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 סיכום

 מבוא

התגלה בסין נגיף קורונה חדש שגרם למחלה נשימתית חריפה  2019בחודש דצמבר 

(19-COVID.)1 אלף  100-מדינות והדביק למעלה מ 114-להתפשט במהירות שהנגיף אחר ל

בעת כתיבת שורות  2עולמית.-מגפה כלל –הבריאות העולמי על פנדמיה  אנשים, הכריז ארגון

 מעלמיליון אנשים אומתו ככאלה שנדבקו בנגיף ברחבי העולם, ו 93-כ ,(2021ינואר אלה )

  3אנשים מתו מהמחלה.לשני מיליון 

מומחי בריאות הציבור לשטח את עקומת התחלואה  המליצו עם התפשטות המגפה

באמצעות צמצום דרסטי של מפגשים אנושיים )בין היתר על ידי סגירת מקומות עבודה 

עטיית מסכות ושמירה  מוסדות חינוך, ואיסור התקהלויות באופן כללי(,ו תפילהובילוי, בתי 

כיצד  –גר חסר תקדים המלצות אלה הציבו בפני המדינה והמשפט את 4קפדנית על היגיינה.

שהתגבשו במשך עשרות ומאות אורחות חיים מהיום למחר אוכלוסייה לשנות כלל הלגרום ל

 שהפרה של הנורמות החדשות לא נתפסה גדול במיוחד נוכח העובדה יהזה האתגר . שנים

ואולם,  ;זהנתפס ככ חמורותחברתית באותו אופן שבו ביצוע עבירות פליליות -כאנטי

, נדרש לאור זאתיליות של הפרה כזו עלולות היו להיות חמורות לא פחות. התוצאות השל

להתמודד לא רק עם אנשים הנוטים להפר נורמות משפטיות וחברתיות, אלא עם כלל 

 האוכלוסייה.

                                                           
 ,.ronavirus of Probable Bat A Pneumonia Outbreak Associated with a New CoPeng Zhou et alראו  1

Origin, 579 NATURE 270 (2020). 
2 EALTH HORLD W ,19-General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-WHO Director

-s-general-director-https://www.who.int/dg/speeches/detail/who ),11, 2020 .Mar( RGANIZATIONO

2020-march-11---19-covid-on-briefing-media-the-at-remarks-opening. 
3  ,(Jan. 19, 2021) RGANIZATIONOEALTH HORLD WWeekly Epidemiological Update,  19-COVID

2021-january-19---update-epidemiological-https://www.who.int/publications/m/item/weekly. 
ONNMPACT OF I 9:EPORT R .,ERGUSON ET ALF M.EIL N- ראוהמגפה,  ניעתמל םלסקירת אמצעי 4

PHARMACEUTICAL INTERVENTIONS (NPIS) TO REDUCE COVID-19 MORTALITY AND HEALTHCARE 

-college/medicine/sph/ide/gida-https://www.imperial.ac.uk/media/imperial ,2020)Mar. 16, ( 3 EMANDD
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הארות התנהגותיות רלוונטיות לכל היבט של ההתנהלות האנושית ובכל תחומי המשפט, 

ההתנהגותי בשנים האחרונות ומהשפעתו המעשית כפי שניתן ללמוד משגשוגו של המחקר 

הארות התנהגותיות רלוונטיות במיוחד כאשר  5הגוברת על מדיניות משפטית ברחבי העולם.

זה שהציבה מגפת הקורונה. באורח לא מפתיע, גון נדרשת התמודדות עם אתגר עצום כ

עת עיצוב של אנשי אקדמיה להסתייע בהארות התנהגותיות ב ותלא מעט נשמעו קריאות

 7ובקריאה דומה יצא אף ארגון הבריאות העולמי. 6האמצעים למלחמה בקורונה,

ות ההשלכות של ממצאים מתחום הכלכלה ההתנהגותית על במוקד של מאמר זה עומד

תובנות התנהגותיות במסגרת המערך הרגולטורי כיצד ניתן לשלב  שתי שאלות. ראשית,

באופן נקודתי יותר, המאמר משתלב בספרות ענפה שבוחנת  8?שנבנה בישראל כמענה למגפה

משפיעים על החלטות של פרטים באמצעות שכלי רגולציה  –( nudges) יםהינדב השימושאת 

למול השימוש  9וזאת מבלי לשלול מהפרטים את חופש הבחירה. ,תובנות התנהגותיות

תעשה -ת עשה ואלוהכוללים חובל ציוויים, עהבנויה  ,מסורתיתהרגולציה הים עומדת הינדב

ליבת המענה  ,ה קטלניתגפהדיון במאמר, במצב של מעולה מן מגובות בסנקציות. כפי שה

בהם ניתן שהמשפטי צריכה להיבנות על ציוויים. עם זאת, המאמר ימפה את ההקשרים 

 להרחיב את הציות לציוויים.  כדיים הינדב להשתמש

                                                           
Eyal Zamir &  AWLND THE CONOMICS AEEHAVIORAL BANDBOOK OF HXFORD OHE T)ראו באופן כללי  5

Doron Teichman eds., 2014) (hereinafter – THE OXFORD HANDBOOK); EYAL ZAMIR & DORON 

TEICHMAN, BEHAVIORAL LAW AND ECONOMICS (2018) (hereinafter – ZAMIR & TEICHMAN). 
 ,ral Insights uMonitoring BehavioCornelia Betsch, Lothar H. Wieler & Katrine Habersaatראו, למשל,  6

Related to COVID-19, 395 THE LANCET 1255 (2020) ; Chris Bonell, Harnessing Behavioural Science in 

Public Health campaigns to maintain ‘social distancing’ in response to the COVID-19 pandemic: key 

principles, 74 J. EPIDEMIOLOGY & CMTY. HEALTH 617 (2020); Jay J. Van Bavel et al., Using social and 

behavioural Science to Support COVID-19 Pandemic Response, 4 NATURE. HUM. BEHAV. 460 (2020); 

Peter D. Lunn et al., Using Behavioural Science to Help Fight the Coronavirus: A Rapid, Narrative 

Review, 3 J. BEHAV. PUB. ADMIN. 1 (2020); Moslem Soofi et al., Using Insights from Behavioral 

Economics to Mitigate the Spread of COVID-19, 18 APPLIED HEALTH ECON. & POL’Y 345 (2020).  ליוזמה
( 2020) נהציבור להתמודדות עם מגפת הקורורתימת הדומה של קבוצת חוקרים וחוקרות בישראל, ראו 

final_01.pdf-booklet-trust-https://new.huji.ac.il/sites/default/files/mainsite/files/public.  
 ,Behavioural insights are valuable to inform the planning of  –Statement Hans Henri P. Klugeראו  7

 ,(May 14, 2020) RGANIZATIONOEALTH HORLD Wappropriate pandemic response measures, 

-are-insights-behavioural-centre/sections/statements/2020/statement-http://www.euro.who.int/en/media

 measures-response-pandemic-appropriate-of-planning-the-inform-to-valuable. 
לניתוח התנהגותי של ההתמודדות המשפטית עם מגפת הקורונה במדינות אחרות, ובפרט בארצות הברית, ראו  8

Doron Teichman & Kristen Underhill, Infected by Bias: Behavioral Science and the Legal Response to 

COVID-19, AM. J. L. & MED. (forthcoming 2021). 
פותח בספרות בהרחבה על ידי חתן פרס נובל לכלכלה ריצ'ארד ת'אלר והמשפטן קאס סנסטיין.  "נדיםיה"המושג  9

 :RICHARD H. THALER & CASS R. SUNSTEIN, NUDGEהמושג זכה לתהודה רבה עם פרסום ספרם של השניים: 

IMPROVING DECISIONS ABOUT HEALTH, WEALTH, AND HAPPINESS (rev. ed. 2009).  ,ראולניתוח ביקורתי 
ZAMIR & TEICHMAN,  185-171בעמ'  ,5לעיל ה"ש . 
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ת שונות על תהליכי קבלת ההחלטות שהובילו שנית, כיצד השפיעו תופעות התנהגותיו

העוסקת בהשפעה של  ? בהקשר זה המאמר משתלב בספרותלגיבוש המענה המשפטי למגפה

 behavioral public choice) של מדיניות ציבורית הפסיכולוגיות על עיצוב תופעות

theory).10  בעקיפין,על מקבלי ההחלטות עצמם, או  ,במישריןהטיות אלה יכולות להשפיע 

לסייע  יםיכולים התנהגותיהממצאים השכן הן משפיעות על הציבור הרחב. כך או אחרת, 

    המענה המשפטי למגפה. שעיצבו אתלהבין את תהליכי קבלת ההחלטות 

פה גחלקים. חלק א מציג סקירה קצרה של התפשטות המ לשלושההמאמר מתחלק 

 עוסקבישראל תוך שרטוט עיקרי התגובה המשפטית בתחום בריאות הציבור. חלק ב 

בשימוש בתובנות התנהגותיות על מנת להגביר את הציות לכללי הריחוק החברתי שהונהגו 

קבלת ההחלטות של מעצבי המדיניות וסוקר מגוון  כיפונה להלי. חלק ג במהלך המגפה

לבסוף, הסיכום מציג תובנות . הליכים אלהו על פסיכולוגיות שייתכן שהשפיע תופעות

 למחקרים עתידיים. םכלליות שעולות מן המאמר, ומתווה כיווני

שנכתבות שורות אלה, המידע בקשר לנגיף הקורונה החדש, להתמודדות  יש להעיר שבעת

מו ולהשפעה של המגפה ושל הצעדים שננקטו בעקבותיה על הכלכלה והחברה, יהרפואית ע

 המבוססות עלחלק מן הדיון במאמר נערך על בסיס השערות  ,כךעקב  11.ננו שלםאיעדיין 

בדבר התנהגות אנושית. במצב דברים זה, יש לראות מאמר זה כנקודת  קודמיםממצאים 

פתיחה למחקר ההתנהגותי אודות הקורונה בישראל וככזה המחייב בחינה מתמשכת במיטב 

  הניתוח ההתנהגותי.ל הכלים ש

  

 המשפטי למגפת הקורונה בישראל א. המענה

, בקרב צליינים 2020בפברואר  22מחלת הקורונה התגלתה בישראל לראשונה ביום 

הלכו והתרבו מקרי  מאוחר יותר 12שביקרו במדינה ושאובחנו לאחר מכן כחולים.

                                                           
 ,Behavioral Political Jan Schnellenbach & Christian Schubert ראולסקירה של הממצאים האמפיריים,  10

Economy: A Survey, 40 EUR. J. POL. ECON. 395 (2015) ,ראו. לניתוח של הצד המשפטי של התאוריה Gary M. 

Lucas, Jr. & Slaviša Tasić, Behavioral Public Choice and the Law, 118 W. VA. L. REV. 199 (2015) ;W. 

Kip Viscusi & Ted Gayer, Behavioral Public Choice: The Behavioral Paradox of Government Policy, 

28 HARV. J.L. & PUB. POL’Y 973 (2015). 
כך, למשל, קובעי מדיניות אינם יודעים עד כמה אנשים אשר נדבקו בנגיף מחוסנים מפני הדבקה חוזרת לאורך זמן  11

 Quan-Xin Long et al., Clinical and Immunological Assessment of Asymptomatic SARS-CoV-2 ראו

Infections, 26 NATURE MED. 1200 (2020). 
( 22.2.2020הודעת דוברות ) משרד הבריאות משלחת תיירים מדרום קוריאה" –"הודעה לציבור משרד הבריאות  12

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/22022020_1.aspx. 

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/22022020_1.aspx


 ,ההידבקות, תחילה בעיקר בקרב אזרחים ששבו מחוץ לארץ. ככל הנראה, אירועי חג פורים

היו נקודת מפנה בהתפרצות הנגיף, ולאחריהם הוסיף  ,במרץ 11-ו 10שהתקיימו בימים 

בתגובה בחרו הרשויות באסטרטגיה השואפת לדיכוי מלא  13המצב והחמיר במשך זמן ניכר.

תקופת התגברות זו של המחלה זכתה  14מיתון ההתפשטות(.לעומת של התפשטות הנגיף )

של התפרצות המחלה, שצעדי ההתמודדות עימו היו הגל הראשון" "לכינוי מאוחר יותר 

 לשלושה שלבים עיקריים. זה ניתן לחלק את תגובת הרשויות לגל התפרצות החריפים ביותר. 

הרשויות  נקטוהנגיף בישראל  בטרם התגלההוא זה שקדם לסגר. עוד  השלב הראשון

בינואר הוציא משרד הבריאות הנחיות לאנשים  23צעדים למניעת התפשטותו. ביום 

תחילה מסין בלבד,  –ונאסרה כניסת טיסות ממדינות אחדות  15הסובלים מתסמיני המחלה

בינואר הוסיף שר הבריאות  27ביום  16וזמן קצר לאחר מכן ממדינות נוספות במזרח אסיה.

ואשר לפיכך דורשות  ,לאומית-המחלות שיש להן חשיבות ביןאת נגיף הקורונה לרשימת 

 דיווח מיידי בידי רופאים המאבחנים אותן ומאפשרות לכפות בידוד על מי שנחשד כחולה

  17.בהן

החרפה  ובעקבותיהםלאחר מכן, כמתואר, התגלו מקרי הידבקות ראשונים בישראל, 

ובת הבידוד הביתי לשבים מחוץ במרץ הרחיב משרד הבריאות את ח 4בצעדי הרשויות. ביום 

אסר על קיום הוא לארץ, כך שתחול על השבים ממדינות באירופה שבהן התפשט הנגיף; 

המליץ לציבור להימנע ו איש 5,000לאומיים בישראל ועל התכנסויות של מעל -כנסים בין

באותו יום הודיעה משטרת ישראל על פתיחת תשע חקירות פליליות נגד  18מלחיצת ידיים.
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EPORT R, .ET AL ALKERW GTATRICK P, מיתון ההתפשטות, ראושל בחנה בין מדיניות דיכוי למדיניות הלניתוח ה 14

12: THE GLOBAL IMPACT OF COVID-19 AND STRATEGIES FOR MITIGATION AND SUPPRESSION (Mar. 26, 

-COVID19-26-03-gida/2020-college/medicine/mrc-https://www.imperial.ac.uk/media/imperial ,)2020

12.pdf-Report .  
Ynet (23.1.2020 )ענבר טויזר "משרד הבריאות: הנחיות לטיפול בחשד לנושאי 'הנגיף הסיני'"  15

5664783,00.html-https://www.Ynet.co.il/articles/0,7340,L . 
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( )הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית( )הוראת שעה(, 2019הנגיף. ראו למשל: צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש 
 .526, ק"ת 2020-"ףהתש

משרד ; 692 ת", ק2020-(, התש"ף6הוראת שעה( )תיקון מס' )צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית(  18
( 4.3.2020הודעת דוברות "הרחבת הנחיות בנושא ההתגוננות מפני נגיף הקורונה" )הבריאות 

https://www.gov.il/he/departments/news/04032020_7 :צעדים  11. ראו גם: רוני לינדר "הנחיות משרד הבריאות
 . TheMarker (4.3.2020 )https://www.themarker.com/news/1.8629414להתגוננות מפני וירוס הקורונה" 

https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium.highlight-1.8735285
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-03-26-COVID19-Report-12.pdf
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-03-26-COVID19-Report-12.pdf
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5664783,00.html
https://www.gov.il/he/departments/news/04032020_7
https://www.themarker.com/news/1.8629414


החלו בתי החולים להיערך לאשפוז חולי  ה בעתב 19זרחים שנחשדו בהפרת בידוד.א

מיוחדות שנועדו  קלפיותהוצבו  ,במרץ 2שנערכו ביום  ,23-הובבחירות לכנסת  20הקורונה,

במרץ הורחבה תחולתן של הנחיות הבידוד לבאים  9ביום  21לאפשר הצבעה לשוהים בבידוד.

כעבור ימים אחדים הוחמרו איסורי ההתקהלות עד לתקרת  22מכלל מדינות העולם.

הומלץ לציבור להימנע מהגעה לבתי  ,נאסרו ביקורים בבתי אבות ,איש 100התכנסות של 

במרץ הושבתה מערכת  12ביום  23חולים והומלץ למעסיקים לשקול מעבר לעבודה מהבית.

נוסף על  24הפכה גורפת.החינוך למעט חריגים, וכעבור יומיים בוטלו החריגים וההשבתה 

כך, הוחמרו אף יותר איסורי ההתקהלות ונאסרה התקהלות של למעלה מעשרה אנשים, 

  25תוך סגירת מקומות הבילוי והפנאי.

 16סגר. ביום , כהמשך ישיר להחרפת הצעדים בסוף השלב הראשון, הוטל ה  בשלב השני

בהם התפשט הנגיף, המגזר הציבורי עבר לעבודה שבמרץ הוטל סגר מקומי על מקומות 

ביום  26.70%במתכונת חירום והמגזר הפרטי הונחה לעבור למתכונת פעילות מצומצמת של 

במרץ הורה משרד הבריאות להימנע מיציאה מהבית למעט במצבים הכרחיים, וכן  19

במרץ  25ביום  27ים וכיוצא באלה.ה להימנע מיציאה לפארקים, לגינות משחקים, לחוף

 100הוחמרו האיסורים עוד יותר ונכנסו לתוקף תקנות המתירות יציאה למרחק של עד 

מטרים מהבית, ואף זאת לזמנים קצרים בלבד. כמו כן, צומצמה מאוד התחבורה הציבורית, 

הוטלה על מעסיקים חובה למדוד את החום של העובדים בכניסה למקום העבודה ואושרו 

                                                           
( 8.3.2020) משטרת ישראל"היערכות ופעילות משטרת ישראל למניעת התפשטות נגיף הקורונה בישראל"  19

19_coronavirus_deployment-ents/news/police_covidhttps://www.gov.il/he/departm. 
עובדיה "קורונה בישראל: עדכונים שוטפים, בית החולים רמב"ם יקים מתחם -ראו עידו אפרתי, לי ירון ושירה קדרי 20

https://www.haaretz.co.il/news/health/LIVE-( 27.2.2020) הארץבידוד נוסף לחולי קורונה" 
1.8595080#7010065966. 

הוראות הבחירות לכנסת )סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי חולים( )קלפיות מותאמות לבוחרים בבידוד  21
"הודעה לציבור לקראת יום אות משרד הברי; 680, ק"ת 2020-תש"ףהבית בשל נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(, 

 .https://www.gov.il/he/departments/news/01032020_4( 1.3.2020הודעת דוברות הבחירות" )
 ת"ק, 2020-( התש"ף8)תיקון מס'  צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( 22

( 9.3.2020הודעת דוברות משרד הבריאות מבקש להבהיר" ) –"קורונה משרד הבריאות ; 724
https://www.gov.il/he/departments/news/09032020_19 . 

( 11.3.2020הודעת דוברות לאוכלוסייה" ) "הנחיות חדשותמשרד הבריאות  23
https://www.gov.il/he/departments/news/11032020_21חיימוביץ' "ראש הממשלה -. ראו גם טל שניידר ומיכל רז

 (11.3.2020) גלובס איש" 100-נתניהו: מגבילים התקהלויות במקומות סגורים ל
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001321500. 

 .738, ק"ת 2020-צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( )הוראת שעה(, התש"ף 24
 ת"ק, 2020-(, התש"ף10צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( )תיקון מס'  25

762. 
-ותיקוניו שבתקנות שעת חירום )שירות עבודה בשעת 86, ס"ח 1967-תשכ"זהחירום, -חוק שירות עבודה בשעת 26

קובוביץ ועידו אפרתי "נתניהו: המגזר הציבורי יעבור  ראו גם נעה לנדאו, יניב. 746, ק"ת 2020-חירום(, התש"ף
https://www.haaretz.co.il/health/corona/LIVE-( 16.3.2020) הארץלמתכונת חירום, לא יוטל סגר כללי" 

1.8678378. 
ראו גם עידו אפרתי ויהושע . 812 ת"ק, 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  27

 הארץ)ג'וש( בריינר "הנחיות משרד הבריאות: יציאה מהבית רק במקרים הכרחיים, יש להימנע מאירוח משפחה" 
(17.3.2020 )https://www.haaretz.co.il/health/corona/1.8683102. 

https://www.gov.il/he/departments/news/police_covid-19_coronavirus_deployment
https://www.haaretz.co.il/news/health/LIVE-1.8595080#7010065966
https://www.haaretz.co.il/news/health/LIVE-1.8595080#7010065966
https://www.haaretz.co.il/news/health/LIVE-1.8595080#7010065966
https://www.gov.il/he/departments/news/01032020_4
https://www.gov.il/he/departments/news/09032020_19
https://www.gov.il/he/departments/news/11032020_21
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001321500
https://www.haaretz.co.il/health/corona/LIVE-1.8678378
https://www.haaretz.co.il/health/corona/LIVE-1.8678378
https://www.haaretz.co.il/health/corona/LIVE-1.8678378
https://www.haaretz.co.il/health/corona/1.8683102


במרץ נאסרו כליל תפילות במניין וכן חתונות,  31ביום  28וחים בלבד.תפילות בשטחים פת

יום אף המליץ מנכ"ל משרד הבריאות על עטיית מסכות פנים אותו ב 29אף בשטחים פתוחים.

כחלק מהמאמצים שנלוו להטלת  30באפריל. 2המלצה שהפכה להוראה מחייבת ביום  –

טחון הכללי )השב"כ( יירות הבאת ש, ומאוחר יותר הכנסת ,הממשלה אף הסמיכו סגרה  

ם של חולי קורונה ומי שנמצאו יקומטכנולוגיות שבידיו כדי לאכן את מהלהשתמש ביכולות 

  31בסמוך להם, ולהורות לאחרונים להיכנס לבידוד.

באפריל. נוכח  15-ל 8שנחוג בין הימים  ,ציון דרך משמעותי בשלב הסגר היה חג הפסח

החג הוחמרו התקנות ונאכפו ביתר שאת: הוכרז עוצר  החשש מהפרת ההנחיות בשל אירועי

כללי החל מערב ליל הסדר ועד למחרתו, שבמסגרתו נאסרה כליל יציאת אזרחים מבתיהם 

אזרחים רבים,  32והוגבלה התנועה בין יישובים החל מערב ליל הסדר ועד יומיים לאחריו.

, ננקטו פחות בעיקר מבוגרים, נאלצו לחגוג את החג בגפם. צעדים דומים, גם אם חמורים

באפריל, נאסרה ההגעה  28במועדים נוספים שחלו בתקופה זו: ביום הזיכרון, שחל ביום 

למעט לצרכים מיוחדים. ביום העצמאות, שחל  ,לבתי העלמין ובכלל היציאה מהבתים

  33ל סגר כללי במתכונת ליל הסדר.למחרת היום, הוט

באפריל החלו להקל  19אחר היציאה מהסגר. ביום להוא השלב ש השלב השלישי

במגבלות החלות על הציבור: הותרה פתיחת עסקים רבים בכפוף לעמידה בתנאים שונים 

ממצבת  30%-מקומות עבודה הורשו לשוב ולפעול במתכונת מצומצמת של כ ,התו הסגול"(")

בסוף חודש אפריל נכנסו לתוקף  34הותרו תפילות בשטחים פתוחים ועוד. ,כוח האדם

פתיחת חנויות  ,פתיחה של מכוני יופי וקוסמטיקהל יחסבבהדרגה הקלות נוספות, לרבות 

ביטול הגבלות על  ,היתר לקיים חתונות בהיקף מצומצם ,רחוב ומרכזי מסחר פתוחים

                                                           
 .870ת "ק ,2020-הגבלת פעילות( )תיקון(, התש"ף –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  28
 .974ת "ק ,2020-(, התש"ף2הגבלת פעילות( )תיקון מס'  –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  29
 , ק"ת2020-(, התש"ף13צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית הוראות שונות( )הוראת שעה( )תיקון מס'  30

 הארץ. ראו גם יהושע )ג'וש( בריינר "משרד הבריאות הורה לעטות מסכות מהיום. "הארץ" מסביר מה זה אומר" 1056
(11.4.2020 )1.8758960-https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium. 

תחילה בוצע המהלך על ידי מתן הסמכה מהממשלה: תקנות שעת חירום )הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע  31
; הודעה על הסמכת שירות הביטחון 782 ק"ת, 2020-תש"ףהבמאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, 

. לאחר מכן, ובעקבות 5394, י"פ 2020-תש"ףההכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש, 
(, שבו הורה בית המשפט לקבוע את ההסמכה בחקיקה ראשית, 26.4.2020 נבו)בן מאיר נ' ראש הממשלה  2109/20בג"ץ 

שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש  הדבר אכן נעשה בחוק הסמכת
 .166, ס"ח 2020-תש"ףה)הוראת שעה(, 

; תקנות שעת 1062ק"ת , 2020-(, התש"ף3הגבלת פעילות( )תיקון מס'  –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  32
 .1092 , ק"ת2020-( )תיקון(, התש"ף3הגבלת פעילות( )תיקון מס'  –חירום )נגיף הקורונה החדש 

; תקנות שעת 1200, ק"ת 2020-(, התש"ף6הגבלת פעילות( )תיקון מס'  –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  33
 .1270 , ק"ת2020-קון(, התש"ף( )תי6הגבלת פעילות( )תיקון מס'  –חירום )נגיף הקורונה החדש 

 .1170, ק"ת 2020-(, התש"ף5הגבלת פעילות( )תיקון מס'  –שעת חירום )נגיף הקורונה החדש תקנות  34

https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium-1.8758960


להיפתח מוסדות החינוך, הותרו  בראשית מאי החלו 35פעילויות ספורטיביות ועוד.

החובה לעטות מסכות במרחבים  36איש בשטחים פתוחים וכיוצא בזה. 50התקהלויות של עד 

 ציבוריים וההנחיה לשמירת מרחק של שני מטרים נותרו בעינן. 

הצביעו הבדיקות  2020מספר החולים לעלות, ובסוף חודש מאי  החל לאחר מכן זמן קצר

ד של ולאחר שבועות של מספרים נמוכים מא 37של משרד הבריאות על התפתחות של גל שני.

 115תועדו כבר  2020במאי  29חולים חדשים ביום, ביום  20-כחולים חדשים מאומתים, 

 2020ביוני  20ודש יוני, וביום חולים חדשים. מגמת הגידול נמשכה באופן מהיר לאורך ח

 38ידע הלאומי למערכה בקורונה באופן רשמי שהמדינה נכנסה לגל שני.מהכריז מרכז ה

 ,הגבלות התקהלות , לרבותחודשו הגבלות מסוימות למרות הכרזה זו, רק בחודש אוגוסט

החליטה  2020בספטמבר  13ביום  39מקומות בילוי. ם שלסגירתו אירועי תרבותשל ביטול 

משך יבספטמבר, ערב ראש השנה העברית, ולה 18-שנועד להתחיל ב 40,הממשלה על סגר שני

 לכל אורכם של חגי תשרי. 

תון היה מ – בייחוד בראשיתו – גל הראשון, הסגר שניל בתגובהבהשוואה לסגר שהוטל 

, תפילות הותרו 30%. במתכונתו המקורית הותרה העבודה במגזר הפרטי בהיקף של למדי

מספר המשתתפים בהן( והתחבורה הציבורית הוסיפה לפעול,  ה שלהגבלבבתי כנסת ) בתוך

סגן שר הבריאות, יואב קיש, אף הודה כי סגר כזה אינו צפוי  41אם כי באורח מצומצם.

ואכן, זמן קצר לאחר מכן חלחלה הבנה זו לגורמים  42.ניכרתלהפחית את התחלואה במידה 

שהיו מחמירות בהרבה: נסגרו  ,לתוקף תקנות חדשותספטמבר נכנסו ב 25יום נוספים, וב

                                                           
-(, התש"ף7הגבלת פעילות( )תיקון מס'  –התהליך היה הדרגתי. תחילתו בתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  35

(, 8הגבלת פעילות( )תיקון מס'  –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש , וזמן קצר לאחריהן באו 1236, ק"ת 2020
 . 1250, ק"ת 2020-התש"ף

; תקנות שעת 1304, ק"ת 2020-(, התש"ף10הגבלת פעילות( )תיקון מס'  –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  36
 .1336, ק"ת 2020-(, התש"ף11)תיקון מס'  הגבלת פעילות( –חירום )נגיף הקורונה החדש 

 יםמושפע םשכן ה ,בצורה מדויקת את היקפי המגפה יםמשקפ אינםיש להדגיש שנתוני תוצאות בדיקות קורונה  37
 עריכת הבדיקות.  של מדיניותהמ
ישראל נכנסת בימים אלה ל"גל שני", המחייב נקיטת צעדים נחושים  מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה 38

( 20.6.2020 127מסמך מספר ) השלכותיוומידיים לצמצום 
impact-wave-second-n127-https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report( . :ישראל להלן

 .(נכנסת לגל השני
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת ל 2-15ס'  ראו, לדוגמה: 39

 . 1938, ק"ת 2020-תש"ףהפעילות(, 
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת השהייה  ראוההגבלות,  לפירוט 40

 .2770, ק"ת 2020-במרחב הציבורי והגבלת פעילות(, התש"ף
(, הגבלת פעילות והוראות נוספות( )שעה)הוראת  החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות תקנות 41
 .8766, ק"ת 2020-"ףתשה
( 16.9.2020) הארץ"סגן שר הבריאות קיש: אי אפשר לצפות לירידה דרמטית בתחלואה כתוצאה מהסגר"  42

1.9160262-https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium . 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n127-second-wave-impact
https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium-1.9160262


 1,000כלל מקומות העבודה )למעט החיוניים( ובתי הכנסת, וכן הותרו הפגנות רק במרחק 

   43מטרים ממקום המגורים.

 ,אולםו 44בשיעורי התחלואה.של ממש בחודש אוקטובר ירידה  נרשמההסגר בעקבות 

בהדרגה ובהתאם לרמות הפעם הסגר תבוצע כחלק מלקחי הגל הראשון הוחלט כי היציאה מ

כמה כנית זו יושמה בפועל, אם כי היו ותככלל,  45התחלואה שתימדדנה בנקודות זמן שונות.

במהלך שלב זה אף הופעל פיילוט  46החלטות על הקדמת הקלות וקיצור שלבים במתווה.

וכן הותרה הפעלתם של עסקי התיירות בים המלח  47להפעלת קניונים ועסקים נוספים,

  48ובאילת במתווה של "איים ירוקים".

למשך תקופה לא ארוכה, ובעיקר בשלביו המוקדמים והמתונים של מתווה היציאה 

עלייה התחדשה ה ההקלותעם התקדמות  ,אולםו 49ירידה בתחלואה. המהסגר, אכן נרשמ

מתון, אך מטבע הדברים הוא הלך והתגבר  בתחלואה. בתחילה היה קצב העלייה בתחלואה

כך הגיעה ישראל לסוף חודש דצמבר עם רמות תחלואה גבוהות ביותר,  50.הזמן בהמשך

ובשלב זה הכריזה הממשלה על כניסה לסגר שלישי, שעודנו בתוקף במועד כתיבת שורות 

סגר לדומה יותר מצטייר כנוקשה פחות מהסגר הראשון וכ סגר זה 51(.1202ינואר אלה )

 השני. מכל מקום, על ממדיו המלאים של אירוע זה עוד קשה לעמוד בנקודת הזמן הנוכחית.  

 

                                                           
הגבלת השהייה במרחב הציבורי להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )תקנות סמכויות מיוחדות  43

; חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 46, ק"ת 2020-( )תיקון(, התשפ"אוהגבלת פעילות
 .38, ס"ח 2020-(, התשפ"א2שעה( )תיקון מס' 

( 8.10.2020) גלובסה יורדת )עם כוכבית אחת גדולה(" סימנים שהסגר עובד והתחלוא 4אשכנזי " שני 44
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001344934. 

( 11.10.2020) גלובסהבריאות מציג אסטרטגיית יציאה מהסגר בתשעה שלבים"  ד"משר אשכנזי שני 45
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001345277 ,'יחל השלב  1.11.20; "קבינט הקורונה: ביום א

( 30.10.2020)הודעת דוברות  הבריאות משרדהשני בתוכנית היציאה" 
01-https://www.gov.il/he/departments/news/30102020. 

Ynet (1.11.2020 ). היומן מלא" נועהתגעג: נפתחו"הצימרים  לוקש אלכסנדרה 46
https://www.ynet.co.il/vacation/flights/article/SJrk1Zh00P. 

 הארץקניונים ושבעה מוזיאונים ייפתחו לשבוע מיום שישי"  15לנדאו "קבינט הקורונה אישר: שווקים,  נעה 47
(26.11.2020 )aretz.co.il/health/corona/1.9329288https://www.ha. 

; 58"ח ס, 2020-"אהתשפ(, 3' מס( )תיקון שעה)הוראת  החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות חוק 48
( 16.11.2020) הבריאות משרדתיירות מיוחד"  כאיזור"חוק 'איים ירוקים': אילת וים המלח הוגדרו 

 zone-green-corona-deadsea-https://www.gov.il/he/departments/news/eilat. 
 (2.11.2020) תמונת מצב יומיתמרכז השליטה הלאומי למאבק בקורונה : למשל, ראו 49
-report-report_daily-20201102/he/daily-report-https://www.gov.il/BlobFolder/reports/daily

pdf.20201102 . 
( 18.11.2020) מיתתמונת מצב יומרכז השליטה הלאומי למאבק בקורונה , למשל: ראו 50
-report-report_daily-20201118/he/daily-report-https://www.gov.il/BlobFolder/reports/daily

pdf.20201118 (815 ;)תמונת מצב יומית מרכז השליטה הלאומי למאבק בקורונה חולים מאומתים חדשים 
(25.12.2020 )-report-report_daily-201225/he/daily20-report-https://www.gov.il/BlobFolder/reports/daily

pdf.20201225 (3,958 שיםחולים מאומתים חד.) 
והוראות נוספות(  פעילות( )הגבלת שעה)הוראת  החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות תקנות 51

 .1062"ת ק, 2020-(, התשפ"א21)תיקון מס' 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001344934
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001345277
https://www.gov.il/he/departments/news/30102020-01
https://www.ynet.co.il/vacation/flights/article/SJrk1Zh00P
https://www.haaretz.co.il/health/corona/1.9329288
https://www.gov.il/he/departments/news/eilat-deadsea-corona-green-zone
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/daily-report-20201102/he/daily-report_daily-report-20201102.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/daily-report-20201102/he/daily-report_daily-report-20201102.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/daily-report-20201118/he/daily-report_daily-report-20201118.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/daily-report-20201118/he/daily-report_daily-report-20201118.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/daily-report-20201225/he/daily-report_daily-report-20201225.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/daily-report-20201225/he/daily-report_daily-report-20201225.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/daily-report-20201225/he/daily-report_daily-report-20201225.pdf


 קידום הציות לכללי הריחוק החברתי: ניתוח התנהגותיב. 

חן את התרומה האפשרית של תובנות מתחום הכלכלה ההתנהגותית לעידוד ובחלק זה 

ראה, נכפי שקבעה המדינה. שהאוכלוסייה להתנהג באופן התואם את יעדי המדיניות 

תגובה המשפטית לתופעה מסוכנת ורחבת היקף מלא תפקיד מרכזי ביכולים ל אינםים הינד

זאת  המדינה. של המדיניותיעדי  של םמיכולים לתרום לקידו הםכדוגמת פנדמיה. עם זאת, 

 יכולות לסייע בעיצוב מדיניות אכיפה אפקטיבית, שתגביר את תובנות התנהגותיותועוד, 

  הנטייה של הציבור לציית לחוק.

 

 התגובה המשפטית למגפת הקורונהים במסגרת הינדמקומם הראוי של . 1

בסנקציות.  ותציוויים הם הוראות לבצע מעשים או להימנע מעשיית מעשים המגוב

קצרה היריעה מלפרט את כל הדוגמאות לציוויים בתחומים כדוגמת בטיחות בדרכים, 

ים, לעומת זאת, משמרים את חופש הבחירה של הינדיה ועוד. יחוזים צרכניים, תעסוקה, בנ

פים קלות" את מקבלי ההחלטות לכיוון וח"דהבכלים התנהגותיים  משתמשיםאך  ,אנשים

כך, למשל, קביעת ברירת מחדל המשקפת בחירה  52ל הרגולטור.הרצוי מנקודת הראות ש

הבחירה  יכולתמחדל משמרת את הברירת  ,מצד אחד 53אפקטיבי. הינדרצויה יכולה לשמש 

ברירת שלא לסטות ממחקרים רבים מלמדים שאנשים נוטים  האחר,צד המ ;של פרטים

  המחדל, וכך מושגת השפעה על בחירות הפרטים.

 54ים לפופולריות רבה בעולם.הינדרגולציה המבוססת על  זכתה בשנים האחרונות

רגולציה פיננסית,  כדוגמתים בתחומים הינדמדינות רבות החלו להשתמש באופן נרחב ב

" הינדתשלומי מיסים. מדיניות זו מקודמת לעיתים קרובות על ידי "יחידות ו בריאות, חינוך

ים כאמצעי רגולציה. הינדשימוש בגובר הגם בישראל  55ייעודיות שהוקמו במיוחד לצורך כך.

"במשרדי הממשלה התאהבו בשנים האחרונות באפשרות  ,םיעל פי דיווחים עיתונאי

                                                           
תיילר וקאס ה' ריצ'רד  ראולקוח מן התרגום לעברית של ספרם של תיילר וסנסטיין.  "דחיפות קלות"המונח  52

ים" תיתכנה משמעויות שונות. הינדיש לציין שלמושג " (.2020עופר קובר מתרגם, ) Nudge דחיפות קלותסאנסטיין 
שאינו המבוסס על תובנות התנהגותיות במאמר זה אנו משתמשים בו במשמעות רחבה במיוחד, הכוללת כל אמצעי 

 מלווה בסנקציות משפטיות או באיום בהן.
 . ,CIS302 Do Defaults Save Lives?, Eric J. Johnson & Daniel Goldstein. (2003) 1338ראו, למשל:  53
 . OLICYPUBLIC POUNDATIONS OF FEHAVIORAL BHE T (Eldar Shafir ed., 2013) ראו 54
EHAVIORAL BGE OF AOVERNMENT IN THE G :NFLUENCEITHICS OF EHE T ,UNSTEINS R.ASS C ראו 55

SCIENCE (2016); David Halpern & Michael Sanders, Nudging by Government: Progress, Impact, and 

Lessons Learned, 2 BEHAV. SCI. & POL’Y 53 (2016). 



להשתמש באמצעים פסיכולוגיים פשוטים וזולים כדי להשפיע על התנהגות של הציבור, 

קונקרטית לכך היא  הדוגמ 56באופן שיביא חיסכון משמעותי מאוד במשאבים למדינה".

הדוגלים  57ורמה בתחום סימון המזון, שתוכננה בעיקרה על בסיס הארות התנהגותיות.הרפ

ים מצביעים על כך שהם פוגעים פחות מציוויים בחירות של פרטים, הינדבשימוש נרחב ב

השימוש בהם זול למדי משום שאינם מצריכים מערכת אכיפה, ובמקרים רבים הם 

 58תועלת.-אטרקטיביים במונחי עלות

שקלו לבסס את התגובה המשפטית שלהן למגפה על כלים  אחדות, מדינות זהעל רקע 

שאימצה גישה יחסית מתירנית כלפי המגפה,  ,שוודיהבולטת לכך היא  האלה. דוגמ

ציוויים ולא העדיפו להשתמש בעם זאת, רוב המדינות  59ים.הינדהמבוססת, בין היתר, על 

גרו, התכנסויות נאסרו והגבלות סקטורים נרחבים של הכלכלה נסים: הינדלהסתפק ב

  60תנועה נאכפו בקפדנות.

, תכנון ראשית. יםהינדואכן, סביר להניח שבהקשר של מגפה נרחבת אין להסתפק ב

קבלת ההחלטות  ה שלבסביב תעל התנהגות אנושי מהותיים אפקטיביים דורש ידע הינד

אופייה נוכח . ידע כזה נצבר לאורך השנים בהקשרים רבים, אך הינדה מושאהקונקרטית 

לחוקרים התנהגותיים לא היה  ,הייחודי וחסר התקדים )לפחות בעת המודרנית( של המגפה

 .באופן מיידי לתכנן כלים רגולטוריים מספקים כדידי מידע 

הניח ים פוטנציאליים, יש להינד, אף אם חוקרים התנהגותיים יכלו להצביע על שנית

מספיק למגפה. בפועל, כאשר חוקרים  אפקטיבי ים אלה לא יכלו לספק מענההינדש

בהתנהגות של פרטים, פירוש הדבר  מובהקוביל לשינוי סטטיסטי מ הינדמצביעים על כך ש

באופן שמאפשר להסיק ששינוי  ,הינדהוא שחלק מספיק מן האוכלוסייה הושפע על ידי ה

, שהוא הינדההשפעה של ה גודלעל  מעידההתנהגות איננו תוצאה אקראית. נתון זה איננו 

 100לעיתים קרובות צנוע למדי. סקירת מחקר עדכנית אשר בחנה את גודל האפקט של 

                                                           
אוצר יבדוק את ההתקשרות עם דן אריאלי בעקבות תלונה של משרד ה"בעקבות תלונה:  ברקת רםעמי ראו 56

 . https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001313792 ( 6.1.2020) גלובס "האוניברסיטה העברית
 .376, ק"ת 2017–תקנות הגנה על בריאות הציבור )מזון( )סימון תזונתי( התשע"ח 57
OLITICS OF PHE T ?UDGENHY W ,UNSTEINS R.ASS C ;9 ה"ש לעיל ,UNSTEINS &HALER Tראו, למשל,  58

LIBERTARIAN PATERNALISM (2014).  
 ,Containment Strategy in Perspective-s COVID’Nudges Against Pandemics: SwedenJon Pierre 19 , ראו 59

39 POL'Y & SOC'Y. 478 (2020).  
 .40-41, בעמ' 8, לעיל ה"ש Teichman & Underhillראו  60

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001313792
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001313792


יש להניח שנתון זה מוטה כלפי מעלה, שכן הסקירה  61.21%ים תיעדה גודל אפקט של הינד

בהם שתבססה על מחקרים שפורסמו בכתבי מדעיים, ואלה נוטים לקבל לפרסום מחקרים ה

שינוי התנהגות של חלק מן האוכלוסייה בעלות  רביםהגם שבמצבים  62תועד אפקט כלשהו.

דראסטי שינוי מכוונים להשגת אינם ים מעצם טבעם הינדמהלך רצוי ומבורך,  הואנמוכה 

, ציווייםמנגד,  .כנדרש למול מגפה קטלניתבהתנהגות של כלל האוכלוסייה )או קרוב לכך(, 

להביא לשינוי  יכולים, נאכפים באופן אפקטיבי ומגובים בענישה משמעותיתהם כל עוד

 בהתנהגות של מרבית האוכלוסייה. 

לשיקול זה יש משקל מיוחד כאשר מטרת הרגולציה איננה לשפר את בחירותיהם 

חלטותיהם של אנשים בעניינים הנוגעים רק או בעיקר לעצמם, כגון עידוד תזונה בריאה וה

או חיסכון לפנסיה, אלא להשפיע על רווחתם של אנשים אחרים. במקרה של מגפת הקורונה, 

הידבקות במחלה פוגעת לא רק במי שנדבקו, אלא גם בכל אלה העלולים להידבק מהם 

אף לעומס שתוספת נדבקים מטילה על מערכת  63דבקה.ובאנשים נוספים במורד שרשרת הה

, יש אותו או אף חצתה סף הקריסהלהבריאות, שבמקומות ובתקופות מסוימים התקרבה 

גדולות להחלטות של פרטים יש החצנות שליליות  כאשרכמובן השפעה על כלל האוכלוסייה. 

הללו, אינם עלויות ההפנמת מבלי לגרום ל ,את חופש הבחירה יםמשמרה אמצעים, מאוד

 .מספיקים

 ים, לשימוש בציוויים, במיוחד ציוויים רדיקליים המשנים אורחות חיים בסיסילבסוף

מטרת אם  64מן היסוד, יש ערך אקספרסיבי עצמאי העשוי לקדם את יעד המדיניות הרצוי.

א לשנות התנהגות מן הקצה אל הקצה במהירות, הרי שעליה לשלוח מסר לציבור יהמדינה ה

החיים אינם עומדים להימשך כרגיל. בהקשר זה, דומה שלסגר אשר הונהג כי המצב חריג וש

הנגיף, היה תפקיד  תפשטותבשלב הראשון של המגפה, מעבר למעלותיו במניעה של ה

                                                           
61 How Effective is Nudging? A Quantitative Review on the Dennis Hummel & Alexander Maedche, 

Effect Sizes and Limits of Empirical Nudging Studies, 80 J. BEHAV. & EXPERIMENTAL ECON. 47, 48, 53 

(2019). 
 ,RCTs to Stefano DellaVigna & Elizabeth Linos ראוים, הינדלדיווח על אפקט קטן יותר ביישומי שדה של  62

(Nat’l Bureau of Econ. Rsch., Working Paper Scale: Comprehensive Evidence from Two Nudge Units, 
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מה שהיה איננו מה שיהיה והמגפה הולידה מציאות חדשה. לפיו בהעברת מסר לציבור, ש

נדרש שינוי לפיו מסר ברור ש ביטאולם כולו המראות של רחובות שוממים בארץ ובעו

   65בהתנהגות.

. בפרט, יש שני יםהינדבשימוש כליל את ה יםשולל השיקולים המתוארים אינםעם זאת, 

, ולו חלקי, תחליף לשמשים עשויים הינד, ראשיתלהועיל.  יםיכול כלים אלהמצבים שבהם 

יש מגבלה משפטית או פוליטית המונעת שימוש בציוויים. אם, למשל, יש  כאשרים, ילצוו

להטיל הגבלות ממשיות על חופש ההפגנה, ניתן לפחות לעודד  או פוליטית מניעה חוקתית

ים עשויים הינד, שניתים. הינדאנשים להפגין באופן הממזער את סכנת ההדבקה באמצעות 

נשען על  אינולקדם ציות וולונטרי לציוויים, שיכולים  הםלציוויים.  משליםלהיות אמצעי 

לעודד אנשים לשלם מיסים  כדיים הינד. כפי שמדינות משתמשות בותאיום בסנקצי

ים הינד, כך המדינה יכולה להסתייע בבסנקציותשחובות אלה מגובות  אף על פי 66וקנסות,

 ובתובנות התנהגותיות כדי להגביר את הציות לציוויים הנוגעים למגפה. 

  

 בישראל למול המגפההשימוש בתובנות התנהגותיות . 2

למגפת  תהמשפטיהתגובה ים במסגרת הינדעיונית של המקום הראוי של הבחינה ה על רקע

הקורונה, חלק זה יסקור את השילוב של תובנות התנהגותיות במסגרת עיצוב המדיניות 

, ומלכתחילה יםהינדבין , ישראל לא התחבטה בדילמה בין ציוויים לכמתואר לעילבישראל. 

בתובנות  השתמשובהם ש ההקשריםאת  להלן נמפה 67ציוויים.בבעיקר השתמשה 

מגפה עם ה ההתמודדותבהם ניתן היה לשפר את ואת אלה ש, באורח מושכל התנהגותיות

 באמצעות תובנות התנהגותיות.

  

  קבלת ההחלטות והסברהה של סביבהעיצוב  )א(
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)מומלץ "לשקול מחדש את ההקלות  4בעמ'  ,38, לעיל ה"ש נכנסת לגל השניישראל  ראוקבלת ההחלטות בישראל. 

 עליהן הוחלט בימים האחרונים, הן מבחינת השלכותיהן על התחלואה והן מבחינת המסר שהן משדרות לציבור"(.
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 Ori Heffetz, Ted O’Donoghue & Henry S. Schneider, Forgettingבתחום של תשלום מיסים(;  הינד) (2015) 91

and Heterogeneity in Task Delay: Evidence from New York City Parking-Ticket Recipients (Nat’l Bureau 

 https://www.nber.org/papers/w23012 ,rking Paper No. 23012, 2016)of Econ. Research, Wo (בתחום  הינד
 תשלום קנסות(.

 ראו לעיל חלק א.  67
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סביבת קבלת ההחלטות באופן של ים נוגעת לעיצוב הינדקטגוריה ראשונית ובסיסית של 

מצויה בסימון מקומות בהקשר של מגפת הקורונה בולטת  ה. דוגממעודד בחירות מסוימותה

. נד ששימש תחליף לחקיקה מחייבת בתחוםיה – עמידה במרחב הציבורי במקומות צפופים

 מטרים שני בתי עסק מחויבים לסמן מקומות עמידה במרחק של ,על פי תקנות שעת חירום

 68כניסות לקניון או נקודות התשלום בחנות. , כמובאזורים המועדים להיות צפופים זה מזה

-לעמוד על הסימונים, וממילא אין כל סנקציה בגין אי תחוקי חובההצרכנים, אין  מבחינת

מנה באופן נרחב את המרחב הציבורי באופן דומה, עיריית תל אביב סי 69.יהםעמידה על

ריחוק  לעודד שמירה על כדי, זו מזו מטרים שניבכיכר רבין באמצעות מדבקות במרחק של 

   70.נוכח המגבלות המשפטיות הנוגעות להגבלת הפגנות בהפגנות חברתי

 הם, סימוני מרחק עשויים לעודד ריחוק חברתי בשתי דרכים. ראשית, ותסנקצי ללאאף 

השמירה על מרחק לקלה יותר, שכן הם חוסכים מאנשים את הצורך להעריך  הופכים את

בסיס לסנקציות חברתיות כאשר אנשים מפרים את  יוצרים הםמרחק באופן תמידי. שנית, 

אינם מקפידים ש למיכללי הריחוק. בהיעדר סימון ברור, פרטים עשויים להתקשות להעיר 

קע מציין את המרחק הרצוי, אנשים עשויים לשמור את המרחק הרצוי. מרגע שסימון על קר

 בטוחים יותר להעיר לאחרים.   חושל

בהם שהתערבויות בסביבת קבלת ההחלטות יכולות לקדם התנהגות רצויה אף במצבים 

קשיי אכיפה. כך, למשל, מחקרי שדה הראו שניתן  בשל מעשיהשימוש בציוויים איננו 

להגביר את תדירות רחיצת הידיים של אנשים באמצעות הצבת צילום של עיניים במקום 

רחיצת ידיים, כלים מסוג זה יכולים  לפקח עלנוכח הקושי  71שבו אנשים רוחצים את ידיהם.

 תחליף אפשרי לציוויים המגובים בעונשים. לשמש

ברה של המדינה מעצבים במידה רבה את סביבת קבלת ההחלטות ההס מסרילבסוף, 

. כלי משלים למאמצי האכיפה של ציווייםלשמש ויכולים  בה פרטים פועליםשהרחבה יותר 

                                                           
 (.תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות( ל7)7ס'  68
שם, בס'  ראוווי לכל דבר, המגובה בסנקציה במקרה של הפרה. יודוק, מנקודת הראות של בעלי העסקים מדובר בצ 69
 (.5)א()16

 אתר עיריית תל אביבשומרים על הבריאות"  –"שומרים על הדמוקרטיה  ראולתיאור מדיניות העיריה,  70
-8d5f-43c5-807c-aviv.gov.il/Pages/MainItemPage.aspx?WebID=3af57d92-https://www.tel
 2363bb9debcd&ItemId=1017-9bf1-4bba-311d-776&ListID=81e178096fd455eb2. 

 ,.EALTH H, 35 Hand Hygiene Compliance in Clinical Environments” Priming“Dominic King et alראו  71

PSYCH. 96, 99 (2016) .באופן דומה, אף פרסום מסרי הסברה בחדרי שירותים עשוי להועיל. ראו Gaby Judah et 

al., Experimental Pretesting of Hand-Washing Interventions in a Natural Setting, 99 AM. J. PUB. HEALTH 

S405, S407 (2009). 
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למשל,  72את הציות לציוויים. מסרים שיקדמויכולים לסייע בעיצוב  יםממצאים התנהגותי

על ההסברה להתמקד ( rational choice theoryתורת הבחירה הרציונלית )בעוד לפי 

ממצאים התנהגותיים  73באינטרס האישי של אנשים )כלומר להימנע מהידבקות בנגיף(,

לשמירה על שלומם של אנשים אחרים )כלומר להימנע  המתייחסיםמלמדים שמסרים 

בהקשר של מגפת  74מלהדביק בנגיף( עשויים אף הם להשפיע על קבלת ההחלטות של אנשים.

לאנשים יחסית הנגיף יוצר סיכון קטן  ככל הידוע, ,זה חשיבות רבה, שכן הקורונה לממצא

 צעירים. 

מלמדים שזיהוי של אדם  תאפקט המזוהּויתרה מכך, ממצאים התנהגותיים על 

מושפע מן ההחלטה משפיע על החלטות יותר מאשר התייחסות לציבור בלתי הקונקרטי 

ארגונים פילנטרופיים משלבים דרך קבע במאמצי ההסברה שלהם  ,על רקע זה 75מסוים.

מסתפקים בנתונים  ואינםהתייחסות לאנשים ספציפיים שייהנו מן התרומה, 

מזהים הבהקשר של מגפת הקורונה, ממצאים ראשוניים מלמדים שמסרים  76סטטיסטיים.

  77תי.לכללי הריחוק החבר הציותאת  להגביראת הנדבקים הפוטנציאליים עשויים 

 

 נורמות חברתיות ודוגמה אישית )ב(

מידת הציות של אנשים הניתוח עד כה התמקד בסביבת קבלת ההחלטות של הפרט, אך 

לציוויים מושפעת מהתפיסה שלהם בדבר הציות של אנשים אחרים. מחקרים התנהגותיים 
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נכונים לתרום לטובת הכלל על  הםכלומר  78,מלמדים שאנשים נוטים לשתף פעולה על תנאי

באופן דומה. במילים פשוטות, אנשים  יםמתנהג בתנאי שאחריםחשבון רווחתם האישית, 

אפוא . קובעי מדיניות המעוניינים לקדם ציות לחוק צריכים "פראיירים"רוצים להיות  אינם

 , כשהפרטיםלהתחזק בהדרגהלשאוף ליצור נורמה חברתית של ציות. נורמה כזו יכולה 

ידועה בהקשר הישראלי  העצמם אוכפים אותה באמצעות סנקציות בלתי פורמליות. דוגמ

ר נורמה חברתית חדשה האוכפת את עצמה מצויה ולמסע הסברה ציבורי שהצליח ליצ

 79בקמפיין נגד קטיפת פרחי בר מוגנים.

מחקרים ראשוניים מלמדים על חשיבותן של נורמות חברתיות ביחס להחלטות של 

. מחקרים אלה מראים ת הקורונהלציית לציוויים הנוגעים לריחוק חברתי בעת מגפפרטים 

המדווחת מתאם בין התפיסה של אנשים ביחס להתנהגות של אחרים לבין מידת הציות 

מאשר  גדולה יותרלנורמה של ציות לכללים יש השפעה שמראים אף מחקרים אלה  80.שלהם

  81ל הסנקציה.ודהסתברות התפיסה וג –לגורמים הרתעתיים 

אתגר פשוט, שכן היא דורשת שינוי התנהגות של כלל  אינהיצירת נורמה חברתית חדשה 

 הסגר הכללי שהונהג אחד היעדים האפשריים של 82(.הגדולהאוכלוסייה )או לפחות של רובה 

טיפול במגפה היה יצירת נורמות כאלה, שכן הסגר ערער את הנורמות של השלב השני ב

עידוד ושימור הנורמות החדשות יכול  83ת הצורך בנורמות חדשות.א וחידדהקיימות 

מדגישים בכלים חזותיים ובעזרת נתונים סטטיסטיים ציות הלהיעשות באמצעות מסרים 
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589-93 (1998). 
 והטקסט הסמוך. 64-65ראו לעיל ה"ש  83

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3582626
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הנתונים מאששים זאת, כמובן(. מסרים אלה צריכים להיות מותאמים אם נרחב לכללים )

אחרים. בה בעת, עידוד נורמות  לכל קבוצה באוכלוסייה מבחינת שפה ומאפיינים קהילתיים

להימנע  כדיהכללים, וזאת  תטיפול דיסקרטי במקרים של הפר עשוי להצריךחברתיות 

  84ממתן הד ציבורי לחריגות מן הנורמה, כפי שנעשה בחלק מן המקרים.

נדבך נוסף ביצירת נורמה חברתית הוא תפקוד ההנהגה הפוליטית והחברתית. מעמדם 

ה של נורמה חברתית תואנשי ציבור מאפשר להם לתרום ליצירהייחודי של מנהיגים 

דוגמה אישית שלילית. ספרות  בהימנעות ממתןבאמצעות דוגמה אישית חיובית, או למצער 

אנשים אשר מתוקף מעמדם החברתי : יזמי נורמותבהנורמות החברתיות דנה זה מכבר 

מנהיגים שהראו ניסויים  85.לכבד אותהר נורמה חדשה ולהניע קהלים רחבים ויכולים ליצ

בניסוי כך, למשל,  86מראים דוגמה חיובית מעודדים תרומה של אנשים למוצרים ציבוריים.ה

שדה שנערך בבוליביה ביחס לנכונות של אנשים לתרום מכספם לרכישת ספרים עבור בית 

-אישית של מנהיגים נבחרים הובילה לגידול בתרומות בשיעור של כ ההספר המקומי, דוגמ

%20.87 

ציות של הציבור ה לעשל התנהגות מנהיגים  השפעהאת ה ששויאכן אמחקרים מן העולם 

ההנהגה לא תמיד הצטיינה המגפה  במהלךלמרבה הצער,  88לכללי הריחוק החברתי.

הפוליטית בישראל במתן דוגמה אישית. נשיא המדינה ראובן ריבלין וראש הממשלה בנימין 

שר הבריאות יעקב ליצמן נחשף מפר  89בסמיכות לחג הפסח.רים הוראות ינתניהו תועדו מפ

במצבים באופן דומה, אישי ציבור רבים נתפסו  90הוראות ומשתתף בתפילה במקום סגור.

                                                           
 netY (21.8.2020) "ראש העיר לוד נלחם בקורונה עם שיימינג: "שהמשטרה תפעל"" ראו למשל רועי רובינשטיין 84
 https://www.ynet.co.il/article/H1o8CJTGD. 

. לסקירה של  ,EVR L. .OLUMC, 96 s and Social RolesNormSocial Cass R. Sunstein(1996) 929 ,903 . ראו 85
 David E. Pozen, We are all Entrepreneurs Now, 43 WAKE FOREST L. REV. 283, 305-310הספרות, ראו 

(2008). 
,Leading by Example in Public Good Games:  Michael Eichenseer ראולסקירת הממצאים האמפיריים,  86

SSRN (Sep. 4, 2019),  What do we Know?,

 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3441638. 
 .Leadership and the Voluntary Provision of Public Goods: Recalde, B. Kelsey Jack & María P ראו 87

Field Evidence from Bolivia, 122 J. PUB. ECON. 80, 92 (2015). 
Words Can Hurt: How Political Miranda & Paula Rettl, -Lucas Argentieri Mariani, Jessica Gagete ראו 88

Communication Can Change the Pace of an Epidemic, 12 COVID ECON. 104 (2020)  השפעת ההתנהגות של(
 נשיא ברזיל על הציות מצד האוכלוסיה(.

כך לא מנצחים את הקורונה"  –: נתניהו, ריבלין וליצמן מציגים 'אל תביאו הביתה את הבן'רוני לינדר " ראו 89
heMarkerT (10.4.2020 ) https://www.themarker.com/consumer/health/1.8757008. 

 akoM (2.4.2020)ענבר טויזר "עדויות חושפות: לפני שאובחן, שר הבריאות ליצמן התפלל בניגוד להנחיות"  ראו 90
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יש לציין כי ישראל איננה ייחודית בהקשר זה, והפרות דומות  91לכללים. ולא צייתשבהם 

שי ציבור ייקחו לתשומת ליבם שמנהיגים ואי אפואראוי  92העולם. רחבישל מנהיגים תועדו ב

אישית  הדוגמלפיה "שאת ההמלצה של מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה 

)עטיית מסכות, ריחוק( תהווה  בקרב מנהיגים ובכירים במשק ובכלל המערכת הציבורית

   93גורם משמעותי בתמיכה במאמצי ההסברה".

 

 אתיקה התנהגותית )ג(

סנקציות כדי להבטיח המגובות בנורמות משפטיות  של אין בעצם הקביעה והאכיפה

ציות. בעוד רמת הציות לציוויים המשפטיים שנקבעו במסגרת המאבק בהתפשטותו של נגיף 

בשלבים  ניכרת, היא פחתה במידה הראשון הסגר מהלךהקורונה הייתה גבוהה למדי ב

, או לפחות והשלישי השני יםההצלחה למנוע את הגל-חלק משמעותי מאי 94.מאוחרים יותר

פרק זה בוחן אם הארות -תת 95, מיוחס לחוסר הציות של האוכלוסייה.םלצמצם את עוצמת

 behavioralבפרט הארות מהתחום המתפתח של אתיקה התנהגותית ) –התנהגותיות 

ethics)96 –  .יכולות לתרום להבנה של מציאות זו ולהגברת הציות לכללים 

קדת בהפרות של נורמות מוסריות, חברתיות ספרות האתיקה ההתנהגותית מתמ

ם מכונים לא פעם בספרות זו, "אנשים האו, כפי ש –ומשפטיות בידי אנשים מן היישוב 

                                                           
ש עסקים יואבהשתתפות זמרים ידועים, פוליטיקאים כך, למשל, מסיבת בר מצווה המונית שנערכה בניגוד לכללים,  91

שכניסתו לארץ תוך מתן פטור מחובת בידוד אושרה באופן חריג על ידי משרד הבריאות, עוררה תהודה רבה בתקשורת 
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1.9209880-TIMELINE-https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium. 
Top Officials Around the World Keep Getting Caught Breaking Lockdown Grady, ’Siobhán O ראו 92

-https://www.washingtonpost.com/world/2020/05/06/top(May 26, 2020),  OSTPGTON ASHINW, Rules

 /rules-lockdown-breaking-caught-getting-keep-world-around-officials. 
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. אינדיקציה netY (9.6.2020) 5745256,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L" עלייה בנדבקים
המשתתפים  התבקשובו שלנכונות של אנשים שלא לציית לכלליים ניתן למצוא בסקר המכון הישראלי לדמוקרטיה 

מן  49%הניחו שכולם יצייתו לסגר.  הנשאליםמן  6%הציבור במקרה של סגר שני. רק  רמת הציות של להעריך את
תמר  להוראת הסגר. ראו ויציית אחד מן הציבורלא או אף  המשיבים סברו שרק כמחצית מן הציבור, מיעוט מן הציבור

 (19.8.2020) המכון הישראלי לדמוקרטיההרמן ואור ענבי "רוב הציבור סומך על הפרויקטור החדש" 
 https://www.idi.org.il/articles/32336. 

)חוסר הציות של הציבור להנחיות בעניין ריחוק חברתי ועטיית  2בעמ'  ,38, לעיל ה"ש ישראל נכנסת לגל השני ראו 95
 מסכות גורמים להמשך העלייה במספר הנדבקים(. 

 ,HE T in Behavioral Ethics Meets Behavioral Law and Economics,Yuval Feldmanראו באופן כללי  96

OXFORD HANDBOOK, 213 בעמ' ,5 ה"ש לעיל; YUVAL FELDMAN, THE LAW OF GOOD PEOPLE: CHALLENGING 

STATES’ ABILITY TO REGULATE HUMAN BEHAVIOR 32-57 (2018) :להלן( FELDMAN: THE LAW OF GOOD 
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ולא בהפרות הנעשות בידי מי שעיסוקם בפעילות עבריינית. מדובר בהתנהגויות  – 97טובים"

בקריטריונים על עמידה  )למשל לרשויות או לחברות ביטוח( כמו דיווחים לא מדויקים

ו"עיגול פינות" בדיווחים לרשויות  הקפדה על חוקי התנועה-המזכים בהטבות שונות, אי

 המס. אין ספק שהפרות של כללי ההתנהגות בנושא הקורונה משתייכות לקטגוריה זו. 

ממצא בסיסי של המחקר ההתנהגותי הוא שאנשים מן היישוב שואפים לחשוב על עצמם 

אנשים מוסריים ושומרי חוק, אך להימנע מנשיאה בעלות )או ולהיתפס בעיני אחרים כ

על כן, בדרך  98במלוא העלות( של ציות מלא לנורמות המוסריות, החברתיות והמשפטיות.

נורמות מוסריות ומשפטיות. תחת  ואינם מפירים בריש גליכלל, אנשים אינם מתעלמים 

לשמר את הדימוי העצמי  מידה שעדיין מאפשרת להםבזאת, הם נוטים להפר נורמות רק 

אנשים משתמשים בִמגוון מנגנונים פסיכולוגיים )על  99שלהם כאנשים הוגנים ונורמטיביים.

לים עליהם לשמור על הדימוי העצמי שלהם כאנשים מוסריים ימודעים(, המק-פי רוב לא

 חוק, גם כשהמציאות איננה לגמרי כזו.  ושומרי

, כגון חובות עשהגדול מן הציוויים מטילים  כך, למשל, בהקשר של מגפת הקורונה, חלק

 ,עטיית מסכה ונתינת הנחיות בידי מעסיקים לעובדיהם על שמירה קפדנית של כללי היגיינה

מחקרים על שיפוטים מוסריים מאמתים את האינטואיציה  100ובכלל זה שטיפת ידיים.

רמה במעשה שאנשים נוטים להבחין בין האחריות המוסרית המוטלת על מי שעובר על נו

ש אחריות רבה יותר למעשים מאשר וחנוטים ללבין מי שעובר עליה במחדל. אנשים 

על כן, אדם השוכח לעטות  101וכך הם גם שופטים את התנהגותם של אחרים. ,למחדלים

                                                           
 ,Why Good People Sometimes Do Bad Things: Motivated Reasoning and David M. Bersoffראו, למשל:  97

Max H. Bazerman, George  28 (1999); .ULLB .SYCHP .OCS & .ONALITYERSP25  ,Unethical Behavior

Loewenstein & Don A. Moore, Why Good Accountants Do Bad Audits, 80 HARV. BUS. REV. 96 (2002); 
FELDMAN: THE LAW OF GOOD PEOPLE, 96 ה"ש לעיל . 

 ,.J.77 Moral Hypocrisy: Appearing Moral to Oneself without Being So, C. Daniel Batson et al ראו  98

PERSONALITY & SOC. PSYCH. 525 (1999). 
 ,Ethics: Toward a Deeper Understanding of Behavioral Max H. Bazerman & Francesca Ginoראו  99

Moral Judgment and Dishonesty, 8 ANNU. REV. L. & SOC. SCI. 85, 93 (2012); Nina Mazar, On Amir & 

Dan Ariely, The Dishonesty of Honest People: A Theory of Self-Concept Maintenance, 45 J. MKTG 

RSCH., 633, 633 (2008). 
, 2020-תש"ףה, (13)תיקון מס'  צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( 100

הגבלת  –( לחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 4א)3 'סכה(; סמ)עטיית  1056ק"ת 
 בדים(.ו)הוראות לע 128, ס"ח 2020-תש"ףהפעילות(, 

 ,J.3  Reluctance to Vaccinate: Omission Bias and Ambiguity,Ilana Ritov & Jonathan Baron  למשל ראו 101

BEHAV. DECISION MAKING 263 (1990); Mark Spranca, Elisa Minsk & Jonathan Baron, Omission and 

Commission in Judgment and Choice, 27 J. EXPERIMENTAL SOC. PSYCH. 76 (1991); Johanna H. Kordes-

de Vaal, Intention and the Omission Bias: Omissions Perceived as Nondecisions, 93 ACTA 

PSYCHOLOGICA 161 (1996); Peter DeScioli, John Christner & Robert Kurzban, The Omission Strategy, 

22 PSYCH. SCI. 442 (2011). 



מסכה, או אינו מקפיד על שמירת מרחק בינו לבין אחרים, עשוי לחוש אחריות מוסרית 

אורח אקטיבי, כגון יוצא ממקום מגוריו בניגוד לכללי מי שעובר על איסורים במפחותה 

משום שהן עשויות להתרחש בהיסח  ,הסגר. קל יותר להתעלם מהפרות של חובות עשה

או משום שכך מתאר אותן המפר לעצמו.  ,הדעת או מתוך שכחה, ולאו דווקא בכוונת מכוון

חובות אל תעשה.  סביר אפוא להניח שהפרות של חובות עשה שכיחות יותר מההפרות של

יצהירו באורח פוזיטיבי ובכתב שאין להם חום או  עובדיםאת הדרישה ש מצדיקההבחנה זו 

קל יותר להימנע מלדווח על עובדות  102:טרם כניסתם למקום עבודתם סימפטומים אחרים

ניתן להבין מדוע חייב המחוקק אף על רקע זה  103מאשר להצהיר על עובדות שאינן נכונות.

 104התו הסגול. ו שללהצהיר על ציות לכללי פתיחת עסקים במסגרת גיבוש בעלי עסקים

ממצא אמפירי נוסף הוא שככל שנורמה מוסרית או משפטית עמומה יותר, כך קל יותר 

לאנשים לפרש התנהגויות המפירות את הנורמה לכף זכות. כך, למשל, מחקרים אחדים 

מנוגדים לנורמה משפטית או  שאלה אם מעשה או מחדל כלשהםבאשר לודאות -הראו שאי

סיכוי לספוג סנקציה ל יחסבודאות דומה -מאשר אי רבות יותר חוזית כלשהי מולידה הפרות

העמימות הנורמטיבית במקרה הראשון  105בשל התנהגות שבוודאי מפירה נורמות כאלה.

מקילה על אנשים לשכנע את עצמם שהם לא בהכרח עברו על נורמה כלשהי. נובע מכך שרמת 

משמעיות נוטה להיות גבוהה יותר מאשר לנורמות -יות לנורמות קונקרטיות וחדהצ

המנוסחות בצורת סטנדרטים עמומים. ככלל, הרגולציה שהונהגה בארץ למול הקורונה 

עולה בקנה אחד עם ממצאים אלה, וכללי ההתנהגות שנקבעו נוסחו לרוב בצורת כללים 

  106ספציפיים וברורים.

                                                           
 א(. 3)תיקון סעיף  974 , ק"ת2020-(, התש"ף2הגבלת פעילות( )תיקון מס'  -תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  102
 ,.The Surprising Costs of Silence: Asymmetric Preferences for Emma Levine et alראו, למשל,  103

Prosocial Lies of Commission and Omission, 114 J. PERSONALITY & SOC. PSYCH 29 (2018). 
based Regulation of -Honesty Pledges for the Behaviorallyer & Yuval Feldman, ’Eyal Pe ראו 104

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3615743, SSRN (June 1, 2020), Dishonesty.  ,אכן
בר פלג ) קפה ות אל תעשה, כגון האיסור על פתיחה של מסעדות ובתידווח על הפרות של חוב השלב השלישיבמהלך 

 (17.7.2020)  הארץונעה שפיגל "מרד המסעדנים: 'לא נזרוק אוכל לפח, מרגישים כמו פיונים של הממשלה'" 
1.8999803-https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premiumדומה שהדבר אירע רק אחרי שחל כרסום  (, אולם

 . לעיל, כמתואר עמוק באמון של נמעני החוק בענייניות ובתבונה של קובעי המדיניות
 ,L. N.Y.U., 84 Are All Legal Probabilities Created Equal?Yuval Feldman & Doron Teichman  ראו 105

REV. 980 (2009). 
( לתקנות שעת 6)1א3 'כי לעיתים מגבלות השפה מחייבות שימוש בסטנדרטים עמומים ככלי משלים. ראו, ס מובן 106

של אנשים במקום אחד,  צפיפותלפיו מחזיק מקום "ימנע ככל האפשר , שהגבלת פעילות( –חירום )נגיף הקורונה החדש 
 .לרבות ככל האפשר התקהלות בכניסה למקום"

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3615743
https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium-1.8999803


לריבוי ההפרות.  םחרות, דומה שאופן קביעת הנורמות דווקא תרמשתי בחינות א ,אולםו

, שעלולים מאוד מורכבים יםהממשלה כללים ספציפימצה יראשית, במקרים לא מעטים א

מחקרים התנהגותיים העלו ששימוש במערכת כללים מורכבת  107היו להוביל לחוסר ציות.

ומסועפת מאוד, לא זו בלבד שאינה תורמת להגברת הוודאות המשפטית, אלא דווקא 

מבחינה זו, מערכת כללים מסובכת דומה יותר לסטנדרטים עמומים  108מפחיתה אותה.

שורה של כללים כנית הרמזור כללה ובאופן דומה, ת מאשר למערכת כללים פשוטה וברורה.

חלים על כל אזור ואזור. בשים לב לקרבה שבין האזורים השונים, התוכנית יצרה המפורטים 

במסגרתה דין שונה עשוי לחול על עיר המגורים, עיר העבודה ש ,תמונת מצב משפטית סבוכה

אליהם נוסעים לאכול ארוחת חג משפחתית. מבוך שבה מתגוררים קרובי המשפחה שוהעיר 

 109הציות לחוק.-קל על אנשים לתרץ )לעצמם ולאחרים( את אימ משפטי זה

 אנו משערים שיש דרך נוספת שבה כללים ברורים לכאורה עלולים להיתפס כבלתישנית, 

ללי הריחוק כשונו לאורך המגפה ברורים, והיא כאשר הכללים משתנים באופן תדיר. 

באורח חוזר ונשנה ובהתראות  קביעה של הקלות והחמרותאגב החברתי לעיתים קרובות, 

, הוראה לסגור את המסעדות בוטלה פחות משעה לפני כניסתה לתוקף, הקצרות. לדוגמ

חדרי הכושר נפתחו ונסגרו בצל מחלוקת בין הממשלה לכנסת והחובה לעטות מסכות 

גם תוכן הדינים ותחולתם. ל יחסבשינויים אלה  זרעו מבוכה  110הושהתה נוכח גל חום.

 שתנה תדיר.הכנית הרמזור ואזורים גאוגרפיים לפי תהסיווג של 

של מנגנונים פסיכולוגיים כדי להצדיק הפרות של נורמות,  אנשים משתמשים בשורה

חמורה יותר כלפי עצמם וכלפי אחרים. מנגנון אחד הוא השוואת ההפרות שלהם להתנהגות 

                                                           
הסגר השני אימצה הממשלה מתווה תפילות בבתי הכנסת שכלל שורה של כללים ספציפיים  מהלךלמשל, בכך,  107

שוב ודרשו יבמספר הכניסות לבניין, שטח המבנה ורמת התחלואה בי  ,בין היתר ,אשר התחשבולהפליא, כבים מור
  .40החלטת הסגר השני, לעיל ה"ש  ראושימוש בנוסחאות מתמטיות. 

 .557-559 , בעמ'5, לעיל ה"ש EICHMANT &AMIR Z, ראו לתיאור של מחקרים בנושא זה 108
ציות להוראות: "אני מבין את החשיבות שבשמירה על -שניסח זאת אדם בתגובה לדוח שנרשם לו בגין אי כפי 109

גולדיטש, ) ההנחיות, אבל במצב שהכל מבולבל וכל יומיים ההוראות משתנות, אני מרגיש שלא מוצדק לחלק דו"חות"
מאפשר לאנשים לייחס משקל גדול יותר לכללים שאותם הם מקיימים אף ריבוי הכללים (. 94זגריזק וכרמי, לעיל ה"ש 

וצע" מבחינת הציות לכללים. מאשר לכללים שאותם הם מפירים, ואף בדרך זו לתפוס את עצמם כנמצאים "מעל לממ
 David Dunning, Judith A. Meyerowitz & Amy D. Holzberg, Ambiguity and Self-Evaluation: Theהשוו 

Role of Idiosyncratic Trait Definitions in Self-Serving Assessments of Ability, 57 J. PERSONALITY & SOC. 

PSYCH. 1082 (1989) . 
 הארץ "לאחר מרד המסעדנים: המסעדות ישארו פתוחות עד יום שלישי בבוקר" שפיגל בר פלג, נעה לנדאו ונעה ראו 110
(17.7.2020 )https://www.haaretz.co.il/health/corona/1.9000164 ועדת הקורונה " )סגירת מסעדות(; נינה פוקס

 Ynet (23.7.2020) "ו מיום ראשון ואתרי התיירות בסופי שבועאישרה: חדרי הכושר ייפתח
https://www.Ynet.co.il/article/SyTTpiIeD בגלל החום: אישור לא " )חדרי כושר(; תמר טרבלסי חדד וסיון חילאי

 .Ynet (19.5.2020) 5733029,00.html-https://www.Ynet.co.il/articles/0,7340,L "לעטות מסכות עד הסופ"ש

https://www.haaretz.co.il/health/corona/1.9000164
https://www.ynet.co.il/article/SyTTpiIeD
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5733029,00.html


מנגנון  111שמטבעה גורמת להקלה בהערכת החומרה של ההתנהגות של עצמם. ,של אחרים

לחופי הים, מניינים את עצמן גוון שחקנים בהקשר הישראלי: מסעדות השוו ִמ זה שימש 

חדרי הכושר  112שוו להפגנות נגד ראש הממשלה,ויה לרגל בראש השנה לאומן היגדולים והעל

חסר של  גנון פסיכולוגי נוסף הוא הערכתמנ 113.וכן הלאהשוו למנייני תפילה קטנים וה

מחקרים רבים הצביעו על כך שהאיסוף, הקליטה, העיבוד  114.הפרותחומרת התוצאות של 

מהאמונות  –על פי רוב באורח שאינו )או אינו לגמרי( מודע  –והזיכרון של מידע מושפעים 

כושר, אולמות מסעדות, חדרי  – כך, כל סקטור 115המוקדמות ומהאינטרסים של אנשים.

ייטה להיחשף יותר ולהעניק משקל רב יותר למידע  – צא בזהאירועים, ישיבות, מפגינים וכיו

  116באותו הסקטור. הסכנההמעמיד בספק את קיומה ומשמעותה של 

בהקשר זה, מאפיין טיפוסי של הכללים למניעת ההתפשטות של נגיף הקורונה הוא 

קשות לא עתידיות, הסתברותיות וות לעין, אהתוצאות של הפרתם אינן מיידיות וגלויש

מקל על אנשים למזער את חומרת התוצאות או אף להתעלם מהן. כך, למשל,  הדברלהוכחה. 

ש"על פי פשר למנהלת רשת חדרי כושר לטעון ִא  מקומות ההידבקותבדבר המחסור בנתונים 

גם כאשר קיימים נתונים מדעיים, קיימת סכנה  117.הנתונים אין הדבקה בחדרי הכושר"

בוועדת , בדיון ה. לדוגמאלה שנחשפים להםשהם יפורשו באופן המשרת את האינטרס של 

שבו חולקו  ,הוצג מחקר נורווגי שכלל ניסוי שדהאודות פתיחת חדרי הכושר על הקורונה 

מחדש אלפי המשתתפים באופן אקראי לקבוצה שהלכה לחדר כושר לאחר פתיחתם 

                                                           
 ,ONALITYERSP, 3 Moral Disengagement in the Perpetration of InhumanitiesAlbert Bandura &  ראו 111

SOC. PSYCH. REV. 193, 195-96(1999). 
  הארץ "המשטרה אישרה למפגינים למחות נגד האיסור להתפלל בחוץ, בתנאי שלא יתפללו" בריינר)ג'וש( יהושע  112
(17.4.2020 ) 1.8776964-https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium  תפילות(; אלכסנדרה לוקש ואדיר(

 Ynet (26.8.2020) "זוהר במתקפה חריפה: "גמזו לא מונע הפגנות ושולח מכתבים לאוקראינה ללא ידיעת רה"מ"" ינקו
 https://www.ynet.co.il/article/H1N4vKXmP  .)אומן( 

 Ynet (22.4.2020) "פתיחת איקאה עוררה סערה בממשלה ובשוק: "ביזיון ואפליה"" איתמר אייכנר ויעל פרידסון 113
 5719233,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  נעה לחנות איקאה()השוואה בין שווקים פתוחים ;

( 23.3.2020) הארץ "לא ייתכן שניתן יהיה להוציא כלב לטיול אך המקוואות יסגרו :ליצמן" לנדאו
1.8703209-https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium ות לטיולים עם חיות )השוואה בין מקווא

וף ללא מסכות: ליאור נרקיס ונסרין קדרי הופיעו פמול קהל צ" מחמד(; רועי רובינשטיין, רן בוקר ורענן בן צור
)השוואה בין אולם  Ynet (2.9.2020) https://www.ynet.co.il/article/rke05pnmv#autoplay "באירועים המוניים

 הפגנה(. בין שמחות ו
 .199, בעמ' 111, לעיל ה"ש Banduraראו, למשל,  114
 .58-61, בעמ' 5, לעיל ה"ש  EICHMANT &AMIR Z(, ראו באופן כללי confirmation biasוש )על הטיית האיש 115
למשל, המנהלת של רשת חדרי כושר גדולה קבעה שהסיכון הכרוך במחלה בהקשר של חדרי כושר איננו גדול שכן  116

פלייס: 'המתאמנים  ערן עזרן "מנכ"לית הולמס ראו ויחלימו מהר מהקורונה". –"המתאמנים אצלנו חסינים גופנית 
TheMarker (13.7.2020 )ויחלימו מהר מהקורונה'"  -אצלנו חסינים גופנית 

 1.8991441-https://www.themarker.com/markets/.premium . 
Ynet (22.7.2020 ) "'אנחנו בריאות הציבור'בעלי מכוני הכושר הפגינו ליד ביתו של אדלשטיין: " רענן בן צור 117

https://www.ynet.co.il/news/article/SkhUcy8ev . 

https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium-1.8776964
https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium-1.8776964
https://www.ynet.co.il/article/H1N4vKXmP
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5719233,00.html
https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium-1.8703209
https://www.ynet.co.il/article/rke05pnmv#autoplay
https://www.themarker.com/markets/.premium-1.8991441
https://www.ynet.co.il/news/article/SkhUcy8ev


המחקר לא זיהה שוני ברמות התחלואה בין  118ולקבוצה שנמנע ממנה ללכת לחדר כושר.

שתי הקבוצות. על בסיס ממצא זה נטען בפני הוועדה ש"אין ספק שניתן לשלוט ולפתוח את 

כל המשתתפים במחקר זוהה רק חולה  בקרבשדא עקא,  119חדרי הכושר לכל מי שמעוניין".

גורמים  אינםהמרכזית העולה ממחקר זה היא שחדרי כושר  כלומר המסקנה ,קורונה בודד

 . נדבקיםלהדבקה כאשר אין בנמצא 

לבסוף, קל להצדיק הפרה של כללים שתכליתה להיטיב עם אחרים, או לקדם ערכים 

אדם שאינו סוגר את העסק שלו, או  120מאשר הפרה אגואיסטית. יותר חברתיים חשובים,

להצדיק את הדבר בכך שעליו  אפואאינו מצמצם את פעילותו כנדרש לפי הכללים, עשוי 

באופן דומה,  121להביא אוכל לילדיו או לדאוג לעובדיו המוכרחים לפרנס את משפחותיהם.

 אותהור תהפרו 122,הפרת הגבלות הנוגעות לישיבות בצורך למנוע ביטול תורהניתן לתרץ 

  123.חדרי כושר על בסיס החשיבות של פעילות גופנית לבריאות הציבור בדבר

אין כלי יחיד שבכוחו לנטרל את כל המנגנונים הפסיכולוגיים האמורים. עם זאת, בדומה 

לנטען ביחס לבהירות הנורמה המשפטית, יש לשאוף להבהרת המצב העובדתי, כך שאנשים 

ם הממצאים ולזיהוי שרשרות ההדבקה ולפרסט זה, יתקשו לפרש אותו לפי נוחיותם. בהיב

היתרונות הנוספים של זיהוי  בצד)זאת  יש ערך בקידום הציות לחוק בצורה שקופה ואמינה

את ההסברים  ןברור ואמיבאופן כמו כן, יש להציג בפני הציבור  שרשרות ההדבקה(.

שאותן קבע  בחנות השונותההמדעיים העומדים בבסיס הכללים השונים, תוך הנמקת ה

  124המחוקק.

 

                                                           
118 19 -Facilities During the COVID Randomized Reopening of TrainingLise M. Helsingen et al., 

(June 25, 2020),  XIVREDM, Pandemic

 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.24.20138768v2.full.pdf+html.  
הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות  של 37מס'  ישיבה פרוטוקול ראו 119

 ( )דברי פרופ' איתן פרידמן(. 23.7.2020) 12, 23-הכנסת הולרעידות אדמה, 
UMH & .EHAVB .RGO, 115 , Cheating More when the Spoils are SplitScott W. Wiltermuth. ראו, למשל,  120

DECISIONS PROCESS 157 (2011); Francesca Gino, Shahar Ayal & Dan Ariely, Self-Serving Altruism? The 

Lure of Unethical Actions that Benefit Others, 93 J. ECON. BEHAV. & ORG. 285 (2013). 
)הצדקת הפרת הוראות באולם שמחות בטיעון ש"אנחנו לא עובדים  113גם רובינשטיין, בוקר ובן צור, לעיל ה"ש  ראו 121

 כבר שמונה חודשים ואין לנו מה לאכול"(.
 tYne (13.3.2020) "למרות ההחלטה להשבית לימודים: מוסדות חינוך חרדיים יפעלו כרגיל" קובי נחשוני 122

 5694086,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L. 
 .117בן צור, לעיל ה"ש  ראו 123
Giving Reasons as a Means to Enhance Zamir, Eyal Zamir & Ori Katz, -Daphna Lewinsohnראו 124

Compliance (2020) (on file with the authors). 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.24.20138768v2.full.pdf+html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5694086,00.html


 מדיניות אכיפה )ד(

בעוד הדיון עד כה התמקד בקידום ציות לציוויים באמצעות שינוי האופן שבו אנשים 

בהרתעה כללית  ,בדומה לניתוח הכלכלי הקלסי ,פרק זה יתמקד-תופסים את הפרת הצו, תת

להגביר את יכולות הכמניע המרכזי המוביל לציות לציוויים. הדיון יציג תובנות התנהגותיות 

 דרכים הדיון יבחן בפרט,. לחוק את הציות להעלותהאפקט ההרתעתי של הענישה ובכך 

השימוש בכלים  מגבלותאת ויציג  לגרום לאנשים להגדיל את הערכת הסנקציה הצפויה

 האמורים. 

הניתוח הכלכלי הסטנדרטי של מדיניות אכיפה מניח שאנשים שוקלים אם לעבור על 

תועלת: העלות הצפויה של העונש )גובה העונש כפול הסתברות -החוק לפי שיקולי עלות

בהתחשב בשנאת הסיכון של העבריין. ככלל,  ,( אל מול התועלת מביצוע העבירההענישה

קציה הצפויה לבין רמת ההתנהגות הלא רצויה בין הסנ הפוךהניתוח הכלכלי צופה יחס 

  125ורואה בהרתעה כללית כלי מרכזי לצמצום התנהגות שכזו.

העונש לבין הסתברות הענישה, שכן  חומרתשאלה ראשונית שעולה היא כיצד לאזן בין 

שני שיקולים אלה צפויים להשפיע על ההחלטה להפר את הציווי. מאחר שאכיפה פלילית 

, נובע מהמודל הכלכלי הבסיסי שניתן להשיג הרתעה דומה גבוהותעלויות ומנהלית כרוכה ב

בעלות פחותה על ידי הורדת ההסתברות של הענישה והעלאת הסנקציה במקרה של 

טענה זו מקבלת משנה תוקף כאשר העונש המוטל הוא קנס כספי, בדומה למצב  126ענישה.

 127ביחס לרוב האכיפה במהלך המגפה.

פות על חהיכולת להעלות סנקציות על מנת לההתנהגותית מלמדת שברם, הספרות 

 ,קיצוניים בדיעבד עונשים בהטלתקושי  עלול להיות. ראשית, היא מוגבלתאכיפה חסרה 

אף מידתיים  בלתינתפסים כהעונשים  128.אכיפה של החוק עלולה לפגוע בהרתעה-ואי

ים לערער את הציות לחוק, שכן הם עלולים לגרוע ממעמדו המוסרי של החוק בעיני לולע

                                                           
זהו כמובן תיאור דל להפליא של הניתוח הכלכלי העשיר של המשפט הפלילי ומסקנותיו הנורמטיביות, כפי שהתפתחו  125

 .Gary S. Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach, 76 J. POL. ECONמאז המאמר פורץ הדרך, 

 STEVEN SHAVELL, FOUNDATIONS OF ECONOMICלסקירות כלליות של הנושא, ראו, למשל,  .(1968) 169

ANALYSIS OF LAW 473-530 (2004); Steven D. Levitt & Thomas J. Miles, Empirical Study of Criminal 

Punishment, in 1 HANDBOOK IN LAW AND ECONOMICS 455 (A. Mitchell Polinsky & Steven Shavell eds., 

2007). 
 . 183-184בעמ'  125, לעיל ה"ש Becker ראו 126
 .484-488 בעמ' 125 ה"ש לעיל ,HAVELLS ראו 127
 ,The Optimism Bias of the Behavioral Analysis of Crime Doron Teichman ראו, של הטיעונים לסקירה 128

Control, 2011 U. ILL. L. REV. 1697, 1709–10. 



קושי מעשי להתעורר היא שעשוי המסקנה המתבקשת מניתוח זה  129הציבור הרחב.

  .משטר האכיפה האופטימלי מנקודת הראות כלכלית ו שלמשמעותי בעיצוב

לות רק לעיתים כבדות המוט ותיתרה מכך, אף אם ניתן להפעיל משטר של סנקצי

. אפקטיביתהרתעה  עלול שלא ליצורנדירות, המחקר ההתנהגותי מלמד כי משטר זה 

משקל חסר להסתברויות נמוכות  ייחסאנשים נוטים לשהספרות ההתנהגותית מראה 

 ,אכיפה עדינההתפיסה של  העל רקע זה פותח 130ולהתנהג תחת ההנחה ש"לי זה לא יקרה".

הצביעו על והוגיה כבר  131להפרות כללים,יחסית המתמקדת בתגובות תכופות אך קלות 

בספק את ההתמקדות של  גוף ספרות זה מעמיד 132בהקשר של מגפת הקורונה. יתרונותיה

עולה הוא אף ו 133,מדיניות האכיפה ה שלהקנס במסגרת קביעת בהגובגורמי אכיפה בישראל 

שלהסתברות התפיסה והענישה יש  מראיםהמחקרים קרימינולוגיים רבים בקנה אחד עם 

 134השפעה גדולה יותר על מידת ההרתעה מאשר לגובה העונש.

כך או אחרת, כאשר בוחנים את אפקט ההרתעה של ענישה, להערכה הסובייקטיבית של 

ההסתברות להיתפס ולהיענש יש חשיבות רבה יותר מאשר להסתברות האובייקטיבית 

המחקר  135יתפס ולהיענש, משום שהראשונה היא שמשפיעה על התנהגותם של אנשים.לה

על האופן שבו אנשים ( availability) הטיית הזמינותההתנהגותי מצביע על החשיבות של 

אנשים נוטים להעריך ביתר את ההסתברות של אירועים בולטים  136מעריכים הסתברויות.

בעוד הם נוטים להעריך בחסר את ההסתברות של אירועים  ,, למשל(רצחאותם קל לזכור )ש

                                                           
 ,N.Y.U., 85 The Disutility of InjusticePaul H. Robinson, Geoffrey P. Goodwin & Michael Reisig  ראו 129

L. REV. 1940, 1948 (2010). 
ANDBOOK HHE T in, Learning and the Economics of Small Decisions, Ido Erev & Ernan Haruvy ראו 130

OF EXPERIMENTAL ECONOMICS 638, 648 (John H. Kagel & Alvin E. Roth eds., 2017) לתיעוד התנהגות .
 Emma Teasdale et al., Public Perceptions of Non-Pharmaceutical Interventions ראודומה במגפה קודמת, 

for Reducing Transmission of Respiratory Infection: Systematic Review and Synthesis of Qualitative 

Studies, 14 BMC PUB. HEALTH 589, 601 (2014). 
 ,.EHAVB, 84 Continuous Punishment and the Potential of Gentle Rule EnforcementIdo Erev et al.  ראו 131

366 (2010) ROCESSESP.  
 Complacency, Panic, and the Value of Gentle Rule Erev, Ori Plonsky & Yefim Roth, Ido ראו 132

1095 (2020) .EHAVB .UMHATURE N4  ,Enforcement in Addressing Pandemics. 
חוק לתיקון  ראוש"ח.  500-ש"ח ל 200-מסכה מ עטיית-נס בגין איקבתחילת יולי החליטה הכנסת על העלאת ה  133

באותו  .218, ס"ח 2020–התש"ף (,2)תיקון מס' אכיפה(  –ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 
שדוד, בית ובהן ירושלים, א ,רשויות מרכזיות כמההאכיפה של הנושא בחסר. כך, למשל, בדיקה שנערכה בלקתה הזמן 

ה שחובת עטיית המסכה בבתי עסק לא נאכפה כלל או נאכפה במקרים תעלה ,ת ים, אלעד וחולוןן עילית, בשמש, מודיעי
)מרכז  מסמך מעודכן –עטיית מסיכה בבתי עסק -נתונים על קנסות שהוטלו בגין אי גבאי-פלגבודדים בלבד. ראו מרב 

ea11-64bb-https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/d6805817-8107-( 27.7.2020המחקר והמידע של הכנסת 
00155d0aee38_11_15156.pdf-8107-ea11-64bb-00155d0aee38/2_d6805817.  

 ,Deterrence: A Review of the Evidence by a Criminologist for EconomistsDaniel S. Nagin 5 , ראו 134

ANN. REV. ECON. 83, 101 (2013). 
 .446-451, בעמ' 5, לעיל ה"ש EICHMANT &AMIR Zראו  135
 .34-36בעמ'  שם, ראולסקירת הממצאים המרכזים בתחום  136

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/d6805817-64bb-ea11-8107-00155d0aee38/2_d6805817-64bb-ea11-8107-00155d0aee38_11_15156.pdf
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(. אחת הדרכים להגדיל את הערכת כמו התאבדויות) שאינם זוכים לתשומת לב תקשורתית

ההסתברות להיתפס היא לפרסם את פעולות האכיפה שנוקטות הרשויות. ואכן, דיווחים 

וטלו והיקף הקנסות עיתונאיים, המבוססים על היקף הדוחות שהוצאו, היקף הקנסות שה

שנגבו בשל הפרות הכללים בעניין הקורונה, בהתבסס על מידע מרשויות האכיפה, התפרסמו 

 137באופן תדיר בעיתונות היומית.

כמה חוקרים בולטים להגביר את האפקטיביות של  המליצו בהסתמך על ממצא זה

שייחרתו חזק  אכיפה פלילית )ומנהלית( על ידי הגברת הבולטות של פעולות האכיפה, כך

לא  על המלצה זו, לפחות בצורתה הפשטנית, נמתחה ביקורת 138יותר בזיכרונם של אנשים.

אולם ביקורת זו אינה שוללת את ההארה הבסיסית שביסוד ההמלצה. על רקע זה  139,המעט

ניתן להיזכר בדיווחים העיתונאיים הבולטים על פעולות שנקטה משטרת ישראל כדי לאכוף 

. מרדפים ממונעים של המשטרה 2020את הסגר שהוטל במחצית השנייה של חודש מרץ 

בפארקים שוממים יכולים להיראות מוזרים אחר אנשים שהסתובבו לבדם על חוף הים או 

וכך הם אכן תוארו  ,מבחינת הרציונל של הטלת הסגר, שלא לומר מגוחכים או טיפשיים

אולם, כאשר בוחנים פעולות אלה מנקודת המבט של הגברת הבולטות ו 140בכלי התקשורת.

התקשורתית של האכיפה, כדי להגדיל את ההערכות הסובייקטיביות הרווחות של 

סתברות להיתפס ולהיענש בשל הפרת הוראות הסגר נוכח הטיית הזמינות, ייתכן הה

   141שמדיניות האכיפה הזו הובילה לגידול בהרתעה.

עם זאת, תחושה רווחת שרשויות האכיפה אינן פועלות באורח הוגן ומושכל עשויה  

שים המידה שבה אנלחתור תחת הציות הוולונטרי לחוק. מחקרים רבים הראו מתאם בין 

                                                           
( 5.7.2020) גלובסלמשל, אבישי גרינצייג "כמה כסף סה"כ המדינה הכניסה מ"קנסות קורונה" מאז חודש מרץ?"  137

 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001334690 :דוחות בגין  1,555; אלון חכמון "שיא הקנסות
corona/corona/https://www.maariv.co.il-( 22.6.2020) מעריבאי עטיית מסיכה ניתנו ביממה האחרונה" 

 773026-israel/Article. 
 ,A Behavioral Approach to Law and Christine Jolls, Cass R. Sunstein & Richard H. Thalerראו  138

Economics, 50 STAN. L. REV. 1471, 1538 (1998). 
 .644-844, בעמ' 5, לעיל ה"ש EICHMANT &AMIR Z ראו 139
 הארץראו, למשל, בר פלג "במסוק ובאופנועי ים: שוטרים חילקו דו"חות ועצרו גולשים שסירבו לצאת מהמים"  140
(24.4.2020 )1.8797050-https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium בר פלג "שוטרים עצרו בכוח אדם ;

( 4.4.2020) הארץב להתפנות או להזדהות בפארק הירקון" רשסי
 https://www.haaretz.co.il/health/corona/1.8740115. 

אפשרות נוספת בהקשר זה היא לעשות שימוש בעונשים חריגים, אשר יזכו לבולטות ותשומת לב. כך, למשל,  141
א -פ-ד ראוקה. ו מסכה כנדרש בכך שהם הושמו בארון קבורה למשך דטהרשויות באינדונזיה הענישו אנשים שלא ע

( 3.9.2020) הארץ "שכחתם מסכה? תשכבו בארון קבורה כעונש"
 1.9125717-https://www.haaretz.co.il/news/world/asia/.premium. 
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ממצאים אלה הובילו  142הנכונות שלהם לציית לחוק.ובין  כהוגן הליך הפליליתופסים את ה

 143יחסי אמון בין המשטרה לבין התושבים.של  המדגישות יצירהלרפורמות אכיפה נרחבות, 

דומה שאף משטרת ישראל למדה להכיר במגבלה זו והביעה חרטה על פעילות אכיפה 

  144מדי.תקיפה כשנתפסה כלא הגיונית ו

 

 ג. קבלת החלטות שלטוניות ביחס למגפה: ניתוח התנהגותי

הבנת ציג מסגרת עיונית להוא מ. תחילה, עובר ממושאי המשפט ליוצריוחלק זה של המאמר 

דרכם תופעות התנהגותיות שונות יכולות להשפיע על קבלת ההחלטות של שמנגנונים ה

קונקרטיות של תופעות התנהגותיות דוגמאות כמה  סוקר הואמעצבי מדיניות. לאחר מכן, 

 שעשויות היו להשפיע על קבלת ההחלטות של מעצבי מדיניות בישראל בזמן המגפה.

 

 כלכלה התנהגותיתו החלטות שלטוניות. 1

המטרה המרכזית של ההתמודדות עם מגפת הקורונה היא להפחית את התמותה 

הגורם היחיד לתחלואה אולם, נגיף הקורונה אינו ווהתחלואה הקשה שגורם הנגיף. 

הקצאת משאבים למלחמה בקורונה צפויה להגביר את התחלואה  . לפיכך,ולתמותה

והתמותה מסיבות אחרות, למשל עקב דחיית הביצוע של ניתוחים אלקטיביים. יתר על כן, 

חלק מהצעדים להפחתת ההידבקות בנגיף, ובפרט סגירה של מקומות עבודה והטלת סגר, 

ת שכיחותם של גורמי תחלואה ותמותה אחרים בשל פגיעתם במצבם מגבירים בעקיפין א

הכלכלי ובשלומם הנפשי של אנשים. על כן, גם אילו הנחנו שהפחתה של תחלואה ותמותה 

מצב בריאותי אינו הרכיב היחיד  ,אולםוהיא היעד היחיד, התמונה הייתה מורכבת מאוד. 

מרוויחים פחות כסף לרכישת  של רווחה אנושית. רווחתם של אנשים פוחתת ככל שהם

דברים אחרים, ככל שחופש התנועה שלהם מוגבל, ככל שמוגבלת האפשרות שלהם להיפגש 

 עם בני משפחה וכדומה. 

                                                           
 ,Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of LawProcedural Tom R. Tyler 30 , ראולסקירת הספרות,  142

CRIME & JUST. 283 (2003). 
 .319-322בעמ'  ,שם 143
 netY (23.7.2020) "שעוכבה בכח בגלל מסכה 72-עם זר פרחים: שוטרים התנצלו בפני בת ה" איתי בלומנטל ראו 144

 https://www.Ynet.co.il/article/SywqguvxP. 
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זאת ועוד, גם אילו היה ניתן לחשב את ההשפעות של המגפה ושל התגובות לה על כל 

לא היה בכך די,  ,אדם ואדם, ולבחור בחבילת הצעדים שתשיא את סך כל הרווחה האנושית

משום שהמגפה והתגובות לה משפיעות בצורה שונה על אנשים שונים, כך שלכל החלטה יש 

שונה על אנשים בעלי בעיות בריאותיות קודמות  אופןבגם השפעות חלוקתיות. הנגיף משפיע 

ועל אנשים שהם בריאים בדרך כלל, על מבוגרים ועל צעירים וכדומה. הוא הדין בצעדים 

לשם הפחתת ההתפשטות של הנגיף, לרבות ריחוק חברתי וסגר. לא זו בלבד שננקטו 

, אלא שהשפעתה הייתה כולםשווה בין אופן שהנשיאה בעלויות אלה לא התחלקה ב

אקונומי נמוך הייתה -, העלות שהוטלה על אנשים ממעמד סוציובמילים אחרותרגרסיבית. 

 145עמדם הכלכלי והחברתי גבוה.באורח טיפוסי גבוהה יותר מזו שהוטלה על אנשים שמ

עליית הביקוש למוצרים של סקטורים אחדים אפילו יצאו נשכרים מהמצב כתוצאה 

ולשירותים שהם מספקים. כיוצא בזה, לאיסור על יציאה מהבית יש השפעה שונה מאוד על 

אם כן, משפחות ללא ילדים, על משפחות עם ילדים קטנים ועל קשישים המתגוררים בגפם. 

 ההשלכות של הנגיף ושל צעדי המנע על סך כל הרווחה האנושיתאת יסיון לחזות בצד הנ

 נדרשו כל העת גם הכרעות נורמטיביות קשות במישור החלוקתי. ימן,ולהתמודד ע

, ראשיתזאת ועוד אחרת, לפי ההשקפות המקובלות, רווחה אנושית איננה חזות הכול. 

ובפועל היו, השפעות משמעותיות גם על  לצעדים שננקטו כדי להילחם במגפה יכלו להיות,

חיים ועל הסביבה. להשפעות אלה יש כמובן השפעה על הרווחה האנושית,  רווחתם של בעלי

, לפי שניתאך הן משפיעות גם על ערכי טבע, שרבים מייחסים להם חשיבות טבועה. 

וצים איל 146ההשקפות הרווחות, השאת הרווחה האנושית כפופה לאילוצים דאונטולוגיים.

אלה מגבילים את יכולת המדינה לפגוע בחירויות יסוד, לרבות הזכות לפרטיות, חופש 

ההפגנה, חופש העיסוק וחופש הדת. כך, למשל, איסור על יציאה מהבית פוגע בחופש 

התנועה, איתור שרשרות ההדבקה על ידי איכון של טלפונים סלולריים פוגע בפרטיות 

 מנוע תפילות ציבוריות והפגנות.והקפדה על ריחוק חברתי עלולה ל

                                                           
רבים מהשכירים והעצמאים בעלי ההשכלה האקדמית וההכנסות הגבוהות יכלו להמשיך בעבודתם תחת התאמות  145

באורח זמני או קבוע. ראו,  שונות )בפרט, עבודה מהבית(, בעוד דווקא בעלי הכנסות נמוכות איבדו את מקור לחמם
בבנק ישראל "ניתוח הפגיעה בתעסוקה של משקי בית בעקבות הקורונה והשפעת החזרה למשל, חטיבת המחקר 

( 7.6.2020) בנק ישראל ההדרגתית של המשק לפעילות"
2020.aspx-6-https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/7 מאיר אלרן, כרמית ;

INSS (7.4.2020 ) שחר אייל "משבר הקורונה: המלצות מערכתיות למדיניות חברתית"ו פדן
policy-social-and-https://www.inss.org.il/he/publication/coronavirus. 

. ראו במיוחד ORALITYMAND  ,CONOMICSE ,AWL ,EDINAMARAK B &AMIR ZYAL E (2010)ראו באופן כללי  146
 )על כפיפותן של רשויות ציבוריות לאילוצים דאונטולוגיים(. 57-78שם, בעמ' 

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/7-6-2020.aspx
https://www.inss.org.il/he/publication/coronavirus-and-social-policy/


כיצד יכול הניתוח ההתנהגותי לתרום להבנת ההתמודדות של המדינה עם האם ו

המשפט בהשוואה למשפט הפרטי והפלילי, הניתוח ההתנהגותי של אתגרים עצומים אלה? 

עוסק בראש ובראשונה  ההתנהגותי. סיבה מרכזית לכך היא שהמחקר פחות מפותח הציבורי

. שיטות המחקר של פסיכולוגיה קוגניטיבית בכלל, יחידים וקבוצות קטנותבהחלטות של 

לבחינה של קבלת החלטות בידי פחות ושל שיפוטים וקבלת החלטות בפרט, מתאימות 

במקרה של החלטות של קורה  קבוצות גדולות ובהקשרים מוסדיים מורכבים, כפי שהדבר 

בשני העשורים האחרונים כן,  פי על אף 147או רשויות המנהל הציבורי.הרשות המחוקקת 

היבטים שונים של המשפט החוקתי, התרחב הניתוח ההתנהגותי, וכעת הוא מקיף גם 

  148לאומי.-ןהמנהלי והבי

 –תורת הבחירה הציבורית  –בעוד הניתוח הכלכלי המסורתי של החלטות שלטוניות 

מתמקד בבעיית הנציג )בהקשר הנוכחי, החשש שפקידי ציבור יקדמו את האינטרסים של 

אינטרס מאורגנות שבכוחן לגמול לפקידי הציבור, במקום לקדם את -עצמם ושל קבוצות

טובת הציבור בכללותו(, הניתוח ההתנהגותי מתמקד בהטיות קוגניטיביות העלולות לגרום 

ליט החלטות שגויות. כמובן, שתי הפרספקטיבות אינן טוב להח ציבור דורשי גם לפקידי

מוציאות זו את זו: מקבלי החלטות שלטוניים יכולים, בעת ובעונה אחת, לפעול משיקולים 

, המחקר לאמיתו של דברזרים ולהחליט החלטות גרועות בשל הטיות קוגניטיביות. 

לים לטובת הציבור המאמינים שהם פועציבור  הפסיכולוגי יכול אף להסביר כיצד פקידי

עלולים להיות מושפעים מהטיות לטובת העצמי, ועקב כך לקדם את תועלתם בכללותו 

  149האישית.

לכאורה, המדינה היא גוף גדול ומתוחכם, שבידיו הכלים לאסוף את כל המידע 

בידי כך ש ,בין כל השיקולים הרלוונטיים באורח מיטביאזן הרלוונטי, לעבד אותו ול

ואכן, בנושא  150.אצבע החלטות רציונליות ולהימנע משימוש בכללי הרשויות להחליט

                                                           
 EVR L.ORNELL C, 87 of Public Law Behavioral Decision Theory in the CourtIssacharoff, Samuel .ראו 147

671, 671–73 (2001); William N. Eskridge Jr., & John Ferejohn, Structuring Lawmaking to Reduce 

Cognitive Bias: A Critical View, 87 CORNELL L. REV. 616, 620–21 (2002). 
 .Jeffrey J. Rachlinski & Cynthia R גם ראו .393-431 בעמ' ,5 ה"ש לעיל ,EICHMANT &AMIR Zאו באופן כללי ר 148

;Farina, Cognitive Psychology and Optimal Government Design, 87 CORNELL L. REV. 549 (2002) 

Symposium: The Psychology of International Law, 30 EUR. J. INT’L. L. 1225–357 (2019).  
 ראו חלק ה להלן. 149
, שלפיה אנשים מחליטים לעיתים באורח אינטואיטיבי ובאמצעות כללי אצבע, dual process-תאוריית העל  150

 Keith E. Stanovich & Richard F. West, Individualובמקרים אחרים באורח מודע ואנליטי, ראו באופן כללי 



הקורונה, כמו בנושאים רבים אחרים, קובעי המדיניות אינם מסתפקים בהחלטות על בסיס 

מידע שיטתי ממקורות לקבל החלטות מושכלות על בסיס אינטואיציה. הם משתדלים 

באופי הראשוני והייחודי של האתגרים  ,מדובר בניהול סיכונים כה מורכבשכ ,אולםושונים. 

גם המנגנון האדיר  –ודאות כה קיצוניים ובדילמות ערכיות כה כבדות -בתנאי אי ,הכבירים

, המביאים לידי ביטוי של המדינה איננו תחליף לשיפוטים נורמטיביים ולהכרעות קשות

ההחלטה נוסף על הקושי האובייקטיבי לדעת מהי אצבע והטיות קוגניטיביות.  כללי

ודאות, ובצד המגבלות הקוגניטיביות של מקבלי ההחלטות, -האופטימלית בתנאי אי

האחרונים עלולים להיות מושפעים, במודע ושלא במודע, מהאינטרסים של עצמם או של 

 חלקים בציבור המקורבים אליהם.

ת ּובהקשר זה יש להעיר, כנרמז לעיל, שמה שנחזה כסטיות מהנחת הרציונלי

ובהתבטאויותיהם של ממלאי תפקידים ציבוריים, אינו נובע בהכרח  בהחלטותיהם

החלטות שלטוניות מבקשות להשפיע על  מהמגבלות או מההטיות הפסיכולוגיות שלהם.

תגובת הציבור: הן תגובת האזרחים בהליך הפוליטי, הן ב להתחשב עליהןולכן  ,הציבור

הציבור מורכב  והציוויים המשפטיים.תגובת הפרטים כנמענים של ההמלצות המקצועיות 

. מקבלי ההחלטות השלטוניים צפויים אפוא תמפרטים המועדים להטיות קוגניטיביו

להתחשב בשיפוטים ובהעדפות של הציבור ובתגובות שלו לאמצעי מדיניות שונים, גם כאשר 

מה שעשוי להוביל להחלטות שונות מאלה שהיו מתקבלות , אלה אינם בהכרח רציונליים

 הכול באורח רציונלי.פעלו אילו 

הקשר קרוב, לפחות לכאורה, שנדון אולם, ו. רבים למגפת הקורונה אין תקדימים  

מנקודת מבט התנהגותית הוא ההתמודדות של מדינות עם התקפות בספרות המחקרית 

, כזו התקפהען שלפחות בתקופה הראשונה שלאחר נט בהקשר זהעוצמה. -טרור רבות

נאה והפאניקה מקשים מאוד הערכה שקולה של הסיכונים הרלוונטיים רגשות הפחד, הש

ואיזון מושכל ביניהם. בנסיבות כאלה, יש חשש ממשי שהציבור ומנהיגיו יתמכו בצעדים 

שזה מה שאירע במשבר הקורונה, כאשר  סברופרשנים לא מעטים  151קיצוניים מן הדרוש.

                                                           
Differences in Reasoning: Implications for the Rationality Debate? 23 BEHAV. & BRAIN SCI. 645 (2000); 

 (.2013) 125-122 לחשוב מהר, לחשוב לאטדניאל כהנמן 
 ,Chaos and Rules: Should Responses to Violent Crises Always Be Constitutional?Oren Gross ,ראו  151

112 YALE L.J. 1011, 1038–42 (2003). 



גרם לאימוץ צעדים חריפים מדי, שפגעו פגיעה יתרה בכלכלה, בתרבות  מגפההפחד מן ה

אולם לפחות בשלב זה קשה לדעת מי  153רוב הפרשנים אינם שותפים לסברות אלה, 152ועוד.

הטיות המשפיעות על המושפעים מעשויים להיות פרשנים עצמם המשום שבין היתר צודק, 

 הציבור ומנהיגיו. 

 קיומן של תגובות הפחד והפאניקה למגפת הקורונה, ישזאת ועוד, בעוד קשה לכפור ב

שאנשים מגיבים ראשית, אין זה ברור הבדלים חשובים בין מתקפות טרור לבין מגפות. 

במקרה של מתקפת טרור( ולפגיעות  למשללפגיעות שמקורן באנשים אחרים ) באותה צורה

להטיל ו ש אשמיםהנטייה לחפאכן,  154במקרה של מגפות(. למשלשמקורן בתופעות טבע )

בעוד במקרה של  ,אולםו 155.לא פסחה על ההתמודדות עם הקורונהאחריות על מדינות זרות 

המאבק בטרור הצעדים הקיצוניים שבהם מדובר מכוונים בראש ובראשונה כלפי זרים או 

כלפי קבוצות מיעוט אתניות ודתיות, במקרה של הקורונה מי שנדרש לשאת במחיר של 

הצעדים הקיצוניים היה הציבור הישראלי בכללותו. במצב כזה, הדחף לנקוט צעדים 

ראות  קוצר 157הטיות לטובת העצמי, 156,יתר קוזז על ידי אופטימיותקיצוניים עשוי להיות מ

מאשר לעלויות ותועלות משקל גדול יותר ידיות י)הנטייה לייחס לעלויות ותועלות מ

  וכדומה. 158עתידיות(

כך או אחרת, בחלקים הבאים נתמקד בכמה סוגים של תופעות פסיכולוגיות, שלפחות 

 טוניות בנושא הקורונה.לכאורה השפיעו על קבלת ההחלטות השל

 

 הערכת הסתברויות וסיכונים. 2
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https://theliberal.co.il ; 152שריר, לעיל ה"ש. 

 ,Predicting and Modelling Public Response to a Terrorist Strike, William J. Burns & Paul Slovicראו  154

in THE FEELING OF RISK: NEW PERSPECTIVES ON RISK PERCEPTION 285 (Paul Slovic ed., 2010) ( מחקר
 התומך בהשערה שאנשים מעריכים את הסיכון של מתקפות טרור כחמור יותר מהסיכון של מגפות(.

הדוגמה המוכרת ביותר של הטלת אחריות על מדינות אחרות בעולם היא התבטאויותיו החוזרות של נשיא ארצות  155
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https://www.businessinsider.com ),Aug. 11, 2020( NSIDERI. 
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נושא שנדון בהרחבה  –המדיניות בתחום של בריאות הציבור מבוססת על הערכת סיכונים 

המסקנה הכללית העולה מספרות זו היא שאנשים אינם מגבשים  159בספרות הפסיכולוגית.

שביסוד קבלת החלטות  כפי שחוזה המודל הבייסיאני ,תאת הערכתם הסובייקטיבי

אצבע  ודאות. תחת זאת, אנשים נוטים להשתמש בכללי-רציונליות בתנאי סיכון ואי

אחדים מן  160שתוארה לעיל. הטיית הזמינותהעלולים להוביל להחלטות מוטות. כזו היא 

המחקרים החשובים בתחום זה עסקו בהערכה של סיכונים העלולים לגרום למוות ומצאו 

גורמי מוות של חסר  הערכתלגורמי מוות דרמטיים ו של יתר ערכתשאנשים נוטים לה

  161שגרתיים.

ד ומגפת הקורונה מקיימת את כל התנאים ההופכים אותה ואת סכנותיה לזמינים מא

רב בה הנסתר על הגלוי. המגפה שמדובר בסיבת מוות חדשה  162בתהליך קבלת ההחלטות.

ותוצאות אלה סוקרו בהרחבה בכלי ד במקומות אחדים, והובילה לתוצאות קשות מא

מנים והתקשורת וברשתות החברתיות. אף העובדה שהמגפה פגעה בפוליטיקאים ובא

השילוב של גורמים אלה עלול היה להוביל  163ידועים בארץ ובעולם הוסיפה לתהודה שלה.

 164להפרזה בהערכת הסיכון של המגפה.

הטיות המשפיעות בכיוון  עם זאת, השפעתה של הטיית הזמינות עשויה "להתקזז" עם

עשויה להוביל להערכת סיכון המוטה כלפי  יתר אופטימיות ההפוך. ראשית, התופעה של

מטה. מחקרים רבים בתחום קבלת ההחלטות הראו שאנשים נוטים להעריך בחסר את 

ההסתברות של אירועים שליליים כדוגמת תאונות דרכים, גירושין, פיטורין וסיכונים 

ככל שנטייה זו משפיעה גם על הערכת הסיכון מקורונה, הרי שאנשים צפויים  165בריאותיים.
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HUM. LEARNING & MEMORY 551 (1978); Ralph Hertwig, Thorsten Pachur & Stephanie Kurzenhäuser, 

Judgments of Risk Frequencies: Tests of Possible Cognitive Mechanisms, J. EXPERIMENTAL PSYCH. 

LEARNING, MEMORY & COGNITION 621 (2005). 
 ,J., 23 19 Pandemic: How Can Risk Science Help?-The COVIDTerje Aven & Frederic Bouder  ראו 162

RISK RSCH. (2020); Sweta Chakraborty, How Risk Perceptions, Not Evidence, Have Driven Harmful 

Policies on COVID-19, 11 EUR. J. RISK REGUL. 236, 236 (2020). 
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  שלה.
 .162, לעיל ה"ש Aven & Bounder ראו 164
 ,Probability Errors: Sean Hannon Williams; 61-64, בעמ' 5, לעיל ה"ש EICHMANT &AMIR Zראו באופן כללי  165

Overoptimism, Ambiguity Aversion and the Certainty Effect, in THE OXFORD HANDBOOK 5, לעיל ה"ש ,
 .343-336, 335בעמ' 



שנית, העניין התקשורתי והציבורי במגפה  166להעריך בחסר את הסיכון הנובע מן המגפה.

אנשים עשויים  167עשוי להצטמצם )באופן יחסי( ככל שהמגפה הופכת לחלק מן השגרה.

כך להפסיק לראות בקורונה אירוע קב ועלעבור תהליך של הסתגלות למציאות החדשה, 

, לאורך זמן ניתן לצפות לירידה בהערכת הסיכון של של כך כפועל יוצא 168חריג ומיוחד.

 המגפה. 

כפי הערכת החסר עלולה להתגבר נוכח העובדה שמדובר באירוע מתמשך.  ,זאת ועוד

לסיכונים חוזרים ביחס כאשר אנשים מקבלים החלטות  169שנטען לעיל ביחס לאכיפה,

ואף  לא התממש בסביבתם לאחרונההוא בהסתברות נמוכה, הם נוטים להמעיט בסיכון אם 

ד, אחוזי ודבק מאי. הגם שווירוס הקורונה התגלה כמלהניח שהסתברותו היא אפס

ההדבקה בחודשים הראשונים לאחר פרוץ המגפה היו קטנים בערכים מוחלטים. סקר 

 המהאוכלוסיי 3%–2%הראה שעד אז רק  2020שנערך בישראל בתחילת חודש יוני  סרולוגי

בשים לב לעובדה שחלק מן האנשים הללו לא פיתחו תסמינים ולכן כלל לא  170נדבקו בנגיף.

 ידעו שנחשפו לנגיף, רבים יכלו להעריך שהסתברות ההדבקה בנגיף נמוכה למדי. 

ל ההתמודדות עם מגפת הקורונה בישראל. ניתוח זה עשוי להסביר חלק מן הדינמיקה ש

ישראל במהירות לאיום החדש הגיבה כפי שתואר לעיל, בשלבים הראשונים של המגפה 

היא יכלה  171ד. הגם שתגובה זו נבעה ממניעים רבים ומורכבים,ובאמצעים תקיפים מא

 שכאמור הוזנו על ידי העיסוק 172של הציבור, תלהיבנות מהערכות הסיכון הסובייקטיביו

האינטנסיבי של כלי התקשורת במגפה. לאור זאת, ניתן לראות שהתגובות הראשוניות של 

 173הממשלה זכו לתמיכה רבה בציבור הישראלי למרות פגיעתן החמורה במרקם החיים.

                                                           
Erev, Plonsky עולמיות, ראו -היחס בין שתי תופעות אלה, המושכות בכיוונים שונים, בהקשר של מגפות כללעל  166
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Perception, 57 ALA. L. REV. 75, 90 (2005). 
 ,Dynamic Processes in Risk George Loewenstein & Jane Mather ראוהספרות הפסיכולוגית,  לסקירת 168

Perception, 3 J. RISK & UNCERTAINTY 155, 166 (1990). 
 והטקסט הסמוך להן. 130-132ה"ש  לעילראו  169
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DoctorsOnly (2.6.2020)  https://publichealth.doctorsonly.co.il/2020/06/195775. 
Constitutional Crisis, -When COVID Kenan & David Chinitz,-Moshe Maor, Raanan Sulitzeanu ,19ראו 171

and Political Deadlock Meet: The Israeli Case from a Disproportionate Policy Perspective, 39 POL’Y & 

SOC’Y 442 (2020). 
על פי סקר המכון הישראלי לדמוקרטיה ההערכה של האוכלוסייה היהודית בישראל לכך שהם או מישהו ממשפחתם  172
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באופן אירוני, ייתכן שדווקא האפקטיביות של צעדי הריחוק החברתי במהלך הגל 

ה בתגובה לגל השני. נוכח האפקטיביות של הראשון של המגפה הייתה אחד הגורמים להאט

האוכלוסייה דרגות גבוהות של תחלואה בקורונה. לא חוותה התגובה הראשונית בישראל 

כך, ייתכן שתפיסת הסיכון של המגפה לא שיקפה את הסיכון הממשי מהמגפה מ כתוצאה

ם הדבר דומה לקושי של אנשים להעריך את הסיכונים הנובעי 174בהיעדר צעדי ריחוק.

 175ממחלות שפותח להן חיסון, שכן החיסון גורם לירידה חדה בשכיחות של אותן מחלות.

מרכז המידע והידע הלאומי למערכה העריך כך, בעוד עם ההכרה בתחילתו של הגל השני 

קובעי המדיניות לא  176,שיעור התחלואה ה שלדית להורדישיש צורך בפעולה מיבקורונה 

החלה התגובה המשפטית לגידול באוגוסט הגיבו במהירות להתפתחות הגל השני. רק 

ואילו הסגר  ,בתחלואה ונכנסו לתוקף מגבלות חדשות שנועדו להאט את התפשטות הנגיף

  177השני נדחה עד לאמצע ספטמבר.

נוספות, ההשתהות בנקיטת צעדים בתגובה לגל השני עשויה הייתה לנבוע מהטיות 

(. דחיינות מתייחסת omission bias( והטיית המחדל )procrastinationלרבות דחיינות )

לכך שמשימות רבות אינן מתבצעות, או אינן מתבצעות במועדן, לא משום שאנשים 

הטיית המחדל  178יד.ילא לבצען משלא לבצען, אלא משום שהם מחליטים שמחליטים 

 179מפעולה ולהותיר את מה שנתפס כסטטוס קוו בעינו.מתייחסת לנטייה של אנשים להימנע 

כאשר כל אחת מהאפשרויות כרוכה ביתרונות וחסרונות, סיכויים וסיכונים, הימנעות 

ובמקרים  –מפעולה נתפסת כוויתור על הסיכוי לשפר את מצב העניינים וכהימנעות מהרעתו 

תרים בעד ונגד כל אחת רבים השיקול האחרון גובר. נוכח משקלם העצום של השיקולים הסו

מהחלופות בנושא ההתמודדות עם הקורונה, קובעי המדיניות עשויים להימנע מפעולה, 

                                                           
of COVID-19 Lockdowns on Political Support: Some Good News for Democracy?, 60 EUR. J. POL. RES. 

497 (2020). 
 תהערכעמדה  ,2020ביוני  ,החל הגל השני של המגפה להתפתח כאשר ,על פי סקר המכון הישראלי לדמוקרטיה 174

חודשיים  76%, וזאת לעומת שיא של 57%הציבור היהודי בארץ לכך שהם או מישהו ממשפחתם יחלה בקורונה על 
 . https://www.idi.org.il/articles/32336 קודם לכן

 ,L’ATN .ROCP, 114 Simply Put: Vaccinations Save LivesWalter A. Orenstein & Rafi Ahmed.  ראו 175

ACAD. SCI. USA 4031, 4032 (2017). 
 . 38, לעיל ה"ש ישראל נכנסת לגל שני ראו 176
 .והטקסט הסמוך להן 39-40ה"ש  לעילראו  177
178  .SYCHP, 3 Choice under Conflict: The Dynamics of Deferred DecisionAmos Tversky & Eldar Shafir, 

SCI. 358 (1992); Piers Steel, The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic and Theoretical Review of 

Quintessential Self-Regulatory Failure, 133 PSYCH. BULL. 65 (2007) לסקירה כללית, ראו .ZAMIR & 
TEICHMAN, 87-88 בעמ' ,5 ה"ש לעיל. 
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17–21 (2015). 
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כך  180לדבוק בסטטוס קוו ובכך להפחית )לפי התפיסות הרווחות( את אחריותם לתוצאות.

או כך, בהקשר הנוכחי, אף עיכוב של שבועות או ימים אחדים בקבלת החלטות עלול להיות 

 181.השפעה-רב

עד כה, הניתוח התבסס על מחקרים שעסקו בתפיסות של סיכון בידי הדיוטות, ולכן הוא 

חשוב להבנת ההשפעה של העמדות הרווחות בציבור על קובעי המדיניות השלטוניים. 

משלבים מוקדמים ביותר השתתפו בתהליכי קבלת ההחלטות השלטוניות אנשי  ,אולםו

מומחים אלה לא ביססו את הערכותיהם  182הדרג המקצועי במשרדי הממשלה ואנשי מדע.

 . אפידמיולוגייםעל אינטואיציות, אלא על המידע האמפירי שעמד לרשותם ועל מודלים 

תה השפעה על קובעי המדיניות. לא היי פסיכולוגיותברם, מכך לא נובע שלהטיות 

, המידע שעמד לרשות אנשי המקצוע לכל אורך ההתמודדות עם מגפת הקורונה, ראשית

ובמיוחד בשלביה הראשונים, היה חלקי ביותר. אפילו הנתון הבסיסי של שיעור התמותה מן 

-תשובות חד אפוא המודלים שבהם השתמשו לא סיפקו 183הנגיף היה ועודנו שנוי במחלוקת.

  184שמעיות, אלא טווח רחב של אפשרויות, שהותיר מקום רב לשיקול דעת ולניסיון אישי.מ

אכן, סביר להניח ששיקול דעת שמפעילים אנשים בעלי הכשרה אקדמית וניסיון 

מקצועי, בתחום ההכשרה והניסיון שלהם, יהיה מושכל יותר משיקול הדעת של הדיוטות 

הכשרה וניסיון מקצועיים אינם  ,השנייהנקודה ובכך אנו מגיעים ל ,אולםובאותו תחום. 

תית יפלא להטיות פסיכולוגיות. מסתבר ששיפוטים מסוגלים לשקף מומחיות אמ תרופת

( מדובר בשיפוטים חוזרים ונשנים 1אם הם נעשים בסביבת החלטות המקיימת שני תנאים: )

מקבלים משוב  ( מקבלי ההחלטות2ובהחלטות שהתוצאות שלהן עקיבות וניתנות לצפייה; )

                                                           
 והטקסט הסמוך לה. 101לעיל ה"ש  ראו 180
להתמודד עם הגל הראשון של  כדי, בארצות הברית העריכו חוקרים שהקדמת ההגבלות שהופעלו השוואהלשם  181

 Sen. ראו 2020בתמותה, נכון לחודש מאי  54%-בתחלואה ו 56.5%המגפה בשבוע הייתה עשויה להוביל לירידה של 

Pei, Sasikiran Kandula & Jeffery Shaman, Differential Effects of Intervention Timing on COVID-19 

Spread in the United States, 6 SCI. ADVANCES 2375 (2020). 
( 27.3.2020) ישראל היוםאסף גולן "הכירו את האנשים שמנהלים את המאבק בקורונה"  182
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מומחיות וניסיון מועילים  185אמין על איכות החלטותיהם, המאפשר ללמוד מהניסיון.

במידה פחותה הרבה יותר כאשר מדובר בעניינים שבהם המחליט אינו יכול לדעת במידת 

ודאות גבוהה מה היה קורה אילו החליט אחרת. דא עקא, שזה בדיוק היה המצב כשהתקבלו 

 נושא המאבק בקורונה. ההחלטות הראשונות ב

מחקרים מראים שגם מומחים אינם חסינים מפני הטיות קוגניטיביות.  ,זאת ועוד אחרת

הם במיוחד חשופים לשני סוגים של הטיות: חשיבה סכמתית ועודף ביטחון עצמי. הגם 

הוא סימן ההיכר של  –תבניות חשיבה המסייעות לארגן ולפרש מידע  –ששימוש בסכמות 

מתן תשומת לב מספקת למידע רלוונטי -מומחיות, שימוש בסכמות עלול להוביל לאי

אשר לביטחון  186ולהתחשבות במידע המתיישב עם החשיבה הסכמתית, אף אם אינו נכון.

יתר של הנכונות והדיוק של  מופרז, מחקרים מלמדים שאנשי מקצוע סובלים מהערכת

מעבר לשתי תופעות רווחות אלה, יש ממצאים לכאן ולכאן  187ם.השיפוטים וההחלטות שלה

  188בדבר יכולתם של מומחים להתגבר על הטיות שכיחות, בהשוואה להדיוטות.

בענייננו, אחת ההטיות הקוגניטיביות שלפי הדיווחים בכלי התקשורת אפיינה גם את 

-היית האישוש, הטהמומחים שעסקו בנושא הקורונה, או שחיוו את דעתם על הנושא, היא 

confirmation bias הכוונה לנטייה של אנשים לתור אחר מידע ולעבד אותו באופן התומך .

עובדות מאנשים נוטים להתעלם  189באינטרסים, באמונות ובציפיות המוקדמות שלהם.

, ולייחס משקל רב או לייחס להם משקל נמוך וטיעונים שאינם מתיישבים עם עמדותיהם

מן. באורח ספציפי, מומחים שמלכתחילה תמכו בצעדים יהמתיישבים ע לעובדות ולטיעונים

בה בעת,  190מתונים נטו להתחזק בדעתם ככל שהצטבר מידע נוסף על הנגיף והמגפה.
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Outcomes, 16 PSYCH. PUB. POL’Y & L. 133 (2010); Craig R.M. McKenzie, Michael J. Liersch & Ilan 

Yaniv, Overconfidence in Interval Estimates: What does Expertise Buy You?, 107 ORG. BEHAV. & HUM. 

DECISION PROCESS 179 (2008); Itzhak Ben-David, John R. Graham & Campbell R. Harvey, Managerial 

Miscalibration, 128 Q.J. ECON. 1547 (2013). 
188 EICHMANT &AMIR Z 116-117, בעמ' 5, לעיל ה"ש. 
 ,EVR2 Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises, Raymond S. Nickerson. ראו  189

GEN. PSYCH. 175 (1998). 
( 7.7.2020) הארץ; אייל שחר "לא התפרצות, גל שני של בדיקות" 152שחר, לעיל ה"ש ראו, למשל,  190

1.8975843-https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium ; אייל שחר "בשבדיה מצטברות הראיות: כל העולם
. אייל שחר "המודל השוודי https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.8816252( 5.20203.) הארץטעה" 

 .https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.9160943( 16.9.2020) הארץצדק, העולם טעה 

https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.8975843
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.8816252
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.9160943


מומחים שדגלו בצעדים חריפים יותר לדיכוי המגפה אף הם התחזקו בדעתם ככל שהצטבר 

וכל  192ת להסיק מסקנות","חוקרים נעזרים בדוגמאות ספציפיות על מנ 191מידע נוסף.

נסיבות ב 193"מחנה" משתמש בדוגמאות התואמות את התזה שאותה הוא מנסה לקדם.

ולא  –אלה, סביר להניח שלמרות ההסתייעות במומחים, גם ההחלטות של קובעי המדיניות 

 ואופטימיות מינותהושפעו מהטיות קוגניטיביות כמו ז –רק התפיסות של הציבור הרחב 

 . יתר

 

 ( ודירוגיםEvaluabilityת להערכה )מספרים, ניתנּו. 3

, כלומר בהיותם של evaluability-מחקרים פסיכולוגיים לא מעטים עסקו בסוגיית ה

 preferenceהערכה. אחת התופעות שזכתה לתיעוד נרחב היא היפוך העדפות )-דברים בני

reversal( במעבר מהערכה בודדת )single evaluationאתית )( להערכה השווjoint 

evaluation לדוגמה, האטרקטיביות של מקום עבודה עשויה להיות תלויה במרחק שלו .)

ממקום מגוריו של העובד, במשכורת וכדומה. כאשר אנשים מתבקשים להעריך את 

האטרקטיביות של מקומות עבודה שונים בנפרד, בהתחשב במכלול הנתונים, הם עשויים 

רקטיבי יותר ממקום עבודה אחר, גם אם המשכורת בו להעריך מקום עבודה פלוני כאט

כשהם מתבקשים להעריך את שני המקומות זה מול זה, הם ייטו  ,אולםונמוכה יותר. 

להעדיף את זה שבו המשכורת גבוהה יותר. ההסבר לכך הוא שהמשכורת היא נתון כמותי 

קל להשוואה, ולכן הוא מקבל משקל גדול יותר בהערכה ההשוואתית של שני המקומות, 

 לעומת משקלו בהערכות הנפרדות. 

מכומתים מדי יום: מספר הנדבקים שה, יש נתונים בהקשר של המאבק בקורונ 

המאומתים, מספר המאושפזים, מספר המאושפזים במצב קשה )או המונשמים( ומספר 

מפרסמים ומעדכנים נתונים אלה מדי יום ומבליטים לא מעטים כלי תקשורת  194הנפטרים.

                                                           
מדע גדול, " תהרצאה בסדר)ראו, למשל, אלי וקסמן "המאבק בקורונה בראי צוות המומחים המייעץ למל"ל"  191

; אדריאן פילוט "מומחי המל"ל =NCeJNwE0Ao-https://www.youtube.com/watch?v .(11.5.2020) ",בקטנה
( 5.7.2020) כלכליסטלנתניהו: "סכנת קריסה ממשית של מערך האשפוז תוך שבועות" 

3837962,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L. 
 .183רונאל, לעיל ה"ש ראו  192
 שם. 193
לצורך הנגשת המידע לציבור, הקים משרד הבריאות אתר אינטרנט שבו הוצגה תמונת מצב עדכנית של מכלול נתוני  194

https://datadashboard.health.gov.il/COVID- ראוהמגפה בישראל. 
general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral/19. 
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שיקוף  אותם באמצעות גרפים. גם אם התמונה שמציירים מספרים אלה בעייתית מבחינת

(, הם עדיין במדיניות הבדיקותהמציאות )למשל, משום שמספר הנדבקים המאומתים תלוי 

עקרוני להערכה באופן השוואה. נתונים אחרים ניתנים -נחזים כנתונים ברורים ובני

לכמת אותם, ולכן מסתפקים במקרים רבים בהערכות גסות  הרבה יותר קשהאך כמותית, 

עלייה  עקבתן להזכיר את הפגיעה הכלכלית ארוכת הטווח שלהם, אם בכלל. בין אלה ני

דחיית אבחונים של של בבשיעורי האבטלה ואת העלייה בתמותה, בזמן הקצר ולאורך זמן, 

ביטול או דחייה של טיפולים מניעתיים. לבסוף, יש ערכים שספק אם של במחלות אחרות ו

ולים שאינם מאושפזים הם ניתנים בכלל לכימות. כאלה הם הכאב והסבל הנגרמים לח

ואינם במצב קשה, ומנגד הפגיעה הנפשית במי שאיבד את מקום עבודתו או נדרש להימצא 

סגר, ריחוק חברתי בגלל בבידוד ממושך, והפגיעות בחופש התנועה, בחופש הדת ובפרטיות 

 או איכון טלפונים.

ומכומת למעשה, לבין  ,אין קשר הכרחי בין השאלה עד כמה נתון כלשהו ניתן לכימות 

השאלה עד כמה הוא חשוב במאזן הכולל. אין חולק שהנתונים בדבר היקף הנשאים של 

 ,אולםוהנגיף, החולים הקשים והנפטרים הם רכיב מרכזי בהתמודדות עם מגפת הקורונה. 

מיקוד תשומת הלב הציבורית ותשומת ליבם של מקבלי ההחלטות בנתונים אלה עלול 

שיקול הדעת. כפי ששונים בבתי הספר למנהל עסקים: "מה שלא נמדד  שלו להוביל להטיית

קובעי המדיניות ייחסו משקל מופרז ש חשיבות של ממש לכךלא מנוהל". אם כך היה, אין 

הם נתונים אלה ש מכךמשום שהם עצמם הושפעו יתר על המידה  ,לנתונים מספריים אלה

ו שמא הם היו מודעים להטיה זו, התגברו השוואה יותר מנתונים אחרים, א-הערכה ובני-בני

 עליה, אך ביקשו לספק את דעת הקהל, שמן הסתם הושפעה מהטיה זו. 

גורם התנהגותי נוסף העלול להעצים את השפעתם של הממדים הניתנים לכימות בהליך   

קבלת ההחלטות הוא השוואה למדינות אחרות, ובפרט הדירוג של מדינות. מחקרים רבים 

( יש השפעה social comparisonת ההחלטות מראים שלהשוואות חברתיות )בתחום קבל

, מעבר לתמריץ הרגיל להצליח ולהגיע להישגים, במילים אחרות 195עצמאית על ההתנהגות.

השוואה לאחרים יוצרת תמריץ נוסף להקדים אחרים בדירוג. חוקרים הדגימו את ההשפעה 

                                                           
Jerry Suls & Ladd ESEARCH RHEORY AND T :OMPARISONCOCIAL SANDBOOK OF H) ראולסקירה כללית,  195

Wheeler eds., 2000). 



כך, למשל,  196בעבודה והשקעה בלימודים.של דירוגים יחסיים בהקשרים דוגמת פוריות 

מחקרי שדה רחבי היקף העלו שמסירת מידע למשקי בית על צריכת האנרגיה שלהם 

 197בהשוואה לצריכה של משקי בית אחרים מעודדת חיסכון באנרגיה.

לאומיים של מדינות הפכו שכיחים במגוון תחומים, החל -בשנים האחרונות, דירוגים בין 

סביר להניח שדירוגים  198למשקיעים וכלה בשמירה על זכויות אדם.ממידת הידידותיות 

על  במישרין, המדדים עשויים להשפיע ראשית 199אלה משפיעים על ההתנהלות של מדינות.

לתפוס את הדירוג כאינדיקציה ישירה להצלחתם יכולים קובעי המדיניות עצמם, שכן אלה 

י המדיניות באורח ישיר )למשל, כי , אף אם המדדים אינם משפיעים על קובעשניתבתפקיד. 

הם מודעים לכשלים המתודולוגיים של המדדים(, הם עשויים להשפיע על מקבלי ההחלטות 

בעקיפין, משום שכלל האוכלוסייה רואה ערך רב במדדים, במיוחד אם ההשוואה נעשית 

 200למול מדינה הנתפסת כיריבה.

 אומיים והשוואות למדינות אחרותל-ןדירוגים בי מילאובישראל, כמו במדינות נוספות, 

מאבק בקורונה תפקיד משמעותי בפרסומים החדשותיים, בדעת הקהל ובמסרי ה בנושא

לאומיות בפרסומיהם, -מובילים כללו מדדים שונים והשוואות בין כלי תקשורת 201ההנהגה.

כגון מנייני החולים והמחלימים החדשים, החולים קשה,  לנתונים התייחסות אגב

כל זאת הן במספרים מוחלטים הן במספרים יחסיים, כגון מספר  ,והנפטריםהמונשמים 

                                                           
 ,The Importance of Relative Performance Feedback Ghazala Azmat & Nagore Iriberri ראו 196

Information: Evidence from a Natural Experiment Using High School Students, 94 J. PUB. ECON. 435 

(2010); Daniel Herbst & Alexandre Mas, Peer Effects on Worker Output in the Laboratory Generalize 

to the Field, 350 SCI. 545 (2015). 
 ,Evidence from Two Large Field Experiments that Peer Ian Ayres, Sophie Raseman & Alice Shih ראו 197

Comparison Feedback Can Reduce Residential Energy Usage, 29 J. L., ECON. & ORG. 992 (2013) .
 ןממצאים אלה, חברות אנרגיה ברחבי העולם שילבו דירוגים יחסיים בחשבונות החשמל של לקוחותיהבהתבסס על 

 Hunt Allcott & Judd B. Kessler, The Welfare Effects of Nudges: A Caseוקידמו בכך חיסכון באנרגיה. ראו 

Study of Energy Use Social Comparisons (Nat’l Bureau of Econ. Rsch., Working Paper No. 21671, 

http://www.nber.org/papers/w21671 ,)2015. 
 ,The Emerging Politics of International Rankings and Ratings: A Framework Alexander Cooley ראו 198

for Analysis, in RANKING THE WORLD: GRADING STATES AS A TOOL OF GLOBAL GOVERNANCE 1 

(Alexander Cooley & Jack Snyder eds., 2015); Kevin E. Davis, Benedict Kingsbury & Sally Engle 

Merry, Indicators as a Technology of Global Governance, 46 L. & SOC'Y. REV. 71 (2012). 
 )להלן:  ,LL ’NTI J. .URE, 30 Nudge Goes InternationalDoron Teichman & Eyal Zamir. (2019) 1263ראו  199

Teichman & Zamier, Nudge Goes International). 
 ,The Power of Ranking: The Ease of Doing Rush Doshi, Judith G. Kelley & Beth A. Simmonsראו  200

Business Indicator and Global Regulatory Behavior, 73 INT’L ORG. 611, 633 n.70 (2019). 
1274-, בעמ' 199, לעיל ה"ש & Nudge Goes InternationalZamier,  Teichmanעל תופעה זו, ראו באופן כללי  201

1278 . 

http://www.nber.org/papers/w21671


התוצאה המעשית של התמקדות זו בממדים הכמותיים של המגפה,  202המתים לאלף נפש.

יחסית לממדים  לאומית, היא שוב מתן משקל עודף לממדים אלה,-הניתנים להשוואה בין

  203אחרים.

לבסוף, ההכרה בחשיבות של דירוגים יכולה לא רק להסביר את הליך קבלת ההחלטות, 

בו מול השלטון כלי מדיניות עצמאי שהשלטון המרכזי יכול להשתמש  להיותאלא גם 

כנית הרמזור, והתערבות רגולטורית ששמה במרכז את הדירוגים היחסיים היא ת .המקומי

בלב התוכנית עומד הרעיון של  2020.204אוגוסט ב 30יום קבינט הקורונה באישר אותה ש

רמת התחלואה בכל רשות.  לפייצירת כללים שונים לרשויות מקומיות שונות בישראל, 

התוכנית התכנסויות באוויר הפתוח של  פשרהִא  , בעוד באזורים עם תחלואה נמוכההלדוגמ

בהם רמת שאנשים בלבד באזורים  20-גבילה התכנסויות אלה להאנשים, היא  250עד 

כלל הרשויות המקומיות בישראל לארבע  אתדרגה כנית הרמזור ות 205.ההתחלואה גבוה

 יתהה ביותר היהדרגות תחלואה: אדומות, כתומות, צהובות וירוקות )רמת התחלואה הגבו

גיון אפידמיולוגי יה שישאין חולק  206בירוקות(. –ברשויות האדומות והנמוכה ביותר 

ת של צעדי ולניתוח התנהגותי. העלויות האנושיות והכלכלי קשורכנית הרמזור, שאיננו ובת

מנוס בהם אין שד, ולכן ראוי להפעיל צעדים קיצוניים רק במקומות ובידוד וסגר גבוהות מא

. עם זאת, תוצר לוואי חיובי אפשרי של התוכנית הוא יצירת תחרות בין רשויות שונות מכך

 –גע שחלק מן הרשויות יסומנו כגרועות ביותר, סימון זה עשוי ליצור רצון סביב דירוגן. מר

הדירוג  לשיפורלפעול  –המקומית הפוליטית הן בקרב האוכלוסייה, הן בקרב ההנהגה 

-כך, למשל, המאמץ להוריד את רמת התחלואה בדלית אל 207באמצעות שינוי התנהגות.

                                                           
https://www.haaretz.co.il/health/EXT-)מתעדכן מדי יום(  הארץראו, למשל, "מעקב קורונה"  202

1.8632229-INTERACTIVE. 
פורסמו , למשל, . כךתופעות דומות התגלו בתוך המדינה, ככל שמדובר בהשוואה בין סקטורים ובין יישובים שונים 203

דרך ספירת  חגי עמית "במגזר החרדי טוענים: בעיתונות היומית נתונים יומיים על התחלואה בחלוקה ליישובים. ראו גם
TheMarker (13.4.2020 )הנדבקים מטה את התוצאות נגדנו" 

https://www.themarker.com/coronavirus/1.8763694 אלה עדיין אין נתונים על  כתיבתן של שורות. בעת
חנה בין יישובים שונים )ראו נעה שפיגל ונעה לנדאו "קבינט הקורונה השפעותיה של "שיטת הרמזור" שאומצה להב

( 30.8.2020) הארץאישר את "מתווה הרמזור" להגבלות ביישובים לפי רמת תחלואה" 
1.9114194-iumhttps://www.haaretz.co.il/health/corona/.prem אך ייתכן שגם דירוג זה ייצור תמריצים ,)

 לתחרות בריאה בין יישובים.
 (2020)מגן ישראל, משרד הבריאות ופיקוד העורף  "רמזור"מודל ה ראולתיאור התוכנית,  204

 model.pdf-lights-https://govextra.gov.il/media/25794/trafic. 
 .17בעמ'  ,שם 205
 .5-11בעמ'  ,שם 206
& Nudge Goes Zamier,  Teichman ראולניתוח הדרך שבה דירוגים של מדינות משפיעים על התנהגות,  207

International תמריצים לשנות התנהגות. כך, יוצר . יודגש, אין חולק שהדירוג עצמו גם 1263, בעמ' 199, לעיל ה"ש
 ליצורלמשל, סגירת מוסדות חינוך ברשויות אדומות והגבלה של תפוסת עסקים ברשויות כתומות וצהובות צפויות 

 נוי התנהגות. לשי יםתמריצים ישיר

https://www.haaretz.co.il/health/EXT-INTERACTIVE-1.8632229
https://www.haaretz.co.il/health/EXT-INTERACTIVE-1.8632229
https://www.haaretz.co.il/health/EXT-INTERACTIVE-1.8632229
https://www.themarker.com/coronavirus/1.8763694
https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium-1.9114194
https://govextra.gov.il/media/25794/trafic-lights-model.pdf


בחשבון  הביאל, יש נגדמ 208כרמל ירוקה".-אלכרמל לווה בשילוט חוצות: "להפוך את דלית 

לשפר  כדי יולתמרן את הנתונים המשפיעים עלהמריץ רשויות ל לולע שדירוגאת העובדה 

לרדת בדירוג על מנת לקבל תקציבים  – קיים גם תמריץ נגדיו 209,באופן מלאכותי ןאת מצב

קנאה, דבר העשוי כמו כן, הדירוג עשוי להיתפס כתיוג שלילי ולעורר  210.נוספים מהממשלה

  211להציב אתגרים פוליטיים.

 

 (Self-Serving Biasesהטיות לטובת העצמי ). 4

על ההחלטות השלטוניות  שעשויות היו להשפיע קבוצה נוספת של תופעות פסיכולוגיות

הניתוח הכלכלי הסטנדרטי, לרבות  212בנושא המאבק בקורונה הן הטיות לטובת העצמי.

הניתוח הכלכלי של החלטות שלטוניות, מניח שאנשים פועלים אך ורק כדי להשיא את 

כל אימת שאדם מופקד  –"בעיית הנציג" במישרין התועלת העצמית שלהם. מהנחה זו נובעת 

נציג על האינטרסים של אנשים אחרים, בהיעדר מנגנוני פיקוח אפקטיביים, ניתן לצפות שה

בתחום הציבורי יש אכן ראיות לכך שהחלטות שלטוניות  213יקדם את האינטרסים של עצמו.

רבות משרתות את האינטרסים של מקבלי ההחלטות ושל קבוצות אינטרס מאורגנות 

 214)המסוגלות לגמול למקבלי ההחלטות השלטוניים( על חשבון האינטרס הציבורי הכללי.
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נה לתמרן את הדירוג באמצעות השפעה על כמות בדיקות יבהקשר של תוכנית הרמזור הועלה החשש שרשויות תנס 209
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Social Undermining via Future Status Threat and Envy, 103 J. APPLIED. PSYCH. 399 (2018). 
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Michael C. Jensen & William H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs 

and Ownership Structure, 3 J. FIN. ECON. 305 (1976); John Ferejohn, Incumbent Performance and 

Electoral Control, 50 PUB. CHOICE 5 (1986); Mathew D. McCubbins & Thomas Schwartz, 

Congressional Oversight Overlooked: Police Patrols Versus Fire Alarms, 28 AM. J. POL. SCI. 165 

(1984); Clayton P. Gillette, Rolling Contracts as an Agency Problem, 2004 WIS. L. REV. 679 (2004). 
 ,The Political Economy of New Deal Spending: An Econometric Analysis,Gavin Wright ראו, למשל,  214

56 REV. ECON. & STAT. 30 (1974); Kevin B. Grier, Michael McDonald & Robert D. Tollison, Electoral 

Politics and the Executive Veto: A Predictive Theory, 33 ECON. INQUIRY. 427 (1995)ראו גם . :LAWRENCE 

LESSIG, REPUBLIC, LOST: HOW MONEY CORRUPTS CONGRESS–AND A PLAN TO STOP IT (2011); KAY 
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ותורת  216הפסיכולוגיה החברתית 215כולוגיה,, מחקרים רבים מתחומי הפסיבה בעת

מלמדים שהנחת האנוכיות פשטנית מדי, וכי למעשה אנשים  217המשחקים הניסויית

מתחשבים ברווחתם של אנשים אחרים ואף מושפעים מתפיסות מוסריות של הוגנות, גמול 

 וצדק.

 יותר דרך אחת ליישב בין הממצאים הסותרים היא להודות בכך שהמציאות מורכבת

מהמודלים הכלכליים הפשוטים. דרך נוספת להסביר את הצלחת המודלים הכלכליים 

לחזות ולהסביר את המציאות, למרות הבעייתיות של הנחת האנוכיות, נסמכת על המחקר 

ההתנהגותי בתחום של הטיות לטובת העצמי. לפי ההסבר האחרון, אין זה נכון שאנשים 

שאנשים אף על פי במקרים רבים,  ;תםפועלים כל העת במטרה להשיא רק את תועל

מעוניינים לקדם את רווחתם של אחרים, ואף לציית לנורמות מוסריות, חברתיות 

ומשפטיות, הם מושפעים מהטיות פסיכולוגיות הגורמות להם לקדם את האינטרסים של 

עצמם. מאחר שהטיות אלה הן לאו דווקא מודעות, אותם אנשים עשויים להאמין באמת 

שהם פועלים בהתאם לנורמות ולטובת הכלל, גם כאשר בפועל החלטותיהם ובתמים 

 218מקדמות את האינטרס העצמי שלהם.

הטיות לטובת העצמי באות לידי ביטוי הן בשלבי הקליטה והעיבוד של מידע לפני 

הטיית אנשים מושפעים מ, מראש 219ההחלטה, הן בהצדקות הניתנות להחלטות בדיעבד.

ומייחסים  ,אינטרסים שלהםבעמדותיהם והתומך באנשים תרים אחר מידע  220האישוש.

או מייחסים  ואינטרסים אלה מידע הסותר עמדותמלמידע כזה משקל רב; הם מתעלמים 

                                                           
5Altruism and Prosocial Behavior, in atson & Adam A. Powell, C. Daniel B לסקירות כלליות, ראו  215

HANDBOOK OF PSYCHOLOGY 463 (Theodore Millon & Melvin J. Lerner eds., 2003); Mark Snyder & 
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Weiner, Howard A. Tennen & Jerry M. Suls eds., 2d ed. 2012). 
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Social Functionalist Perspective, in 5 HANDBOOK OF PSYCHOLOGY 407, 407-10 (Irving B. Weiner, 

Howard A. Tennen & Jerry M. Suls eds., 2d ed. 2012). 
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Policy Makers, 78 PUB. ADM. REV. 579 (2018); Eyal Zamir, Refounding Law and Economics: Behavioral 

Support for the Predictions of Standard Economic Analysis, 16 REV. L. & ECON. 35 (2020). 
 ,u, Lisa L. Sh 480 (1990); .ULLB .SYCHP 108 The Case for Motivated Reasoning,Ziva Kundaראו  219

Francesca Gino & Max H. Bazerman, Dishonest Deed, Clear Conscience: When Cheating Leads to 

Moral Disengagement and Motivated Forgetting, 37 PERSONALITY & SOC. PSYCH. BULL. 330 (2011). 
 .לה הסמוך טוהטקס 189ראו לעיל ה"ש  220



כאשר מציגים לאנשים מידע או טיעונים שאינם מתיישבים עם האמונות  221.לו משקל נמוך

ע וטיעונים אלה באופן ביקורתי יותר, והאינטרסים שלהם, באורח אוטומטי הם בוחנים מיד

, אנשים בדיעבד 222.פחות אותם כמשכנעים מעריכיםבהם יותר נקודות תורפה ו מוצאים

. נהגו כראוינוטים לשכוח מה עשו ומה התבקשו לעשות, כאשר הדבר מסייע להם להאמין ש

בניסויים שבהם ניתנה לחלק מהמשתתפים הזדמנות לרמות, המשתתפים  למשל, כך,

( שקראו קודם honor codeבלו הזדמנות כזו נטו לשכוח את האמור בקוד התנהגות )ישק

 223בלו הזדמנות כזו.ילכן הרבה יותר ממשתתפים שלא ק

להאמין נוטים אנשים  224(.aïve realismnהטיה רלוונטית אחרת מכונה ריאליזם נאיבי ) 

את הדברים כפי  מניחים שהם רואים הם. סים את המציאות באופן אובייקטיבישהם תופ

שהם וכי מסקנותיהם מבוססות על מכלול הנתונים העומדים לרשותם. נובע מכך שאם 

אנשים אחרים אינם שותפים לאותן מסקנות, הרי שהם מתבססים על מידע שגוי, אינם 

, אידאולוגיה או גורמים אחרים המעוותים את יםרציונליים או מוטים על ידי אינטרס

אחרים, אך לא אצל אנשים מזהים בקלות את ההטיה הזו ים, מטבע הדברשיקול דעתם. 

 225ם.אצל

מדובר בדרג כאשר להטיות אלה עשויה להיות השפעה רבה על החלטות שלטוניות.  

הפוליטי, חברי ממשלה וחברי כנסת מייצגים במקרים רבים סקטורים מוגדרים 

באוכלוסייה. לפעמים הם פועלים במודע כדי לקדם את האינטרסים של אותם סקטורים, 

אולם, גם ולהשיא את סיכוייהם להיבחר מחדש ולקבל כיבודים וטובות הנאה אחרים.  כדי

ם באמת ובתמים לפעול לטובת הציבור בכללותו, הם כאשר המנהיגים הנבחרים שואפי

עלולים לקדם את האינטרסים של עצמם ושל תומכיהם בשל הטיות שאינן, או אינן לגמרי, 

 מודעות. 
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 ,בדרך כלל, אנשי הדרג המקצועי אינם עומדים לבחירה אלא ממונים לתפקידיהם

הוא בעיקרו של  –יבור המשפיע על מניעיהם של פקידי הצ –והאתוס של השירות הציבורי 

גם אנשי הדרג המקצועי שואפים על פי  ,אולםו 226מקצועיות, ענייניות וקידום הטוב הכללי.

כך שבעקיפין גם הם  ,רוב לרצות את הממונים עליהם ולקדם את המדיניות של האחרונים

עשויים להיות מושפעים, במודע ושלא במודע, מאינטרסים סקטוריאליים )וגם הם עלולים 

יות מושפעים מההשתייכות שלהם לסקטור כזה או אחר באוכלוסייה(. גם במקרים אלה, לה

בעלי התפקידים עשויים לאסוף ולעבד מידע, לבצע הערכות ולהחליט החלטות באופן 

המקדם את האינטרסים העצמיים שלהם, מתוך אמונה שלמה שהם פועלים לטובת הציבור 

 בכללותו.

ך באיזו מידה ההחלטות השלטוניות שהתקבלו במסגרת אין בידינו לקבוע באורח מוסמ 

רתו אינטרסים ידמו את טובת הכלל ובאיזו מידה הן שיהמאבק במגפת הקורונה ק

ועד כמה מקבלי ההחלטות היו  ,סקטוריאליים או את האינטרסים של מקבלי ההחלטות

י מודעים להטיות המשפיעות על החלטותיהם. די אם נציין שבכתיבה האקדמית ובכל

התקשורת הושמעו אינספור האשמות בדבר קבלת החלטות משיקולים לא ענייניים. כך, 

למשל, נטען שהחלטות של ראש הממשלה ומקורביו בנושא הקורונה נועדו להבטיח את 

כיוצא בזה,  227הישרדותו הפוליטית של מר נתניהו ולחבל בניהול ההליך הפלילי נגדו.

ציבור החרדי )למשל, בהקשר של אישורי כניסה הושמעו טענות בדבר הפליה לטובה של ה

בצד טענות בדבר הפלייתו של ציבור זה לרעה )למשל, בעניין מניעת העלייה  228לישראל(,

הושמעו אף טענות שנבחרי ציבור נקטו עמדות  229לקברו של הרבי מברסלב בראש השנה(.

טענות בדבר הפליה לטובה  230משפחה. בנושא צעדי המנע כדי לקדם את האינטרסים של בני

 231ולרעה הושמעו גם ביחס לעסקים כמו מכוני כושר ומסעדות.
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מטבע הדברים, המבקרים נוטים לייחס למקבלי ההחלטות כוונות רעות ושיקולים זרים, 

גם במקרים שבהם סביר יותר להניח שהיה מדובר בהחלטות ענייניות או בהשפעה של 

ד, המשבר הפוליטי המלווה את המאבק בנגיף הטיות שאינן לגמרי מודעות. מצד אח

הקורונה והקושי המיוחד הנובע מכך שנגד ראש הממשלה תלויים אישומים פליליים 

מהצד האחר, אותו  232מחזקים את החשש שאכן התקבלו החלטות שאינן ענייניות. חמורים

 משבר פוליטי וחוקתי מעצים את הנטייה לייחס למקבלי ההחלטות שיקולים זרים, גם

 כאשר הם פועלים באורח ענייני.

 

 סיכום

מענה המשפטי למגפת הקורונה בישראל מנקודת הראות של הניתוח ב דןמאמר זה 

זה התמקד בשני ממדים נבדלים: השימוש בכלים התנהגותיים  דיוןשפט. ההתנהגותי של המ

לשפוך אור  כדילהשפיע על ההתנהגות של מושאי המשפט והשימוש בכלים התנהגותיים  כדי

 הכללים המשפטיים.    ם שלעל תהליך יצירת

ביחס להתנהגותם של מושאי המשפט, התזה המרכזית שהוצגה במאמר היא שאת 

 שייאכפוציוויים פשוטים וברורים, תית על להשיש המענה המשפטי למגפה קטלנית 

כדוגמת  ,ולא על כלים רכים המשמרים את חופש הבחירה ,ההבהסתברות יחסית גבו

התנהגויות שעד לפרוץ המגפה ב לחולל שינוי דרסטיהמדינה מנסה  כאשר, בה בעת. יםהינד

ראוי להיעזר בכלי מדיניות מתחום הכלכלה התנהגותית. כלי ניתן ות ונפוצות, ומקובל והי

עצם הציות. יישום  יהם אתולהקל על לשכנע אנשים בחשיבות הציות יכוליםמדיניות אלה 

נוטה לחזק את שנכון של כלים אלה יכול לעודד יצירה של נורמה חברתית של ציות לכללים, 

 עצמה לאורך זמן.   

ים הינדאודות מקומם הראוי של על על אף הייחודיות של מגפת הקורונה, לדיון במאמר 

ים הינדמוש ב, השיכאמור לעיל. יותרבמערך הרגולטורי של המדינה יש השלכות רחבות 

הולך וגובר בכל העולם, לרבות בישראל. גידול זה מבורך ורצוי בהקשרים רבים, אך הוא 
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איננו ים הינדים ישמשו תחליף לציוויים במצבים שבהם השימוש בהינדמעורר חשש שמא 

ים אינם מחייבים הינדמכך ש לנבועים עשוי הינדל. אפקט תחלופה זה בין ציוויים מספיק

אם לשפוט לפי  233הפרט ושימוש באמצעים לא פופולריים כדוגמת קנסות. הגבלה של חופש

. כך, למשל, בתחום מאשר במקומות אחריםפחות בישראל חמור , חשש זה ניסיוןה

ההסדרה הישראלית של תחום המשכנתאות איסורים של סוגים קבעה הרגולציה הפיננסית 

, כאשר סיכונים אלה 2008שונים של הלוואות מסוכנות עוד לפני המשבר הפיננסי של 

התגובה הישראלית למגפת הקורונה עולה אפוא בקנה אחד עם הגישה הרווחת  234התממשו.

 בישראל, שעליה יש לברך.

ביחס להתנהגותם של מקבלי החלטות שלטוניות, המאמר ניתח את ההשפעה האפשרית 

תוח זה הראה של שורה של תופעות פסיכולוגיות על קבלת ההחלטות של קובעי מדיניות. ני

שייתכן שהמדיניות שננקטה בתגובה למגפה הייתה לעיתים חריפה מדי ולעיתים פסיבית 

מדי. הגם שהוצגו ראיות מוצקות ככל האפשר להשערות שבמאמר, יש להודות שבמקרים 

רבים אין מדובר אלא בהשערות. כמו כן, מה שנראה כהחלטות מוטות עשוי להתגלות 

, וריבוי התופעות הפסיכולוגיות )שרק בחלק מהן עסק המאמר( בדיעבד כהחלטות רציונליות

כן, אנו מאמינים שיש  פי על משמעי להתנהלות כלשהי. אף-הסבר יחיד או חדלתת מקשה 

 בניתוח ההתנהגותי כדי לשפוך אור על ההחלטות שהתקבלו ואף לסייע בהערכתן.

יש לקחים שניתן הגם שמגפת הקורונה היא אירוע חריג ובמידה רבה חסר תקדים,  

התגובה  כך, למשל,להפיק מקבלת ההחלטות השלטוניות במקרה זה לעתיד לבוא. 

המשפטית למגפה עשויה להדגים את הנטייה של רשויות שלטוניות להעריך בחסר את 

ההסתברות של אירועים נדירים, שהמדינה לא התנסתה בהם. הגם שהתפשטות של מגפה 

 ,כמו רובן המכריע של מדינות העולם ,, מדינת ישראלעולמית הייתה בבחינת סיכון ידוע

כפי שהתאוריה ההתנהגותית חוזה, המדינות אשר חוו  235נתפסה לא מוכנה בפרוץ המגפה.

                                                           
. לממצאים אמפיריים המאששים 177, בעמ' 5לעיל ה"ש  ,EICHMANT &AMIR Z ראולדיון באפקט התחלופה,  233

 David Hagmann, Emily H. Ho & George Loewenstein, Nudging out Support for a Carbon ראואפשרות זו, 

Tax, 9 NATURE CLIMATE CHANGE 484, 488 (2019). 
, במשפטים" דוקטורגמר לתואר ")עבודת   הסדרה של מידע ותוכן –חוזים למתן שירותים בנקאיים כר ראו אמיר ב  234

 (.2012 הפקולטה למשפטים - האוניברסיטה העברית בירושלים
הבריאות "תוכנית מוכנות מערכת הבריאות לשפעת פנדמית" הכין משרד  2007כבר בשנת ביתר דיוק,  235

https://www.health.gov.il/Subjects/emergency/preparation/DocLib/tora/BIO_TORA_PANDEMIC_F
LU.pdf .ולא ברור עד לא ננקטו במידה מספקת ,נית זוכולפי ת שנדרש לנקוט מראשבדיעבד נראה שהצעדים  ,אולםו ,

. ראו טל שניידר "המסמך שחזה את הכל: לאן נעלמה כמה ההתנהלות אחרי פרוץ המגפה הסתמכה על התוכנית
( 3.4.2020) גלובסהתוכנית הממשלתית למלחמה במגפה?" 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001324397. 

https://www.health.gov.il/Subjects/emergency/preparation/DocLib/tora/BIO_TORA_PANDEMIC_FLU.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/emergency/preparation/DocLib/tora/BIO_TORA_PANDEMIC_FLU.pdf
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001324397


לאחרונה מגפות דומות הן שהיו ערוכות יחסית להתפשטות המגפה הנוכחית, נוכח זמינות 

אפידמיולוגי; היא הזיכרון של המגפות הקודמות. תופעה זו אינה ייחודית לתחום ה

 236רלוונטית, למשל, גם לסיכוני רעידת אדמה ולסיכונים שיוצרים המפעלים במפרץ חיפה.

גם בהקשר זה נדרשת זהירות רבה בטרם מסיקים מסקנות. כך למשל, ייתכן  ,אולםו

שהטרוניה על היעדר היערכות מראש לאפשרות של מגפה עולמית אינה אלא ביטוי להטיית 

 237(.hindsight biasכמה בדיעבד )והח

לבסוף, מאמר זה משרטט קווי מתאר למחקרים אמפיריים שיוכלו לשפוך אור על שורה 

מחקרים אלה יוכלו לבחון את הגורמים במישור הציות לחוק, של שאלות עובדתיות. 

לתעד את מידת  אףושהשפיעו על הנכונות של הציבור לציית לכללים המשפטיים 

אלי, יונות בסביבת קבלת ההחלטות של אנשים. באופן אידהאפקטיביות של התערבויות ש

לבחון  כדיכדוגמת ניסויי שדה,  ,מחקרים אלה יוכלו להשתמש בשיטות מחקר מתקדמות

לבחון  ניתן אף לנסות 238שינוי ההתנהגות.בין את הקשר הסיבתי שבין שינוי המדיניות ו

קהילות  בחינה של אגבאישיים ביחס לציות לכללי הקורונה בישראל, וזאת -הבדלים בין

במישור של קבלת החלטות שלטוניות, הניתוח  239ניהן.ישונות בחברה הישראלית והשוואה ב

דלעיל מזמין עריכה של מחקרים אמפיריים, איכותניים וכמותניים, שיוכלו לשפוך אור על 

במשותף, ההתמודדות עם מגפת הקורונה.  תהליכי קבלת ההחלטות השלטוניים במהלך

ת מגפ להתמודדות עםות מקור ללקחים חשובים לעתיד לבוא ביחס ימחקרים אלה יוכלו לה

 .      דומיםאתגרים הקורונה ו
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