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 טבלה משווה – עמדות חוקיות לניהול המשבר

 גוף שמוציא הנחיות מסגרת חקיקתית מדינה

בשל מצב חירום  תקנות שעת חירום  1ישראל
 .1948מתמשך הקיים בישראל מאז 

  אישור של הכנסת בדמות התקנות דורשות
 ועדת חוץ וביטחון.

 צו פקודת בריאות העם 
  מתקיים כעת תהליך חקיקה ראשי

 הקורונה ואיכוני שב"כ.להסדרת חוק 

 משרד צו פקודת בריאות העם מעניק ל
סמכויות להגבלת חירויות פרט הבריאות 

 כגון הוראה על בידוד.

  עיקר הגזרות והחלטות המדיניות מגיעות
 .מהממשלה צורת "תקנות שעת חירום"ב

 .התקנות מוגבלות בזמן ודורשות תיקוף 

לאור התפרצות הוכרז מצב חירום  25.3ב   2,3,4ניו זילנד
 הקורונה.

  נחקק חוק קורונה זמני המעגן את  14.5ב
סמכויות הממשלה. החוק נשען על חוק 

 .1956מ  Health Actהבריאות 

  חוק הבריאות וחוק הקורונה החדש
מעניקים סמכויות נרחבות למשרד 
הבריאות ולרופאי בריאות הציבור 

(Medical Officers of Health להוציא )
 צווים.

 לא הוכרז על מצב חירום.  5ריהאוסט
 ( הוכרז מצב כוננות"state of 

exception".) 
  נחקק חוק קורונה המעגן את  15.3ב

 סמכויות הממשלה .

 .בסמכות הממשלה להתקין תקנות 
  בפועל הדבר נעשה על ידי משרד הבריאות

 והרווחה.

החוקה הדנית לא מפרטת חקיקה ייעודית   6,7דנמרק
 למצבי חירום.

  הפרלמנט הדני העביר פה אחד את  13.3ב
חוק הקורונה שהינו תיקון לחוק המחלות 

 הזיהומיות הקיים במדינה.
  החוק המקנה לממשלה ולרשויות

 הבריאות סמכויות רחבות.

  החוק מעניק לרשויות הבריאות את
היכול לכפות בדיקות, טיפול ובידוד 

 בתמיכת המשטרה.
  חוק המחלות הזיהומיות מעניק סמכויות

מועצות אזוריות לניהול המשבר.  5-ל
המועצות מורכבות מנציגי משטרה, 
רשויות החירום, רשויות הבריאות 

 ופוליטיקאים מקומיים.
לא נעשה שימוש במצב חירום כפי   1,8,9גרמניה

 שמאפשרת החוקה.
  נחקק תיקון ייעודי לחוק המחלות

 .2001הזיהומיות מ 

  הסמכויות להעברת תקנות נותרו בידי
ראשי המדינות אך נשענות על החוק 

 הפדראלי.

  נרחבות למשרד החוק מעניק סמכויות
הבריאות "להבטחת טיפול רפואי לכל" 
אך לא מאפשר לו להחליט על גזרות או 

צעדים אחרים, אשר נותרו באחריות 
 ראשי המדינות.

 הוכרז על מצב חירום. 31.1ב   10,11,12איטליה

  החוקה האיטלקית לא מפרטת את
סמכויות הממשלה במצב חירום, אך 

 מאפשרת אימוץ של גזרות זמניות בעלות
 תוקף חוקי.

  מרבית הצעדים הועברה בצווי שעה
"decree laws על ידי ראש הממשלה "

 ושר הבריאות.

החוקה הספרדית מאפשרת הכרזה על מצב   18,ספרד
חירום בעת מלחמה ומצב כוננות בעת 

 משבר לאומי/אזרחי.
  ואושר על ידי  14.3מצב כוננות הוכרז ב

 .18.3הפרלמנט ב 

  שעה" )מחוקקת "צווי הממשלהdecree 
law ) אישור הפרלמנט.ל נדרשיםאשר 

לא נעשה שימוש במצב חירום כפי   18,13,צרפת
 שהחוקה מאפשרת.

  23.3חוק קורונה ייעודי נחקק ב. 

  החוק מאפשר הכרזה על מצב חירום בידי
הממשלה ללא אישור פרלמנט )נדרש תוך 

 יום(. 30

  בידי הממשלה )ראש ממשלה, שר
סמכויות להוצאות בריאות, ראשי ערים( 

 צווי חירום.
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 לא נעשה שימוש במצב חירום.  1בריטניה
  25.3חוק קורונה נחקק ב. 

 
 

  הוראות למינוי זמני של החוק כולל
 judicialנציבים שיפוטיים )

commissionersלאשר  (, המוסמכים
תקנות הפוגעות בזכויות כמו חופש 

 התנועה ופרטיות.
חירום כפי לא נעשה שימוש במצב   1אירלנד

 שמתאפשר מן החוקה.
  נחקק תיקון לחוק מחלות זיהומיות מ

1947. 

  החוק מקנה לממשלה ולשר הבריאות
סמכויות להתקין תקנות חירום 

המגבילות את חופש התנועה וזכויות פרט 
 אחרות.

החוקה הבלגית לא מאפשרת הכרזה על   8,14בלגיה
 מצב חירום.

  הממשל הפדרלי משתמש ב"כוחות  13.3ב
 מיוחדים" המתאפשרים מהחוקה.

  ה"כוחות המיוחדים" של הממשלה נתונים
לבקרת בית המשפט החוקתי וועדות 

 פרלמנטריות.
 17.3-  הפרלמנט מקים ועדה מיוחדת

לפיקוח על פעולות הממשל הפדראלי 
 מתוקף ה"כוחות המיוחדים" הללו.

 27.3-  הפרלמנט מחוקק חוק ייעודי
 לממשלה(.המעניק סמכויות למלך )בפועל 

  בסמכות הממשלה הפדרלית להוציא צווי
חירום, מתוקף ה"כוחות המיוחדים" 

 וחוק הקורונה.
  בפועל מרבית ההחלטות מתקבלות ברמת

 המדינות והרשויות המקומיות.
 

 לא הוכרז על מצב חירום.  1,15שוודיה

  צעדי הממשלה התבססו בעיקר על חקיקה
 קיימת.

  בהמשך נעשה שימוש בהוראות שעה 

 ההחלטות מותנות באישור הפרלמנט. כל 

  הממשלה מתייעצת כל העת עם
האפידמיולוג הראשי ועם רשויות בריאות 

 הציבור.

החוק מקנה סמכויות נרחבות לממשלה   נחקק חוק קורונה ייעודי. 30.3ב   8הונגריה
להוצאת צווי חירום, אך מאפשר לבית 

הנבחרים לבטל צווים ולבטל את 
 סמכויות הממשלה.

החוקה מאפשרת הכרזה על מצב חירום   8פולין
 אך לא נעשה שימוש בכך.

  2008החקיקה התבססה על חוק קיים מ 
של מאבק במחלות מדבקות ותוספת לחוק 

 .2.3שנחקקה ב
  בהתאם לחוק הוכרז מצב של התפרצות

(epidemic ב )12.3. 

  החוק מאפשר צווים מנהליים של שר
 הבריאות והממשלה.

  פרלמנטרי על הצווים כפי קיים פיקוח
 שמפורט בחוק המקורי.

הוכרז מצב חירום מתוקף חוק  12.3ב   16צ'כיה
 (.Crisis actמצבי החירום הקיים )

  מתוקף מצב החירום, הממשלה הוציאה
 צווים מנהליים. 

  במסגרת מצב החירום הממשלה הוציאה
 צווים מנהליים.

  בהמשך צווים הוחלפו בידי צווים של
הבריאות, אשר בוטלו על ידי בית משרד 

 המשפט בשל היעדר תוקף חוקי.
הסמכות השלטונית בניהול בריאות   17,18קנדה

 הציבור נתונה למושלי המדינות.

  הממשל טרם הפעיל את סמכויות החירום
 המעוגנות בחוק החירום.

 13.3  נחקק חוק קורונה שעיקר תכליתו
 הקלות פיננסיות והקצאת משאבים.

  הממשל הפדרלי משתמש בסמכויות
, פיננסייםהקיימות בחוק בנושאים 

 ביקורת גבולות, תנועה בין מחוזות.

  החלטות על גזרות וצעדים מקומיים
מתקבלות ברמת המושלים תחת הכוונה 

 של קבינט קורונה פדרלי.
לא נעשה שימוש בסמכויות חירום   1טאיוואן

 שקיימות בחוקה.
  נחקק חוק משלים לחוק הקיים לטיפול

 (.SARSבמגפות )מלקחי 

  החוק מעניק לממשלה סמכויות להעביר
 צווי חירום.
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