרכז החירום) ת למצבי חירום מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכו

מתכבדים בזאת להביא את הערותיהם להצעת החקיקה  1(להלן: מרכז מינרבה) חוק במצבי קיצוןשלטון ה

 שבנדון.

 

 כללי

דם, הנדרש חרויות הפרט של אממש במהווה פגיעה של הבידוד  נה כינו הינקודת המוצא להתייחסות .1

מגע עם בני כן אין באפשרותו אף לבוא באים החמורים אף ממעצר בית, שבתנ - השהלכה למע - להיכלא

 שלילת חירותו של האדםלמעבר לכך, . זולת אם אלה מצויים אף הם בבידוד עמומשפחתו המתגוררים 

היבטים ב, ריכולתו להשתכבהיבטים של ון , כגנוספותנלוות משמעותיות  בידוד השלכותהמצוי בתנאי 

כדי ב" בגדר "רע הכרחיאכן בידוד הינו , ההנוכחיתבנקודת הזמן עם זאת,  ועוד. ולוגייםיכפסחברתיים, 

 למנוע התפשטותה של המחלה. 

מניעת ברס הציבורי אינטזכויות האדם לבין ה בין גיעההפבין תזכיר החוק צע בהאיזון המוואולם,  .2

מסגרת המענה שניתנה למגפת הקורונה באמצעות שהלכה לפועל משעתק את  ,חלהמהשטותה של התפ

מן חלק : המחייבים תיקוןבמספר היבטים לוקה  ,חקיקה של הכנסתתוך תקנות שעת החירום ל

חלק . ראלמודל הבידוד בישיישום מ מבעיות שכבר ידועות אי הפקת לקחיםים משקף ההסדרים המוצע

באיכות ההסדר  השינוי המהותי המצופהנו משקף את י ואיראו יזון חוקתבהעדר איה לוקמן ההסדרים 

וחלק מההסדרים לוקה בכך שהוא  ,ום לחקיקה של הכנסתירבין תקנות שעת חבמעבר והאיזונים שבו, 

במקרה של , ולמשפחתו הנדרשת לפרט טפתעאת המכדי לספק , דינהשלימות על המאינו מטיל חובות מ

 .הנימטעם המדלבידוד  ההעבר

                                                 
 ה.תב זכח למבנספמידע אודות המרכזים רצ"ב  1
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 לתזכיר החוק ינוהערות

 חה התלויים זה בזההפרדה בין בני משפ .א

בין הורה ה, לדוגמ ,בזהבין בני משפחה התלויים זה להפרדה  תגע, נושהתעוררו בישראל הבעיות תאח .3

, לבין הוריוהנדרש לבידוד קטין , או בין )דודם בביאינ(ש התלויים בוילדיו הקטינים ל הנדרש לבידוד

בתנאי צפיפות, שאינם מקרים בהם המדובר במשפחות הגרות ריפה בבעיה זו מח. ים לכךדרשם נשאינ

 ריאות.על פי אמות המידה המותוות על ידי משרד הב בידודהקיום תנאי מאפשרים 

בביתו אינם של מי שהתנאים  דקום בידו(הוצאה ממהחוק  לתזכיר 4סעיף  בכל הנוגע להחלטה לפי .4

 רופא מוסמךבסמכות  ר,לתזכי 4ף תאם לסעיבה: לים אלהלשיקו מתייחסנו , החוק איבידוד) אפשריםמ

כי ישהה במקום לבידוד מטעם  במקום שאינו מקום לבידוד מטעם המדינה להורות לאדם המצוי בבידוד

ו של אותו אדם או במקום אחר העומד ירבבית מגואם מצא כי לא ניתן לקיים את תנאי הבידוד "המדינה 

של מקום המגורים, מספר החדרים בו, מספר הנפשות שגרות בו , לגודלו בין השאר לרשותו, בשים לב

נוספים יהיה, לשקול את ההיבטים השסעיף זה אינו מחייב את המנהל, כפי שראוי ". ומאפייניהן

אף פשריות על בני משפחתו. יתירה מכך, אה לכותההש , כגוןתובידם מבידוד בשל הא תומהוצאבעים הנו

ולהרחיק אדם בנסיבות אלה, לה טרס הציבורי בהגנה מפני התפשטות המחאינת העדיף אדרש להאם יי

עטפת של תמיכה בדמות מ, מענה חלופי לבני המשפחה הנותריםלספק  חייב את המדינההחוק אינו מ

  כלל היבטיה.בבני המשפחה, על  סוציאלית

לאשר בקשה של  )(ג3 -ו (ג)2פים יתאם לסע" בהרשאי" המנהל, רים"חוזל"הנוגעים  במקרים אדווק, נהוה .5

 אישיות או נסיבות עקבמטעמים בריאותיים או הומניטריים או " חוזר לשהות במקום בידוד אחר

אלה רחבים שיקולים "לפיכך, נשאלת השאלה, מדוע  ".בנסיבות מיוחדות אחרות ובתנאים שיורה המנהל

, ביחס למבודדשכזו  טהבלת החלבהם מתק פרטנייםבמקרים הווים חלק מההתוויה הנדרשת מ נםאי

 ? שאינו חוזר

בעניינו של  לשקול שיקולים אלה בבואם לקבל החלטההרופא יהיו מוסמכים /נהללטעון כי המאמנם ניתן  .6

(ואלה הפרט  תוזכויב עהגימהות הפלאור , ראשית ואולם . לשון החוקללא הכללתם במפורש ב , גםרטהפ

, שנית. מפורש בהוראות החוקב ינתמצוה היתה אליקולים לשקול שחובה הראוי כי של בני משפחתו) 

להטלת  ביחס(ג) 3 -ו (ג)2 העובדה שהסדר זה נכלל בסעיףלפיה , לטענהאפשרי ממתן פתח הימנע ראוי ל

כי , ראוי ושלישית חוקבש תת אחרויחס לקביעומהווה הסדר שלילי בחובה על פי הכרזה על כל החוזרים, 

הבין את לכדי , עובר לקבלת החלטתו קבל מידע זהלהמנהל  תאזיטיבי באופן פוחייב יההסדר החוקי 

 ףייאסאם לא ו. למעשה, ותיאת בעי, להבדיל מהטלת הנטל על הפרט להעלות החלטתושל ההשלכות 

ביחס לפרט, ורק  ןתנייות להעשובידוד  ודם לקבלת ההחלטה, התוצאה תהא כי הוראותקהמידע 

 ן מקימות.ערים שהו הפעללאחריהן י
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לא תבוצע ככלל, ), כי 4-(ג) ו3ג), (2ם אלה (, לטעמנו, נכון יהיה להוסיף הבהרה לכלל סעיפיכךיתירה מ .7

ולאחר  ספק לבני המשפחה,ומראוי ניתן מענה שהתרשם המנהל כי מבלי  ניםקטיהפרדה בין הורים ו

 חה.והרותקבלה התייחסות גורמי שה

היבטים הומניטריים, שעה לשקול  תמומש החובהד צ, לא ברור כי"חוזריםל"גם ביחס זאת ועוד,  .8

קחת ההחלטה ל " ואילוסמךגורם המושהגורם המחליט על העברה לבידוד מטעם המדינה הוא ה"

"בעיות הסובלים מאזרחים כי  עלולה להיות,ות שמע. המ"להמנהי "היא בידשיקולים אלה בחשבון 

ם בידוד מטעם המדינה, וקמלסמך" ת ה"גורם המועברו בהתאם להחלטיואו "הומניטריות" ת" ורפואי

 הם. קשילהעלות את די המנהל כו" את "יחפשלאחר מכן, רק ו

 

 ?צריכה לעשותנה מה המדי -האזרח חירותו של את  שללנואז  ;חובות המדינה .ב

ד מטעם המדינה, ראוי לכלול בידוקום מלביתו בנסיבות בהן אדם מוצא מ וד, ובוודאיכות הבידלאור השל .9

 ר זה:קשבה ינהבחוק את חובותיה של המד

 ת בביצוע בדיקות המאשרות החלמהשתהולה שלאוכן לאפשר למבודד בדיקת קורונה החובה  )א

 פרסום תוצאתןו

מי "ל והן לונה או חזרה מחויפה לחולה קורבבידוד בשל חשלמי שחייב  רלוונטית הןהתייחסות זו 

ד במקום בידומצויים באלה שמצויים בבידוד בביתם והן אלה ש , וזאת הןהמחלהקב דוד עישמצוי בב

 :ד מטעם המדינהבידו

קורונה גפה, התפשטו דיווחים על עיכובים בביצוע הבדיקות לחולי הראשונים לממהלך החודשים ב

שר פאאינו מ, באופן ש2הבדיקות תוצאתרה לקבלת בלתי סבי מים על המתנהסורפן וכימו שהחל

יל הואבמקומות בידוד מטעם המדינה.  לשגרה. תופעה זו הייתה קיימת גם זורבידוד ולחסיים את הל

נסיבות יותר בשהשלכותיו חמורות אף דבר , חירותו של אדםלת שליעשית היא המ משמעו –ובידוד 

 ביציי החוק יימת חשיבות כ, הרי שקעם המדינהבידוד מטלמקום  גוריומ בהן הוא מוצא ממקום

, מבלי לפגוע וך פרק זמן קצרולספק תשובה בת אלה המדינה שלא לעכב ביצוע בדיקות ןשה מדרי

קובע את ריאות, העל נוהל משרד הבדה רבה, ניתן להישען במי. באפקטיביות של הבדיקה

   .שייקבערק זמן להחזיר תשובות לחולה בתוך פקביעה כי יש תוך ולעגנם בחוק,  3כךל יוניםרהקריט

י שהחוק הבדיקה וראושבו מתבצעת עוד באותו יום תשובות מחויבות ליצויין כי מדינות אחרות 

 מן מכסימלי כאמור.יחייב פרק ז

קופה הסמוכה אף אם בת, הרי שחוזרים לחולה קורונה או בנוסף, ביחס לחייבי בידוד עקב חשיפה

ד, הרי שבהתאם לתמונת דון מאפשרות גילוי המחלה אצל המביום אינהחשיפה הבדיקות כלאחר 

                                                 
  02aaba452860171027.htm-lifestyle/2020_q1/Article-https://www.mako.co.il/newsה: או לדוגמר 2
33831154,00.html-,L0,7340https://www.calcalist.co.il/local/articles/  
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 לאחר החשיפה יםמיכשמונה לאחר הינו  ימההזמן המיטבי לנטילת הדגמחקרית בעת הזו, המצב ה

  .4, ההסתברות לתוצאה שלילית שגויה היא הנמוכה ביותרהזה בזמןוכי 

מידה ניכרת צמצם בך לקופת הבידוד בו חייב אדם, ובכעשויה לקצר את ת ה בשלב זהבדיקת קורונ

 4-5של קיצור נטילת הבדיקה בעת הזו, היא משמעות  על מכלול השלכותיה.יעה בחירותו, גפאת ה

דרישת המידתיות מחייבת להטיל לטעמנו,  תר.ותי ביוזמן משמעפרק  – בידודפת המתקו ימים

 .בחירותו של אדם גיעהקף הפיצמצם את הכל העת כדי לדינה לפעול על המחובה בחוק 

 ד מטעם המדינהודתנאי הבידוד במקום הבי )ב

 טעםוד מבמקום הבידניקוי בלבד  מזון וחומרי קתפת המדינה בהסלחוק, מחויב 6בהתאם לסעיף 

לרבות , דדלאדם מבוים הנדרש יבטיםאת מכלול הה ,, בלשון המעטהקאינו מספמענה זה המדינה. 

 קו בעבר במקומות בידוד מטעם המדינה, לרבות:כאלה שכבר סופ

ף טענות (הועלו אשאינם פוגעים בפרטיותם או בכבודם אים לאפשר למבודדים תנ חובה )1

 במקומות הבידוד) שמבודדים צולמו

 של המבודדים. חובת הדרכה )2

 .כתובת ברורה לפניות וסיועשר / איש ק )3

 דוד מטעם המדינה ובחזרה.שירותי הסעה למקום הבי )4

  לרבות תרופות קבועות, טיפול רפואילגישה רפואי, מעקב  )5

 .עזרה סוציאלית )6

 .8-ו 7בהתאם לסעיפים ית, צעים להגיש השגה או עתירה מנהלמא )7

 .ציוד הנדרש לוו חבילותודד למבלהעביר אפשרות ן מת )8

 ואינטרנט. ה לשירותי בידוררים, לרבות גישיסב המחי תנאי )9

יש מוכרת להם, מוצאים אף מהסביבה הים, המבודדשל הילת חירותם שללאור כי סבורים אנו 

. ה לספק שירותים למבודדיםמדינלמחויבויותיה של הים יותר באשר וק הסדרים מלאכלול בחל

נועדו אשר  ו בתי הארחהונות אשהיו מל ,משו לבידודמהמתחמים ששישחלק  ים לב לכךזאת, בש

ענה מעתה לספק נם עומדים ר איוכב העיקרי דםשמש את ייעו, חזרו עתה לח טוביםלספק תנאי אירו

 .בעתיד זה

 
                                                 

 ל: המפנה ,תוצאות בדיקות קורונה שגויות לפחות בחמישית מהמקריםאינפומד, ראה:   4
Variation in False-Negative Rate of Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction–Based SARS-CoV-2 Tests 
by Time Since Exposure. By `Lauren M. Kucirka, MD, PhD et al. Annals of Internal Medicine® Original Research, 
13 May 2020. https://doi.org/10.7326/M20-1495 
Discussing the Need for Reliable Antibody Testing for COVID-19 Posted on June 4th, 2020 by Dr. Francis Collins. 
NIH Director’s Blog. 
 https://directorsblog.nih.gov/2020/06/04/discussing-the-need-for-reliable-antibody-testing-for-covid-19/ 
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https://www.msn.com/he-il/health/medical/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%92%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D/ar-BB15u3jG?ocid=msedgntp
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https://directorsblog.nih.gov/2020/06/04/discussing-the-need-for-reliable-antibody-testing-for-covid-19/
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 קום בידוד מטעם המדינהבמן בים בביתם ו, בין אובני משפחותיהם למצויים בבידודתמיכה  )ג

(ג) ובהתאם 3ף (ג), הן סעי2ף י סעיהן לפ( נהל בהתאם לחוקשל המבתהליך קבלת ההחלטות ראשית, 

 ם גורמי הרווחהעראש מבת התייעצות ראוי כי תהא קיימת חו ),4גם לסעיף דלעיל ביחס נו הצעתל

 .המתאימים

ם למקום בידוד מטעהעביר חלטה ללה הקבתהובוודאי אם פחה לבידוד, בן משבר הועכבר אם , שנית

נדרש מהפרדתו מבני משפחתו,  שינבעי אישי או משפחת יתריע מראש על קושהמדינה אדם שה

 . לספק תמיכה לבני משפחתו

 זרח מידע על זכויותיולספק לא החובה )ד

ר לבידוד מטעם המדינה את עבתזכיר החוק חובה מטעם המדינה לספק לאדם שהולכלול ב שי

ם פני המנהל על החלטה להעבירו לבידוד מטעלהשיג ב ותאת זכו , ובכלל זאתשןואופן מימו תיוזכויו

שר לאופן אלהדריכו בוכן  8 גיש עתירה מנהלית בהתאם לסעיףתו להוזכו 7התאם לסעיף המדינה ב

מטעם המדינה מידע אודות בודד ספק בידי מך, יש למכ יתירה את זכויותיו.ו לממש שבאפשרות

י משפחתו של האדם מידע אודות רש לספק בידנד עוד .ינהונהלי מקום הבידוד מטעם המד זכויותיו

ראוי גם לחייב את  ם.שפחתדרו של בן מעה בעת המגורין שתוכל לקבל מענה מרשויות באזור האופ

 ומיקומם ומידע הממשלה, כמו שנעשה במדינות אחרות, לספק מידע מפורט על מספר הנבדקים

 שוטף אחר שיקבע בחוק.

 גה וזירוזושת הליך ההשהנג )ה

 -לציין אף את הדרך בה תוגש ההשגה בכתב  ראוי -להליך ההשגה או העתירה המנהלית נוגע בכל ה

עה ולאפשר את הגשת ההשגה בדרך מקוונת, על מנת לזרז את הליך הפניה לאור תקופת הבידוד והפגי

ההחלטה של המנהל בהשגה תובא לידיעת הפונה והגורמים להבהיר כי  בחירויות הפרט. בנוסף, יש

 .בתוך זמן סביר ולא יאוחר מיום לאחר קבלתה טייםרלוונה

 ציבוריופיקוח  שקיפות )ו

לתזכיר החוק על רבים, קיימת חשיבות רבה להעברתה  3לאור ההשלכות הנובעות מהכרזה לפי סעיף  )ז

לעיון הוועדה, כדי שתוכל לקיים ביקורת ראויה על החלטה זו וכן לפרסום חוות הדעת 

מהחלטות אלה להשיג על ההחלטה,  פשר לפרט שעלול להיפגעולוגיות ברבים, כדי לאהאפידמי

 במידת הצורך, ולגורמי מקצוע לקיים ביקורת עניינית על החלטות הרשות המבצעת.

ביחס תמונת המצב אודות  טפת לוועדת הכנסתשו בת דיווחהוספת חובנוסף, קיימת חשיבות ב

 התנאים במקומות הבידודו ה, נסיבות החרגה מתחולת החובהחלטות על בידוד מטעם המדינהל

 מטעם המדינה.
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 :החוק עיפיביחס לס הערות פרטניות .ג

מך גורם מינהלי או רפואי מוס"ך" כמוסמה נציגה"רתו של גדה– "סמךמוציג ההנ"הגדרת  – 1ף סעי .10

בעל בעל תפקיד בוודאי לאור העובדה כי המדובר ב, לתי מספקתלתי ראויה ובהיא ב" מטעם המדינה

 עבור לבידוד מטעם המדינה. כיר החוק, להורות לאדם ללתז משמעותית בהתאםסמכות 

 20סעיף אינו מדויק.  "לפקודת בריאות העם 20לפי סעיף " במונח שהשימו –עיפים נוספים וס 1סעיף  .11

לפי  מכוח צו שהוצאוים בנושא, ולכן ההפניה צריכה להיות ל"צוא הוציסמכות להוא הסעיף שמקנה את ה

 )בהמשך וראו הערה עקרונית בנושא( עם"קודת בריאות הלפ 20סעיף 

כאמור, מוצע להטיל חובה על המנהל לבדוק אם קיימים טעמים הומניטריים, רפואיים או   – (א)2סעיף  .12

 חוזר למקום בידוד מטעם המדינה. אחרים המחייבים להימנע מהעברתו של ה

שלא עילה  אף היא תשמש) 1יף קטן א(סעלפי ר פרטים כי הימנעותו של אדם למסוראוי  – (ב)2סעיף  .13

תנאים לאותו אדם ין התשאול כי אשל המנהל מבית טיהפוזילאפשר לו בידוד בית, ולא רק התרשמותו 

 לבידוד בית.

  – א)(3סעיף  .14

 :פסולשיקול יא ה יםהחוזר ות גילקבוצמתייחסת להינה ת בידוד מטעם המדעל חובהכרזה דעתנו, ל .א

שלו או הסיכון הנשקף ממנו ציאל החשיפה פוטנל גילו של אדם משפיע ע כיצד רורבלא הכבוד, בכל 

 אחרתלמדינה יחד יוצאים ים ונילאים שגבשלושה ישראלים  לדוגמה, אם. ביק בקורונהלהד

 ומי לבידוד בביתו מי לבידוד מטעם המדינה - גילםיחולקו לפי הם  בחזרתם. כו'עבודה ו/סכנ/וללטי

  .תובלתי מידתי התי סבירבלאה והי תוצז .כרזהבהתאם לה

רלוונטיים  האינ של הטיסהת המוצא לפי גיל במדינ התפלגות התחלואה ישענות עלרה מכך, היתי

כלל יים שראל. לפיכך, נתונים אלה אינם רלוונטליו"חוזרים"  לזמן קצר לישראלים המבקרים בה

ברמה שלב זה בהוכיחו  מחקרים רפואיים לא. זאת ועוד, להבחין בין גילאי החוזרים לקבלת החלטה

בהעדר קשר מדעי  ., ככל שחלהקה ממנוההדב רמתבין גילו של אדם לבין ישיר קשר מדעית מספקת 

ק לספי כד יקיםפמספלגות המחלה גם אינם אודות התיסטיים בארץ המוצא טטנתונים סמובהק, 

 ה שכזו.יס להחלטבס

הנוגע  – בת בידוד", חלקו השניל"חוזר שחלה עליו חועיף מתייחס לאחר שחלקו הראשון של הס .ב

כי המדובר ב"חוזר שחלה עליו חובת . מוצע להבהיר ח "חוזר"עושה שימוש במונכרזה הההיקף ל

 .)ימים"מחל"כמו חייבים בחובת בידוד ( רים שאינם, בין השאר כי ישנם חוזבידוד"

 עבירה.יהווה גם  (א)2בהתאם לסעיף ל חוזר שכוזב כי דיווח מוצע  – 9סעיף  .ג

הכללת פרק ב' במסגרת חוק זה, מלכתחילה, אין אנו מבינים את  –"גורם מוסמך" הגדרת  – 12יף סע .ד

או חים נימוש באותם מוהוחלט כאמור, הש. ואולם, אם כבר אחר חקיקהבר דו לדהיה להפרי וראוי

  מונחים דומים 
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 ראוי.הינו מטעה ולא בעלי תפקידים שונים בהתייחס ל ותבהגדר .ה

 א קטנה יותר"היגינן פו המילים "שמידת הפגיעה בכי יווסע צמו – )4(14סעיף  .ו

 

 תזכיר החוקהיחס בין פקודת בריאות העם לבין על ח "בידוד" ונדרה למוהעדר הגעל  –הערה עקרונית 

 קורנהבתחום ההחדשה החקיקה מכלול ו

ונה רהקובתחום  ת לאור תזכיר זה והחקיקה הנוספתנמונת המצב המסתמתנבקש להעיר כי  לבסוף, .15

שתי כ סיםפרושונות סמכויות ו , זכויות, חובותכלים שוניםכאשר  ,לאי"טלאי על טבנה של "ת ממייצר

ה לזה ומצליבים בין ז , המפנים זהועל פני צווים מכוח פקודת בריאות העםהחדשה על פני החקיקה וערב 

 .לזה

למעיין לולה להיגרם עמעבר לחוסר הבהירות ש. רמה החוקתית, לרבות בשלכות בעייתיותהלדבר זה  .16

ה, דוגמכך לרמים חוסרים חוקיים בעייתיים. גנשהפניות אלה מקשות מאוד על הבנתן,  חוק,הוראות ב

ו של ו היא דרמטית לחירותותשמשמעכאמור שאין ספק , בידוד""כיר חוק זה הוא בתזבהמרכזי סוק העי

ין הגדרה אריאות העם בפקודת ח וכצווים מגם בח זה. יתירה מכך, בכלל למונהגדרה ו ב איןאלא ש אדם,

שמפרסם למעשה בהנחיות  תימצאלמונח "בידוד", והאופן שעל אדם לממש את חובתו לשהות ב"בידוד" 

 משרד הבריאות.

ורים יותר ממעצר תנאים החמבאף  –כאמור , ורותו של אדםישלילת חהתוצאה היא ש, של דברבסופו  .17

גורם ברשות שמוציא  וויםצ, כאשר החקיקה מפנה להמצב דברים ז ;חוקתי בלתיבאופן נעשית , יתב

תוצאתו עלולה  – את המשמעות האמיתית של המונחם בהנמנע מלהגדיר הוא עצמו המבצעת, שאף 

ית, ולא ה הראשהמרכזיים בחקיקדיר את המונחים וא להגכון, הנה החוקי הנמבהלהיות חמורה ביותר. 

  בצעת.המתי מוגבלים בידי הרשות בלעמומים וכלים להתיר 

ב סתזכיר זה, אנו מבקשים לה במסגרת "בידוד"ח נלצתנו הנוכחית להכליל הגדרה למומעבר להמלפיכך,  .18

ענות, לעיתים למכלול של קשיים הנובעים מהשעטנז בהיש גמה אחת בלבדדואת תשומת הלב לכך שזוהי 

א לבנושא. הראשית  והחקיקהריאות העם צווים מכוח פקודת ב לפיסמכויות  ציונל מסדר, עלרללא כל 

עתה ה זנה ו(סמכויות) שנידעת חוק הקורונה ברור, למשל, מדוע הצעת החוק הנוכחית מוגשת בנפרד מהצ

 .כנסתב

 

 סיכום

מאוחדים, שלצד  קוהרנטייםברוב המקרים מדובר בחוקים בדקנו חוקי קורונה בארצות שונות בעולם.  .19

תוצאות  לקבלבדק וימהזכות לה(ויות נות על הרשת, יש בכולם גם חובות שוסמכויות נרחבות לרשויו מתן

ת פרסום ווכלה בחוב וועצות במומחים ואנשי מקצועידרך חובות ה ת סיוע למבודדים,דרך חבילובדיקה, 

פטיים בהם נעשה שימוש וימשיך ק המוצע, יחד עם חוק הסמכויות ושאר האמצעים המש).  החומידע

 המדינות הדמוקרטיות.ב רוחק מאת ישראל הר םיש, מעמידעשות שימוילה
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ים משקף מן ההסדרים המוצע חלק: המחייבים תיקוןפר היבטים במסלוקה צבענו, תזכיר החוק פי שהכ .20

בעיות שהתעוררו ביחס , ובכלל זה ראלמודל הבידוד בישיישום ם מיכבר ידועשרים מפע אי הפקת לקחים

י ראו בהעדר איזון חוקתיה לוקסדרים מן ההחלק . חות ותנאי הבידוד מטעם המדינהלהפרדה בין משפ

ום ירבין תקנות שעת חבמעבר והאיזונים שבו, באיכות ההסדר  י המצופההשינוי המהותנו משקף את ואי

שלילת האיזונים הנדרשים בין כויות המבודדים ודרשת על זהעמידה הנובכלל זה  ,לחקיקה של הכנסת

בידוד, בכלל, והבידוד במקום הבידוד ר את החירותם לחובותיה של המדינה כלפיהם לקצר ככל האפש

כדי , דינהשלימות על המאינו מטיל חובות מחלק מההסדרים לוקה בכך שהוא ו, מטעם המדינה, בפרט

 .ינהמטעם המדלבידוד  ההעברבמקרה של , ולמשפחתו הנדרשת לפרט טפתעאת המלספק 

ישראל בהתמודדותה למול  למדינתהנדרש השלם נשמח להבהיר כל עניין ולסייע לגיבוש ההסדר החוקי  .21

 מגפת הקורונה.

 
 

 

 

 

 
 נוייפלד ד"ר רוברט     פרופ' עלי זלצברגר             דבורה שמואלי רופ'פ         

 מינרבה לחקר שלטון מרכז ראש  מרכז הידע והמחקר הלאומי ראש 
 החוק במצבי קיצון   ם ההיערכות למצבי חירוםבתחו  
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החוק טון מרכז מינרבה לחקר שלו הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירוםהמחקר מרכז הידע ועל : נספח
 במצבי קיצון

 
 

הוקם באוניברסיטת הינו מרכז מחקר עצמאי שמרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום 

רד ל) במשרח"לאומית (חירום המשרד המדע והטכנולוגיה ורשות הבות קול קורא של בעק 2018ינואר חיפה ב

, הטכניון והאוניברסיטה העברית חיפההביטחון. מוסדות הליבה המעורבים במרכז הם אוניברסיטת 

מערכות לחימה מתקדמות, בית החולים -בירושלים, יחד עם חוקרים מהמרכז למחקרים צבאיים ברפאל

וע הומניטרי לסי-תןנ תפה ועמותריית חיל חי ובית הספר לסיוע הומניטרי, וכן שותפים מעירמב"ם, מכללת ת

 בין לאומי.

מומחיות בתחומי חירום מגוונים. הערך המוסף של המרכז הוא היותו עלי חוקרים ב 90-במרכז הידע פועלים כ

בריאות הציבור  ;רהמחקר: מדעי החב תחומי. מסגרות המחקר של המרכז מאורגנות בשמונה קבוצות-רב

יה ותכנון; הערכה וניהול סיכונים; סביבה; כנולוגה, טהנדס ;תסוציאלי רווחה ועבודה ;ורפואת חירום

גם כצוות חשיבה למקבלי  יבורית. משימתו של המרכז היא להוות גוף מחקר אשר ישמש ות צמשפטים; ומדיני

 החלטות.

מענה  -תגובתי רובד רכזיים: ר בשני רבדים מהתמודדות עם המשבבזמן מגפת הקורונה תורם המרכז ל

ד ורוב עוזרי מחקר. 30-חוקרי המרכז ו 90ותי חשיבה אחרים בעזרת "ל וצומהמל לשאלותנטגרטיבי אי

תחומי שיכול להזרים נתונים, תובנות והמלצות לצוותים ומקבלי החלטות, -כגוף מחקר רב -פרואקטיבי 

ח קרים לטוומח 17גיפות בכלל והקורונה בפרט (כעת מתבצעים ע להתמודדות עם מבהתבסס על מחקרים בנוג
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בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה ים ובפקולטה למשפט מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון

דינתי מ-באוניברסיטת חיפה יחד עם אוניברסיטת המבורג בגרמניה, משמש כמרכז בינלאומי ופורום בין

מוגדר באופן חוק, הטון הקד בשלהיא להתמ וד, פרסום, כנסים אימון וסדנאות. משימת המרכזלמחקר, לימ

ריים של מצבי קיצון: אסונות טבע (מגפות, שיטפונות, עיק רחב כך שיכלול מדיניות ואכיפה, בשלושה סוגים

יבר ופעולות סי-נגד, טרור-רורסערות, שריפות, רעידות אדמה); אתגרי ביטחון לאומי (מלחמות, טרור, ט

 פוליטיים חמורים).-וציוברים סת ומשכלכלי ים (קריסהכלכלי-צבאיות); וכן משברים סוציו

מול הנורמטיבי במצבי קיצון אלה בשלושה זמנים: לפני קרות יבי המחקר במרכז בוחן את הדין הפוזיט

שומו של החוק פרים, אלא גם ביירוע ולאחריו. המרכז מתעניין לא רק בחוק הקיים בסירוע, בעת האיהא
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