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  חוקה למצבי חירו�

  מאת

*ארז	דפנה ברק
   

ההתמודדות ע� מצבי חירו� מלווה את המשפט הישראלי מאז חקיקתה של פקודת 
שהכירה באפשרות של הכרזה על מצב , �1948ח"התש, סדרי השלטו� והמשפט

הסדר , מאוחר יותר. חירו� ושל התקנת תקנות לשעת חירו� כאשר הכרזה זו בתוק�
 בהתייחס את הסדרת הנושאהמאמר בוח� . הממשלה:  יסודבחוק עקרוני זה עוג�

. שיטות משפט אחרותשל כמו ג� , משפט הישראלי עצמושל הלניסיו� המצטבר 
המאמר מתחקה אחר לקחיו של הניסיו� הישראלי בתחו� של , באופ� יותר ספציפי

תחילה הוא בוח� הפרדיגמה שאימ� המשפט הישראלי .  לשעת חירו�הסדרי�
מוצגת הטענה כי , בהמש�.  זו שמבוססת על הכרזה על מצב חירו�–כו בתחילת דר

המשפט הישראלי מתרחק בהדרגה מעמדתו המוצהרת לגבי הסדרת� של מצבי 
ועובר לפרדיגמה חדשה שבמסגרתה החקיקה הרגילה מותאמת מראש , חירו�

באופ� שאינו תלוי בקיומה של הכרזה , להתמודדות ע� מצבי דחק ביטחוניי�
  .לית על שעת חירו�פורמא

  

הפרדיגמה  .ג. הגדרת השאלות: הסדרה חוקתית לשעת חירו�. ב. מבוא. א
 חירו� מצבהכרזה על : שלב ראשו�. 1;  חירו�מצבהכרזה על : המסורתית

הביקורת השיפוטית על השימוש בסמכויות : שלב שני. 2; מכוח חקיקה רגילה
שלב . 4; יני החירו�וקתית של דההסדרה הח: שלב שלישי. 3; לשעת חירו�

הביקורת השיפוטית על השימוש בסמכויות לשעת חירו� לאחר חוקי : רביעי
חוקה לשעת חירו� . ה. הזמני הקבוע: הפער בי� הדי� למציאות. ד. היסוד

 ;חקיקת חירו� ללא שעת חירו�? לקראת פרדיגמה חדשה. ו. במבט השוואתי
של הוראות שעה חקיקה . 2;  חקיקת קבע וחקיקה של הוראות שעה.1

 
פרופסור המאמר נכתב ונמסר לדפוס בעת שהמחברת שימשה כ. שופטת בית המשפט העליו�   *

הפקולטה , ודי קולטו�'ש סטיוארט וג"מ� המניי� ומופקדת הקתדרה למשפט וביטחו� ע
לאייל גרוס על הערותיו ולשיר אשכול על המחברת מודה . אביב�אוניברסיטת תל, למשפטי�

 .עזרתה במחקר
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הוראות . 4; הפ� החוקתי של הוראות השעה. 3; ביטחוניות במבט השוואתי
דיני חירו� במבט : סיכו� .ז ?הא� ההיסטוריה חוזרת: שעה מתמשכות

  .לעתיד

   מבוא.א

ההסדרה החוקתית של ההתמודדות ע� מצבי חירו� מלווה את המשפט הישראלי משחר 

שקבעה את הסדרי , הפקודה. �1948ח"התש, שפט מאז פקודת סדרי השלטו� והמ–לידתו 

הכירה באפשרות של הכרזה על מצב חירו� והתקנת תקנות , היסוד של המשפט הישראלי

 המאמר מבקש לבחו� הסדרה זו בהתייחס לניסיו� 1.לשעת חירו� כאשר ההכרזה בתוק�

 הדיו� בשאלת.  כמו ג� בשיטות משפט אחרות,המצטבר בתחו� במשפט הישראלי עצמו

ההסדרה המשפטית של מצבי חירו� זכה לעדנה מחודשת בעקבות המאבק העולמי בטרור 

  . אז נדרשו אליה ג� מדינות שלא היו מורגלות בכ�, 2001בספטמבר  �11מאז ה

הוא מהווה דוגמה , ראשית. המקרה הישראלי מעניי� וחשוב בהקשר זה מכמה בחינות

 מודל המבוסס על הענקת סמכויות :טיפוסית לאחד המודלי� המקובלי� בעול� בנושא

, מאז היווסדה ועד היו�, שנית. נוספות לרשות המבצעת במקרה של הכרזה על מצב חירו�

הרגולציה החוקתית של דיני , לפיכ�. ניצבת מדינת ישראל בפני סכנות ביטחוניות חמורות

י על האיו� הביטחונ, שלישית. אלא מעבדה חיה, החירו� אינה א� עניי� למשפט שבספר

. קיומה של מדינת ישראל הוא אחת הסיבות שבעטיי� המפעל החוקתי בישראל טר� הושל�

המתכונת הנרחבת יחסית של ביקורת שיפוטית על החלטות בתחו� הביטחוני , רביעית

 בכל הנוגע להפעלת דיני זוביקורת ל מניחה תשתית לבחינת תפקידה של שנוהגת בישרא

שהרחיב , פורז לפסק דינו של השופט שלמה לוי� בעניי� שמור מקו� של כבודכא� . החירו�

 והכיר באפשרות של פסילת על התקנת תקנות לשעת חירו�את גבולות הביקורת השיפוטית 

 הערכת המעמד 2. שהותקנו בנסיבות שבה� הייתה אפשרית דר� של חקיקהכאמורתקנות 

רומתו החשובה של החוקתי של דיני החירו� מתאימה אפוא במיוחד לספר המציי� את ת

  .למשפט הישראלי, לשעבר המשנה לנשיא בית המשפט העליו�, השופט לוי�

המאמר פותח בהצגת השאלות המרכזיות שמעוררת , )המשמש כפרק א(בהמש� למבוא 

תו� הצגת המקרה הישראלי בהקשר רחב יותר זה , ההסדרה החוקתית של שעת חירו�

 , המסורתית של דיני החירו� של ישראלתחילה בוח� המאמר את הפרדיגמה). בפרק ב(

 המעבר –תו� התמקדות בשתי תמורות עיקריות , המושתתת על הכרזה על שעת חירו�

 
  . 1א ' ר תוס"ע, �1948ח"התש, דת סדרי השלטו� והמשפטלפקו 9 'ס   1
  . )פורז עניי� –להל�  ()1990 (317) 3(ד מד"פ, ממשלת ישראל' פורז נ 2994/90 �"בג   2
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מהסדרה בחקיקה רגילה להסדרה בחוקי יסוד וחיזוק הביקורת השיפוטית על ההצדקה 

 מוצג עקב אכילס המרכזי ,במקביל). בפרק ג(להפעלת� של סמכויות חקיקה לשעת חירו� 

התמשכות ההכרזה על מצב חירו� כ� שמצב :  ההסדר ג� מהיבט הביקורת השיפוטיתשל

הדיו� ממשי� לעבר הערכה השוואתית של מודל ההסדרה ). בפרק ד(החירו� הפ� לנורמה 

בשלב זה סוטה המאמר מ� הנתיב המקובל של הדיו� ומצביע על ). בפרק ה(לשעת חירו� 

 הסדרי� מיוחדי� להתמודדות ע� מצבי –" הוראות שעה"השימוש הגובר בחקיקה של 

הדיו� בחקיקה של הוראות ). בפרק ו(חירו� במתכונת של חקיקה רגילה לתקופה מוגבלת 

שעה מסוג זה משמש בסיס להערכה מחודשת של ההסדרי� החוקתיי� הקיימי� ושל 

  ). בפרק ז המסכ�(הרפורמות הנחוצות בה� 

  תהגדרת השאלו:  הסדרה חוקתית לשעת חירו�.ב

את הדיו� במקרה הישראלי ראוי להעמיד בהקשר הרחב של השאלות שמעוררת ההסדרה 

   3.החוקתית של מצבי חירו�

השאלה הראשונה נוגעת לבחירה בי� פתרו� המבוסס על שמירה על ההסדר החוקתי 

לבי� פתרו� ) מעניק לזכויות אד� ולדמוקרטיה עדיפות בכל הנסיבותשבאופ�  (הרגיל

מערכת המשפט הישראלית בחרה . סדר החוקתי למצב החירו�ששוא� להתאמת הה

א� כי מבחינה (אפשרות זו מקובלת ג� במדינות אחרות בעול� . באפשרות האחרונה

הטענה התומכת בהתאמות ,  באופ� כללי4.כפי שיוסבר בהמש�, )תיאורטית אינה הכרחית

 פני הרעות מצבי חירו� מבוססת על ההכרה בעדיפותה של אפשרות זו עללחוקתיות 

א� יחול הסדר (חוסר יכולת להג� באופ� אפקטיבי על המדינה מפני אויביה : החולות הבאות

�א� יינקטו צעדי� חו�(או פגיעה ברעיו� של שלטו� החוק כעיקרו� מנחה ) החוקתי הרגיל

מספר אמנות . העדפה זו באה לידי ביטוי ג� במשפט הבינלאומי 5).מצבי חירו�במשפטיי� 

 ע� 6.ד� מאפשרות לסייג במצבי חירו� את דרגת ההגנה המקובלת על זכויות אד�לזכויות א

 
 Eric A. Posner & Adrian Vermeule, Accommodating :ראו ,להצגה דומה של השאלות   3

Emergencies, 56 STAN. L. REV. 605, 606-607 (2003) .  
   .הראו להל� פרק    4
מתו� הנחה , מצדדת בהימנעות מעריכת שינויי� בחוקה, בלתי חוקית במהותה, גישה נוספת   5

 : ראו,לגישה זו. שכאשר יהא זה הכרחי לחלוטי� ממילא תבחר הממשלה להפר את החוק
Oren Gross, Chaos and Rules: Should Responses to Violent Crises Always Be 

Constitutional? 112 YALE L.J. 1011 (2003) .  
נפתחה  (269, 31א "כ, מדיניות לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ו)1(4 'ס, לדוגמה   6

 In time of public emergency which threatens the life of the“:  קובע כי)�1966לחתימה ב
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-non(חשוב לציי� כי המשפט הבינלאומי מכיר בזכויות שמה� לא נית� לחרוג , זאת

derogable rights( , מזוי� חלות נורמות המג� הבסיסיות �וכי במצבי חירו� שעולי� כדי סכסו

 החשש הגדול הוא מפני שימוש יתר בהוראות .של המשפט הבינלאומי ההומניטארי

מקובל לסבור כי התשובה לחשש . חוקתיות המאפשרות חריגה מ� הסטנדרט החוקתי הרגיל

וות משקל נגד לפיתוי אשר צריכה לה(התרבות הפוליטית ות מבוססת ג� על זה צריכה להי

  ).השלטוני לעשות כ�

 התאמת ההסדר החוקתי השאלה השנייה מתמקדת בבחירה בי� אופני� שוני� של

בחירה זו נשענת על ההנחה שלפחות במקרי� מסוימי� תיאל� הממשלה . לנסיבות החירו�

הבחירה העיקרית היא . ג� כא� קיימות כמה חלופות. לחרוג מהנורמות החוקתיות הרגילות

שמאפשרות להשעות הסדרי� , בי� החרגה שנעשית על ידי הכללת הוראות מפורשות בחוקה

לבי� התבססות על פרשנות שונה למשטר החוקתי הרגיל בעתות של , מסוימי�חוקתיי� 

  .כא� המשפט הישראלי בחר באפשרות הראשונה. משבר ביטחוני לאומי

הוראות . לכל אחת מ� החלופות שהוצגו יתרונות וחסרונות משלה, מבחינה תיאורטית

בד . ברורי�" שחקחוקי המ"חוקתיות מפורשות למצבי חירו� יוצרות ודאות במוב� זה ש

בשל הפשטות והלגיטימציה שיש " מדרו� חלקלק"הוראות אלה עלולות ליצור , בבד

פתרו� המבוסס על פרשנות הוא עמו� , לעומת זאת.  הסדר החוקתי הרגילתלהשעיילכאורה 

 היא הופכת את המאבק במצבי חירו� –עמימות זו טומנת בחובה ה� יתרו� וה� חיסרו� . יותר

החלופה .  עבור הממשלה אשר צריכה לפעול תחת מעטה של חוסר ודאותלבעייתי יותר

היא מבקשת לצמצ� את הבסיס לפעולות . משפטי�הנוספת שהוזכרה היא כאמור פתרו� לבר

  .א� עושה זאת במחיר של כפירה בעיקרו� של שלטו� החוק, חירו� למינימו� האפשרי

 
nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the 
present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present 
Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that 
such measures are not inconsistent with their other obligations under international law 
and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, 

religion or social origin” .ראו עוד:Emilie M. Hafner-Burton, Laurence R. Helfer & 
Christopher J. Farris, Emergency and Escape: Explaining Derogations from Human 

Rights Treaties, 65 INT’L ORG. 673 (2011) . התייחסות לעמדתו של המשפט הבינלאומי היא
בעלת חשיבות מיוחדת בהתחשב בכ� שפסיקתו החדשה של בית המשפט העליו� מייחסת 

 Daphne Barak-Erez, The International Law :ראו למשל. משקל רב למגבלות הנובעות ממנו
of Human Rights and Constitutional Law: A Case Study of an Expanding Dialogue, 2 
INT’L J. CONST. L. 611 (2004); Daphne Barak-Erez, Israel: The Security Barrier – 
Between International Law, Constitutional Law and Domestic Judicial Review, 4 INT’L 

J. CONST. L 540 (2006) .  
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. רגת מתחומי מאמר זהבחינה מקיפה של מכלול החלופות הקיימות בהקשר זה חו

�המאמר מבקש להתחקות אחר לקחיו של הניסיו� הישראלי בתחו� של חוקה , בשונה מכ

תחילה יוצג הניסיו� המצטבר מהפעלתה של הפרדיגמה שאימ� המשפט . לשעת חירו�

כפי שהוסבר ,  דיני חירו� המושתתי� על הכרזה על מצב חירו�–הישראלי בתחילת דרכו 

הטענה כי המשפט הישראלי מתרחק בהדרגה מעמדתו הרשמית לגבי בהמש� תוצג . לעיל

ועובר בהדרגה למצב שבו החקיקה הרגילה מותאמת מראש , הסדרת� של מצבי חירו�

 מצבבאופ� שאינו תלוי בקיומה של הכרזה פורמאלית על , להתמודדות ע� מצבי חירו�

  .חירו�

   חירו�מצבהכרזה על : הפרדיגמה המסורתית .ג

  חירו� מכוח חקיקה רגילה מצבהכרזה על : שו�שלב רא  .1

 לפקודת 9כבר בסעי� , כאמור, המודל הבסיסי של הסדרת דיני החירו� במדינת ישראל עוג�

להכריז ) לימי� הכנסת(סעי� זה הכיר בכוחה של מועצת המדינה . סדרי השלטו� והמשפט

 הממשלה הזמנית ,משהתפרסמה ההכרזה על מצב חירו�, 9  בהתא� לסעי�7.על מצב חירו�

הייתה רשאית להסמי� את ראש הממשלה וכל שר אחר להתקי� תקנות ) ולימי� הממשלה(

 9"להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאי�, לשנות כל חוק" אשר בכוח� 8,לשעת חירו�

 מכיל בתמצית את מאפייניה הבסיסיי� של 9  סעי�10.לתקופה של עד שלושה חודשי�

ולימי� , כוחה של מועצת המדינה: ל הביטחו� הלאומי בישראלהרגולציה החוקתית ש

למחול על ריבונותה ועל סמכותה הייחודית כרשות המחוקקת על ידי הכרזה על , הכנסת

 
 המדינה למועצת הדבר ייראה א�) א"(:  לפקודת סדרי השלטו� והמשפט הורה כ�9 'ס   7

 בעתו� ההכרזה ומשנתפרסמה, חירו� של מצב במדינה קיי� כי להכריז היא רשאית, הזמנית
�תקנות להתקי� אחר שר כל או הממשלה ראש ידי למלא הזמנית הממשלה רשאית, הרשמי
 האספקה וקיו� הציבור בטחו�, המדינה הגנת לטובת לו ייראה אשר ככל חירו��לשעת

 את זמנית להפקיע, חוק כל לשנות יפה כוחה, חירו��לשעת�תקנה) ב( .החיוניי� והשירותי�
�תקנה) ג( .אחרי� חובה תשלומי או מסי� להגדיל או להטיל וכ�, תנאי� בו לקבוע או תקפו

 או תקפה הואר� א� בלתי, התקנתה מיו� חדשי� שלושה כעבור יפקע תקפה, חירו��לשעת
 הרשות ידי�על נתבטלה או, הזמנית המדינה מועצת של פקודה ידי�על לכ� קוד� נתבטלה

 מצב חדל כי תכריז היא, לנכו� הדבר את הזמנית המדינה מועצת תמצא כאשר) ד( .המתקינה
�לשעת�התקנות של תקפ� יפקע, שמיהר בעתו� ההכרזה ומשנתפרסמה, להתקיי� החירו�

  ".בהכרזה שייקבעו בתאריכי� או בתארי� חירו�
  .  לפקודת סדרי השלטו� והמשפט)א(9 'ס   8
  . לפקודת סדרי השלטו� והמשפט) ב(9 'ס   9
  . לפקודת סדרי השלטו� והמשפט) ג(9 'ס   10
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וכוחה של הממשלה לחצות את גבולות ההפרדה שבי� הרשויות לתקופה , מצב חירו�

, סמכויות נוספותהוראה זו משקפת את הרצו� להעניק לרשות המבצעת . מוגבלת בזמ�

  11. להכריז בכל עת על הפסקת מצב החירו�הרשות המחוקקתבכפו� לכוחה של 

 לפקודת סדרי השלטו� והמשפט הסדיר באופ� כולל 9 למרות שמבחינה פורמאלית סעי�

 לא שיק� באופ� מלא את הסדרי הוא, לאמיתו של דבר, את דיני החירו� של מדינת ישראל

 כללה חקיקה שבאופ� מהותי –� גדול של חקיקת חירו� מער, ראשית. החירו� במדינה

 היה תק� מ� היו� הראשו� להקמת המדינה באופ� –סמכויות ביטחוניות מרחיקות לכת 

ובעיקר לתקנות , הכוונה היא כמוב� לחקיקה המנדטורית. בלתי תלוי בהכרזה על מצב חירו�

תלות פורמאלית בקיומה של אשר הקנו סמכויות מסוג זה ללא , 1945 ,)שעת חירו�(ההגנה 

לאור� השני� חוקקה הכנסת חוקי� שתוקפ� ,  שנית12.תוק� על מצב חירו��הכרזה בת

 חקיקה – בדר� זו נוצר מודל משפטי מעורב 13.הותנה בקיומה של הכרזה על מצב חירו�

שאינה תקנות לשעת חירו� של הרשות המבצעת , מבית היוצר של המחוקק הדמוקרטי

  . מותנה בקיומה של הכרזה על מצב חירו� תוקפהאשר, לבדה

  הביקורת השיפוטית על השימוש בסמכויות לשעת חירו� : שלב שני  .2 

� פתח שעריו לעתירות בנושאי ביטחו� לאומי כבר בימיו "בית המשפט העליו� בשבתו כבג

עתירות בנושאי ביטחו� דוגמת מעצרי� מנהליי� נדונו עוד בימי מלחמת . הראשוני�

מעבר לכ�  ,תחילה הייתה המדיניות באשר להיק� הביקורת מצומצמת 14.העצמאות

 
  . לפקודת סדרי השלטו� והמשפט) ד(9' ס   11
   .)1(פורט להל� בפרק ומכ   12
חוק למניעת הסתננות ; 1 ח"ס, �1949י"התש,  חוק להסדר תפיסת מקרקעי� בשעת חרו�:ראו   13

�ח"התשי,  ושירותי�צרכי�פיקוח על מהחוק ; 160 ח"ס, �1954ד"התשי, )עבירות ושיפוט(
דוגמה לחוק חדש יותר שתוקפו הוגבל לשעת חירו� ).  חוק הפיקוח– להל� (24 ח"ס, 1957

חוק המעצרי�  – להל� (76ח "ס, �1979ט"התשל, )מעצרי�(ירו� הוא חוק סמכויות שעת ח
למרות שחוקי� אלה עוצבו כחקיקה . המעניק סמכות לבצע מעצרי� מנהליי�) המנהליי�

היו תקפי�  ה� –בשו� מוב� " רדומי�"פקטו ה� אינ� �דה,  המתעוררת בעת חירו�"רדומה"
כמוסבר , על מצב חירו�בשל האופי המתמש� של ההכרזה (ומחייבי� מיו� חקיקת� 

�  ).   בהמש
הביטחוני החלטות מנהליות בתחו� . )1949 (5 ד ב"פ, הבטחו��שר' כרבוטלי נ�אל 7/48 �"בג   14

לרבות (הממשלה היא כי שמשמעותו , היו כפופות בראש ובראשונה לעקרו� חוקיות המנהל
 , כר� א,ינהלימשפט מארז � דפנה ברק:ראו. אינה יכולה לפעול בלא הסמכה חוקית) הצבא

 Daphne :ראו. של דיני טרור" חקיקתי"ישראל מהווה דוגמה למודל , במוב� זה. )2010 (4 פרק
Barak-Erez, Terrorism Law between the Executive and Legislative Models, 57 AM. J. 

COMP. L. 877 (2009) ;עיוני " ההיבט המוסדי: המאבק המשפטי בטרור"ארז �דפנה ברק
 מבחינה המבוססתלביקורת שיפוטית פסק די� חשוב המדגי� . )2010 (47  לבפטמש
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עד להכרה (שמבחינה פורמאלית הייתה מוגבלת לביקורת על הרשות המבצעת בלבד 

 .)1992 גדת לחוקי היסוד של זכויות האד� משנתובביקורת שיפוטית על חקיקה המנ

� חשיבותה של 15.י התרחבה הנכונות השיפוטית לבקר ג� שיקול דעת ביטחונ,בהמש

בשל ( חוניותהפיקוח הפרלמנטארי על החלטות ביטעל רקע חולשת בולטת זו התפתחות 

לרבות השיטה של קואליציה פרלמנטארית אשר מבטיחה לממשלה תמיכה , גורמי� שוני�

 השפיעה ג� על ההתפתחות המתוארת 16).כמעט אוטומטית של הכנסת בהחלטותיה

  .שעת חירו�הביקורת השיפוטית על סמכויות ל

גישתו המסורתית של בית המשפט העליו� צידדה בגישה מצמצמת לבחינת ההצדקה 

בית המשפט הכיר באפשרות לעשות שימוש , באופ� כללי. לשימוש בסמכויות לשעת חירו�

 החל בית המשפט להרחיב את , בהמש�17.בסמכויות אלה ג� ללא קשר למצב החירו�

 נקבע מבח� משולש שחייב כי רוז�בעניי� .  חירו�נכונותו להתערב בהפעלת� של סמכויות

תו� שימוש באמצעי כדי� ועל יסוד שיקול , הפעלתה של סמכות זו תיעשה למע� מטרה כדי�

 במש� תקופה ארוכה הביקורת , אול�18.דעת כדי� באשר לקשר שבי� האמצעי למטרה

 מצב החירו� השיפוטית לא פסלה שימוש בסמכויות חירו� למע� מטרות שאי� בינ� לבי�

 
הוועד הציבורי נגד עינויי� בישראל  5100/94 �"א בגופורמאלית על עקרו� חוקיות המנהל ה

להתרחבות הביקורת השיפוטית על החלטות . )1999 (817) 4(ד נג"פ, ממשלת ישראל' נ
 :Baruch Bracha, Judicial Review of Security Powers in Israel :בנושאי ביטחו� לאומי ראו

a New Policy of the Courts, 28 STAN. J. INT’L L. 39 (1991) ;מהפכת "ארז �דפנה ברק
  .)2008 (3  נהפרקליט" הערכת מצב: השפיטות

  . )1989 (617) 4(ד מב"פ, הצנזור הצבאי הראשי' שניצר נ 680/88 �" בג:ראו למשל   15
 Adam Shinar, Constitutions in Crisis: A Comparative Approach to Judicial :ראו   16

Reasoning and Separation of Powers, 20 FLA. J. INT’L L. 115 (2008); Chen Friedberg & 
Reuven Y. Hazan, Israel’s Prolonged War against Terror: From Executive Domination 

to Executive-Legislative Dialogue, 15 J. LEGIS. STUD. 257 (2009) .  
שעסק  )1963 (2088 ד יז"פ, אוסטרייכר' היוע� המשפטי לממשלה נ 156/63 פ"כ� נפסק בע   17

בית המשפט קבע בעניי� זה שנית� . בשאלה בהתייחס להוצאת צווי� לפי חוק הפיקוח
א� המטרה שלשמה הופעלו  , ג� ללא קשר למצב החירו�שהוא מקנהלהשתמש בסמכויות 

 ).נדו� צו בדבר תנאי� תברואתיי� בהובלת לח� בנסיבות העניי�(היא אחת מ� הנקובות בחוק 
' ניצ� נ 735/80 �" בג:ראו ג�. הלכה זו הובנה כמשקפת את הדי� ג� לגבי תקנות לשעת חירו�

שר החינו� ' נוה נ�קלופפר 372/84 �"בג; )1980 (555) 1(ד לה"פ, יפו�אביב�ראש העיר תל
  בטחו� המדינה מול שלטו� החוק– ישראלמנח� הופנונג ; )1984 (233) 3(ד לח"פ, והתרבות

63�62 )1991(.   
באופ� יותר . )1979 (281) 3(לג ד"פ, התעשייה והתיירות ,המסחר שר' נ רוז� 790/78 פ"ע   18

 פעולה"רת כדי� במוב� של הסד צריכי� להתקיי� מטרהבהפעלת הסמכות ספציפי נקבע כי 
 בי� שהיחס בדבר כדי� דעת ושיקול; "זה חוק לפי סמכות"כדי� במוב� של  אמצעי; "חיונית

 ".החיונית הפעולה להגשמת דרושה הצו שהתקנת להניח סביר יסוד"היינו , לאמצעי המטרה
  .290 'בעמ, ש�
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והוא היה יכול , תוכ� ההסדר היה סביר לגופו,  כל עוד המטרה הייתה ראויה–ולא כלו� 

   19.לתרו� לתפקוד המשק ומערכות השלטו� ג� בנסיבות של דחק ביטחוני

 זה  במקרה20.פורזעל רקע כל אלה לא נית� להפריז בחשיבותו של פסק הדי� בעניי� 

 גלי לאור והבנייה התכנו� בתחו� הרישוי הליכי קיצור תקנות לשעת חירו� שעניינ� נדונו

נית� היה לקבוע כי השר פעל במקרה זה לש� , בהתא� לפסיקה הקודמת. החדשי� העלייה

הגשמתה של מטרה כדי� תו� שימוש באמצעי כדי� במוב� של קיו� סמכות פורמאלית 

, ב את פסק הדי�השופט שלמה לוי� שכת.  חר� זאת התקבלה העתירה21.לפעול על פי החוק

תקנות לשעת חירו� לא עמדה במבח� הביקורת ההסביר כי בנסיבות העניי� התקנת� של 

מאחר שנית� היה לפעול בדר� של חקיקה , השלישי המתמקד בשיקול הדעת של הרשות

 
מוש בהובלה שבו נדו� צו שהגביל את יצוא היהלומי� לשי) ש�( עצמו רוז�כ� היה ג� בעניי�    19

במקרי� שבה� התערב בית המשפט בהפעלת� . אווירית על רקע גניבות של משלוחי יהלומי�
 בעיקר –של סמכויות לשעת חירו� הוא עשה כ� בשל פג� בשיקולי� שנשקלו לגופו של עניי� 

א� לא בשל הבחירה לפעול במסגרת סמכויות , משו� שההחלטה לא הייתה סבירה או מידתית
�" בג:ראו למשל. בנושא שאי� בינו לבי� שעת החירו� ולא כלו�לשעת חירו�  256/88 

שבו , )1989 (19) 1(מד ד"פ, הבריאות משרד ל"מנכ' נמ " מרכז רפואי הרצליה בעמדאינווסט
 משרד ל"מנכ של מראש אישור טעונה חולי� בית הקמת כי שקבע הפיקוח חוק לפי צו נדו�

 הצו הוסי� בכ�. ובאזור במדינה הרפואיי� שירותי�ה צורכי את לשקול רשאי אשר, הבריאות
 מקצועיי� תנאי� שה� (191א ' תוס, ר"ע, 1940, הע� בריאות בפקודת המפורטי� התנאי� על

 אמנ� השיקולי�:  בנסיבות העניי� נקבע כי שיקול דעתו של השר היה בלתי סביר).הצר במוב�
 רלוונטיי� שיקולי� א�, )מיומ� רפואי אד� בכוח מחסור, מיטות עוד� (רלוונטיי� היו שנבחנו
�"בג; )הציבוריי� במוסדות שהתורי�, עלייה קליטת, זר הו� השקעת (נשקלו לא כלל אחרי� 

, )1990 (456) 1(מד ד"פ, והמסחר התעשייה שר' נ מ"בע בינלאומי סחר –. ה.ס.ח 344/89
 למי רק ווידאו טלוויזיה מכשירי של יבוא רישיונות מת� שהגביל הפיקוח חוק לפי צו נדו�שבו 

 ואספקת אחריות להבטיח כדי (בישראל היצר� של הבלעדי הסוכ� מ� או היצר� מ� שרוכש
 ג� בפסק די� זה נקבע כי הצו היה בלתי סביר מאחר שנית� היה להשיג את המטרה ).חלפי�

הנשיא . מגבילות פחות, הראויה של הבטחת אספקת� של חלקי חילו� ג� בדרכי� נוספות
נושאי� שאי� לה� זיקה כלשהי "ר אמנ� קבע כי אי� לעשות שימוש בחוק ביחס לשמג

" פי היעדי� המיוחדי� העולי� מ� האמור בחוק הפיקוח�לאינטרסי� אשר עליה� יש להג� על
עניי� הנחשב "לאור התפיסה ש, א� יישו� הדברי� נעשה במתכונת מתירנית, )464 'בעמ, ש�(

יכול להיחשב כחיוני ג� במצב של , יני� ג� בזמ� שלו�יו� תק�כחיוני להבטחת חיי יו�
די בכ� שהבטחת אספקה של מזו� חשובה בעת חירו� כדי , לפי תפיסה זו). ש�" (חירו�

  .� ג� בימי שלו� מכוח דיני החירו�להצדיק את הסדרת התחו
  .2 ש"לעיל ה, פורז עניי�   20
 היסודות מ� הראשוני� היסודות שני שנתמלאו, בדבר ספק אי�", י�לדברי השופט שלמה לו   21

, כמוה מאי� מובהקת" חיונית פעולה "היא העלייה שקליטת, בדבר ספק אי�: לעיל המנויי�
  ולא...][הקליטה למבצע נחל� כולו והע� לישראל נוהרי� עולי� כשאלפי, אלה בימי� בפרט
 9עי� בס המנויה הכללית הסמכות בגדר באה כאלה תקנות שהתקנת, לפנינו ברצינות חלקו

  .321 'בעמ, ש�". לפקודה
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 ידי�על ומהירה סדירה חקיקה של אפשרות קיימת שבו מקו�", לדברי השופט לוי�. בכנסת

 יש עקרוני באורח שהרי, מפניה לסגת המבצעת הרשות של החקיקה סמכות חייבת, הכנסת

 של לקיומ� עד להמתי� אפשרות אי� כאשר רק חירו� לשעת חקיקה של לסמכות להיזקק

   22".הכנסת של החקיקה תהליכי

כיו� ברור כי לא נית� עוד לעשות שימוש בתקנות לשעת חירו� כאשר , פורזלאור הלכת 

יש בכ� כדי לצמצ� במידה משמעותית את היק� . עומדתדר� החקיקה בכנסת שרירה ו

חשוב ג� לשי� לב למגבלות שעדיי� נותרו טבועות , ע� זאת. השימוש בסמכויות החירו�

פסק הדי� אינו עוסק בביקורת שיפוטית על . פורזבדיני החירו� של ישראל ג� בעקבות עניי� 

ת הקיימות בשעה שהכרזה אלא רק בהפעלת הסמכויו, צדקתה של ההכרזה על שעת חירו�

  .זו עומדת בתוקפה

  ההסדרה החוקתית של דיני החירו� : שלב שלישי  .3

בעקבות עיגונ� של " עלתה מדרגה"ההסדרה החוקתית של דיני החירו� במדינת ישראל 

ההסדרה של דיני החירו� של ישראל קבועה , כיו�. ההוראות העוסקות בכ� בחוק יסוד

, אשר מגדיר את סמכויותיה של הרשות המבצעת, העדכניהממשלה בנוסחו : בחוק יסוד

  23.ובכלל זה את סמכויותיה בשעת חירו�

 לא עסק בנושא הביטחו� 1968 הממשלה בגרסתו המקורית שנחקקה בשנת: חוק יסוד

ובגרסתו , 1992 אול� נושא זה הוסדר בגרסה מאוחרת יותר של חוק היסוד בשנת, הלאומי

בוטל ההסדר המסורתי שהיה קבוע בפקודת , בהתאמה 2001.24 העדכנית והתקפה משנת

סמכויותיה של , הברית�חשוב להדגיש כי בשונה מאשר בארצות. סדרי השלטו� והמשפט

למשל מכוח  (executive powerהממשלה לפעול בשעת חירו� אינ� נשענות על תפיסה של 

 
   .322�321 'בעמ, ש�   22
אשר קובע את  ,הצבא: רגולציה חוקתית נוספת של נושאי ביטחו� לאומי קיימת ג� בחוק יסוד   23

 לחוק )א(2 'הוראת ס. )154ו "ח התשל"ס, הצבא: חוק יסוד (ל לממשלה"כפיפותו של צה
הוראות נוספות מפרטות את שרשרת הפיקוד ". הצבא נתו� למרות הממשלה"כי היסוד קובעת 

ראש המטה הכללי נתו� "לחוק היסוד קובע כי ) א(3' ס, כ�. והשליטה של הממשלה על הצבא
  ".למרות הממשלה וכפו� לשר הביטחו�

אה הדיו� מכא� והל. שתי גרסות אלה של חוק היסוד זהות מבחינת ההסדרה של מצבי חירו�   24
:  לחוק יסוד�50 ו49 'אשר זהי� לס (2001 הממשלה משנת:  לחוק יסוד�39 ו38 'יתייחס לס

: השוני שבי� הגרסות של חוקי היסוד נעו� בעובדה שחוק יסוד). 1992 הממשלה משנת
רפורמה ,  שינה את שיטת הבחירות בישראל לשיטה של בחירות ישירות1992 הממשלה משנת

שינויי� אלה אינ� משמעותיי� לעניי� .  היסודשל חוקיותר  אשר בוטלה בגרסה המאוחרת
   ).158א "התשסח "ס, הממשלה: חוק יסוד(משטרי חירו� ההסדרה של 
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נקבע המיוחד שאלא על ההסדר , ) לחוק היסוד32 סמכותה השיורית של הממשלה לפי סעי�

  25.זהלעניי� 

הממשלה דבקות בעקרונות של :  לחוק יסוד�39 ו38 הוראות סעיפי�, באופ� בסיסי

הכוח , 38  בהתא� לסעי�1948.26 כפי שנוסחו בשנת, ההסדרה המקורית של מצבי חירו�

ראתה הכנסת שקיי� במדינה "א� קובע כי ) א(38 סעי�. להכריז על מצב חירו� נתו� לכנסת

". להכריז על מצב חירו�, ביוזמתה או על פי הצעת הממשלה, חירו� רשאית היאמצב של 

הממשלה מוסמכת להתקי� תקנות לשעת , כל עוד ההכרזה על מצב חירו� עומדת בעינה

) א(39 סעי�. חירו� אשר עשויות לשנות חקיקה קיימת לתקופה של עד שלושה חודשי�

, נות שעת חירו� כדי להג� על המדינהבמצב חירו� רשאית הממשלה להתקי� תק"קובע כי 

תקנות שעת "נקבע כי ) ג(39 בסעי�". ביטחו� הציבור וקיו� האספקה והשירותי� החיוניי�

וכ� להטיל , להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאי�, חירו� כוח� יפה לשנות כל חוק

 הוראת ."ת בחוקוהכל זולת א� אי� הוראה אחר, או להגדיל מסי� או תשלומי חובה אחרי�

תוקפ� של "בעה כי ומוסיפה מגבלת זמ� על תוקפ� של התקנות לשעת חירו� בק) ו(39 סעי�

זולת א� הואר� תוקפ� , תקנות שעת חירו� יפקע כעבור שלושה חודשי� מיו� התקנת�

  ".או שבוטלו על ידי הכנסת בחוק או בהחלטה של רוב חברי הכנסת, בחוק

מגבלות נוספות הוטלו , 1992 הממשלה משנת: וק יסודשל חחקיקתו בעקבות , ע� זאת

תוקפה של , ראשית: ה�אלה המרכזיות שבמגבלות . על סמכותה של הממשלה במצב חירו�

בהקשר זה קובע . א� נית� להאריכה, ההכרזה על מצב חירו� מוגבל לתקופה של שנה אחת

; א תעלה על שנהא� ל, תקופת תוקפה של ההכרזה תהא כפי שנקבע בה"כי ) ב(38 סעי�

המשמעות המעשית של מגבלה זו ". הכנסת רשאית לחזור ולהכריז על מצב חירו� כאמור

, היא כי הכנסת מחויבת להארי� את תוקפה של ההכרזה על מצב חירו� אחת לשנה לפחות

קיימות מגבלות מהותיות על תוכ� , שנית. הג� שלא נקבע בהכרזה מה יהא מש� תוקפה

אי� בכוח� של תקנות שעת חירו� למנוע פניה "קובע כי ) ג(39  סעי�.התקנות לשעת חירו�

מוסי� עוד ) ה(39 סעי�". לקבוע ענישה למפרע או להתיר פגיעה בכבוד האד�, לערכאות

 
 'ולפי ס, "הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה", הממשלה:  לחוק יסוד1 'לפי ס, אכ�   25

כל פעולה , בכפו� לכל די�, הממשלה מוסמכת לעשות בש� המדינה" לחוק היסוד 32
אול� סמכות שיורית זו פורשה באופ� שאינו ". שעשייתה אינה מוטלת בדי� על רשות אחרת

מעניק לממשלה סמכויות לקביעת הסדרי� ראשוניי� שמקומ� בחקיקה ובכל מקרה אינו כולל 
ועדת המעקב העליונה לענייני הערבי�  11163/03 �" בג:ראו. הסמכה לפגוע בזכויות אד�

מבחינה זו המשפט החוקתי  ).27.2.2006, פורס� בנבו(,  ממשלת ישראלראש' בישראל נ
  .14 ש" לעיל ה:השוו. של דיני החירו�" מודל החקיקתי"הישראלי דבק ב

 Baruch Bracha, Checks and Balances in a Protracted :ראו השתיי� בי� נוספת להשוואה   26
State of Emergency – The Case of Israel, 33 ISR. Y .B. HUM. RTS. 123 (2003) .  



  ספר שלמה לוי�  ארז�דפנה ברק

681  

אמצעי� , לא יותקנו תקנות שעת חירו� ולא יופעלו מכוח� הסדרי�"מגבלה בקבעו כי 

גבלה זו נותנת ביטוי חוקתי להלכת מ". אלא במידה שמצב החירו� מחייב זאת, וסמכויות

 חיוניותה של הפעולה צפויה לשאוב בסיס מהיעדרה של אפשרות מעשית לקיי� דיו� – פורז

   .חקיקתי מסודר ביוזמה העומדת על הפרק

 בעקבות גרסתו הקודמת משנת, הממשלה בנוסחו העדכני: ראוי להוסי� כי חוק יסוד

זה מוסדר עניי� .  ההכרזה על מלחמה–ר מתייחס לנושא נוס� שלא הוסדר בעב, 1992

". המדינה לא תפתח במלחמה אלא מכוח החלטת הממשלה"שלפיו ,  לחוק היסוד40 בסעי�

אי� בסעי� זה כדי למנוע פעולות צבאיות הנדרשות למטרת "מבהיר כי ) ב(40 סעי�, בד בבד

ה על החלטת קובע כי ההודע) ג(40 סעי�, מעבר לכ�". הגנה על המדינה וביטחו� הציבור

תימסר לוועדת החו�  ,)ב(קט� �הממשלה לפתוח במלחמה או על פעולות צבאיות לפי סעי�

 כ� נקבע כי ראש הממשלה ימסור את ההודעה .והביטחו� של הכנסת בהקד� האפשרי

  .בהקד� האפשרי ג� במליאת הכנסת

י על המשמעות החוקתית של הוראות אלה קשורה לעובדה שה� עצמ� אינ� ניתנות לשינו

על א� האמור ", הממשלה:  לחוק יסוד41 בהתא� להוראת סעי�. ידי תקנות לשעת חירו�

להפקיע זמנית את תוקפו , יסוד זה�אי� בכוח� של תקנות שעת חירו� לשנות חוק, בכל די�

: קיי� קושי לעקו� את המגבלות הקבועות בחוק יסוד, לפיכ�". או לקבוע בו תנאי�

 בהתא� לסעי�, עצמו נית� לשינוי רק על ידי רוב מיוחדחוק היסוד מאחר ש, הממשלה

הרוב ; יסוד זה אלא ברוב חברי הכנסת�אי� לשנות חוק"המורה כי לחוק היסוד ) א(44

בקריאה , הדרוש לפי סעי� קט� זה יהא דרוש להחלטות מליאת הכנסת בקריאה הראשונה

חקיקה רגילה של המשמעות של הוראה זו היא שבניגוד ל". השניה ובקריאה השלישית

את חוק היסוד , ברוב רגיל של חברי הכנסת הנוכחי� במליאת הכנסתהניתנת לשינוי הכנסת 

. הוראה זו מעניקה לחוק יציבות איתנה יותר.  חברי כנסת לפחות61 נית� לשנות א� ברוב של

, במציאות הפוליטית בישראל דרישת הרוב המיוחד אינה מהווה מכשול של ממש, ע� זאת

רוב מיוחד בכנסת לצור� קבלת החלטות נדרשת לכל קואליציה ממשלתית יציבה שהרי 

   .דוגמת ההחלטה על קבלת חוק התקציב השנתי, הכרחיות

כבוד : מגבלה משמעותית נוספת על השימוש בתקנות לשעת חירו� מצויה בחוק יסוד

שעת חירו� אי� בכוח� של תקנות " לחוק היסוד מבהירה כי 12 הוראת סעי�. האד� וחירותו

קובעת זו הוראה , אול�". להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאי�, לשנות חוק יסוד זה

כבוד האד� : כי תקנות שעת חירו� יכול שישללו או שיגבילו זכויות המוגנות לפי חוק יסוד

ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה שלא יעלו על ", וחירותו

לביקורת הנתו� השאלה א� תקנה לשעת חירו� אכ� מקיימת תנאי� אלה היא עניי� ". שהנדר

   .שיפוטית
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הביקורת השיפוטית על השימוש בסמכויות לשעת חירו� לאחר : שלב רביעי  .4
  חוקי היסוד

היק� השימוש בסמכויות לשעת חירו� המשי� להתברר בפסיקתו של בית המשפט העליו� 

ביקורת שיפוטית זו תרמה לקביעת סייגי� חשובי� לשימוש . ודג� לאחר חקיקת חוקי היס

  .אופי מוגבלבעלי לסייגי� , כפי שיובהר בהמש�, א� כי, בסמכויות אלה

פסק די� חשוב ראשו� בנושא זה מ� התקופה שלאחר חקיקת חוקי היסוד נית� בעניי� 

 חוק הפיקוח  פסק הדי� נסב על הסדרת העיסוק ביהלומי� בהתא� לצו שהוצא לפי27.שנסי

 כל השופטי� הסכימו כי ההחלטה שלא לתת לעותר רישיו� ,אמנ�. על מצרכי� ושירותי�

. קר את הצו עצמויוסי� ובהא� פסק הדי� , לפי הצו הייתה סבירה ועניינית בנסיבות העניי�

עיקר הביקורת כוונה נגד תוכנו של הצו שבו הוסמ� המפקח על היהלומי� להחליט על מת� 

כה� �השופטת שטרסברג.  מבלי שהשר עצמו קבע בעניי� זה כל קריטריוני�,רישיונות

הנשיא ברק והשופט חשי� א� הוסיפו על . הסתפקה בקביעה שהסדרה מסוג זה אינה רצויה

שעלתה כדי (כ� והעלו ספקות באשר לתוקפו של הצו בשל רוחבה של ההסמכה הכלולה בו 

א� עולה ממנו עמדה ,  בנקודות אלהפסק הדי� לא הכריע). קביעת הסדרי� ראשוניי�

 של תקנות לשעת חירו� או של צווי� לפי חוקי חירו� שאינ� כוללי� �תוקפספקנית לגבי 

 ג� מבטא פסיביות של שנסיעניי� , ע� זאת. עקרונות להפעלת שיקול הדעת על פיה�

שאי�  שימוש בסמכויות חירו� בנו– פורזהביקורת השיפוטית בדיוק בנושא שנדו� בעניי� 

בנסיבות שבה� לא הייתה כל מניעה לפנות לדר� , שאי� בינ� לבי� שעת החירו� ולא כלו�

  .של חקיקה בכנסת

שיש בו כדי ללמד כי בסופו של , פסק די� חשוב שני מ� התקופה שלאחר חוקי היסוד

 במקרה זה נסבה העתירה על תקנות 28.פריצקינית� בעניי� ,  שורשי�פורזדבר הכתה הלכת 

ירו� שפטרו מחובת ההזדהות ע� תעודת זהות בבחירות לרשויות המקומיות לשעת ח

על רקע העיצומי� במשרד , )באופ� שאפשר זיהוי ג� באמצעות דרכו� או רישיו� נהיגה(

ולכ� השאלה המרכזית שעמדה לפני בית , שימשה כנקודת מוצא לפסיקהפורז הלכת . הפני�

בסופו של דבר סברו . ליכי חקיקה מזורזי�הייתה שהות לנקוט הקיימת המשפט הייתה א� 

כי בהתחשב בכ� שבעת הוצאת� של התקנות ) הנשיא ברק והשופטת דורנר(שופטי הרוב 

השימוש בסמכות לשעת חירו� היה , לשעת חירו� נותרו רק חמישה ימי� עד לבחירות

וזאת בניגוד לדעת המיעוט של השופט חשי� שתמ� בהחמרה רבה יותר ע� (מוצדק 

 ממחיש את פריצקיפסק הדי� בעניי� ). ובהתא� לכ� סבר שדי� העתירה להתקבל, לההממש

ברור כעת כי לגבי פעולות שאינ� . א� ג� את מגבלותיה, פורזכוחה הנמש� של הלכת 

 
   ).1997 (481) 4(נא ד"פ, היהלומי� על המפקח' נ שנסי 2740/96 �"בג   27
  ).1999 (763) 1(ד נג"פ, ממשלת ישראל' פריצקי נ 6971/98 �"בג   28
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ג� חשוב , אול�. דחופות לא נית� יהיה עוד לפנות לדר� של התקנת תקנות לשעת חירו�

ולכ� יש טע� , � אינה מיוחדת לשעת חירו�לשי� לב שהבעיה של שביתה במשרד הפני

לכ� אי� מענה בפסיקה במתכונתה . בהקשר זהלפג� בהפעלת� של סמכויות חירו� 

  .הנוכחית

  הזמני הקבוע:  הפער בי� הדי� למציאות.ד

שיטת ההסדרה של מצבי חירו� בישראל מבוססת על התפיסה שתקנות לשעת חירו� 

הנחה חשובה נוספת שמונחת ביסודה היא . הרגילהוחוקי� לשעת חירו� ה� החריג לחקיקה 

 מצבביקורת המתחילה כבר בהכרזה על , שהממשלה נתונה לביקורת קפדנית מצד הכנסת

האיזו� שבי� כוחה של , אול� הלכה למעשה. וכמו ג� על כל החלטה על הארכת, החירו�

  . הרשות המחוקקת לכוחה של הרשות המבצעת שונה בתכלית

 ועד היו� מעול� 1948 שרויה מדינת ישראל החל מימי הקמתה במאימצב החירו� שבו 

האמת ניתנת להיאמר כי האיומי� , ראשית. קיימי� מספר הסברי� אפשריי� לכ�. לא פסק

אי� זה קשה להבי� מדוע הכנסת , לפיכ�. על ביטחו� המדינה אכ� לא פסקו מאז הקמתה

.  זו אינה הסיבה היחידה לכ�, אול�. חירו�מצבהתקשתה ליזו� את הפסקת ההכרזה על 

העובדה שממשלות ישראל מבוססות על הקמת קואליציה , בפרספקטיבה פוליטית, שנית

חברי . ת של ממש על הרשות המבצעתועצמאבעלת אינה מאפשרת ביקורת פרלמנטרית 

במיוחד בנושאי� , כנסת המשתייכי� למפלגות החברות בממשלה נוטי� לתמו� בהחלטותיה

חקיקת החירו� בישראל , במוב� זה. לאומיהביטחו� ה בתחו�טיי� כמו הנחשבי� קרי

 law in the" (החוק בספרי�"מדגישה את הבעייתיות שבניתוח משפטי המסתפק בבחינת 

books (בחינת , מבחינה פורמאלית מצב החירו� הוא בבחינת חריג. בלבד �החוק "א

 מעלה כי מצב החירו� הוא ,)law in action(המציאות המשפטית בשטח היינו , "בפעולה

  29.נורמה סטנדרטית

� בטענה שההכרזה " הגישה האגודה לזכויות האזרח בישראל עתירה לבג1999 בשנת

מאחר שצעד בכיוו� של ביטול . על מצב חירו� הפכה לבלתי סבירה ע� חלו� העתי�

" נותלקו"ההכרזה היה מחייב לבחו� את הצור� בהשלמת החקיקה הקיימת כ� שלא יישארו 

חקיקת הסדרי קבע במקו� חלק מ� ההסדרי� שתוקפ� מותנה לעת עתה , למשל(משפטיות 

. בית המשפט נת� שהות למשרד המשפטי� לבצע עבודת בדיקה זו, )בהכרזה על מצב חירו�

בסופו של דבר העתירה לא הגיעה לכלל הכרעה בשל אירועי� ביטחוניי� שחזרו והצדיקו 

 
  .97�69, 53�51' בעמ, 17ש "לעיל ה, הופנונג :ראו עוד   29
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 ,במקביל לכ�). ינתיפאדה השנייה ומלחמת לבנו� השנייהכדוגמת הא(את שימור ההכרזה 

חזר משרד המשפטי� ודיווח לבית המשפט על הפעולות שננקטות לש� עדכו� החקיקה על 

 מצבמנת לכלול בה הסדרי� שיחליפו חלק מ� ההסדרי� התלויי� בקיומה של הכרזה על 

הכרה בצדקתה  הורה בית המשפט על דחיית העתירה חר� ה, בסופו של דבר30.חירו�

בכפו� לקביעה שיש להמשי� , בפסק הדי� הוסבר כי העתירה מיצתה את עצמה. העקרונית

 31.בתהלי� של עדכו� החקיקה והתאמתה ג� לנסיבות שבה� לא תהא הכרזה על מצב חירו�

הביקורת תרומתה של מקרה זה מחייב לסייג את הדברי� שנאמרו קוד� לכ� בנושא 

הביקורת השיפוטית הטיפוסית על התקנות היא בעיקרו . ירו�השיפוטית על תקנות לשעת ח

   .להבדיל מביקורת על שיטת ההסדרה של מצב החירו�, של דבר ביקורת נקודתית

   חוקה לשעת חירו� במבט השוואתי.ה

, למעשה. את ההסדרה החוקתית של מצבי חירו� ראוי לבחו� ג� בפרספקטיבה השוואתית

הוא שאוב . תי הרגיל בנסיבות של חירו� אינו חדשהעיקרו� של השעיית המשטר החוק

ברומא הדיקטטור מונה באופ� חריג לתקופה . ממוסד הדיקטטורה של האימפריה הרומית

 מ� ההיסטוריה הקרובה יותר 32.מוגבלת בזמ� על מנת להתעמת ע� איומי� על האימפריה

. ב חירו�כללה הסדרה של הכרזה על מצחוקתה ידוע המקרה של רפובליקת ויימאר ש

היה , ניצולה של סמכות זו לרעה תו� השעיית ההגנה על זכויות אד� בש� הביטחו� הלאומי

 החשש מפני ניצול לרעה של 33.אחד התנאי� שאפשר את עליית המפלגה הנאצית לשלטו�

 
. )1.8.2006 ,פורס� בנבו( הכנסת' האגודה לזכויות האזרח בישראל נ 3091/99 �" בג:ראו   30

 .בהחלטה זו הותיר בית המשפט את העתירה תלויה ועומדת ללא הכרעה למש� מספר שני�
 – להל� ()8.5.2012 ,פורס� בנבו( הכנסת' האגודה לזכויות האזרח בישראל נ 3091/99 �"בג   31

ביניש ) בדימוס(בהסכמת הנשיאה , שטיי� כתב בעניי� זה השופט רובינ).מצב החירו� עניי�
�א� שאמנ� לא , כי העתירה מיצתה עצמה, באנו לעת הזאת לכלל מסקנה": והשופטת ארבל כ

כי יש לאפשר לרשויות המדינה לפעול לסיו� תהליכי החקיקה , אנו סבורי�; תמה המלאכה
  .א לפסק דינו"י' פס,  ש�."שהעותרת סייעה בעתירתה לקד�

 CLINTON ROSSITER, CONSTITUTIONAL DICTATORSHIP: CRISIS GOVERNMENT IN THE :אור   32

MODERN DEMOCRACIES 15 (1948) (“[t]he splendid political genius of the Roman people 
grasped and solved the difficult problem of emergency powers in a manner quite 
unparalleled in all history, indeed so uniquely and boldly that a study of modern crisis 
government could find no more propitious a starting point than a brief survey of the 

celebrated Roman dictatorship”) .ראו עוד: OREN GROSS & FIONNUALA NI AOLAIN, LAW 

IN TIMES OF CRISIS: EMERGENCY POWERS IN THEORY AND PRACTICE (2006) .  
 If public security and order are seriously disturbed or“:  לחוקת ויימאר קבע48 'ס   33

endangered within the Reich, the President of the Reich may take measures necessary 
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ושואב מ� התובנה , מגדרה של דוגמה היסטורית זו, כמוב�, הסדרי� לשעת חירו� חורג

   34.בכלל עצמושחריגי� נוטי� לכרס� 

מספר חוקות מודרניות כוללות הוראות המאפשרות להכריז על מצב חירו� שבמהלכו 

 הדיו� בפרק זה מתמקד בעיקר 35.נסוגה ההגנה החוקתית הרגילה במידה מסוימת

ההשוואה למדינות אלה . גרמניה וספרד, אפריקה� דרו�–בחוקותיה� של שלוש מדינות 

 בי� – בעבר ע� איומי� חריפי� על הדמוקרטיה חשובה בהתחשב בכ� שכול� התמודדו

ובי� במתכונת של עיוות ) בגרמניה ובספרד(במתכונת של שלטו� דיקטטורי לכל דבר ועניי� 

לא נית� , במקביל). אפריקה בתקופת האפרטהייד�במקרה של דרו�(חמור של הדמוקרטיה 

ומבחינה זו , ו�להתעל� מכ� שאי� לה� התנסות עכשווית ע� הפעלת� של סמכויות חיר

 בהתחשב 36.ההשוואה אינה יכולה להסתייע בפרקטיקה ממשית כמו זו שקיימת בישראל

הברית במרכז החזית העולמית בתחו� � עומדת ארצות2001  בספטמבר�11בכ� שמאז ה

תיבח� בהמש� ג� ההסדרה החסרה והלקונית של הנושא בחוקה , המאבק בטרור

  .האמריקנית

 המשמשת דוגמה למסמ� חוקתי מודרני ומתוחכ� 1996 אפריקה משנת�חוקת דרו�

מסורה לפרלמנט שאמור לעשות כ�   סמכות זו37.מכירה בסמכות להכריז על מצב חירו�

 התקוממות, פלישה, מלחמה על קיומה של המדינה בשל איו� קיי� כאשר, חוק באמצעות

 מצב חירו� על וכאשר ההכרזה, אחר ציבורי חירו� מצב או טבע אסו�, סדר�אי, כללית

אפריקה �חוקת דרו� ).)1(37 עי�ס(הכרחית על מנת לשק� את הסדר ואת שלו� הציבור 

על תוכנה של חקיקה לשעת חירו� , פרוצדוראליות ומהותיות, מציבה מגבלות נוספות

למש� , באופ� פרוספקטיבי בלבדחקיקה בעקבות מצב חירו� תחול . הפוגעת בזכויות אד�

בכפו� לכוחו של הפרלמנט להאריכה ברוב מיוחד ,  מצב חירו� יו� ממועד ההכרזה על21

 
for their restoration, intervening if need be with the assistance of the armed forces. For 
this purpose he may suspend, in whole or in part, the fundamental rights provided in 

Articles 114, 115, 117, 118, 123, 124 and 153” .  
 CARL SCHMITT, POLITICAL THEOLOGY – FOUR CHAPTERS ON THE CONCEPT OF :ראו   34

SOVEREIGNTY (George Schwab trans.,1988) .  
מסמ� " ( סקירה משווה–הסדרי� חוקתיי� שעניינ� מצב חירו� ומלחמה " אד� קר� :ראו ג�   35

 /www.knesset.gov.il) 8.12.2003 ,חוק ומשפט, רקע שהוגש לוועדת החוקה
mmm/data/pdf/m00698.pdf .  

א� לא באופ� שמתקרב לאינטנסיביות של , תרת הבאסקיתספרד למשל סבלה מטרור של המח   36
  . יו� בישראל�איו� הטרור על חיי היו�

 :אפריקה ראו�לדיו� באפשרויות ההסדרה של מצבי חירו� בדרו�. אפריקה� לחוקת דרו�37 'ס   37
Stephen Ellmann, A Constitution for all Seasons: Providing Against Emergencies in a 

post-Apartheid Constitution, 21 COLUM. HUM. RTS. L. REV. 163 (1989) .  
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חקיקה המבוססת על , בכל מקרה. ))2(37 עי�ס(לתקופה של שלושה חודשי� לכל היותר 

 מצב בשל הכרחיתגריעה זו  כאשר חוקתיות רק זכויותמ לגרוע יכולה חירו� קיומו של מצב

 ומפורסמת הבינלאומי משפטה על פי המדינה בחובות עומדת שהחקיקה ובתנאי החירו�

החוקה כוללת טבלה מפורטת המגדירה את  .))4(37 עי�ס(מתאפשר  כשהדבר כדי� מייד

במסגרת . חירו� מצב שמוכרז בעת בה המוגנות מהזכויות אחת כלמ המותרת הגריעה מידת

לא נית� לגרוע , לדוגמה כ� . בשעת חירו�גריעהמפני " חסינות"זו החוקה מכירה בזכויות ה

.  במידה מסוימתלגרועזכויות אחרות נית� מא� , לחיי� זכותמ� הו לכבוד זכותהל מ� כל

אפריקה מאפשרת ג� ביקורת שיפוטית רחבה המשתרעת על עצ� ההכרזה על �חוקת דרו�

 עי�ס(ועל חקיקה בעקבות מצב החירו� , על ההחלטה להארכת תוקפו, מצב החירו�

37)3(( .  

ד מוסיפי� נדב� נוס� לניתוח הרגולציה החוקתית של חוק היסוד של גרמניה וחוקת ספר

הבחנה שאינה מוכרת (מצבי חירו� בכ� שה� מבחיני� בי� סוגי� שוני� של מצבי חירו� 

" פנימי"מצב חירו� : בגרמניה קיימת הבחנה בי� שלושה מצבי חירו�). במשפט הישראלי

� ו12a(5)-(6) בסעיפי�המוסדר " (מתיחות"מצב של ; )a(4)87  ובסעי�91 המוסדר בסעי�(

80a( ; התגוננות"ומצב של) " 115המוסדר בסעיפי�a-115l .( מצב החירו� החמור ביותר הוא

והוא מוגבל לנסיבות שבה� טריטוריה פדראלית מותקפת על ידי כוח מזוי� או " התגוננות"

ת נתונה לבי" התגוננות"הסמכות להכריז על מצב . מאוימת באופ� מיידי בהתקפה מסוג זה

ובהתבסס על בקשת הממשלה , )הבונדסראט(בהסכמת הסנאט , )הבונדסטאג(הנבחרי� 

הכרזה זו טעונה רוב של שני שלישי� ממליאה הכוללת לפחות רוב של חברי . הפדראלית

לרבות , ת להשתנותו במצב התגוננות סמכויות החקיקה עשוי115a(1).(38סעי� (הבונדסטאג 

 –מי� המוסדרי� לרוב על ידי כל אחת מ� המדינות הסמכות לחוקק חקיקה פדראלית בתחו

Länder) 115 סעי�c ( חקיקה מזורז �על ידי הוועדה המשותפת ) 115dסעי� (והשימוש בהלי

כל עוד חקיקה ). 115eסעי� (הבונדסראט והבונדסטאג , במקו� על ידי שני בתי הנבחרי�

המילה האחרונה , אול�. מסוג זה עומדת בתוקפה היא משעה את ביצועה של חקיקה מנוגדת

בהסכמת הסנאט מוסמ� בית הנבחרי� לבטל בכל , 115lלפי סעי� : נתונה להלי� הדמוקרטי

וכ� בסמכותו לבטל את , )115l(1)סעי� (שלב חוקי� שנחקקו על ידי הוועדה המשותפת 

  ).115l(2)סעי� (ההכרזה על מצב חירו� 

חירו� , )Alarm(כוננות : י חירו�חוקת ספרד מבחינה א� היא בי� שלושה סוגי� של מצב

)Emergency( , ומצור)Siege) (116 סעי�)זו של הדרגה הגבוהה מבי� מצבי החירו� היא ). )1

 
38   � ושמונע עליו להתגבר שאי� מכשול קיי� כאשר, מיידית פעולה המחייבות בנסיבות, מעבר לכ

 בתי לשני המשותפת הוועדה רשאית, בבית הנבחרי� קוורו� אי� כאשר או ,האסיפה קיו� את
   .)115a(2)' ס(הוועדה  מחברי שלישי� שני של ברוב, ותהתגוננ מצב על להכריז הפרלמנט
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נית� להכריז עליו רק בהחלטה של רוב מוחלט של חברי בית הנבחרי� ועל ש, מצב מצור

, החירו�על בית הנבחרי� לקבוע את משכו של מצב ). )5(116 סעי�(בסיס הצעת הממשלה 

, )5(116 בהתא� להוראת סעי� ).)4(�)2(116 סעיפי�(את תחולתו הטריטוריאלית ואת תנאיו 

 )6(116 הוראת סעי�. בית הנבחרי� אינו יכול להתפזר בזמ� שחל אחד ממצבי החירו�

 את משנה אינה חירו� מצב על או מצור מצב על, כוננות מצב על ההכרזה, ככללמבהירה כי 

לחוקה מסדיר  �55 סעי, נוס� על כ�. הפרלמנט כלפי ונציגיה הממשלה ותאחרישל  קרו�יעה

, בגדר כ�. את האפשרות להשעות זכויות יסוד מסוימות כאשר חל מצב מצור או מצב חירו�

, הזכות לפרטיות, החוקה מכירה באפשרות להגביל או לבטל זכויות דוגמת הזכות לחירות

 לנקוט צעדי� והזכותזכות השביתה ,  אסיפותהזכות לקיי�, חופש הביטוי, חופש התנועה

   .בסכסוכי עבודה

 כוללת הסדרה �18הברית שכוננה במאה ה�חוקת ארצות, בשונה מחוקות מודרניות אלה

באופ� פורמאלי החוקה אינה מכירה בכללי� . הרבה פחות מתוחכמת של מצבי חירו�

יאס קורפוס כאשר למעט האפשרות להשעות את הזכות לצו הב, מיוחדי� למצבי חירו�

הוראה זו אינה מסדירה באופ�  39.ביטחו� הציבור דורש זאת במקרי� של מרד או של פלישה

א� אלטרנטיבה חלקית משמשת נית� א� לטעו� כי היא . מלא את השימוש בסמכויות חירו�

 40).היא ערובה להגנה על זכויות אחרותזכות הגישה לערכאות מאחר ש(למשטר מסוג זה 

) Bruce Ackerman(הציע ברוס אקרמ� , 2001  בספטמבר�11 אירועי הבעקבותעל רקע זה ו

לפתח את ההסדרה החוקתית של מצבי חירו� באופ� שיאפשר לרשות המחוקקת להכריז על 

את הסמכות לנקוט , העומד בראש הרשות המבצעת, וכ� להעניק לנשיא, מצב חירו�

 
הברית עורר �השימוש בסמכות ההשעיה בארצות, בפועל. הברית� לחוקת ארצות)9(1 'ס   39

הדוגמה השנויה במחלוקת והידועה לכ� היא החלטתו של הנשיא לינקול� . מחלוקת ציבורית
). 1865�1861(� האמריקנית להשעות את הזכות לצו הביאס קורפוס במהל� מלחמת האזרחי

Richard Posner� One response to Lincoln’s actions might be to say“:  תיאר מחלוקת זו כ
that if he was acting justifiably, we should amend the Constitution to authorize 
presidents to suspend habeas corpus in emergencies… The alternative, which has been 
chosen by default, is to say that we are not going to give the president that legal 
authority but we are going to expect him to suspend habeas corpus if doing so is 
necessary (as Lincoln believed) to save the nation”. RICHARD POSNER, NOT A SUICIDE 

PACT – THE CONSTITUTION IN A TIME OF NATIONAL EMERGENCY 153-154 (Geoffrey R. 
Stone et al. eds., 2006). ראו . משפטיי��ניתוח זה דוגל במודל של שימוש באמצעי� לבר

  .5 ש" ה:לעיל
 ,Amanda L. Tyler:� במוב� המהותי ראוההשעיה כמקור לסמכות חירוה של סמכות לפרשנות   40

Suspension as an Emergency Power, 118 YALE L. J. 600 (2009).  
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אופ� על שהתבססה , הצעה זו 41.אמצעי� הכרחיי� לש� הגנה על המדינה ועל תושביה

 לייבא למערכת המשפט וביקשהההסדרה של מצבי חירו� בחוקות אחרות בעול� 

בחשש ש� התקבלה , באמצעות חוק מסגרת מפורטעקרונות דומי� האמריקנית 

   42.ובהתנגדות

  חקיקת חירו� ללא שעת חירו�?  לקראת פרדיגמה חדשה.ו

  חקיקת קבע וחקיקה של הוראות שעה  .1

 מצב מושתתי� על מודל של הכרזה על ה התבסס הדיו� על ההנחה שדיני החירו�עד כ

 הא� יש להבחי� –הוא התמקד בשאלות שעניינ� שכלולו של מודל זה , בהתא� לכ�. חירו�

מה צרי� להיות היקפה של הביקורת השיפוטית על הכרזה על מצב ? בי� מצבי חירו� שוני�

  ?במסגרתוחירו� ועל תקנות ספציפיות שהותקנו 

יש מקו� להערכתו מחדש על רקע הכרסו� במשמעותה , על א� חשיבותו של דיו� זה

כרסו� זה משתמע מ� המדיניות החקיקתית החדשה בנושאי� . של ההכרזה על מצב חירו�

ביטחוניי� שמתבטאת בחקיקה המתמודדת ע� אילוצי� ביטחוניי� מבלי שתוקפה מוגבל 

: נית� להצביע על שתי מתכונות עיקריות של חקיקה כזובאופ� יותר ספציפי . לשעת חירו�

  .חקיקת קבע וחקיקה של הוראות שעה

מגמה ראשונה שנית� להצביע עליה היא חקיקת חוקי� שמבחינת מהות� נועדו 

דוגמה בולטת . א� תוקפ� אינו מוגבל לשעת חירו�, להתמודד ע� מצבי דחק ביטחוניי�

 שבשונה מחוק 43,את� של לוחמי� בלתי חוקיי�ראשונה לכ� הייתה חקיקתו של חוק כלי

המעצרי� המנהליי� אינו כולל הוראה המגבילה את תוקפו למצב שבו קיימת הכרזה על 

 45, דוגמה מרכזית שמחזקת את המגמה היא הצעת חוק המאבק בטרור44.שעת חירו�

 
 Bruce Ackerman, The Emergency Constitution, 113 YALE L.J. 1029 (2004); BRUCE :ראו   41

ACKERMAN, BEFORE THE NEXT ATTACK: PRESERVING CIVIL LIBERTIES IN THE AGE OF 

TERRORISM (2006).  
42   �חשש לפגיעה ביכולת להג� על זכויות אד� בהחל , מתנגדי ההצעה הציגו מספר נימוקי� לכ

 Laurence H. Tribe & Patrick O. Gudridge, The Anti-Emergency Constitution, 113 :ראו(
YALE L. J. 1801 (2004)( ,מצבי תטיעוני� אנליטיי� לגבי האפקטיביות של הסדרכלה בו 

 Adrian Vermeule, Self-Defeating Proposals: Ackerman on(חירו� באמצעות חקיקה בלבד 
Emergency Powers, 75 FORDHAM L. REV. 631 (2006)(. 

  .192 ח"ס, �2002ב"התשס, חוק כליאת� של לוחמי� בלתי חוקיי�   43
   .13 ש"השוו לעיל ה   44
  . )הצעת חוק המאבק בטרור – להל�( 1408 ח"ה ,�2011א"התשע, הצעת חוק המאבק בטרור   45
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ההצעה אינה מתנה את . שאמורה לשמש בסיס לחקיקת מסגרת בתחו� המאבק בטרור

בכ� היא חוזרת לגישה של .  חירו�מצבשל החוק המוצע בקיומה של הכרזה על תוקפו 

יתר . תקנות ההגנה המנדטוריות שתוקפ� לא הותנה באופ� פורמאלי בקיומה של הכרזה כזו

הצעת החוק מתקנת חקיקה קיימת על מנת להפסיק את התנייתה בקיומו של מצב , על כ�

 מעניי� לציי� כי בפסק הדי� שעסק 46).יי�בכל הנוגע לתחו� של מעצרי� מנהל(חירו� 

ציי� בית המשפט העליו� את הכנתה של הצעת , בעתירה נגד המש� ההכרזה על מצב חירו�

 �חוק המאבק בטרור כאחד הצעדי� החשובי� שנקט משרד המשפטי� על מנת להיער

 אי� בפסק הדי� התייחסות לכ� שהישג זה עשוי להיחשב 47.לביטולו של מצב החירו�

א� משמעות הדברי� היא שבמדינה לא תהיה הכרזה על מצב חירו� א� " יצחו� פירוסנ"

  .יהיה אופי של מצב חירו� מבחינה מהותית" רגילה"לחקיקה ה

היא זו של חקיקת חוקי� במתכונת של ,  המשלימה את קודמתה,מגמה חקיקתית נוספת

.  חירו�מצבה על  חוקי� שתוקפ� מוגבל למספר שני� ללא תלות בהכרז–" הוראת שעה"

דוגמאות בולטות לחוקי� מסוג זה ה� החוק המגביל איחוד משפחות של אזרחי ישראל ע� 

 והחוק שעניינו הרחבת הסמכויות בחקירות של 48קרובי משפחה המתגוררי� בשטחי�

במקרי� ( או א� ,מבחינת המש� מניעת המפגש ע� עור� די�, חשודי� בעבירות ביטחוניות

   49.עצר ללא נוכחות החשודהארכת מ) קיצוניי�

  חקיקה של הוראות שעה ביטחוניות במבט השוואתי  .2

 א� ללא הכרזה על מצב –השימוש בחקיקה רגילה שההצדקה לה היא שעת חירו� מיוחדת 

בעקבות אירועי .  כאמצעי להסדרה של נושאי ביטחו� אינו מיוחד לישראל–חוקתי מיוחד 

קנדה ובריטניה מיהרו , הברית�דוגמת ארצות מדינות דמוקרטיות 2001  בספטמבר�11ה

תוקפה של . לאמ� חקיקה אשר תקנה לרשות המבצעת סמכויות נרחבות לצור� מיגור הטרור

כבסיס חשוב להצדקתה בדיו� הציבורי , חקיקה זו הוגבל במקרה הרגיל לכמה שני�

   50.שהתקיי� במדינות אלה

 
  .לחוק המעצרי� המנהליי� 1'  את סהמבקש לבטל,  חוק המאבק בטרורהצעת ל120 ' ס:ראו   46
 . לפסק דינו של השופט רובינשטיי�ז"ט' פס, 31 ש"לעיל ה, מצב החירו� עניי�   47
  .544 ח"ס, �2003ג"התשס, )הוראת שעה(חוק האזרחות והכניסה לישראל    48
 ח"ס, �2006ו"התשס, )הוראת שעה( )עצור החשוד בעבירת ביטחו�(חוק סדר הדי� הפלילי    49

  .65ש " ראו עוד להל� ה.364
 John E. Finn, Sunset Clauses and Democratic Deliberation: Assessing :ראו באופ� כללי   50

the Significance of Sunset Provisions in Antiterrorism Legislation, 48 COLUM. J. 
TRANSNAT’L L. 442 (2010).  
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 חוק �Patriot Act.51ית ההבר� בספטמבר התקבל בארצות�11כשישה שבועות לאחר ה

. ללא דיו� ציבורי של ממש,  נחקק בהלי� חקיקה קצר,עמודי�השתרע על פני מאות  ש,זה

מבחינה תוכנית הוא הרחיב מאוד את סמכויותיה של הרשות המבצעת בתחו� המאבק 

התיר , בי� השאר הוא הרחיב את סמכויות החיפוש והמעקב של רשויות האכיפה. בטרור

 204�201 סעיפי�) (מידע גנטי ועוד, מידע רפואי, ל"דוא( אישיי� של חשודי� גישה לנתוני�

בביתו או במשרדו של חשוד ללא   ”Sneak and Peak“ואפשר לערו� חיפוש מסוג) �215ו

הוא הסיר מגבלות שהיו קיימות על איסו� מודיעי� זר , נוס� על כ�). 213 סעי�(ידיעתו 

 sunset( כלל הוראת שעה �Patriot Actה). 225, 218, 215, 214 סעיפי�(הברית �בתו� ארצות

provision) (מסעיפי 14 אשר הגבילה לתקופה של ארבע שני� את תוקפ� של) 224 סעי� 

, ע� זאת. בעיקר אלה העוסקי� בסמכויות מעקב על אזרחי� אמריקאי�, )158 מתו�(החוק 

כדוגמת הסמכות , חרי�חל על סעיפי� שנויי� במחלוקת אהו לאההסדר של הגבלת תוק� 

התעוררה , לקראת מועד פקיעתה של הוראת השעה. Sneak and Peak“”לחפש במתכונת של 

שתמכה בהארכת החקיקה במתכונת , מחלוקת בי� המפלגה הרפובליקנית בהנהגתו של בוש

. לבי� המפלגה הדמוקרטית שהעדיפה להאריכה בארבע שני� נוספות בלבד, של הסדר קבע

  . נת� הקונגרס תוק� קבוע למרבית הוראות החוק2006 במר�, לבסו�

הוראות שעה היו חלק חשוב ג� מ� המער� הבסיסי של החקיקה הקנדית נגד טרור 

-�Anti הציגה הממשלה את ה2001 באוקטובר �15ב.  בספטמבר�11בסמו� לאירועי ה

Terrorism Act (ATA)) בעקבות הצעת החוק שנודעה כ�Bill C-36.(52ות בדומה לארצ�

נוסח , ג� כא� היה זה חוק ארו� ומסוע� שהכניס תיקוני� ביותר מעשרה חוקי�, הברית

 בי� השאר הוא כלל שתי סמכויות שנויות 53.במהירות וא� התקבל בפרלמנט במהירות

 שנחקקו לתקופה – הסמכות לערו� מעצר מונע והסמכות לבצע שימוע חקירתי –במחלוקת 

התירה לקצי� ) Preventive Arrest(ות לבצע מעצר מונע הסמכ). 83.32 סעי�(של חמש שני� 

משטרה לעצור חשוד ולהחזיקו במעצר למש� שלושה ימי� ללא צו א� הוא מאמי� כי עומד 

) Investigative Hearing(הסמכות לערו� שימוע חקירתי ). 83.3 סעי�(להתבצע פיגוע טרור 

ויות קודמות ולפעילות צפויה אפשרה לשופט לכפות על עד להעיד בחשאי בנוגע להתארגנ

 הוראה שחייבה עריכת ביקורת על יישומו �ATAכלל ה, כאמצעי איזו� נוס�). 83.28 סעי�(

פקע תוקפ� , לאחר דיו� סוער בפרלמנט, 2007 במר�. בוועדת הפרלמנט בתו� שלוש שני�

 
 Uniting and Strengthening America by Providing Appropriateשמו המלא של החוק הוא    51

Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001, 
Pub. L. No. 107-156, 115 Stat. 272 (codified as amended in scattered sections of 8 
U.S.C., 15 U.S.C., 18 U.S.C., 22 U.S.C., 31 U.S.C., 42 U.S.C., 49 U.S.C., 50 U.S.C.).  

52   )Anti-Terrorism Act, S.C. 2001, c. 41 (Can.. 
  .455' בעמ, 50ש "לעיל ה, Finn: ראו   53
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של ההוראות בדבר מעצר מונע ושימוע חקירתי בניגוד לעמדתה של המפלגה השמרנית 

  54.יקשה להאריכ� למש� שלוש שני� נוספותשב

 �Anti-Terrorism, Crime and Security Actה  בספטמבר�11בבריטניה נחקק בעקבות ה

2001 (ATCSA). החוק הרחיב במידה ניכרת את סמכויות המשטרה בכל הנוגע לביטחו� 

ז על אד�  החוק אפשר להכרי�Terrorism Act 2000.55ולמניעת טרור כפי שעוגנו קוד� לכ� ב

,  בתנאי� מסוימי�)Suspected International Terrorist(" חשוד כטרוריסט בינלאומי"כעל 

חשוד כטרוריסט "משהוכרז אד� כ). 21 סעי�(בי� היתר על בסיס זיקה לארגוני טרור 

ולהחזיקו במעצר לפרק זמ� בלתי מוגבל ללא ) 22 סעי�(החוק אפשר לגרשו " בינלאומי

על ידי ועדה מיוחדת ביקורת תקופתית של הלי� בכפו� ל ,)23 עי�ס(הגשת כתב אישו� 

, 29לפי סעי� . הוראות אלה הוחלו על זרי� בלבד ולא על אזרחי� בריטיי�). 28�25 סעיפי�(

חודשי� ע�  15 הוגבלו בהוראת שעה לתקופה של, כאמורמעצר שאפשרו , 23�21 סעיפי�

 החוק 56. לכל היותרחמש שני�מקרה לכל וב ,צו לשנה נוספת בכל פע�באפשרות הארכה 

 סעיפי�(כלל מנגנו� ביקורת נוס� שהיה מבוסס על פעילותה של ועדה לבחינת יישו� החוק 

,  ונמתחה בו ביקורת חריפה על החוק2003 ח הוועדה הוגש לפרלמנט בשנת"דו). 123�122

בסו�  23.57 ובפרט על הסמכות להחזיק חשוד במעצר לתקופה בלתי מוגבלת מכוח סעי�

 מהווה הפרה של האמנה האירופית לזכויות 23 הכריז בית הלורדי� כי סעי� 2004 שנת

 58.מי שאינ� אזרחי�בי� בשל כ� שהוא מפלה באופ� בלתי מידתי בי� אזרחי� ל, אד�

אשר הסמי� את שר הפני�  �Prevention of Terrorism Act 2005 (PTA),59בתגובה נחקק ה

הקובעי� מגבלות בדרגות שונות על חשודי� , )control orders(" צווי הגבלה"להוציא 

בי� , )מעצר בית והגבלת השימוש בטלפוני� סלולריי� ובאינטרנט, תיוג אלקטרוני, עוצר(

 כלל הוראת שעה שלפיה החוק �PTAה). 9�1 סעיפי�(לאו ובי� א� א� מדובר באזרחי� 

 כי תיער� ביקורת על יישומו כ� נקבע בחוק). 13 סעי�(יהיה תק� לשנה ע� אפשרות הארכה 

 
  .456�455' בעמ,  ש�:ראו   54
55   )Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001, c. 24 (U.K..  
מ� ) derogation (גריעהבריטניה להודיע על קושר הוראות אלה להחלטתה של ממשלת  30 'ס   56

  לעיל השוו . על מנת לעמוד בהתחייבויותיה לפי האמנה, האמנה האירופית לזכויות אד�
  . 6ש "ה

 Privy Counsellor Review Committee, Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 :ראו   57
Review: Report, 2003, H.C. 100 (U.K.).  

 .A & Others v. Sec’y of State for the Home Dep’t [2004] UKHL 56, [2005] 2 A.C :ראו   58
68 (U.K.).  

59   Prevention of Terrorism Act 2005 (U.K.).  
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לפי שעה , �PTAחר� הביקורת החריפה שנמתחה על ה). 14 סעי�(מדי שלושה חודשי� 

  60.הואר� תוקפו מדי שנה

  הפ� החוקתי של הוראות השעה  .3

. משמעיות�משמעויותיה הנורמטיביות של המגמה החקיקתית שתוארה אינ� פשוטות וחד

אול� מ� . נוגעי� להסדרה החוקתית של מצבי חירו�לכאורה מדובר בחוקי� רגילי� שאינ� 

 חירו� למיותרת במידה מצבמודל חקיקתי זה הופ� את ההכרזה על , הבחינה הפרקטית

הוא מייתר לכאורה את הצור� בהכרזה בנסיבות שבה� עומדות לרשותה של , ראשית. רבה

. יו� פקודההרגיל ל" המד� החקיקתי"המחכות על , הממשלה סמכויות חירו� מ� המוכ�

 המפרה את האיזוני� הרגילי� שבי� צורכי הביטחו� ,במקרי� שבה� חלה חקיקה זו, שנית

 של בית המשפט נקרא להתחשב בתקופת תוקפה המוגבלת, לבי� הגנה על זכויות יסוד

 כאשר הוא נדרש לביקורת  ובנסיבות המיוחדות שעמ� היא נועדה להתמודדהחקיקה

לקחי� בחשבו� על ידי בית המשפט וכ� משפיעי� בסופו של גורמי� אלה נ. שיפוטית עליה

   61.דבר ג� על הדיו� החוקתי

 
60  The Prevention of Terrorism Act 2005 (Continuance in Force of Sections 1 to 9) Order 

2010, No. 645 .ראו ג� :Finn ,יצוי� כי .185�184ש "ה, 481�480' בעמ, 50ש "לעיל ה 
 אשר קבע �Terrorism Act 2006 (U.K.) נחקק ג� ה2005ת פיגועי הטרור בלונדו� ביולי בעקבו

עבירות פליליות נוספות בנוגע לפרסומי� הקשורי� לטרור ותיקוני� לגבי חלק מסמכויות 
  .האכיפה

מדיניות שיפוטית זו של ריסו� יתר בביקורת שיפוטית על הסדרי� זמניי� התפתחה כמדיניות    61
כלל חברה לביטוח  726/94 �"בג :ראו למשל. ינה מוגבלת להקשרי� ביטחוניי�כללית וא

משקל מיוחד נית� במסקנתי זו לזמניותו  (")1994 (486, 441) 5(חד מ"פ, שר האוצר' מ נ"בע
 495, 485) 3(נד "פ, הכנסת' מרכז השלטו� המקומי נ 7111/95 �"גב; ")של מעשה החקיקה

יש נפקות לעניי� התערבותו של בית המשפט בשיקולי לזמניותה של הנורמה (") 1996(
"). במקרה כזה, כבוד האד� וחירותו: יסוד�ועל יישומה של פיסקת ההגבלה שבחוק, המחוקק

אי� ספק שבית המשפט עושה שימוש במדיניות זו בכל הנוגע לסוגיות ציבוריות וחברתיות 
כ� היא המדיניות המרסנת בכל דוגמה מובהקת ל. בוערות שנקיטת עמדה בעניינ� קשה במיוחד

כנסת ' רסלר נ 24/01 �"בג :ראו. הנוגע לחקיקה של הסדרי דחיית הגיוס של בחורי הישיבות
 להסדר דחיית  שבו נדחתה עתירה נגד הוראת שעה שנתנה תוק�)2002 (699) 2( נוד"פ, ישראל

לדברי . א עד להשלמתה של חקיקת הקבע בנושהגיוס של בחורי הישיבות לשנתיי� נוספות
 ועל רקע שיקולי� רלוונטיי� נוספי� –בנסיבות שנוצרו די בזמניותו של החוק ", השופט מצא

אינני אומר כי בעצ� , ודוק.  כדי להצדיק את הימנעותנו מנקיטת עמדה בשאלת חוקתיותו–
 יש כדי לחס� את –" הוראת שעה" או בהגדרתו כ–חקיקה כלשהו �הגבלת תוקפו של מעשה

שאינה לתכלית , בזכות חוקתית" זמנית"א� פגיעה .  מפני ביקורת חוקתיתמעשה החקיקה
עלול , וחוק הפוגע פגיעה כזאת; אינה פגיעה מותרת, ראויה או שמידתה עולה על הנדרש

על יסוד שיקולי� של מדיניות , א� ייתכנו מקרי� שבה� יחליט בית המשפט. להיפסל
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 נדונה עתירה נגד החוק המגביל איחוד משפחות של אזרחי ישראל ע� 62,עדאלהבעניי� 

את החלטת� לדחות את העתירה ביססו שופטי הרוב . קרובי משפחה המתגוררי� בשטחי�

חשי� ) בדימוס(פסק דינו של המשנה לנשיא . של החוקבמידה רבה על אופיו הזמני המיוחד 

 חוק האזרחות והכניסה לישראלנוסי� ונית� דעתנו כי ", לדבריו. נות� ביטוי נאמ� לעמדה זו

, מעת לעת, וכי נית� להאריכו, חוקק במתכונת של הוראת שעה שתוקפה נקבע לשנה

הלכה . ודעת לה חשיבותזמניות זו של החוק נ. לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פע�

 [...] 'בבחינת חוקתיות החוק' זמני'כהרי חוק ' קבוע'לא הרי חוק ' פסוקה היא מלפנינו כי

טעמיה של ההלכה כוח� [...] הרי זה משובח , וכל הממעט בפסילתו החוקתית של חוק זמני

ק וקביעתו של החו, טעמי ביטחו� טעמי� ה� המשתני� מעת לעת. יפה בפרשה זו שלפנינו

�על�יתר. כחוק זמני פירושה הוא צימצו� הפגיעה א� למקו� שטעמי ביטחו� מחייבי� זאת

זמניות זו תחייב את הממשלה ואת הכנסת לשקול בתדירות גבוהה את הוראות החוק , כ�

ולהוסי� ולאז� מעת לעת בי� זכויות שנפגעו לבי� צורכי הביטחו� של , ואת תוצאות הפעלת�

ובית המשפט , ותו של ההסדר אינה מהווה תמיד שיקול מכריעזמני,  כמוב�63".המדינה

 עצמו סברו שופטי המיעוט עדאלהבעניי� . עשוי להתערב ולפסול ג� הסדר בעל אופי זמני

, פלוניבעניי� ,  בדומה לכ�64.כי אופיו הזמני של החוק אינו מחפה על חוסר המידתיות שבו

רי� מיוחדי� מעצר של חשודי� שבו נדונה חוקתיותה של הוראת השעה המאפשרת במק

   65.פסל בית המשפט הסדר זה חר� זמניותו, בעבירות טרור ללא נוכחות�

 
בלי  –ועל יסוד זה להניח , כנימוק למידתיותו" זמני"של חוק " זמניותו"להתחשב ב, שיפוטית

 714�713 'בעמ, ש�. " כי החוק עומד ביתר מבחניה של הביקורת החוקתית– לפסוק
) 1(ד סא"פ, הכנסת' התנועה לאיכות השלטו� בישראל נ 6427/02 �"בג; )ההדגשות במקור(

יבות שעוזבי� המאפשר לבחורי יש" חוק טל" שבו נדחתה עתירה נגד ההסדר של )2006 (619
בית המשפט . את לימודיה� לבחור בחלופה של שירות אזרחי מקוצר במקו� שירות צבאי

, הצלחתו של החוק עד כה�סירב לקבל את העתירה חר� הנתוני� שהוצגו לפניו בדבר אי
יש "הנשיא ברק הסביר כי . בהתחשב בכ� שנחקק תחילה לתקופת ניסיו� בת חמש שני�

להפני� את הסדרי החוק ואת דרכי , ולחברה החרדית בפרט, בכלללאפשר לחברה הישראלית 
כל אלה מצביעי� על כ� כי יש להמתי� לחלו� חמש השני� מאז נחקק . ההגשמה של הוראותיו

  . לפסק דינו של הנשיא ברק68' פס, ש�. "החוק
ד "פ, שר הפני�' המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ – עדאלה 7052/03 �"בג   62

  ).עדאלה פרשת – להל� ()2006 (202) 2(סא
  . 1858 'בעמ, ש�, ההדגשות הוספו   63
  .1801 'בעמ, ש�   64
טיעו� הזמניות , במקרה זה ).11.2.2010 ,פורס� בנבו( מדינת ישראל' פלוני נ 8823/07 פ"בש   65

הטע� לכ� יכול להיות שבשונה מתחו� איחוד המשפחות . א� לא נבח� במישרי� בפסק הדי�
בכל הנוגע לחשוד , )שבו קיימת אפשרות כי מי שלא קיבל היתר שהייה בישראל יקבלו בעתיד(

  .הפגיעה קבועה ומוחלטת לגבי אותה חקירה, שמעצרו מואר� ללא דיו� שיפוטי
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  ?הא� ההיסטוריה חוזרת: הוראות שעה מתמשכות  .4

המעבר לחקיקת� של הוראות שעה מחייב להוסי� ולשאול עד כמה הסדרי� אלה ה� אכ� 

חמירות בתחו� של מאבק בטרור לכאורה יש היגיו� בחקיקת סמכויות מ. בעלי אופי ארעי

בדר� זו נית� לתת מענה לאיומי השעה מבלי לשנות את נקודת . לתקופה מוגבלת בלבד

תפיסה זו של הארעיות כחלק , כפי שהוסבר לעיל. האיזו� הבסיסית של השיטה המשפטית

אול� קיי� . מ� הלגיטימציה של הסדרי� הפוגעי� בזכויות השפיעה על הביקורת השיפוטית

שי ביישומה של גישה זו לאור הנטייה להארי� את תוקפ� של חוקי� המוגדרי� קו

החקיקה בנושא איחוד המשפחות הוארכה מספר רב , כ� למשל. מלכתחילה כהוראות שעה

א� יוצרת , הארכת ההסדרי� לתקופות קצובות בלבד מקשה על הביקורת. של פעמי�

ניות לש� חיזוק הלגיטימציה למעשה מציאות של חקיקת קבע הנהנית מאצטלה של זמ

משחזרת את " קביעות זמנית"או " זמניות קבועה"קיי� חשש שדינמיקה זו של . שלה

המתפקדת מהרבה בחינות , ההסדר החוקתי המקורי של הכרזה על שעת חירו� לתקופה

  .הכרזת קבעמעשיות כ

פסיקתו העדכנית של בית המשפט העליו� מלמדת שההתייחסות הזהירה , ואמנ�

מכוח , נשחקת ככל שההסדר הול� ומתמש� הלכה למעשה" הוראת שעה"יקורת של לב

בנושא שירות� בצבא " חוק טל"בעתירה נגד הארכת תוקפו של , כ�. תיקוני חוק מאוחרי�

תמכו שופטי הרוב בקבלת העתירה לאחר שהתברר כי ההסדר שנחקק , של בני הישיבות

מתמשכת של הוראות השעה זכתה לבולטות  סוגיית הזמניות ה66.לניסיו� לא הוכיח עצמו

 ההכרה בכ� 67.בפסק הדי� השני שנית� בנושא איחוד המשפחות ע� תושבי השטחי�

. שהזמני הופ� בהדרגה לקבוע השפיעה לפחות באופ� חלקי על עמדותיה� של השופטי�

תמ� הפע� , לוי שהצטר� לדחיית העתירה בפע� הראשונה שנדו� חוק זה) בדימוס(השופט 

, חלק משופטי הרוב,  לעומת זאת68.לת העתירה מתו� הכרה בכ� שהזמני הפ� לקבועבקב

קבעו שהתארכות , הג� שנתנו דעת� לבעייתיות הכרוכה בהארכתו של ההסדר הזמני

 
 ).21.2.2012 ,פורס� בנבו( כנסת ישראל' רסלר נ 6298/07 �"בג   66
 ).11.1.2012 ,רס� בנבופו( היוע� המשפטי לממשלה' גלאו� נ 466/07 �"בג   67
אי� נצח גדול מדלת "לוי ציטט בהקשר זה מדברי המשורר יהודה עמיחי ) בדימוס(השופט    68

בהמש� אותה פסקה הוא כתב בעניי� זה .  לפסק דינו33' פס, ש�". סגור היו�: שכתוב עליה
�ה ה� נועדו לית� מענ, מראש. הוראות שעה נית� למצוא למכביר בחקיקה הישראלית: "כ

בעוד שבחלק מ� המקרי� פגעו . לאילוצי העת הדוחקת ולשמש הסדרי� לתקופות ביניי�
וכא� טמו� , הרי שבמספר לא מבוטל של מקרי�, הוראות אלו במועד� הנקוב או בסמו� לו

הוראת "וק הפ� מהוראת שעה להח, לדבריו". הפ� הארעי לדבר קבוע, החשש א� בעניננו
  . ש�,"שני�
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.  יש כמוב� הבדל בי� שתי דוגמאות אלה69.ההסדרי� מבטאת את אילוצי השעה המתמשכי�

היה של ניסיו� שביסודה שמראש הרציונל החקיקה הוגבלה בזמ� מאחר " חוק טל"בעניי� 

בעניי� איחוד המשפחות הזמניות נועדה לבטא את ההכרה בכ� שהחוק , לעומת זאת. חברתי

  .נוקט אמצעי� קשי� שאינ� מתאימי� אלא לשעת חירו�

  דיני חירו� במבט לעתיד:  סיכו�.ז

, ראשית. הבחינה החוקתית של הסדרי החירו� של מדינת ישראל מובילה לכמה מסקנות

, בלא מעט שיטות משפט" רע במיעוטו"ההסדרה של מצבי חירו� בחוקה נחשבת ל

במיוחד א� מביאי� בחשבו� את עוצמת האיומי� , ומבחינה זו הבחירה הישראלית סבירה

החוק "הבעיה העיקרית במצב הישראלי אינה נובעת מ, שנית. שלה� חשופה מדינת ישראל

הצבת מגבלה פורמאלית על , ע� זאת. מצב החירו�אלא מאופיו המתמש� של , "בספרי�

משכו של מצב החירו� אינה פתרו� מתאי� לאור האיומי� המוחשיי� שמדינת ישראל נתונה 

מעניי� לציי� כי הדיוני� שהתקיימו בהשלמת הפרויקט החוקתי של מדינת ישראל לא . לה�

צעות לשינוי בפרטי� להבדיל מה, העלו הצעות לשינוי עקרוני באופ� הסדרתה של הסוגיה

הצעת החוקה של המכו� הישראלי לדמוקרטיה מתייחסת א� היא , כ� למשל. מסוימי�

תו� הוספת סייגי� מסוימי� בהשוואה למצב הקיי� , להסמכת הכנסת להכריז על מצב חירו�

כדוגמת הגבלת מש� ההכרזה לחצי שנה בכל פע� או איסור מפורש על פגיעה במעמדו (

  70).בית המשפט העליו�ובסמכויותיו של 

 להתמודדות ע� הצעה שיש בה כדי לתרו� במידת מה, לאורו של הדיו� ההשוואתי

בהכרזה על מצב חירו� יכולה להיות מושתתת על אימו� המודל "  הקלה על ההדקהאצבע"

 הבחנה כזו 71).כפי שנהוג בגרמניה ובספרד(המבחי� בי� דרגות שונות של מצבי חירו� 

" רגילי�" הסמכות החריגה הנתונה לרשות המבצעת במצבי חירו� ק�היתאפשר למת� את 

 
א� השעה , 'הוראת שעה'החוק הוא אמנ� בגדר : "עניי� זה השופטת נאורכ� למשל כתבה ב   69

היא ארוכה ומתארכת בשל כ� שתקוות שהיו במהל� השני� לימי� טובי� מאלה ביחסי ישראל 
  . לפסק דינה1' פס, ש�". עד כה אל סלע המציאות, לצערי, התנפצו, ועמי האזור

הצעת המכו� הישראלי לדמוקרטיה  – חוקה בהסכמה המכו� הישראלי לדמוקרטיה :ראו   70
  .)2005, אורי דרומי עור�( להצעת החוקה 186�185' ס ,השופט מאיר שמגרבהנהגת 
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אינו צפוי , בעומדו לבדו, ג� פתרו� זה, כפי שעולה מ� הדיו� עד כה, ע� זאת. יחסית

ג� משטר חוקתי המבחי� בי� דרגות שונות . להבטיח שימוש מאוז� בסמכויות לשעת חירו�

שלה לא תבחר להשתמש באמצעי� של מצבי חירו� אינו מהווה ערובה מלאה לכ� שהממ

הכרה בניואנסי� אלה במערכת החוקתית עשויה להפחית את , ע� זאת. הקיצוניי� ביותר

חשוב לציי� שלהבחנה בי� דרגות שונות של . הסיכוי שבחירה באמצעי� קיצוניי� תתרחש

חוק ההתגוננות . באופ� מוגבלא� רק , מצבי חירו� יש ביטוי ג� בחקיקה הישראלית

מצב מיוחד "ול" תקופת קרבות"ל, "שעת התקפה" כולל הסדרי� מיוחדי� ל72,יתהאזרח

  73".בעור�

המאמר הצביע על כ� שהתפתחות� של דיני החירו� , מעבר לדיו� החוקתי הפורמאלי

במדינת ישראל בשני� האחרונות התבטאה בעיקר בחקיקה שמבחינה מהותית כללה איזוני� 

 מצב לזמ� שבו קיימת הכרזה פורמאלית על מבלי שתחולתה הוגבלה, של שעת חירו�

כאשר . א� במידה רבה ייתרה אותה, חקיקה זו לא שינתה את ההסדרה החוקתית. חירו�

בית המשפט נטה לגלות מתינות בביקורת החוקתית " הוראת שעה"חקיקה זו הוגדרה כ

המודל הבעייתי ביותר הוא זה של חקיקת קבע בעלת מהות של חקיקת , למעשה. עליה

מצב " פקטו�דה"חקיקה כזו יוצרת . א� מבלי שהיא כוללת מרכיב של הוראת שעה, חירו�

. מבלי שמדינת ישראל נותנת לעצמה די� וחשבו� שזהו המצב הנוהג בה, חירו� תמידי

ההבדל שבי� חקיקה זו לבי� חקיקה של הוראות שעה ביטחוניות נשחק במציאות , במקביל

 .שבה תוקפ� של אלה מואר� מעת לעת

 
  . )א"חוק הג – להל�( .78 ח"ס, �1951א"התשי, חוק ההתגוננות האזרחית   72
מלחמה נגד �תקופה שבה מתנהלות פעולות"היא " תקופת קרבות"א " לחוק הג1' לפי ס   73

זמ� שבו "מוגדרת לגבי שטח מסוי� בלבד וקיימת ב" שעת התקפה"; "ישראל מצד אויב
או עד , הזמ� ממת� אות אזעקה עד מת� אות ארגע" ב,"מתנהלת באותו שטח התקפה מצד אויב

א או כאשר " במהל� קרבות או תמרוני הג,"סיו� פעולות ההצלה הדרושות בשטח המותק�
נעשית על ידי הממשלה בתוק� " מצב מיוחד בעור�"הכרזה על ". מצב מיוחד בעור�"הוכרז 

קיימת סבירות גבוהה שתתרחש התקפה " כאשר ג לחוק9 'סמכותה המיוחדת לעניי� זה לפי ס
  ".מדינה כולה או בשטח מסוי�"ביחס ל" רחיתעל האוכלוסיה האז


