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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 
)הוראת שעה( )תיקון מס' 8( )הארכת תוקף(, התשפ"א-2021

בחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-1עתיקוןסעיף50
12020)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף50,במקום"כ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021("

יבוא"כ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021("ע

חוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונה
החדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020)להלן-החוק(,אשר
נחקקבחודשיולי2020,הואהתשתיתהחקיקתיתהעיקרית
עם להתמודדות הכלים את ישראל לממשלת שמקנה
מגפה - כולו ובעולם בישראל הקיים המיוחד האתגר
SARS-CoV-2כתוצאהמהתפרצותוהתפשטותשלהנגיף
COVID-19)להלן-המחלהאוהנגיף(, הגורםלמחלה
ועםהשלכותיהמסכנותהבריאותעמדינתישראלחוותה
עדכהשלושהגליתחלואה,כלאחדחמורמקודמועגלי
התחלואה,ובייחודהגלהאחרון,בחודשיםדצמבר2020
הישראלית הבריאות מערכת את הביאו ,2021 מרס עד
קרובלקצהגבוליכולתהעמאזתחילתהתחלואה,בחודש
מרס2020ועדיוםו'בתמוזהתשפ"א)ו1ביוני2021(,נדבקו
בנגיףבישראל30ו,839אנשיםוהמחלהגבתהאתחייהם

שלכ־428,וישראליםע

בתקנות, לקבוע, מוסמכת הממשלה החוק מכוח
הקורונהע נגיף התפשטות מניעת לשם שונות הגבלות
ואולםסמכותהממשלהלהתקיןתקנותכאמורמותנית
בכךשהממשלההכריזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה
רחבה להתפשטות ממשי סיכון יש כי ששוכנעה לאחר
כך ובשל הציבור, בבריאות ניכרת ולפגיעה הנגיף של
מתחייבלנקוטפעולותמכוחהסמכויותהקבועותבחוק
זהעתקופתתוקפהשלהכרזהלפיהחוקלאתעלהעל45
ימים,והממשלהרשאית,באישורועדתהחוקהחוקומשפט
שלהכנסתלהאריךאתתוקפהשלהכרזהלתקופותנוספות
שלאיעלועל0וימיםכלאחתעעםחקיקתהחוקהוכרזעל
מצבחירוםבשלנגיףהקורונהלתקופהשל45ימיםלפי
סעיף51לחוק,ומאזהוארכהההכרזהברצף,עדיוםי"ט

בסיווןהתשפ"א)29ביוני2021(ע

קובעכיבתקופתתוקפהשלהכרזה 4לחוק סעיף
בעניינים תקנות להתקין הממשלה רשאית כאמור,
המפורטיםבסעיפיםועד12לחוק,אםשוכנעהכיהדבר
דרושלשםמניעתהדבקהבנגיףהקורונהבקרבהציבור
ולשםצמצוםהתפשטותו,צמצוםהיקףהתחלואהאוהגנה
עלאוכלוסיותבסיכון,והכולרקלתקופהובמידההדרושות
לצורךהשגתהמטרותהאמורות,לאחרשנשקלוחלופות

להשגתן,הפגיעהבזכויותוההשפעותעלהמשקע

עודקובעסעיף4לחוקאתאופןהפיקוחהפרלמנטרי
עלהתקנות,ובמסגרתו,ככלל,מובאותהתקנותלאישור

במקרים למעט לתוקף, כניסתן לפני הכנסת של ועדה
שבהםמתקיימתדחיפות,ואזהתקנותנכנסותלתוקףבאופן
מיידי,והכנסתיכולהלדוןולהחליטאםלאשרןאולבטלן,

באופןמלאאוחלקי,בתקופותשנקבעובסעיףע

נוסףעלכךנקבעובחוקהוראותבענייןהכרזהעל
אזוריםמוגבלים,בידודבמקומותלבידודמטעםהמדינה
הקבועות ההגבלות לעניין ועונשין אכיפה והוראות

בתקנותע

להטלת משפטית תשתית מאפשר שהחוק מאחר
הגבלותשונות,חלקןחמורותביותר,הואנחקקכהוראת
שעה,למשךהתקופהשבהנדרשתההתמודדותעםנגיף
הקורונהעבסעיף50לחוקנקבעכיהחוקיעמודבתוקפועד

יוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(ע

חירום מצב על וההכרזה החוק חקיקת מאז ואכן
מכוחו,הותקנולפיהחוקתקנותשונותהמטילותהגבלות
עלהפעילותבמרחבהפרטיוהציבורי,אשרלעיתיםהגיעו
עדכדיהטלתסגריםעלהציבורבישראלעהגבלותאלה
כניסה על התקהלויות, על הגבלות השאר, בין כללו,
לישראלויציאהממנה,עלפעילותבתיעסק,עלמקומות
עבודהומקומותפתוחיםלציבור,עלקיוםאירועים,על
פעילותבמוסדותחינוך,עלפעילותבמסגרותרווחה,על
פעילותתחבורהועודעלפיסעיף4האמור,התקנותהותקנו
ו לתקופהשלאעולהעלהתקופותהקבועותבחוק)עד

ימים,14ימיםאו28ימים,לפיהעניין(ע

יצויןכינכוןלמועדזה,ההגבלותהתקפותשנקבעו
בתקנותמכוחהחוקהןבענייניתעופהובענייניהכניסה
לישראלבלבדעתוקפןשלשארההגבלותשנקבעובתקנות
בנושאיםשפורטולעיל,פקע,ובהתחשבבשיפורהניכר
בנתוניהתחלואה,כפישיפורטלהלן,הממשלהלאמצאה
לנכוןלהאריכןענוסףעלההגבלותשנקבעובתקנותמכוח
החוק,מוטלותעלהציבורגםהגבלותמכוחצובריאות
)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות( העם
)הוראתשעה(,התש"ף-2020)להלן-צובידודבית(,אשר
קובעהוראותבדברעטייתמסכהובידודשלהבאיםמחו"ל

אושלמישהיובמגעעםחולהע

אמצעיםלא־תרופתייםאלההיובחזיתמערךההגנה
הלאומינגדנגיףהקורונהעדסוףחודשדצמבר2020עכל
אלהיכלולצמצםאתהתחלואהבאופןזמני,אךלאפתחו

ס"חהתש"ף,עמ'וו2ועמ'8ו3;התשפ"א,עמ'38ע 1
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פתחאמיתיליציאהמהמשברערקחסינותנרחבתלנגיף
יכלהלהציעפתרוןאמיתילהתמודדותמדינתישראלעם
המגפהעביוםה'בטבתהתשפ"א)20בדצמבר2020(,החלה
מדינתישראלבמבצעחיסוניםרחבהיקף,במאמץמשולב
שלקופותהחולים,בתיהחולים,מגןדודאדוםושותפים
נוספים,בהובלתמשרדהבריאותעמאזהפכהישראללהיות
במסגרת התחסנותע בשיעורי בעולם המובילה המדינה
לכ־4ע5 לעכשיו, נכון להגיע, ישראל הצליחה המבצע,

מיליוןמתחסניםע

בתקופההאחרונהחלהירידהחדהבמספרהחולים
החדשים המאומתים החולים מספר בישראלע בקורונה
היומיממשיךלהיותבמגמתירידהיציבהזהמספרשבועותע
להערכתמשרדהבריאות,חלקניכרמהירידהבתחלואה
מיוחסלשילובכמהאמצעיםלצמצוםהתחלואה,בראש
ובראשונההחיסון,וכמוכןההגבלותהנוספותהמוטלות
לפיתקנותמכוחהחוקכדוגמתחובתביצועבדיקותקורונה
בכניסהלישראלולפיצובידודביתכדוגמתחובתהבידודע

עםזאת,לצדשביעותהרצוןהגבוההמהשגתשליטה
של נרחבת לפתיחה במקביל התחלואה התפשטות על
המשק,ישהבנהברורהשהאירועהפנדמילאהסתיים
וקיימיםכמהסיכוניםהעלוליםלאייםעלההישגהמרשים
שאליוהגיעהמדינתישראלבזכותכללהפעולותשננקטוע

ואלהגורמיהסיכוןהעיקריים:

סכנהמכניסתוריאנטיםשהחיסוןאינויעיל,אויעיל 1ע
פחות,בפניהם-ההערכההקיימתהיאשצפוייםלהתפתח
זניםבעלימוטציותשונותבגנוםשלהזןהמקורישלהנגיף
)להלן-וריאנטים(עלווריאנטיםאלהעמידותמשתנהלסוגי
החיסוניםהקיימים,וחלקםחשודיםכעוקפיםאתמנגנוני
להיות עלולים אלה וריאנטים מייצרע שהחיסון ההגנה
אלימיםומידבקיםיותרמהזןהמקוריעחדירתםלישראל
והתפשטותםבהעלולותלהפראתהשליטהבתחלואה

שהושגהעדכהע

כניסה הגבלות הסרת לצד עולמית פנדמיה המשך 2ע
לישראלויציאהממנה-הערכתמצבהתחלואהבעולם
לצדההבנהכילאניתןלסגורהרמטיתאתגבולותמדינת
ישראללכניסהוליציאהשלאזרחיםותושביםזרים,מציבה
בתוך נמוכה תחלואה רמת לשמירת משמעותי אתגר
המדינהעתחלואהמיובאתהכוללתכניסתוריאנטיםחדשים
עלולהלשנותאתהתמונההאפידמיולוגיתבמדינהבפרק
זמןקצר,כאמורלעילעמגמתהעלייהבתחלואהבמדינות
להימשך צפויה לאחרונה, שנמצאת כפי בעולם, רבות
בהיקף תלויה בה השליטה והשגת הקרובים, בחודשים
הצעדיםשיינקטועלידימדינותאלה,כוללהרחבתמבצעי
החיסוניםומדיניותהסגריםעעלפיהערכותארגוןהבריאות
העולמי)WHO-WorldHealthOrganization(וארגוני
בריאותמוביליםנוספיםבעולם,הפנדמיההעולמיתצפויה
להימשךבשנההקרובהלפחות)ואףעדסוףשנת2022(,
ומאפייניהיהיותלוייםבהתנהגותהאוכלוסייה,בהחלטות
ממשלהבדברמדיניותההתמודדותעםהמגפה,בהרחבת
הכיסויהחיסוניובהתאמותהחיסוניםלווריאנטיםהשוניםע

משך אך טווח, ארוכת הגנה לספק צפויים החיסונים
הזמןשיידרשעדשמרביתמדינותהעולםיגיעולכיסוי
חיסונינרחבשייצר"חסינותעדר"הואארוךעגםהיווצרות
וריאנטיםעלולהלפגועביעילותהחיסוניםוברמתההגנה

המוקניתאףלאחרהשגתכיסויחיסונירחבע

וכניסתם בעולם וריאנטים התפשטות של הקצב ניתוח
מאז חודשים כמה של פער קיום על מצביע לישראל,
לסיווגו ועד המקור במדינת לראשונה הווריאנט זיהוי
)וריאנטשישלגביועדויות VOC כווריאנטמסוכןמסוג
מוכחותאודרגתחשדגבוההלפוטנציאלהידבקות,דרגת
קטלניותופוטנציאלהתחמקותמתגובהחיסוניתבמחוסנים

ובמחלימים(,עדלזיהוימקריםשלהווריאנטבישראלע

ההגנה רמת ביעילות זמן, לאורך אפשרית, ירידה 3ע
מפניתחלואהבמחוסניםובמחלימים-בשלפרקהזמן
הקצרמאזתחילתהתחלואהותחילתמבצעהחיסונים,
עדייןלאניתןלקבועמהמשךתקופתההגנההקלינית
הנוצרתבפועלבמחוסניםובמחלימיםעכברבשלבזהיש
חשדבעולםלווריאנטיםהעלוליםלהדביקמחלימים,כפי

שקרהבברזילע

העדרהגעהלשיעורהתחסנותבאוכלוסייההמאפשר 4ע
"חסינותעדר"-"חסינותעדר"היאתופעההמתארתאפקט
הגנהמפנימחלההנוצרעלאנשיםלאמחוסנים,באמצעות
האוכלוסייה אחוז מהאוכלוסייהע גבוה אחוז של חיסון
המחוסנתהנדרשכדיליצור"חסינותעדר"תלויבמקדם
ההדבקהשלהנגיףעבשלכך,ברגעשנכנסלמדינהוריאנט
מידבקיותרמהזןהמקורי)בדומהלווריאנטהבריטישמידבק
0-50%ויותר(,אחוזהמחוסניםהנדרשלחסינותהעדר
עולהעמלבדזאת,ואףבלאהסיכוןשלכניסתוריאנטים
המחוסנים ששיעור להניח קשה כאמור, יותר מידבקים
כיוםבישראליוצר"חסינותעדר",וזאתבשלקיומושל
אחוזלאמבוטלשלאוכלוסייהשאינהמחוסנת,הןבקרב

האוכלוסייההבוגרתוהןבקרבאוכלוסייתהילדיםע

בהינתןתמונתהמצבהקיימתשלהתחלואהבעולם,
קצב הקרובה, בשנה הפנדמיה המשך בדבר ההערכה
התפשטותוריאנטיםמסוכניםשחלקםחשודיםכעוקפים
אתמנגנוניהגנהשהחיסוןמייצר,חדירתםוהתפשטותם
בישראלובהעדר"חסינותעדר"-ישחששסבירלמימוש
ההגנה מידת את המפחית וריאנט ייכנס שבו התרחיש
שמקנההחיסוןואשרישלופוטנציאלהשפעהמוגברשל
הדבקהשיפראתהשליטהבתחלואהשהושגהעדכהע
ההגבלות את להמשיך האפשרות נדרשת עדיין לפיכך

מכוחהחוקע

התשתית של קיומה המשך את להבטיח כדי
גל שימנעו ההגבלות הטלת את המאפשרת המשפטית
את לתקן מוצע לעיל, כאמור בישראל נוסף תחלואה
סעיף50לחוקהקובעכאמורשתוקפושלהחוקפגביוםכ'
בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(,ולהאריךאתתוקפושל
החוקב־וחודשיםנוספים,קריעדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב

)31בדצמבר2021(ע
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