
חקיקה ורגולציה  
למוכנות למצבי  

משמעויות –אסון 
למשבר הקורונה

,  זלצברגרפרופ׳ עלי 
,  הפקולטה למשפטים

אוניברסיטת חיפה

במשרד הביטחון) ל"רח(משרד המדע והטכנולוגיה והרשות הלאומית לחירום :בתמיכת



הסיבות המרכזיות לכשלון ממשלת  
ישראל בטיפול במשבר הקורונה

פוליטיזציה של ההחלטות. 1•
העדר מוכנות. 2•

גם בהיבט הספציפי של מוכנות -•
וחוסר תקצוב של מערכת (למגפות 

)הבריאות על פני עשרות שנים
גם בהיבט הכללי של דוקטרינת -•

חירום כוללת המגובה במוסדות  
ומעוגנת בחקיקה



תיאור המצב המשפטי הקיים

• חוק התגוננות -החקיקה הראשית בתחום 
המבוסס על חוק  (1951-א"תשי, אזרחית

שתוקן  ) 1948-ההתגוננות האזרחית הבריטי
2011לאחרונה ב 



הג״אחוק 1951



חירום בישראלאסדרתהיסטוריה של 

המבוסס על חוק ההתגוננות  1951-א"תשי, חוק התגוננות אזרחית-החקיקה הראשית בתחום 
לצד הקמת מל״ח בהחלטת ממשלה1948-האזרחית הבריטי

העדר התייחסות מקיפה להתגוננות אזרחית מאסונות טבע או מגפות
ללא יחידה אזרחית לריכוז ותיאום פעילות  , בעקבות מלחמת המפרץ, 1992הקמת פיקוד העורף ב 

מפקד פיקוד העורף שואב סמכויותיו מחוק הג״א. כלל גופי החרום ברמה הלאומית
מ (ומתן סמכות לשר לביטחון פנים להכריז על מצב מיוחד בעורף 2002תיקון פקודת המשטרה ב 

)״אירוע חרום אזרחי״2018
,  סמכויותיהאסדרתללא , ואיחודה עם מל״ח,  בעקבות מלחמת לבנון השנייה, 2007ב ל"רחהקמת 

תחומי אחריותה והמבנה שלה וללא עיגון חוקי
)  2014(וביטול ) 2011(הקמת -תחומי הסמכות והאחריות של משרדי הממשלה אסדרתהעדר 

רח״להחלשת > --המשרד להגנת העורף 



משבר הקורונה

ללא  , ראש הממשלה–ההחלטות התקבלו בציר משרד הבריאות ) מרץ-פברואר(בתחילת המשבר •
.או פיקוד העורףרח״לשיתוף 

שהינו גוף ייעוץ לממשלה  מל״להופקדה המשימה בידי ) אפריל(מתכללכשהובן כי יש להקים גוף •
בענייני חוץ וביטחון ולא גוף ביצועי או גוף האמון לטפל בחירום

מה הליך קבלת  , ופיקוד העורף אבל עד עתה לא ברור מה סמכויות כל גוףרח״ללימים שותפו •
ההחלטות ומי שותף בו



הגדרת הבעיה 
על בסיס מחקר אמפירי  (

שנערך על ידי שלמה  
נוייפלדרוברט , מזרחי

)זלצברגרועלי 

הוליסטית וחד  , תפיסה ברורה, העדר דוקטרינה
משמעית בנוגע למענה לחרום שבאה לידי ביטוי 

בעיגון חוקי וממסדי

העדר מוטיבציה
מאבקים פוליטיים

הצבת יעדים ומטרות, העדר תכנון שיטתי
התנהלות תגובתית חרף מודעות לסיכונים  

מראש
העדר שימוש בתקינה בינלאומית 

העדר תהליכי הפקת לקחים



הגדרת הבעיה

ליקויים במערך הארגוני והעדר תשתית נורמטיבית  
)העדר מודעות לחשיבותה(

חוסר תאום וחוסר נשיאה באחריות
העדר יכולת לממש אחריות

יחסי גומלין בין גורמים פוליטיים לביורוקרטיים
מתח מובנה הנובע מניגוד אינטרסים והבדלים  

בפונקציית התועלת
העדר דיווח וכשלי יישום וביצוע , חוסר ציות



הבעיההגדרת



מבט משווה

בבריטניה 2004חוק חדש מ – Civil Contingencies Act
של העורף וגם אסונות טבע) כולל טרור(הכוללת גם התקפות -כל פגיעה ברווחה אנושית –הגדרת חירום נרחבת 

אסונות ברמה מקומית מטופלות באחראיות הממשל המקומי–מבנה ביזורי 

משטרה, כיבוי אש, כולל את כל הגופים הקשורים לחרום כולל שירות הבריאות הלאומי

ניהול אסון והבראה, )תרחיש ייחוס שנתי וחובות התכוננות(הימנעות והכנה –מכסה 

סינגפור, דרום קוראה, טאיוואן, פיליפינים, קנדה, ניו זילנד, יפן–מדינות נוספות שבדקנו 

לרוב המדינות בעולם חקיקת חירום כללית





המלצות 
ובחינת  
חלופות

- בין השאר, הצורך בחוק חירום כללי הקובע

- ניהול והבראה ממצב חירום, מי הגוף האחראי להכנה. 1

- נציגי , דרכי מינוי ראש אותו גוף ומועצה מנהלת בה נציגים מומחים. 2
נציגי חברה אזרחית, רשויות מקומיות

- סמכויות אותו גוף. 3

- הצגת תרחישי ייחוס לממשלה ועבודה על פי תרחישי הייחוס (חובותיו . 4
) הללו

פיקוד העורף כגוף מוביל להערכות והתמודדות בחרום-

התמודדות והבראה מחרום, כגוף מוביל להערכותל"רח-

פיקוד העורף מוביל בהתמודדות, כגוף מוביל להערכות והבראהל"רח-

מבנה ריכוזי או ביזורי-

בשיתוף מומחים  , מתכללתשיתוף כל הגופים הקשורים לחרום במסגרת -
ונציגי החברה האזרחית
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