לכבוד:
ד"ר אביחי מנדלבליט ,עו"ד
היועץ המשפטי לממשלה

תאריך4.2.2021 :

 -בהול -

שלום וברכה,

 -מבלי לפגוע בזכויות -

הנדון :פגיעה חמורה בחופש העיסוק ובכבוד האדם – דרישה להתערבותו הבהולה של
היועץ המשפטי לממשלה
בשם למעלה משש מאות אזרחיות ואזרחים ,רובם ככולם עובדי הוראה ,הננו מתכבדים לפנות אליך
בדברים כדלהלן:
.1

האם הגוף שלי ברשותי?

.2

זוהי פניה בהולה שמטרתה מניעת קריסת מעמדן של זכויות חוקתיות בישראל ,העומדות ביסודן של
החברה הישראלית.

.3

כבר כאן יודגש כי אין בפנייה זו משום הבעת כל עמדה ביחס לאיכות החיסונים הקיימים; ביחס
לכדאיות בהתחסנות; ביחס לשאלה אם עסקינן בניסוי בבני אדם; ביחס לתיאוריות שונות לעניין
החיסונים ובכלל .כל עניינה של פנייה זו בשמירה על זכויות יסוד המוקנות לכל אדם מכוח חוקי
היסוד :כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק .הא ותו לא.

.4

בימים האחרונים ממש מופעל לחץ בלתי מידתי על אזרחי המדינה ,ובהם ציבור עובדי ההוראה ,עד
כדי מצב בו ראשי רשויות מקומיות ,אישים פוליטיים שונים ,מעסיקים וכן ראשי ועדי עובדים
מפצירים בציבור לצאת ולהתחסן ,שאחרת לא יוכלו לשוב לעבודתם.

.5

נבקש את התערבותו המיידית של הייעוץ המשפטי לממשלה על מנת למנוע את המשך הפגיעה הבלתי
מידתית בכבוד האדם וחירותו ,כמו גם בחופש העיסוק ,ולומר במפורש את המובן מאליו – לכל אדם
זכות הבחירה איזה טיפול רפואי לקבל ,ואיזה חומר להכניס לגופו.

.6

מן הכלל אל הפרט;

.7

כידוע ,מדינת ישראל ואזרחיה מתמודדים מאז חודש מרץ  2020עם משבר בריאותי חמור בדמות
מגיפת הקורונה (לעיל ולהלן" :הקורונה").

.8

בניסיון להתמודד ולבלום את התפשטות המגיפה חוקק חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף
הקורונה החדשה (הוראת שעה) ,תש"ף( 2020-להלן" :החוק") ומכוחו הותקנו תקנות שונות בהחלטות
הממשלה ובאישור הכנסת ,בהם יש כדי להגביל את חופש התנועה והעיסוק של אזרחי ישראל ,הכל
במטרה לשמור על בריאות הציבור ,למנוע התפשטות הקורונה ואף למגרה .יודגש כי ככל והופכים
בחוק ובתקנות השונות ,אין בנמצא כל התייחסות לעניין ההתחסנות מפני הנגיף ,ובוודאי שאין כל
ביטוי להטלת כל סנקציה על מי שיבחר שלא להתחסן.
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.9

ביממה החולפת פורסם כי הגוף המייעץ לממשלת ישראל ,הידוע בכינוי "קבינט המומחים" ,בראשו
פרופ' רן בליצר ,ממליץ לקיים לימודים באמצעות צוותי חינוך מחוסנים בלבד.

 .10קריאה זו הינה פסולה מיסודה ,ומביאה לפגיעה בלתי מידתית בחוקי היסוד :כבוד האדם וחירותו
וכן חופש העיסוק ,שהרי מדוע ייאסר על עובד הוראה מלעבוד ולהתפרנס שעה שהוא מנוע מלהתחסן
על רקע בעיה רפואית זו או אחרת? מדוע נאסור על אדם להחליט אודות הטיפול הרפואי שיקבל? מדוע
נטיל סנקציה על מי שמעוניין לעמוד על דעתו בדבר חומר זה או אחר הנכנס לגופו?
 .11לא ניתן לעמוד מנגד שעה שמי שאינם מעוניינים להכניס לגופם חומר זה או אחר ,ימצאו עצמם ללא
מקום עבודה ,ללא יכולת פרנסה .כיום הנושא הוא חיסונים ,אך המדרון חלקלק וכדור השלג כבר צבר
תנופה.
 .12חרף העובדה כי ממשלת ישראל לא קיבלה כל החלטה פוזיטיבית בנושא ,הרי כי שתיקה למול קריאות
שונות ומגוונות איננה במקומה ,ויש לראות בה כהסכמה דה פקטו לאפשרות הפגיעה בזכויות היסוד
במסגרת חוקי היסוד :כבוד האדם וחירותו וכן חופש העיסוק.
 .13נדמה שאין צורך להזכיר את הוראותיו הברורות והבלתי משתמעות לשני פנים של חוק יסוד :חופש
העיסוק הקובע כי:

אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל ,שנועד
לתכלית ראויה ,ובמידה שאינה עולה על הנדרש ,או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה
מפורשת בו.
 .14וכן את הוראותיו של חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,בעניינו:

 . 1זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם ,בקדושת
חייו ובהיותו בן-חורין ,והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת
ישראל.
1א .חוק-יסוד זה ,מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו ,כדי לעגן בחוק-יסוד את
ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
 . 2אין פוגעים בחייו ,בגופו ,או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.
 .4כל אדם זכאי להגנה על חייו ,על גופו ועל כבודו.
( .7א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.
(ג) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם ,על גופו ,בגופו או בכליו.
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 .15אך לא רק בקבינט הקורונה עסקינן ,כי גם בראשי רשויות ברחבי הארץ המאיימים על ציבור שלם,
בסמכויות לא להם .להלן מספר מצומצם של דוגמאות וציטוטים של ראשי רשויות:
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 .16הדוגמאות שהובאו לעיל הינן מתי מעט מכלל הדוגמאות שהגיעו למשרדנו ,ושמורות אצלנו.
 .17לא ניתן להשלים עם מציאות בה זכויות יסוד נדרסות כלא היו ,ופרטיותם של רבבות בני אדם מוטלת
בספק .כידוע לך היטב ,כמי שעומד בראש המערכת המשפטית בישראל ,הזכויות נועדו להגנתו של
החלש מפני החזק ,ולא על החזק מפני החלש.
 .18לא יעלה על הדעת כי ינוהל מרשם אחר מי שלא התחסן ,ובוודאי שאין זה ראוי לנהל מרשם אחר
הנסיבות ,בין הרפואיות ובין האישיות ,של מי שבחר שלא להתחסן .התנהלות מעין זו הינה חריגה
חמורה ובלתי חוקתית ,ועומדת בסתירה ישירה לכל דין ,הגם שנעשית ללא חקיקה ראשית כנדרש.
 .19לא יעלה על הדעת כי מדינת ישראל תיתן ידה למציאות בה מי שבחרו שלא להתחסן לקורונה ,ימצאו
עצמם תחת מתקפה חוזרת ונשנית מצד הממונים עליהם בשירות המדינה או הרשויות השונות .יש
מקום לפעול ללא דיחוי למניעת הישנותם של מקרים אלו כפי שתוארו לעיל ,תוך מתן הנחייה ברורה
כי יש לאפשר לכל אדם את קיום זכויותיו עפ"י חוקי היסוד ,אף אם משמעות הדבר שלא להתחסן.
 .20אנו עדים להתנהלות בוטה העומדת בסתירה מוחלטת להוראותיהם של חוקי היסוד :כבוד האדם
וחירותו וכן חופש העיסוק וכפי שפורט מעלה .נבקש לקרוא לקבלת עמדתו הברורה של הייעוץ
המשפטי לממשלה על מנת למנוע המשך התנהלות פסולה זו של מדינת ישראל ,ועל מנת למנוע מצב בו
זכויות היסוד של אלפי בני אדם יעלמו כלא היו.
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 .21בשל הפגיעה החמורה והרוחבית של משרדי הממשלה השונים ,הרשויות המקומיות ,ושתיקתו
הרועמת של הייעוץ המשפטי לממשלה למול הפרות גסות של חוקי יסוד ,בכוונת שולחיי לפנות בתוך
 7ימים בעתירה מתאימה לבית המשפט הגבוה לצדק ,ויש לראות במכתבי זה כמכתב מיצוי הליכים
טרם הגשת העתירה.
 .22שולחיי שומרים על זכותם להוסיף ולהעלות טענות שלא מצאו ביטוי במכתבי זה במסגרת עתירתם,
ככל שידרשו לכך.
בכבוד רב ובב"ח,

גלעד יצחק בר-טל ,עו"ד

רעות לורנץ ,עו"ד

חן טלמור ,עו"ד

רותם בראון ,עו"ד

העתקים:
א .ראש ממשלת ישראל ,חה"כ בנימין נתניהו
ב .שר החינוך ,חה"כ יואב גלנט
ג .שר הבריאות ,חה"כ יואל (יולי) אדלשטיין
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