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 שיביםמקדמית מטעם המתגובה 

 

 מתכבדים המשיבים להגיש תגובתם לעתירה. ,29.3.20פוגלמן מיום השופט בהתאם להחלטת כב' 

 פתח דבר

 

תקנות שעת חירום )הסמכת שירות עניינה של העתירה בבקשת העותר להורות על ביטולן של  .1

 2020-התש"ף הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(,

על ; ו31.3.20יום עד לותוקפן  ,17.3.20ביום  ברשומות"(, שפורסמו תקנות ההסמכה)להלן: "

"(, תקנות נתוני מיקום)להלן: " 2020-ביטולן של תקנות שעת חירום )נתוני מיקום(, התש"ף

 .8.4.20ותוקפן עד ליום , 16.3.20ביום  ברשומותשפורסמו 

  

ם את תחולת התקנות ולקבוע כי מוחרגות מהן אוכלוסיות לצמצלחלופין, מבקש העותר " 

מסוימות של אזרחים, ובין היתר תוך התייחסות לצורך בשמירה על חופש העיתונות ועל 

החסיון העיתונאי, כך שיקבע כי לא יערך איכון של עיתונאים ו/או כי לא יערך עיבוד מידע 

 ".טכנולוגי על אודות טלפונים ניידים של עיתונאים

 

מדוע לא ייקבעו תנאים או סייגים להפעלת הסמכות המוקנית סעד חלופי נוסף שהתבקש הוא " 

בתקנות במידה הנדרשת כדי להגן על חופש העיתונות ועל החיסיון העיתונאי, ובכלל זה, לקבוע 

כי טרם איכון הטלפון הנייד של עיתונאי או עיבוד מידע מטלפון נייד שלו נדרש לקבל אישור 

בית המשפט המחוזי ו/או ]...[ שלו יעשה הדבר בצורה נקודתית בלבד מבחינת ימים של שופט 
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ושעות שמאוכנים או מבחינת ימים ושעות שהמידע ביחס אליהם מעובד ו/או לקבוע תנאים 

 ..."אחרים המסייגים את התקנות

 

 ם יטענו כי דין העתירה להידחות.המשיבי .2

 

דברים נציין, כי תקנות ההסמכה ותקנות נתוני מיקום ניצבות במרכזו של ההליך כבר בפתח ה .3

 2141/20ובג"ץ  2135/20ובג"ץ  ,שחר בן מאיר נ' ראש הממשלה 2109/20התלוי ועומד בבג"ץ 

שאוחדו עמו, שם נדרש בית המשפט הנכבד לשאלת סבירותן, מידתיותן, ההצדקה ולהן 

לעתירה הראשונה )בג"ץ  כבר תגובה מקדמית דשם הוגשהבהליך  וחוקיות ההליך בו הותקנו.

מספר הוגשה הודעה משלימה מקיפה וולאחריו  19.3.20, התקיים דיון בעתירות ביום (2109/20

 כתבי טענות נוספים. 

 

צו ביניים מותנה לפיו לא ניתן יהיה לעשות  2109/20ניתן בבג"ץ  19.3.20כן יצוין, כי ביום 

ככל שלא תקים  ,ואילך 12:00בשעה  24.3.20ההסמכה החל מיום שימוש בהוראות תקנות 

הכנסת את הוועדות הרלוונטיות עד אז. משהוקמו הוועדות קודם למועד זה, נמשכת הפעלת 

עדת המשנה למודיעין ולשירותים וותקנות ההסמכה, ובמקביל מתקיימים בימים אלה דיונים ב

, בהחלטת הממשלה "(ועדת המשנה")להלן:  של ועדת חוץ וביטחון של הכנסת חשאיים

חוק ")להלן:  2002-התשס"ב, ( לחוק שירות הביטחון הכללי6)ב()7לפי סעיף שהובאה לאישורה, 

 למשרד הבריאותשירות הביטחון הכללי לסייע המסמיכה את  ,("שירות הביטחון הכללי

 ת נגיף הקורונה. לצמצום התפשטובמאמץ 

 

צו ביניים המונע שימוש בתקנות נתוני  2109/20בבג"ץ  ידי המשפט הנכבד-ניתן על בתחילה אף

, אחר עדכון נעתר לבקשת המדינה לבטל את צו הבינייםהמיקום, אולם בית המשפט הנכבד 

בדבר שינויים שהוכנסו בנוסח התקנות ובדבר אישור היועץ המשפטי לממשלה לנוהל ליישום 

לף המתכונת של תקנות לשעת , וכן אודות פעולות לקידום הליך חקיקה בכנסת חהתקנות

 .  חירום

 

 .31.3.20עד ליום  2109/20בבג"ץ בשלב זה על המדינה להגיש הודעת עדכון 

 

ביטול תקנות ההסמכה ותקנות נתוני מיקום, הטענות בגוף מתבקש דנן שגם בעתירה על אף  .4

. ביחס לעיתונאיםאלה בתקנות  יםהעתירה נסובות, רובן ככולן, על הפעלת המנגנונים הקבוע

 הוגשונדונות עתירות שבו  ,אחרמשכך, ובהינתן שבפני בית המשפט הנכבד תלוי ועומד הליך 

הוא כבר מספר כתבי טענות מטעם המדינה והתקיים דיון, והוגשו במסגרתו  מוקדם יותר,

במסגרת הליך זה מתמקד כאמור בשאלת מידתיותן של התקנות והליכי התקנתן, לא נידרש 

 ות במוקד העתירה. אלות הכלליות שמעוררות התקנות העומדלש

 

בבג"ץ דיון בצד זאת, סבורים המשיבים כי יהא זה נכון לאחד את הדיון בעתירה זו עם ה .5

ונכון לבררן ולהכריע בהן  ,בתקנות ההסמכה ובתקנות נתוני מיקוםעוסקות  כולן, מש2109/20

 . בעתירה דנן קונקרטית המוצגתה רטי לעילהקונק תוך מתן מענה, בצוותא חדא
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( בחצות, ובהינתן שהחלטת 31.3.20כמו כן, בהינתן שתקנות ההסמכה עתידות לפקוע מחר ) .6

הממשלה בגדרה מבקשת כיום הממשלה לעגן את ההסדר שנקבע עד כה בתקנות ההסמכה, 

מוצע כי המשיבים ישובו ויעדכנו מצויה בימים אלו ממש בדיונים בפני ועדת המשנה בכנסת, 

 במצב הדברים העדכני. 2.4.20את בית המשפט הנכבד עד ליום 

 

הפגיעה בחופש העיתונות ובחסיון מקורות עיתונאיים בתקנות היא  ,לעמדת המשיבים .7

מצומצמת מאוד. אל מול פגיעה מצומצמת זו עומדים זכות הציבור לחיים ולבריאות, ואינטרס 

 בור בעצירת התפשטות המגפה. הצי

 

יימצא בין מאות האנשים המאובחנים מדי אדם אחר, אם ככל גם במקרה של עיתונאי, אכן,  

יום כחולים חדשים במחלת הקורונה, אזי ייעשה שימוש במנגנון הקבוע בתקנות ההסמכה כדי 

ששהה הימים שקדמו לאבחונו, ולאתר את האנשים  14לאתר את מסלול תנועותיו במהלך 

בדבר שמידע זה בשים לב לכך "(. אולם, המגעיםבמהלך תקופה זו )להלן גם: " במחיצתם

, אלא מי שנכלל ברשימת המגעים כאמור יקבל מסרון אינו מתפרסם ברביםרשימת המגעים 

אישי למכשיר הנייד שלו בלבד, והמסרון אף לא יכלול פירוט של זהות החולה שבקרבתו שהה; 

של עובדים נגישות למידע, וכי אף עובדים אלה לא ייחשפו אליו ככלל, ולכך שלמספר מוגבל 

מוגן על ידי מערכות המידע המאובטחות של בכך; ולכך שהמידע נקודתי למעט בהתעורר צורך 

איסור מפורש על כל שימוש במידע שנאסף לצורך ; ולכך שנקבע בתקנות תוהרשויות הרלוונטי

 . מצומצמת בחופש העיתונות פגיעההורים המשיבים כי סב; מאשר זה לשמו נועדו התקנות אחר

 

לחשיפת מקורות עיתונאיים לעובדים מסוימים בקרב זאת ועוד, למול הפוטנציאל האמור 

ניצבת במקרה דנן זכותם לחיים ולבריאות של האנשים אשר באו במגע עם העיתונאי המשיבים, 

ראשונה כדי להיבדק וכדי להגן על בראש וב . זאת,, וזכאים לדעת על כךבסמוך לפני שאובחן

הגנה על מי שיבואו במגע עם הנכללים לשם וכן , עצמם ועל סביבתם הקרובה מפני הדבקה

אינטרס . במעגל הרחב, ישנו לבידוד וברשימת המגעים ועלולים להידבק מהם ככל שלא יכנס

לשהות  חויבשמידי איתור מהיר ככל האפשר של כל מי -עלהציבור כולו בהאטת קצב ההדבקה, 

 של המגפה. המהיר עיתונאים, נוכח מהלכה ואופן התפשטותה בבידוד, לרבות 

 

תקנות הותקנו לתכלית ראויה מאין כמותה של הצלת חיים ובריאות הכי נטען להלן , לאור זאת

 ההסמכה בתהליך העבודה על תקנות. בתוך כך, הציבור, וכי הן עומדות במבחני המידתיות

תר לסוגיית הפעלת המנגנון ביחס לעיתונאים, ובהקשר לכך נדונו מספר ניתנה הדעת בין הי

לא נמצאה דרך  אולםסעדים החלופיים בעתירה, מסגרת הלרבות שתיים שהועלו בחלופות, 

כי בתקנות ובנהלים  היקף הנדרש. כן נראה,אופן ובבהאמורה מעשית המגשימה את התכלית 

 ות, לטובת צמצום הפגיעה עד כמה שניתן.  מגבלות וגדרנקבעו לחלופה שנבחרה ליישומן 

 

 להלן נפרט. 
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 וצעדים שננקטו בהתמודדות עמההתפרצות מחלת הקורונה  –רקע   .א

 

 SARS-CoV-2המכונה נגיף קורונה החלה התפרצות של המחלה הנגרמת מ 2019דצמבר  מהלךב .8

ישראל  תייאין באוכלוסהיום, נכון ל (."הנגיף"או "המגפה" )להלן:  COVID-19הגורם למחלה 

אין טיפול ו את התפשטות המחלהצמצם ל ניתןחסינות נגד נגיף זה, אין חיסון באמצעותו 

ושיעור  ,במצב קריטי 5%, מתוכם 20%עד  15%-שיעור התחלואה הקשה מוערך ב .ידועספציפי 

 3.6%-; ב79-70בקרב חולים בני  8%-; ב80בקרב חולים שגילם מעל  14.8%-בהתמותה מוערך 

. שיעור התמותה בכלל האוכלוסייה 59-50בקרב חולים בני  1.3%-; וב69-60בקרב חולים בני 

משמעותית בקרב קבוצות סיכון שעליהן נמנים גבוה חוז התמותה . יצוין כי א4-2%-מוערך בכ

זאת ועוד, על  .רבות מחלות לב, יתר לחץ דם וסכרתאנשים מבוגרים וחולים במחלות כרוניות ל

ממחלה כרונית אחת,  35נתוני משרד הבריאות, כמחצית מאוכלוסיית ישראל סובלת בגיל  פי

 משתי מחלות כרוניות. 45ובגיל 

 

 תסמינים ללא או מזעריים תסמינים עם מאדםאפשרות של העברת הנגיף  קיימת בנוסף, 

 . לאנשים רבים המעלה את הפוטנציאל להעברת הנגיף מאדם אחד אפשרות, כלשהם

 

 הנגיף על התפרצות ((World Health Organizationהכריז ארגון הבריאות העולמי , 30.1.20 יוםב .9

ארגון קבע  11.2.20יום ב ( בעל השלכות בינלאומיות.PHEICכאירוע חירום בבריאות הציבור )

נגיף ושם ה COVID-19מחלה הנגרמת על ידי נגיף זה תכונה כי ה באופן רשמי,הבריאות העולמי 

 הערכת הסיכון העולמיתאת  ארגון הבריאות העולמיהעלה  28.2.20יום . בSARS-CoV-2 ואה

הכריז ארגון הבריאות העולמי על  11.3.20ביום  לרמה גבוהה מאוד. COVID-19להתפשטות 

COVID-19  .כפנדמיה 

 

דווח  ,ן הבריאות העולמיארגוהנתונים המתפרסמים מעת לעת באתר פי  , על29.3.20ליום נכון  .10

 196-בכמקרי מוות(,  29,957מתוכם )מקרים בהם אובחן נגיף הקורונה,  634,835ישנם כי 

 במדינות אירופה, המזרח בכל רחבי הגלובוס,להיום, אובחנו חולים בנגיף הקורונה  נכון. מדינות

 , דרום מזרח אסיה, המזרח התיכון, אמריקה ואפריקה.הרחוק

 

 :ארגון הבריאות העולמי בכתובתמים באתר הנתונים מתפרס

reports-2019/situation-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel 

 

 דבקותושבי ישראל שנ 4,400-כישנם  , בשעות הבוקר(30.3.20) אלה נכון למועד כתיבת שורות .11

במצב  81-ומונשמים(  63)מהם המאושפזים במצב קשה  80שנפטרו מהמחלה,  15בנגיף, מהם 

 ישראלים החלימו עד היום מהמחלה. 134-כ בינוני.

 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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והתפשטות הנגיף היא בנגיף ה בהיעדר חיסון או דרכי מניעה אחרות, הדרך היחידה למנוע הדבק .12

בישראל בנגיף.  הצמצום מגע עם חולים ואנשים המצויים בסיכון גבוה להדבקת האוכלוסיי

מבחינה מעשית, בהתחשב במאפייניו הידועים של הנגיף, הדבר אפשרי רק במסגרת בידוד 

או  עם חולה,קרוב ימים )תקופה הדגירה וההדבקה האפשרית( למי שבא במגע  14לתקופה של 

 שחזר מאחד היעדים בהם התפרצה המחלה. 

 

מניעת הדבקה מקומית הכוללת מדיניות משרד הבריאות לעת הזו היא מדיניות "הכלה", קרי,  

 –. במקביל, המשרד ממשיך במדיניות של "מניעה", קרי בידוד נדבקים ואלו שחשודים כי נדבקו

כנה כי ידביקו אחרים בנגיף. הפחתת הסיכון להגעת חולים נוספים לישראל, אשר קיימת ס

, ועובד לפי הנחות בישראל בנגיף הקורונהתחלואה נרחבת  שללתרחיש משרד הבריאות נערך 

לאדם, ככל הנראה בעיקר במגע ובהעברה  מועבר מאדם SARS-CoV-2גיף נ היסוד הבאות:

 ;היה יעיל במניעת הדבקה של המשתמשמוש תקני באמצעי המיגון המומלצים י; שיטיפתית

ה למנוע את התפשטות המחלה הקפדה על העקרונות הבסיסיים של מניעת זיהומים עשוי

 ללא תסמינים או עם הסתמנות קלינית קלה. COVID-19כולים להיות מקרים של ; יבישראל

 

לרשימת המחלות הוסיף שר הבריאות את המחלה הנגרמת מנגיף הקורונה  27.1.20ביום  .13

, "(פקודת בריאות העם")להלן:  1940השנייה לפקודת בריאות העם, המדבקות שבתוספת 

בחלק א', ברשימת מחלות בעלות חשיבות בינלאומית המחייבות הודעה מידית, לעניין תקנות 

 ( של ארגון הבריאות העולמיInternational Health Regulations, 2005לאומיות )-הבריאות הבין

, 2020-ות מידבקות שבתוספת השנייה לפקודה(, התש"ף)צו בריאות העם )שינוי רשימת מחל

 (.464התש"ף בעמ'  8334ק"ת 

 

בקת מסוכנת לפי סעיף כמחלה מדעל ידי שר הבריאות  27.1.20ה ביום הוכרזבנוסף, המחלה  .14

ידי -ובהמשך לכך הוצאו על ,"(פקודת בריאות העם")להלן:  1940ת בריאות העם, ( לפקוד1)20

 לפקודת בריאות העם. 20שרד הבריאות שורת צווים מכוח סעיף מנכ"ל מ

 

התנהלות משרדי הממשלה הרלוונטיים, ובראשם משרד הבריאות, היא התנהלות חירום  .15

דינאמית, אשר נגזרת מן המצב המשתנה לצורך מתן מענה מיטבי לפי צו השעה, והדבר נכון אף 

לרבות הוצאת צווים והוראות מינהל, ועדכונם  –י לגבי הצעדים הננקטים במישור המשפט

 באופן תכוף. 

 

תגובתנו זו תתמקד בתקנות ההסמכה ותקנות נתוני מיקום. אולם כרקע להמשך נציין, כי ננקטו  .16

בין היתר, אמצעים משלימים במסגרת ההתמודדות עם המגפה. וממשיכים להינקט במקביל 

למיגון מפני הידבקות בנגיף הקורונה; הנחיות לצוותים פרסם משרד הבריאות הנחיות 

הרפואיים בקהילה; הנחיות לבתי החולים הכלליים; הנחיות למכבסות ולצוותי טיפול בפסולת 

רפואית; הנחיות לפעילות במעבדות; הנחיות ללשכות הבריאות; הנחיות לנוסעים לחו"ל, בדגש 

על מצב התחלואה בנגיף הקורונה ביעד על הימנעות מנסיעות שאינן חיוניות והתעדכנות 

 הנסיעה והנחיות לחוזרים מחו"ל )לרבות שהייה בבידוד בית(.
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הצעדים שננקטו להתמודדות עם מגפת הקורונה הוגבלה באופן דרמטי זאת ועוד, במסגרת  .17

 שהיית בני אדם במרחב הציבורי.

 

תקנות )להלן:  2020-ת פעילות(, התש"ףהגבל –לפי תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  

 ממקום לצאת איןימים,  7, אשר תוקפן למשך 25.3.20(, בנוסחן העדכני מיום הגבלת הפעילות

, במזון הצטיידות; ממנה וחזרה לעבודה הגעה, למעט הקבוע השהייה מקום או המגורים

תרומת דם; הפגנה;  ; קבלת שירות רפואי;חיוניים שירותים וקבלת, חיוניים ומוצרים תרופות

 קצר לזמן מקום באותו הגרים אנשים של או יחידנית יציאהמשפטי; הגעה לכנסת;  הליך

 ת אישהויציא תפילה, הלוויה, חתונהל; יציאה מטרים ממקום המגורים 100ולמרחק של עד 

הדורש או כל קושי  ; יציאה לצורך סיוע לאדם אחר בשל גילו, בעיה רפואיתבמקווה לטבילה

כן נאסרה שהיית בני אדם בגן ציבורי וחוף ים, בגן שעשועים . לתקנות אלו( 2)ראו תקנה  סיוע

 )א(.5או מקום או בית עסק שפעילותו אסורה לפי תקנה 

 

תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום והתפשטות בנוסף, לפי  

נקבעו הוראות , (בלת מספר העובדיםתקנות הג)להלן:  2020-נגיף הקורונה החדש(, התש"ף

, הוא 16.4.20ועד ליום  22.3.20בדבר הגבלת מספר העובדים במקום העבודה, אשר יחולו מיום 

מועד תום חופשת חג הפסח. תכלית ההגבלות היא להגדיר עבודה בהיקף שיאפשר לשמור על 

א, ולשמור על תפקוד המדינה והמשק ולהעמיד שירותים חיוניים לטובת הציבור, מחד גיס

ולא יותר  ממצבת העובדים 30%-בריאות העובדים והציבור, מאידך גיסא. הכלל הוא הגבלה ל

רשימת מקומות עבודה, עסקים ומפעלים במגזר הציבורי והעסקי, נקבעה , ובצדו עובדים 10-מ

יצוין כבר כעת, כי לא מן העובדים, בהתאם לענין.  100%אשר יפעלו בשיעור גדול יותר, עד 

טלוויזיה, רדיו ועיתונות,  –נקבעה בתקנות אלה הגבלה נקובה על עבודתם של גופי התקשורת 

בהיותם שירות חיוני, והדבר הושאר לשיקול דעת כל גוף לקבוע את ההיקף החיוני לצרכיו )ראו 

בפרק התקשורת בתוספת  4-3( לתקנות הגבלת מספר העובדים, וסעיפים קטנים 6)ד()2סעיף 

 לתקנות(.  

 

יוער כי צעדים דומים, בהיקפים שונים של מגבלות על תנועת תושביהן, ננקטים כיום על ידי 

 מדינות ברחבי העולם. לפירוט ראו: 22לפחות 

3-2020-italy-coronavirus-lockdown-on-ieshttps://www.businessinsider.com/countr 

 וההסדר הקבוע בהן תקנות ההסמכהעל   .ב

 

כאמור, תקנות ההסמכה ותקנות נתוני מיקום ניצבות במרכזו של ההליך התלוי ועומד בבג"ץ  .18

שאוחדו עמו(, שם  2141/20ובג"ץ  2135/20)ובג"ץ  שחר בן מאיר נ' ראש הממשלה 2109/20

ית המשפט הנכבד לשאלת סבירותן, מידתיותן, ההצדקה ולהן וחוקיות ההליך בו נדרש ב

 הותקנו.

 

, והדיון בהליך זה 18.3.20הוגשו ביום  2109/20תגובות מקדמיות מטעם המדינה והכנסת בבג"ץ  

. בעקבות הדיון התבקשו המדינה והכנסת להגיש הודעות משלימות, 19.3.20התקיים כבר ביום 

https://www.businessinsider.com/countries-on-lockdown-coronavirus-italy-2020-3
https://www.businessinsider.com/countries-on-lockdown-coronavirus-italy-2020-3
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ן כתבי טענות נוספים, שעליהם נרחיב יה. לאחר מכן הוגשו על יד23.3.20ום אשר הוגשו בי

 .31.3.20לשוב ולעדכן את בית המשפט הנכבד עד ליום בהמשך. בשלב זה, על המדינה והכנסת 

ף בקש ביטול תקנות ההסמכה ותקנות נתוני מיקום, הטענות בגותמ עתירה דנןגם באף ש .19

. ביחס לעיתונאים בתקנות אלה יםעל הפעלת המנגנונים הקבוען ככולן, העתירה נסובות, רוב

נידונות במאוחד מספר , בו אחרמשכך, ובהינתן שבפני בית המשפט הנכבד תלוי ועומד הליך 

הוגשו כבר מספר כתבי טענות מטעם המדינה והתקיים דיון, עתירות שהוגשו מוקדם יותר, 

לה והליכי התקנתן, לא נכביר מילים בסוגיות א מידתיותן של התקנותואשר מתמקד בשאלת 

 .2109/20, ונסתפק בהפניה לכתבי הטענות מטעם המדינה בבג"ץ במסגרת תגובה זו

 

די משרד הבריאות בתמצית נציין, כי תקנות ההסמכה נועדו לשם מתן כלי יעיל ומהיר בי .20

מגעים בתקופת הדגירה של הנועה וובתוך כך איתור נתיב הת הקורונה נגיףלצמצום התפשטות 

מי שאובחן כחולה, לצורך יידועם של מי שהוא בא עמם במגע בדבר חובתם להיכנס לבידוד 

שראל. זאת, לתכלית של לאלתר. איתור זה הכרחי לצורך המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה בי

צמצום מספר ב וללהגשמת הזכות לחיים ולבריאות, וקידום האינטרס הציבורי הכהצלת חיים, 

על מנת שמערכת הבריאות תוכל לעמוד במתן מענה  ,הנדבקים והחולים )"השטחת העקומה"(

לחולים, ולהעניק להם טיפול תומך שהוא משמעותי להחלמתם, כמו גם להוסיף ולעמוד במתן 

מענה לחולים הנזקקים לה בגין מחלות אחרות. התרחיש במצב של התפשטות המחלה וקריסה 

 למרבה הצער מציאות קיימת במספר מדינותות אינו בגדר מדע בדיוני אלא יאשל מערכת הבר

, ושיפור יעילות הבדיקה האפידמיולוגית, כמו גם מסירת הודעות לחייבים בבידוד בהקדם כיום

האפשרי, הם צעדים מרכזיים בהתמודדות שנועדה להקטין את היקף המשבר במקרה של 

 התפרצות כאמור.

 

עם  ומהיר ככל הניתן של מי שבאו במגעך החיוני בהתקנת התקנות לשם איתור מדויק הצור .21

, 2109/20חולה והליך התקנתן פורטו בהרחבה בתגובה המקדמית מטעם המדינה בבג"ץ 

. נבקש אפוא להפנות את בית המשפט הנכבד לאמור בסעיפים 23.3.20ובהודעה המשלימה מיום 

להודעה המשלימה  88-68נה בהליך דשם, ולסעיפים לתגובה המקדמית מטעם המדי 47-6

  מטעמה.

 

 .1מש/ )ללא נספחיה(, מצורפת ומסומנת 2109/20התגובה המקדמית מטעם המדינה בבג"ץ  

 .2מש/ )ללא נספחיה(, מצורפת ומסומנת 2109/20ההודעה המשלימה מטעם המדינה בבג"ץ  

 

בבג"ץ  מטעמהמעבר לנתונים הרבים אשר נמסרו על ידי המדינה במסגרת כתבי הטענות  .22

 אנשים שנכנסו 800-כהמנגנון מאז ראשית יישום להערכת משרד הבריאות,  כי, נוסיף 2109/20

קורונה. למותר לציין, כי נמצאו לאחר בדיקה כחולים במחלת ה ,לבידוד בעקבות המנגנון

בהקדם האפשרי, על יסוד המנגנון האמור, יש להניח כי היו אותם אנשים אלמלא אותרו 

  ., לפני שאובחנורבים נוספים שלא ביודעיןאלפים מדביקים 
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, לאחר שאושרו בהחלטת (8393)ק"ת  17.3.20תקנות ההסמכה פורסמו ברשומות ביום  .23

. להלן 31.3.20יום והן עתידות לפקוע ב, בלבד םיו 14שך נקבע למתוקפן . 9489הממשלה מס' 

 (:11, ותקנה 8-6, 3-2נביא במלואן את הוראותיהן העיקריות לענייננו )תקנות 

 

 

 הסמכת שירות הביטחון הכללי"
לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית לצמצום ולמניעת   .2

נה החדש, יוסמך השירות לקבל, לאסוף ולעבד מידע טכנולוגי התפשטות נגיף הקורו
הימים שלפני אבחונו של חולה, שמטרתה  14לשם ביצוע בדיקה, בנוגע לתקופה של 

זיהוי נתוני מיקום ונתיב תנועת החולה, וזיהוי אנשים שבאו במגע קרוב עמו )להלן 
 פעולות הסיוע(; –

ות, כמפורט בתקנות שעת חירום כן מוסמך השירות להעביר מידע למשרד הבריא
 אלה;

למעט תוכן שיחה כמשמעותו  –לעניין תקנות שעת חירום אלה, "מידע טכנולוגי" 
 .1979-בחוק האזנת סתר, התשל"ט

 
 סוגי המידע ותנאי השימוש

סוגי המידע הטכנולוגי ותנאים נוספים לשימוש בו, לרבות אופן איסוף   )א(  .3
הבריאות ומחיקתו יוסדרו על ידי השירות, בנוהל  המידע, שמירתו, העברתו למשרד

 ייעודי שיאשר היועץ המשפטי לממשלה.
השירות יעשה שימוש במידע הטכנולוגי ובתוצריו רק לתכלית האמורה בתקנות   )ב(

 שעת חירום אלה, ובתום תקופת תוקפן המידע יימחק.
לכל תכלית רשויות המדינה לא יעשו שימוש במידע האמור או בחלק ממנו    )ג(

 , ובכלל זה הליך משפטי או חקירתי.2אחרת מזו שבתקנה 
, 2עובד ציבור העושה שימוש במידע הטכנולוגי שלא לתכלית האמורה בתקנה   )ד(

 מאסר שלוש שנים. –דינו 
... 

 נוהל משרד הבריאות
משרד הבריאות יקבע בנוהל ייעודי, שיאשר היועץ המשפטי לממשלה, הוראות   .6

ת הסיוע, אופן השימוש במידע, החזקתו ומחיקתו, לרבות קביעת מספר לעניין בקש
מצומצם של בעלי תפקידים בעלי התאמה ביטחונית כמשמעותה בחוק שירות 

, המוסמכים לעיין במידע, שיחויבו לחתום על טופס 2002-הביטחון הכללי, התשס"ב
תקנות שבו תובהר להם המשמעות הפלילית של שימוש במידע בניגוד להוראות 

 שעת חירום אלה.
 

 הגבלת השימוש במידע
)ג(, משרד הבריאות לא יעביר לרשות 3מבלי לגרוע מהאמור בתקנה   )א(  .7

מרשויות המדינה כל מידע שהתקבל מהשירות בהתאם לתקנות שעת חירום אלה; 
על אף האמור, אין בכך כדי למנוע ממשרד הבריאות שימוש במידע לצורך אזהרת 

מסוים מפני חשש להדבקות במחלה, או למנוע הכללת שם אדם  הציבור או אדם
 ברשימת החייבים בבידוד שלמשטרת ישראל יש נגישות אליה לצורכי אכיפה.

המידע שהועבר מהשירות לפי תקנות שעת חירום אלה, יימחק בידי משרד   )ב(
הבריאות בתום תקופת תוקפן של התקנות, ואולם משרד הבריאות רשאי לשמור 

ימים נוספים מסיום תקופת תוקפן של התקנות לצורך  60ידע כאמור למשך את המ
 תחקיר פנימי של הפעולות שביצע משרד הבריאות.

 
 סייגים

השירות לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה על הפרת חובת בידוד לפי צו   )א(  .8
 בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,
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, ואין באמור בתקנות שעת חירום אלה כדי להסמיך את השירות לסייע 2020-התש"ף
 בפעילות פיקוח ואכיפה כאמור.

השירות יעסוק אך ורק בפעולות סיוע והעברת מידע למשרד הבריאות כמפורט   )ב(
בתקנות שעת חירום אלה, ולא יעמוד בקשר ישיר כלשהו עם חולה או עם אנשים 

 ב כאמור.שבאו עמו במגע קרו
... 

 תוקף
 יום." 14תוקפן של תקנות אלה למשך      .11

 

 עם, 18.3.20החל ביום "( המנגנון)להלן: "יישומו בפועל של המנגנון הקבוע בתקנות ההסמכה  .24

"נוהל ליישום תקנות שעת חירום  –כניסתו לתוקף של הנוהל המפורט של משרד הבריאות 

ללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום והתפשטות נגיף הקורונה )הסמכת שירות הביטחון הכ

"(, שאושר על ידי היועץ המשפטי נוהל משרד הבריאות" )להלן: "2020-החדש(, התש"ף

  .לתקנות ההסמכה 6לממשלה, כמתחייב מהוראת תקנה 

 

כמו כן, נקבע נוהל יישום של שירות הביטחון הכללי, שאושר אף הוא על ידי היועץ המשפטי 

משלה. לא ניתן לצרף את הנוהל לתגובה זו מפאת סיווגו, אך הוא הוצג בפני בית המשפט למ

בהליך זה, במעמד צד , והמשיבים יוכלו להציגו אף 2109/20הנכבד במהלך הדיון החסוי בבג"ץ 

 ככל שבית המשפט הנכבד יראה זאת לנכון. ו אחד, בהסכמת העותר

 

 .3מש/רף ומסומן , מצובנוסחו העדכני נוהל משרד הבריאות 

 

ד לאחר אבחון של חולה עם ממצא מעבדתי חיובי לנגיף, פונה משרוהרי המנגנון בתמצית:  .25

: איתור מסלול ן בלבדבהוצורך קבלת סיוע בשלוש פעולות, הבריאות לשירות הביטחון הכללי ל

ים שקדמו למועד האבחון; איתור אנשים שהיו בקרבת החולה הימ 14-התנועות של החולה ב

איתור מקור וומשך זמן החשיפה לפי ההנחיות הקליניות העדכניות של משרד הבריאות; 

 4.1החשיפה האפשרי של החולה מול חולים ידועים, לשם זיהוי מקור ההדבקה )ראו סעיף 

יאות לשירות הביטחון הכללי לצורך כך, המידע הנמסר ממשרד הברלנוהל משרד הבריאות(. 

כולל את שמו של החולה, מספר תעודת זהות )או מספר דרכון(, מספר טלפון נייד, מועד האבחון 

עם העברת פרטים אלה  (.לנוהל משרד הבריאות 5.1יום לפי האבחון )סעיף  14 יםוהמועד בו חל

 שפרטיו הועברו על כךלשירות הביטחון הכללי, מועבר לחולה מסרון המיידע אותו  אודותיועל 

  לנוהל משרד הבריאות(. 5.4)סעיף 

 

מוסמך שירות הביטחון הכללי להעביר לנציג משרד הבריאות את נתוני לאחר עיבוד המידע,  

, "מגעים"פרטים לגבי כן ו ,ם שקדמו למועד האבחוןוי 14בתקופה של התנועה מיקום ונתיב ה

טלפון, תאריך לידה,  פר, מסעודת זהותת פרבמגע קרוב )שם מלא, מסעמו אנשים שבאו   קרי,

השירות יעביר מידע זה או חלק ממנו, ככל  .מיקום החשיפה(ומועד חשיפה אחרון לחולה, 

 .שהדבר דרוש

 

רטיהם תקבל במשרד הבריאות, נשלח מסרון לכל אחד מהאנשים שפסיס המידע המעל ב 

"}שם פרטי{ שלום לפי כך: זה נאמר במסרון שנחשפו לחולה.  הועברו למשרד הבריאות כמי
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חקירה אפידמיולוגית היית בתאריך ==/==/== ליד חולה הקורונה. עליך להיכנס מייד לבידוד 

 -להגנה על קרוביך והציבור. אם יש לך חום, שיעול וכו' נא להתקשר למד"א  =/==/== בית עד 

דע ישמש רק למטרה זו המי *5400מידע נוסף. לאימות ניתן לחייג   go.gov.il/coronaבקישור 101

 .וימחק בתום הצורך. בברכה שירותי בריאות הציבור"

.  

, אשר ניתנה בעקבות הדיון 2109/20בבג"ץ  19.3.20יצוין, כי בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום  .26

תקנות השב"כ כי " –בכל הנוגע לתקנות ההסמכה  –שהתקיים בעתירה, ניתן צו ביניים המורה 

-עם ממצא מעבדתי חיובי ל לצורך איתור מי ששהו בסביבת חולים אך ורק בשלב זהיופעלו 

nCoV  ובהתאם להנחיות המסווגות שהוצגו בפנינו, בהסכמת העותרים, במעמד צד אחד ואשר

 ".אושרו על ידי היועץ המשפטי לממשלה

 

)כפי  חיובי צו הביניים צמצם אפוא את יישום המנגנון אך ורק ביחס לחולה בעל ממצא מעבדתי

, לעומת ההגדרה הרחבה יותר של "חולה" על פי שאכן נעשה בפועל עד לאותה נקודת זמן(

חולה במחלה או שקבע כי יש חשד  אמי שרופא קבע שהותקנות ההסמכה, הכוללת גם את "

   ".שהוא חולה בה בהתאם להנחיות משרד הבריאות גם אם טרם התקבל ממצא מעבדתי כאמור

 

 .4מש/, מצורפת ומסומנת 2109/20בבג"ץ  19.3.20פט הנכבד מיום החלטת בית המש

 

, נבקש אינו נתקף בעתירה זולהרחבה על אודות הליך התקנתן של תקנות ההסמכה, שכאמור  .27

 .2109/20לתגובה המקדמית מטעם המדינה בבג"ץ  38-29להפנות לאמור בסעיפים 

 

לכתחילה נבדקה האפשרות להטיל את המשימה שנקבעה בתקנות על , כי בתמצית נצייןעם זאת   .28

העדפת הגורמים ולכך חתר התהליך בראשיתו.  היתהמשטרת ישראל בכלים המצויים בידה. זו 

ביטחון כי הפער בין יכולותיו של שירות ה צועיות שקוימו בין הגורמים לימדואולם, ישיבות מק

בגינו שונה  הכללי לבין יכולתה של המשטרה להעמיד את המענה הנדרש הוא פער מובהק,

 כי המשימה תוטל על שירות הביטחון הכללי.  המתווה לבסוף והוחלט

 

לא בדרך של ביקשה הממשלה להסדיר את סמכותו של שירות הביטחון הכללי בהמשך לכך, 

( לחוק שירות הביטחון הכללי, 6)ב()7פי סעיף בהחלטת ממשלה לתקנות שעת חירום, כי אם 

לענין ": (6)ב()7בכנסת. וכך לשון סעיף  ועדת המשנהשתהא כפופה לאישור , 2002-התשס"ב

פעילות בתחום אחר שקבעה הממשלה,   (6סעיף קטן )א(, ימלא השירות תפקידים אלה:... )

סים ממלכתיים חיוניים באישור ועדת הכנסת לעניני השירות, שנועדה לשמור ולקדם אינטר

 ".לביטחון הלאומי של המדינה

 

(, 4897)החלטת הממשלה מס'  16.3.20( האמור ביום 6)ב()7הממשלה קיבלה החלטה לפי סעיף  

על שולחן הכנסת לאישורה, אולם נוכח  הנעשה מאמץ לפעול בדרך המלך ולהניחכי  ויצוין

ר ולא היה סיפק בידי הוועדה להשלים לא צלח הדב 23-וה 22-ההעיתוי מול התפר בין הכנסות 

, שאז תמה סמכותה של הוועדה הרלוונטית לדון בנושא, 16:00את הדיון בזמן שנותר עד לשעה 

ת החלטלתהליך המקצועי שקדם לגיבוש כי , יובהר. 23-והוחל בהשבעת חברי הכנסת ה
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 .בריאותידי משרד ה-עלבנושא המורכב נדרשו ימים ספורים למן העלאת הצורך  הממשלה

אשר , גורמים השוניםדי הדיונים ללימוד האפשרויות הטכנולוגיות הקיימות בימו יהתקיתחילה 

אלא רק  ,ישראל משטרת לא תוכל להתבצע באופן הנדרש על ידיהמשימה יסודן הובהר כי על 

"(, ולאחר מכן נדרשו הגורמים לגבש את פרטי השירות)ולהלן גם: " הכללי הביטחון שירות בידי

ישיבות ממשלה  להפעלת הסמכות. לאחר מכן, התקיימו מספרסדר, לרבות הסייגים הה

-בהשתתפות היועץ המשפטי לממשלה והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי, טלפוניות

נה האחרולדיון בנושא ובשינויים בפרטי ההסדר אשר עלו בדיונים. ישיבת הממשלה חוקתי(, 

שמו מיד בסמוך לאחריה ו ,23-הוא יום השבעת הכנסת ה ,16.3.20התקיימה ביום שני,  בנושא

ועדת החוץ והביטחון. ועדת המשנה של פעמיהם הגורמים לכנסת להנחת ההחלטה על שולחן 

ו על ּב               נקטע בעודו בא  בצהריים, ו 16.3.20התקיים סמוך לאחר מכן, ביום הדיון בוועדת המשנה 

, ובשעה זו פקעה 16:00בשעה יום באותו ה חלה, שה23-רקע תחילת השבעתה של הכנסת ה

 .22-סמכותה של ועדת המשנה מהכנסת ה

 

נחוץ בידי משרד  כלי מיידיעל רקע הדחיפות הרבה שבהסמכת שירות הביטחון הכללי ומתן  

הבריאות להתמודדות עם מגפת הקורונה, למול חוסר הוודאות באשר למועד כינוסה החדש של 

שבעה, החליטה הממשלה, על דעת היועץ המשפטי שזה עתה הו ,23-בכנסת הועדת המשנה 

ולהסמיך את שירות הביטחון הכללי בדרך של  ,לממשלה, לנקוט ללא דיחוי באפיק פעולה אחר

יום בלבד.  14תקנות שעת חירום )שאינן טעונות אישור של הכנסת(, אשר תותקנה למשך 

יום  30ום, במקום י 14-לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, צומצם משך תוקפן של התקנות ל

 שנקבעו בהחלטת הממשלה, וזאת כדי לאפשר חזרה למסלול הכנסת.

 

( הונחו התקנות על שולחנו של יו"ר הכנסת, כמתחייב 17.3.20מיד עם פרסומן ברשומות )ביום  

)א( לחוק יסוד: הממשלה. דא עקא, באותה העת טרם מונו ועדותיה של 39מהוראת סעיף 

 (.16.3.20יום קודם לכן ) כאמור, ,, אשר הושבעה23-הכנסת ה

 

לקראת מועד פקיעתן של , נמסר כי 18.3.20מיום  2109/20במסגרת תגובת המדינה בבג"ץ  .29

(, וככל שעדיין יהא בהסדרים הכלולים בהן 31.3.20עד ליום כאמור תקנות ההסמכה )שתוקפן 

הממשלה לבחון באיזו דרך  הכרח לצורך התמודדות עם התפשטות מגפת הקורונה, בכוונת

הממשלה תחתור ללכת בדרך , וכי את הסמכת שירות הביטחון הכללי האמורהבהמשך להסדיר 

 ., לרבות לפני תום תוקפן של התקנותהמלך, קרי חקיקה רגילה או פעולה לפי חקיקה רגילה

 

חוץ והביטחון הזמנית, את ועדת ה 23-הקימה הוועדה המסדרת של הכנסת ה 24.3.20אור ליום  .30

היא ועדת הכנסת לענייני שירות , ועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאייםוזו הקימה את 

 .)"ועדת המשנה"( הביטחון הכללי

 

במסגרתה וקיימה הממשלה ישיבה טלפונית לילית, לאחר הקמת הוועדות בכנסת  סמוך .31

( לחוק שירות הביטחון 6)ב()7לפי סעיף  4916ס' החלטת הממשלה מ 24.3.20כבר ביום התקבלה 

ת נגיף הקורונה. לצמצום התפשטושירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ המסמיכה את , הכללי

)ב( לצו 4בסעיף צומצמה הגדרת "חולה" בהתאם לאמור העדכנית החלטת הממשלה יצוין, כי ב
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, הניחה בהמשך .2109/20ץ בבג" 19.3.20די בית המשפט הנכבד ביום יהביניים שניתן על 

 מזכירות הממשלה את ההחלטה על שולחנה של ועדת המשנה.

 

 ,מכתבו של מזכיר הממשלה אל יו"ר ועדת המשנהו ,24.3.20מיום  4916ממשלה מס' החלטת ה

 .5מש/ מצורפים ומסומנים

בדבר התפתחויות אלו,  2109/20המשפט הנכבד במסגרת בג"ץ  לאחר שהמדינה עדכנה את בית .32

( החלטת בית המשפט הנכבד, ובה נקבע ביחס לתקנות ההסמכה כי 24.3.20ניתנה באותו היום )

תקנות השב"כ וההנחיות מכוחן ימשיכו לעמוד בתוקפן לעת הזו, וימוצה הליך הפיקוח "

ממשלה. בהקשר זה מן הראוי כי תינתן )א( לחוק יסוד: ה39הפרלמנטרי לגביהן על פי סעיף 

הדעת על ידי ועדת המשנה, בין היתר, לסוגית עצם הסמכתו של השב"כ לפעול בתחום זה. כמו 

כן, מן הראוי להתחשב בהתפתחויות שחלו בכל הנוגע למגבלות שהטילה הממשלה על 

 ..."האוכלוסייה וכן ביחס להשקתה של אפליקציית "המגן" שפיתח משרד הבריאות

 

 .6מש/, מצורפת ומסומנת 2109/20בבג"ץ  24.3.20החלטת בית המשפט הנכבד מיום  

 

, בדבר 4916לה מס' הממשקיימה ועדת המשנה דיון ראשון בנוגע להחלטת  26.3.20ביום  .33

יצוין, כי  לצמצום התפשטות נגיף הקורונה.הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ 

, במועד זה בכתב לוועדת המשנה ויושב ראש העותר אף הופיע בפני הוועדה העותר הגיש עמדה

במסגרת הסעדים החלופיים  וחלופות דומות במהותן לאלו המוצעות על יד ההעלה בפניו

 בעתירה דנן.

 

, (30.3.20) יוםהתקיים לה עתידודיון נוסף  דיון חסוי בוועדת המשנה,התקיים  29.3.20ביום 

בדבר  2109/20הודעת עדכון בבג"ץ זה כאמור, על המדינה למסור בשלב  .בשעות אחר הצהריים

  .31.3.20התקדמות הליכי הפיקוח הפרלמנטרי, עד ליום 

 וההסדר הקבוע בהן על תקנות נתוני מיקום  .ג

 

כאמור לעיל, במסגרת ארגז הכלים להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, הוחלט גם על  .34

מתאימה למשטרת ישראל. להבדיל מתקנות ההסמכה, ביחס לתקנות נתוני קידום הסמכה 

ההסדר הנדרש  כי עיגוןלכתחילה מת משטרת ישראל, הוחלט בסמכויוכאמור מיקום שעניינן 

באפיק של התקנת תקנות שעת חירום, בהיעדר מענה בחקיקה  מצריך נקיטהבנושא זה, 

ונוכח מצב  ם הקמת ועדות הכנסת,, בהעדר יכולת לקדם הליך חקיקה רגילה טרהקיימת

 בו מצויה מדינת ישראל על רקע מגפת הקורונה. החירום

 

אישרה בנוגע לתקנות ההסמכה,  4897עם אישור החלטת הממשלה מס' לפיכך, בד בבד  .35

, ואלו פורסמו 4898את תקנות נתוני מיקום במסגרת החלטה מס' גם  16.3.20הממשלה ביום 

, הניחה הממשלה את התקנות על 17.3.20למחרת, ביום  (.8390תו היום )ק"ת ברשומות באו

 יסוד: הממשלה.-)א( לחוק39שולחנו של יו"ר הכנסת, כמתחייב מהוראת סעיף 

 



13 

 

נתוני  –תקנות נתוני מיקום הן למעשה תיקון לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  .36

א 4"(. הוראתן העיקרית מגולמת בסעיף וק נתוני תקשורתח)להלן: " 2007-תקשורת(, התשס"ח

, לאחר 25.3.20ביום  לאחר תיקון שבוצע בתקנות – דהיוםשבנוסחו לחוק נתוני תקשורת, 

 מורה כדלקמן: –בהמשך  , ועליו נעמודהגשת העתירה דנן

 

קצין מוסמך רשאי להתיר קבלת נתוני מיקום של אדם החייב בבידוד ממאגר   )א(א. 4"
דע של בעל רישיון בזק, בלא צו בית משפט, לצורך פיקוח על קיום הוראת הבידוד; מי

קבלת נתוני מיקום לפי סעיף קטן זה תיעשה באופן מדגמי בלבד ובאופן שאינו 
נתון מיקום אחרון של מנוי  –מתמשך או רציף; לעניין סעיף זה, "נתוני מיקום" 

 שנקלט בידי בעל רישיון בזק, ואותו בלבד.
 
לא יעשה אדם שימוש במידע שהתקבל לפי סעיף קטן )א( אלא לצורך פיקוח על   ()ב

 קיום הוראות הבידוד או בקשר אליו.
 
משטרת ישראל תקבע נוהל, בהסכמת משרד הבריאות, לעניין עיון במידע    )ג(

שהתקבל לפי סעיף זה ודרכי להבטיח שלא ייעשה במידע שימוש בניגוד לאמור 
מור יאושר בידי היועץ המשפטי לממשלה ויפורסם באתר בסעיף זה; נוהל כא

 משטרת ישראל.
 

ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל ידווח ליועץ המשפטי לממשלה   )ד(
אחת לשלושה ימים על מספר חייבי הבידוד שנתוני המקום שלהם נדגמו, וכן על 

 התאמה למקום הבידוד.-מספר המקרים מתוכן שבהם נמצאה אי
 

ימים  90נתוני מיקום לפי סעיף זה יימחקו בהקדם אפשרי ולכל המאוחר עד   )ה(
-לאחר תום תקופת תוקפן של תקנות שעת חירום )נתוני מיקום( )תיקון(, התש"ף

, למעט נתוני מיקום שעשויים לשמש בהליך פלילי; על אף האמור, נתוני מיקום 2020
ם; לעניין סעיף קטן זה, ימים לאחר קבלת 14מתאימים יימחקו לכל המאוחר עד 

נתון מיקום של אדם החייב בבידוד התואם את מקום  –"נתון מיקום מתאים" 
 "הבידוד.

 

קבוצת את נתוני המיקום של תדגום המשטרה וזהו תמצית מודל הפיקוח שהוסדר בתקנות:  .37

 14-ב מחוץ לארץהשבים רשימת כן משרד הבריאות, ובידוד שבידי בידוד מתוך מאגר חבי החבי 

אחת הימים האחרונים שלא נרשמו באתר משרד הבריאות אך חלות עליהם הוראות הבידוד. 

ליום יידגמו משתי רשימות אלה יחד נתוני מיקום של כמה מאות אנשים, לגביהם ניתן יהיה 

לדעת האם קיימת "התאמה" או "אי התאמה" ראשונית בין נתון המיקום לבין כתובת הבידוד 

לצורך המשך בירור  ראשונית אינדיקציהלתוצאות הדגימה. נתון המיקום הוא אך ורק בהתאם 

קיום חובת הפיקוח. במקרים בהם תימצא "אי התאמה" ראשונית, יתקשרו השוטרים לחבי 

ההתאמה. ככל שיתקבל הסבר מניח את הדעת -הבידוד הרלוונטיים ויבקשו מהם הסבר לאי

שההסבר לא יניח את הדעת, או בהעדר שיתוף פעולה מצד  יסתיים הטיפול והאירוע ייסגר. ככל

חב הבידוד, תישלח ניידת למקום הבידוד להמשך טיפול ובדיקה. ככל שיימצא אדם מפר את 

ש"ח בהתאם לתקנות  5,000חובת הבידוד והנסיבות יצדיקו זאת, יוטל עליו קנס מנהלי בגובה 

החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם( )נגיף הקורונה 

. במקרים בהם הפרת צו הבידוד תיעשה באופן בוטה שיש בו פוטנציאל 2020-שעה( התש"ף

 סיכון ממשי לחיי אדם או לבריאותו, תיפתח חקירה פלילית. ל
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קבות הדיון , בע2109/20בבג"ץ  19.3.20במסגרת צו הביניים שניתן על ידי בית המשפט ביום  .38

בשלב זה ועד החלטה אחרת, אין כי " ביחס לתקנות נתוני מיקוםשהתקיים בעתירה, נקבע 

. בהקשר זה יצוין כי במהלך הדיון לעשות שימוש בסמכויות המוקנות מכוח תקנות המשטרה

( 2)א4שהתקיים בפנינו הודיעו המשיבים כי בשלב זה טרם הושלמה קביעת הנוהל הנזכר בסעיף 

חוק נתוני  :)להלן 2007-נתוני תקשורת(, התשס"ח –הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  לחוק סדר

אשר הוסף לחוק זה על פי תקנות המשטרה וכי כתוצאה מכך תקנות אלה ממילא  (תקשורת

כמו כן, הוברר כי בשלב זה אין כוונה לעשות שימוש בסמכות המוקנית למשטרה   .טרם הופעלו

 ".()א( לחוק נתוני תקשורת1()1)א4מכוח תקנות אלה בסעיף 

 

, ככל שהוא נוגע לתקנות 2109/20הגישה המדינה בקשה לביטול צו הביניים בבג"ץ  23.3.20ביום  .39

ו הוכנסו מספר  , באלההכינה נוסח מתוקן של תקנות נתוני מיקום, ועדכנה בין היתר כי 

המשטרה  , גידור סמכותיום 14-לקיצור תקופת התקנות משלושה חודשים  ביניהם ,תיקונים

הסמכות הנוגעת לחקירה לאחר שהוברר כאמור כי  בלבדבתקנות לענין מפרי בידוד 

כן וידי שירות הביטחון הכללי במסגרת תקנות ההסמכה, -האפידמיולוגית תבוצע במלואה על

עה היועץ המשפטי לממשלה אישר את "נוהל הוראת שכי עדכנה  . עודשנדרשו תיקונים נוספים

בנושא פיקוח על חבי בידוד בעקבות נגיף הקורונה", הוא נוהל המשטרה ליישום תקנות אלו 

 , שאושר גם על ידי גורמי משרד הבריאות.(""נוהל המשטרה)להלן: 

 

  .7מש/ליישום תקנות נתוני מיקום, מצורף ומסומן העדכני נוהל המשטרה  

 .8מש/לא נספחיה(, מצורפת ומסומנת )ל 2109/20ביניים בבג"ץ הבקשת המדינה לביטול צו  

 

את ההסדר הקבוע בתקנות  בחקיקה ראשית לעגןחוק אשר נועד  כנת תזכירבד בבד, נשלמה ה .40

ליום וזמן להגיש הערותיו עד , והציבור ההציבור פורסם להערות. תזכיר החוק נתוני מיקום

תגובש טיוטת חוק שתובא לאישור . לאחר התייחסות להערות הציבור, 7:00, בשעה 25.3.20

המדינה עדכנה את  הממשלה, ולאחר אישורה תונח הצעת החוק הממשלתית על שולחן הכנסת.

 .24.3.20, מיום 2109/20בית המשפט הנכבד בדבר תזכיר החוק במסגרת הודעת עדכון בבג"ץ 

  

 .9מש/נת )ללא נספחיה(, מצורפת ומסומ 2109/20בבג"ץ  24.3.20ההודעה המעדכנת מיום 

 

בד את צו הביניים ביטל בית המשפט הנכ 2109/20בבג"ץ  (24.3.20מאותו היום )בהחלטתו  .41

ו בעניין זה נימק הכרעת. את תקנות נתוני מיקוםשאסר על המשטרה להפעיל סמכויות מכוח 

והוא הודיעו כי הושלמה הכנת תזכיר חוק לקביעת ההסדר בחקיקה ראשית  7-1המשיבים כך: "

 7:00, בשעה 25.3.2020אף פורסם להערות הציבור האמורות להיות מוגשות עד מחר, יום 

לנוכח כוונה זו לקדם בדחיפות חקיקה ראשית בנושא, ובהינתן השינויים שנעשו בבוקר. 

בתקנות המשטרה ובהחלטה לפרסם את הנוהל אשר הותקן מכוחן, אנו סבורים כי לעת הזו יש 

. עם זאת, ככל שלא תקודם החקיקה את צו הביניים לעניין תקנות אלהלהיעתר לבקשה לבטל 

 .(6מש/)ראו נספח  "הראשית כאמור, ניתן יהיה לשוב ולשקול את סוגיית צו הביניים לגביהן
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(, שקבע את 8420)ק"ת  פורסם ברשומות תיקון לתקנות נתוני מיקום, 25.3.20ביום  למחרת, .42

 .8.4.20, קרי, עד ליום בלבד יום 14למשך תוקפן 

 

בוטלו סעיפים בתקנות אשר עיגנו את סמכות המשטרה לקבל נתוני מיקום במסגרת התיקון  

ממאגר מידע של בעל רישיון בזק לפי חוק נתוני תקשורת לצורך ביצוע חקירה אפידמיולוגית. 

ותוקף  ,ידוד בית, כך שתכלול גם חולים החייבים בבכמו כן, תוקנה הגדרת "אדם חייב בבידוד"

  בחקיקה ראשית. כוונה לעגן את ההסדר הקבוע בהן מתוךיום,  14-התקנות הוגבל כאמור ל

)ו( לחוק 39יצוין, כי התקנות בנוסחן הקודם לא הוגבלו בזמן, כך שחלה עליהן הוראת סעיף 

יסוד: הממשלה, המגבילה את תוקפן של תקנות שעת חירום לשלושה חודשים, זולת אם 

 בחוק של הכנסת או בוטלו על ידי הכנסת. הוארכו

 

התקבלו הערות הציבור לתזכיר החוק, אלו נבחנו  25.3.20ביום לתזכיר החוק נעדכן, כי  אשר .43

ובחלקן הוטמעו בנוסח טיוטת הצעת החוק. בימים הקרובים, עם סיום גיבוש ההסדר ואישור 

ישור הממשלה. בתוך כך, תתבקש הממשלה כלל הגורמים הרלוונטיים, תובא טיוטת החוק לא

לאשר פניה לוועדת הכנסת כדי שזו תחליט על קיצור תקופת ההנחה והקדמת הדיון בהצעת 

)ג( לתקנון הכנסת(, וכן על קיצור תקופת ההנחה לפני הקריאה השנייה 81החוק )בהתאם לסעיף 

 )ב( לתקנון הכנסת(.88בהצעת החוק )בהתאם לסעיף 

 

 עמדת המשיבים

 

הימים ימי חירום. מדינת ישראל מתמודדת עם אירוע חסר תקדים בהיבטי בריאות הציבור,  .44

ומגפת הקורונה מאיימת, פשוטו כמשמעו, על בריאותם ושלומם של תושביה. זאת, לצד שיתוק 

 ענפים שלמים במשק הישראלי. 

 

 שוהיםדיווחו שהם  ישראלים 50,000-כ; אובחנו כחולים בנגיף ישראלים 4,400-הזו, כנכון לעת  .45

בריאות העם )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,  צו לפי בית בבידוד כיום בפועל

 550-400בין בימים האחרונים עומד על קצב ההדבקה ; (בית בידוד צו –)להלן  2020-תש"ףה

לגדול בצורה להוסיף וצפוי  , עדייןריאותחולים חדשים מדי יום, ועל פי הערכת משרד הב

להערכת גורמי המקצוע במשרד הבריאות, יחלפו מספר ימים נוספים בטרם ניתן  .מעריכית

  נושאים פרי.באמצעות הגבלות תנועה נרחבות, המהלכים לבלימת ההתפשטות  יהיה לדעת האם

 

סיון יפוגעות בחופש העיתונות ובעקרון חהעותר טוען כי תקנות ההסמכה ותקנות נתוני מיקום  .46

אפקט מצנן בכך שמקורות יחששו להעביר לעיתונאים מידע  המקורות העיתונאיים, ותגרומנה

מעצם הידיעה בדבר איכון מכשירי הטלפון הניידים. לטענת העותר, הפגיעה אינה מידתית, 

ולא  ם העניינייםוהתקנות לוקות גם באי סבירות, שכן הממשלה לא שקלה את כל השיקולי

. לדידו של העותר, לא ניתן בתקנות כל משקל לחשיבות שהפגיעה בהן פחותהבחנה חלופות 

 סיון מקורות עיתונאים.  יהשמירה על חופש העיתונות ועל ח
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מבלי להידרש במסגרת הליך זה לשאלות הכלליות כי דין העתירה להידחות. המשיבים יטענו  .47

 2109/20המצויות כאמור במוקד ההליך בבג"ץ  –ות במוקד העתירה ת העומדשמעוררות התקנו

בתקנות ההסמכה הפגיעה בחופש העיתונות ובחסיון מקורות עיתונאיים  לעמדת המשיבים  –

עומדים זכות הציבור לחיים . אל מול הפגיעה המצומצמת שבתקנות היא מצומצמת מאוד

אינטרס הציבור כן נטען להלן, כי . המגפה ולבריאות, ואינטרס הציבור בעצירת התפשטות

תונות ופוטנציאל חשיפתם של מקורות עיתונאיים הובא בחשבון בתהליך גיבוש יבחופש הע

לרבות שתיים שהועלו בסעדים  ,ואף נבחנו חלופות קונקרטיות לעניינם של העיתונאיםהתקנות, 

אופן ית האמורה בלא נמצאה דרך מעשית המגשימה את התכל ,אולם .החלופיים בעתירה

  היקף הנדרש.וב

בתקנות ובנהלים ליישומן נקבעו לחלופה שנבחרה מגבלות וגדרות, לטובת צמצום , זאת ועוד

 למינימום המתחייב להשגת התכלית הראויה של הצלת חיי אדם, לשמה נועדו התקנות. הפגיעה 

 

 להלן נפרט. 

 כללי - חיסיון העיתונאיחופש העיתונות וה .  1ד.

 

בשיטתנו  נות, הנגזר במישרין מחופש הביטוילמותר להכביר מילים על חשיבותו של חופש העיתו .48

 בעת חירום.  הדמוקרטית, וזאת הן בעת שגרה, הן

 

(: 2012) 369( 3, פ"ד סה)אורבך-פלוני נ' דיין 751/10ראו דברי כב' המשנה לנשיאה ריבלין בע"א 

חי למשטר ייצוגי, לממשל תקין והוגן, לחירויות האדם. עיתונות חופשית הינה "תנאי הכר"

יש דמוקרטיה; אין  -בפועל היא יכולה לשמש נייר לקמוס של הדמוקרטיה: יש עיתונות חופשית 

(. לעיתונות החופשית תפקיד קריטי 53בעמ'  ,קראוס אין דמוקרטיה." )דנ"א -עיתונות חופשית 

בין היתר, בהיותה גורם בדיקה, ביקורת  בחברה הדמוקרטית המודרנית. תפקידה מתבטא,

לעיתונות תפקיד חשוב בהבעת  ]...[ ופיקוח חיצוני על פועלן של רשויות המדינה השונות.

ביקורת על מעשי השלטון ובחשיפת תופעות שליליות והבאתן לידיעת הציבור. העיתונות היא 

הבאת מידע אקטואלי הזירה הציבורית שבה מתאפשר שוק דעות יעיל. יש לה תפקיד מפתח ב

לעיני הציבור ובהעלאת המודעות לסוגיות בעלות חשיבות ציבורית. תפקיד זה משקף לא רק 

 ".את זכות הפרט לקבל מידע -בעיקר  -את זכותו של העיתונאי להשמיע אלא 

 

 298/86ב"ש ב, שהוכר לראשונה פסיקה-החיסיון העיתונאי במשפט הישראלי הוא חיסיון יציר .49

(. 1987) 337( 2, פ"ד מא)אביב-בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז תלציטרין נ' 

צורך מפני לסגת כבר בפרשה זו הבהיר כב' הנשיא שמגר כי מדובר בחיסיון יחסי, אשר יכול 

 .כבד משקלמהותי 

 

ראיה הנוגעת  , כגון חיסיון לגבי מסירתמוחלטים כי אם זאת, להבדיל מחסיונות שאינם יחסיים 

 בפנידבר שנאמר בווידוי לקוח, או חיסיון לגבי מסירת ראיה על ו עורך דיןלדברים שהוחלפו בין 

 הן דת.וידי כ
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 על הן"חל לגלות את מקור המידע שלו, והוא זכות לסרב תן בידי העיתונאי והנבחיסיון מדובר  .50

ירתן בפני רשות, גוף או אדם המוסמכים על מסירת ראיות בפני בית משפט ובית דין והן על מס

בפני בית משפט בהליך סיון חל ילפקודת הראיות(. לפיכך, הח 52)סעיף " פי הדין לגבות ראיות

ליתר החסיונות הקיימים במשפט , בדומה , כגון הליך חקירתי52 כפי שמוגדר בסעיףאו בהליך 

חיסיון כגון הפסיקה -שהם יצירי ובין פרק ג' לפקודת הראיות קבועים בהישראלי, בין שהם 

  לפסק הדין(. 42פסקה  (,21.10.14) ברקוביץ' נ' קרא 9705/11ע"א )ראו למשל  העיתונאי

 

(, שעסק 28.5.12) האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל 3809/08בג"ץ בגם 

ת המשפט של בי בהרכב מורחבבחוקתיותן של הוראות שונות בחוק נתוני תקשורת, וניתן 

(, עמד כב' השופט )כתארו אז( מלצר על מאפייניו "פרשת חוק נתוני תקשורתהנכבד )להלן: "

 :של החיסיון העיתונאי

 

ענין ציטרין, בבחינת נכסי צאן ברזל של המשפט החוקתי  תפיסה זו היא, מאז"
הישראלי. עם זאת החסיון העיתונאי יש בו מספר מרכיבים יחודיים, בהשוואה 

 בעלי המקצוע האחרים ואלה יפורטו להלן: לחסיונות
 

 הוא, כאמור, יציר הפסיקה, בעוד האחרים הם סטטוטוריים.  )א(
  

, זאת בשונה, למשל, )בדומה לחלק מהחסיונות הסטטוטוריים( יחסי הוא  )ב(
לפקודת הראיות(,  48לקוח )סעיף -מהחסיון לגבי מסירת ראיה הנוגעת ליחסי עו"ד

לפקודת הראיות(,  51על ידי כהן דת )סעיף או לגבי מסירת ראיה 
ובנוגע אליהם לא נקבעה בפקודת הראיות נוסחת איזון ולא הוקנתה  מוחלטים שהם

 ]...[ פט סמכות להורות על הסרת החסיון.לבית המש
 
מתוך מטרה לגרום  – הוא חוסם ביטוי ראייתי בהליך משפטי, או חקירתי  )ג(

יונות האחרים החלים, למשל, לגבי בעלי מקצוע לפרסום מידע עיתונאי לציבור. החס
הזרמת מידע )לבית  מונעים טיפוליים, כמו: עו"ד, רופא, פסיכולוג, או עובד סוציאלי

המשפט( על מנת לאפשר לפרט להביא בצנעה בפני בעל המקצוע את כל 
לעומת זאת חסיון עיתונאי חוסם ביטוי האינפורמציה הנדרשת לשם הטיפול בו. 

מתוך כוונה לתת פומבי לדברים ולקיים  , או חקירתי דווקאליך משפטיראייתי בה
 ".את זכות הציבור לדעת

 
עלול להיות מופר מניה וביה עם גילוי  –בשונה מהחסיונות האחרים  –הוא   )ד(

נתוני התקשורת של העיתונאי, מה שצפוי לחשוף את זהותם של מקורות המידע 
של הזכות בלבד. מכאן צריכה  בפריפריה אהחסיון ול בליבת שלו, ופה הדבר הוא

לנבוע ההכרה כי בגדר החסיון העיתונאי יבואו לא רק שמו של המקור, אלא גם כל 
 ]...[" פרט, או מידע שיכולים להביא לזיהויו.

  
 [הח"מ –]ההדגשות הוספו 

 

על זהות  משתרע ם,, בשונה מחסיונות בעלי מקצוע אחריהחיסיון העיתונאי לאמור נוסיף, כי .51

כפי שאף הסכימה כב' הנשיאה ביניש כך: " ן זה קבעהיעם העיתונאי. בעני קשר שיצרהאדם 

המדינה, בעניינם של עיתונאים עצם זהותו של האדם אשר יוצר קשר עם עיתונאי, יכולה להוות 

ן חלק מן החיסיון העיתונאי, שכן יש בו כדי לחשוף מקור עיתונאי על אף ההגנה שיש לית

מידע עוד נקבע בפסיקה כי " לפסק דינה(. 10, פסקה חוק נתוני תקשורת" )פרשת למקור כזה
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מידע המוביל לגילוי המקור, אשר על פי טיבו נמסר מתוך אמון שישמר  שחל עליו החיסיון הוא

(, פסקה 29.11.12) מדינת ישראל נ' מקור ראשון המאוחד )הצופה( בע"מ 761/12" )רע"פ בסוד

 דינו של כב' השופט רובינשטיין(.פ"ו לפסק 

 

זאת, להבדיל מיתר החסיונות של בעלי מקצוע )עורך דין, רופא, פסיכולוג ועובד סוציאלי(,  

בעל המקצוע, ואינו בין מידע שהוחלף או נמסר בין הלקוח להרק על ככלל לגביהם חל החיסיון 

 אברג'יל נ' מדינת ישראל 751/15)ראו רע"פ  על זהות הלקוח כמו גם חל על עצם מתן השירות

 ((.1973) 266, 253( 2פ"ד כז) ,ישמחוביץ נ' פקיד שומה לחקירות 447/72בג"ץ (; 9.12.15)

 

 ד.2.   לטענת הפגיעה בחופש העיתונות ובעקרון חיסיון המקורות העיתונאיים
 

מקורות סיון היבחופש העיתונות ובחשל תקנות ההסמכה  ןהמשיבים יטענו, כי פגיעת .52

שנם יציגו המשיבים את אשר ניתן לומר בגלוי. י ןלהלהעיתונאיים היא מצומצמת. יודגש, כי 

ניתן יהיה להציגם לפני בית המשפט הנכבד  ךדברים שלא ניתן להציגם בתגובה גלויה זו, א

 בית המשפט הנכבד לנכון.    זאת במעמד צד אחד, בהסכמת העותר, וככל שימצא

 

מחלת יאובחן כחולה ב, או מקור של עיתונאי, עיתונאי כלשהוככל ש .ח בתקנות ההסמכהנפת .53

כל פי שנעשה ביחס לכ ,יימסרו הקורונה, פרטיו הרלוונטיים לרבות מספר הטלפון הנייד שלו

יעביר למשרד ו . הלה יעבד את המידעלשירות הביטחון הכללי ,אדם אחר שאובחן כחולה

הימים שקדמו לאבחון, ואת פרטי  14-עותיו באודות מסלול תנוככל הניתן הבריאות פירוט 

ידי משרד הבריאות  עלמכך, יישלחו פרק זמן זה. כפועל יוצא מהלך ב במגע יהההאנשים עמם 

המיידעים אותם בדבר חובתם להיכנס לבידוד על רקע חשיפתם  ,מסרונים לאותם אנשים

, ככל מוצהעיתונאי או העיתונאי ע עשויים להיכלל מקורותיו של ביניהםלחולה קורונה. 

. אולם, עובדה זו תיחשף, אם בכלל, לגורמים בודדים שהמקור הוא שחולה במחלת הקורונה

 ברשויות, כפי שנסביר כעת. בלבד 

 

רשימת אודות לציבור אין כל גישה למידע שבידי שירות הביטחון או משרד הבריאות , ראשית .54

י מ .מתפרסם ברביםאינו  המידע. הימים שקדמו לאבחונו 14-חולה במגעיו של מי שאובחן כ

. מסרון זה בלבד הנייד שלוהטלפון למכשיר מסרון אישי יקבל  שנכלל ברשימת המגעים כאמור

לא  ,ודעה לאדם אחראף לא יכלול פירוט של זהות החולה שבקרבתו שהה, כך שאם תגיע הה

 תונאי.את הקשר בין המקור לעי לחשוףכדי יהיה בה 

 

משרד  נתונימיהו החולה אליו נחשף על פי לברר  אדם שקיבל מסרון כאמור ויחפוץבנוסף, 

ביותר לקבל מידע זה, אלא בהסכמתו של החולה או במקרים חריגים  זכאי לא יהא –הבריאות 

  לנוהל משרד הבריאות(. 8.3סעיף )ראו את הציבור להזהיר כשאין דרך אחרת להזהיר אדם או 

 

, חולים חדשים מדי יום 550-400בין יר, כי לעת הגשת תגובה זו מאובחנים בישראל כן נזכ

אנשים בכל יום, המודיעים להם בדבר חובתם למאות וכפועל יוצא מכך נשלחים מסרונים 
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ערכי בין פלוני שקיבל מסרון בדבר חשיפה לחולה, -חד-להיכנס לבידוד. כך שיצירת קישור חד

  באותו היום, כמוה כחיפוש מחט בערימת שחת.לבין חולה ספציפי שאובחן 

 

למספר רק פי הנמסר משירות הביטחון הכללי ומשרד הבריאות, -בהתאם לנהלים ועל שנית, .55

עובדים אלה לא ייחשפו אליו ככלל, , ואף מידע זהלנגישות  בשני הגופיםעובדים מצומצם בלבד 

 . בכךנקודתי למעט בהתעורר צורך 

 

אשר קובץ פרטי האנשים אולם,  ם בעלי נגישות למידע.עובדי 50-כבשירות הביטחון הכללי כך, 

, ידי המערכת ישירות למשרד הבריאות, וככלל-עלמועבר אותרו כמי שהיו במחיצת כל חולה 

המועברים, אין העובדים בעלי הנגישות פותחים את הקבצים  בהתאם לנוהלי העבודה בפועל,

, או חולה פלונימידע שהתקבל בנוגע לביחס ל בירורנקרטי בעריכת קובהתעורר צורך  אלא

 . של פעולת המערכת בדיקה מדגמית

 

, וכן הבריאות וסגנהבמשרד הבריאות נגישים למערכת רק מנכ"ל המשרד, ראש שירותי 

ככל , אלא הקבצים פתיחתל נדרשים ן הגורמים הללובאופן מעשי, ככלל, אי. יםטכנימומחים 

הסגן והצוות הטכני המסייע פתיחת המידע יידרשו ל כאמור, ואז בבירור קונקרטישעולה צורך 

יובהר, כי בהתקבל קובץ המידע משירות הביטחון הכללי, נשלחים המסרונים אל האנשים לו. 

באופן אוטומטי. ככל שמקבל המסרון יבקש לוודא כי המסרון  ,שאותרו כמי שהיו במחיצתו

הוחל ימת חבי הבידוד, בידו לוודא זאת במענה אוטומטי שאותנטי וכי הוא אכן כלול ברש

ככל שיעדיף לשוחח עם גורם אנושי במשרד . (27.3.20ביום לפני ימים אחדים )בהפעלתו 

הבריאות יפנה למוקד המשרד, ובענין זה ישיבו לו מוקדניות בכירות בלבד, אשר תהיה להן 

י ומספר הטלפון של מי שבאו השם הפרט -חלק מן הפרטים המכילה אך נגישות לרשימה 

  במחיצתו של כל חולה.    

 

 חיסיון עיתונאי, אין בהעברת המידע מכוח תקנות ההסמכה משום הפרה שלנוסיף, כי  לאמור .56

 .באופן שבו הוא מוכר במשפט הישראליבמישור הפורמאלי ו

 

 התקנות. פטי או חקירתימשבמסגרת הליך  שניתן לעשות בו שימושאין מדובר במידע ודוק,  

שפטי או חקירתי לעשות שימוש במידע שנאסף מכוחן בהליך מ מפורש איסוראף קובעות 

 דאיסור שהפרתו בידי עוב –ולמעשה לכל תכלית אחרת מזו המעוגנת בתקנות  )ג((3)תקנה 

תקנות אינן ה, כי . יובהר עוד)ד((3ציבור מהווה עבירה פלילית שעונש מאסר בצדה )תקנה 

ת אכיפה כלשהן על יסוד המידע תנות בידי משרד הבריאות או שירות הביטחון הכללי סמכויונו

 לא זו תכליתן.המועבר מכוחן, ו

 

, מעבר לחקירה האפידמיולוגית כאמורבמידע שימוש  כלעושה  נשוב ונציין, כי הרשות אינה 

המידע בידי  בהחזקתאין . משכך, ובפרט לא נעשה שימוש לצרכי אכיפה והליכים משפטיים

 משום פגיעה בחיסיון העיתונאי.כשלעצמה הרשויות 
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ידי המשטרה -המופעל עלבמנגנון זה אין ככלל  המשיבים יטענו, כי .נתוני מיקום תקנותוכעת ל .57

  .חשיפה של מקורות עיתונאיים לאכל פגיעה בחופש העיתונות ו

 

באופן יל, המנגנון מופעל ביחס לקבוצות חבי בידוד הנבחרות בהתאם למנגנון הפיקוח שתואר לע .58

הימים  14-ר חבי הבידוד שבידי משרד הבריאות, ומרשימת השבים לארץ במתוך מאג מדגמי

ככל  חלות עליהם הוראות הבידוד. שלא נרשמו באתר משרד הבריאות אולם ,האחרונים

יבחר במסגרת הבדיקה המדגמית בידוד שתהברשימת חבי יימצא אגב אורחא  שעיתונאי כלשהו

תובת תואמים את כמיקומו לגביו בדיקה האם נתוני גם הנערכת על ידי המשטרה, תיערך 

 הבידוד בה עליו לשהות. 

יה ראשונית יימצא כי מיקומו אינו תואם את כתובת הבידוד, תהא בכך משום אינדיקצהיה ו

-לאי ותבקש הסבר באשר ה תיצור עמו קשרהמשך בירור, ובשלב ראשון המשטרלצורך ב

 ההתאמה.

 

ידי העיתונאי )או -מתייחס להפרת חובת הבידוד על המשטרה המידע שבידיכי יודגש, כאן  .59

מי שהעיתונאי )או המקור( שהה במחיצתו בעת  ו שלהמקור(, בלא אינדיקציה באשר לזהות

  .דבעת הפרת הבידו פלוניהפרת חובת הבידוד, אם בכלל שהה במחיצת 

 

אינן מסמיכות את משטרת ישראל לאסוף מידע בדבר קשרים נתוני מיקום תקנות יובהר, כי 

 . אנשים עמם היה במגעבדבר בפרק הזמן הנבדק, או  חב הבידוד עיתונאישקיים ה

 

ממקורות שונים, המיקום  ףבמקרים חריגים מאד ובהצטרף מידע נוסבצד האמור נציין, כי  .60

עמו נפגש העיתונאי, או להעלות השערות באשר  אדםת אינדיקציה לזהותו של ויעלול לה

אינו יכול נתון המיקום כשלעצמו לסיבות בגינן שהה העיתונאי באזור מסוים ועם מי נפגש. 

-בגין אי עיתונאיהיוגש כתב אישום נגד ככל שכך יקרה וככל ש לאשר או להפריך השערות אלה.

יוכל בית המשפט להידרש בין  ,אליו )ולא יהיה די בקנס מנהלי( קיום הוראות הבידוד או בקשר

 היתר לשאלת הסרת החיסיון העיתונאי.

 

 מידתיות.   3ד.

 

תקנות מכוח הפגיעה בחופש העיתונות וחשיפת מקורות עיתונאיים פוטנציאל הראינו לעיל, כי  .61

נעשית לתכלית של הצלת חייהם של לכך נוסיף כעת, כי פגיעה מצומצמת זו  , מצומצם.ההסמכה

חולק בדבר היותה תכלית ראויה. משכך,  ןרבים ושמירה על בריאותם, פשוטו כמשמעו, אשר אי

האינטרס בדבר חופש העיתונות וחסיונות המקורות העיתונאיים נסוגים באיזון הקונקרטי 

שחלה במחלת  שלפנינו מפני זכותם לבריאות ולחיים של האנשים אשר באו במגע עם עיתונאי

הקורונה ושל סביבתם הקרובה, ומפני האינטרס הציבורי שביידועם בדבר חובתם להיכנס 

 לבידוד לאלתר. 
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זכות חוקתית ראשונה במעלה של האדם, והיא ניצבת הזכות לחיים, למותר לציין, היא "

 7052/03" )בג"ץ ראשונה במעלת זכויות האדם המוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

 ((.2006) 202( 2, פ"ד סא)עדאלה נ' שר הפנים

 

טרם לכך ש ;רציונלי לתכלית האמורההקשר בשים לב למדובר בפגיעה מידתית, ועוד נוסיף, כי  

רה, ונפסלו מהטעמים נבחנו חלופות אחרות, לרבות אלה המועלות בעתיתקנות התקנת ה

עד כמה  ת הפגיעהמצמצמות אגדרות ותקנות והנהלים שנקבעו לפיהן מהלכך ש שיפורטו להלן;

; וכן לכך מבלי לפגוע בהשגת התכלית החשובה של הגנה על חיי אדםלעשות כן,  שניתן

 שהתועלת להצלת חיי אדם ולבריאותם עולה על הנזק מן הפגיעה. 

 

 נזק-תועלתיחס מבחן , הקשר הרציונלימבחן  (א)

 

 מן השימוש בכלי לעומת הפגיעה התועלת מבחןכמו גם לענין , הקשר הרציונלימבחן לענין  .62

התמודדות עם התפשטות ב בטיפול וחיוני הכרחי באמצעי מדובר, יטענו המשיבים כי שתיגרם

, וכי התועלת ממנו התפשטותה מהלך נוכח המגפה, אשר יש לנקוט בו מוקדם ככל האפשר,

    . ם, כאמורלהצלת רבים עולה על פוטנציאל הפגיעה המצומצמת לחשיפת מקורות עיתונאי

 

כידוע, מדובר במחלה חדשה, שלא היתה מוכרת לעולם הרפואה ואובחנה לראשונה בדצמבר  .63

. לפיכך, רמת החסינות נגדה באוכלוסייה צפויה להיות אפסית. לא קיים חיסון שבכוחו 2019

 וע. למנוע הדבקה, אין בשלב זה צפי לפיתוח חיסון, ואף לא קיים טיפול ספציפי יד

 

 עם להתמודדות ביותר החשוב האמצעיעל כן, לעמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאות, 

. אסטרטגיה זו של יצירת ריחוק במגע עמם שבאו ואלו החולים בידוד הוא הנגיף התפשטות

 היעילה ביותר למניעת הדבקה , על פי עמדתם המקצועית,היא( social distancingחברתי )

ים שבאו במגע עם החולים יאותרו ותוטל עליהם חובת בידוד כך במחלה. ככל שיותר אנש

תתאפשר הקטנה של התפשטות המחלה, ולהיפך, קושי ביכולת לאתר אותם אנשים ולהודיע 

איתור מספר מרבי של  להם בדבר חובתם לשהות בבידוד תוביל להגדלת התפשטות המחלה.

 בהאטת קצב וא רכיב קריטי , הבמהירות הרבה ביותר אנשים אשר באו במגע עם החולה,

  ההתפשטות הבסיסי.

 

יותר מאדם נוסף  להדביק עלולכל אדם , כאמור לעיל. היינו, התפשטות הנגיף היא מעריכית  .64

 והארבעה(, נדבקים 4) אחד כלנוספים  שניים להדביק הם עשויים שנייםשהדביק  ובהנחהאחד, 

שמספר  וככל..(, 256, 128, 64, 32, 16)  הלאה וכן( םנדבקי 8) אחד כל נוספים שניים ידביקו

במספר  ענק לקפיצות מביאהוהקבועה  הפשוטה המכפלה -גדל  הנגיף את המפיצים הנדבקים

 יהא ההדבקה קצבהנדבקים. בהתנהלות רגילה של האוכלוסייה, ללא בידוד וריחוק חברתי, 

בעשרות  ר כך, ואחאחדים בחולים מדוברבימים הראשונים של המגפה  אם. ביותר מהיר

אלפי  עשרותהמספרים לאלפי נדבקים, ומשם ל יצמחו רבה במהירותבודדות של חולים, 

 . וכן הלאה נדבקים
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 קצב האטת יאה ,בידודוחיובם ב לחולים הנחשפים איתורהעיקרית של  המטרהבהתאם,  .65

אנשים  מספרלופות בהן אותו שתי ח הדיון לצורך נניח. , המכונה "השטחת העקומה"ההדבקה

 החלופהבחלופה אחת יידבקו הם בקצב מרבי, ובחלופה שניה בקצב איטי.  –יידבק בנגיף 

וזאת זהה,  נדבקים, על אף שמדובר במספר מוות בסכנת יותר רבים תעמיד ספק ללאהראשונה 

, נשמהה ומכשירי אשפוז מיטות, רופאים מספרקיבולת מערכת הבריאות מבחינת  מגבלת נוכח

ייע בסיכויי ל לסכומספק, שי תומך רפואיוהעדר האפשרות לתת לכל החולים כולם טיפול 

לפיתוח תרופה או חיסון.  זמן(. קצב איטי אף יאפשר יותר תרופה למחלהההחלמה )בהיעדר 

 יביאשל הנגיף, ככל שהאוכלוסייה תוסיף להתנהל כרגיל,  מהיר, קצב ההדבקה הבהתאם

 מצביםו אחרות ממחלות והן מהנגיף הןולמותם של חולים רבים,  תהבריאו מערכת לקריסת

 . בריאות משאבי המצריכים אחרים

 

 מוקדבהתאם לעמדת גורמי המקצוע של משרד הבריאות, , המגפה של זה מהלכה רקע על .66

 יש. התפשטותה בתחילת כבר ההדבקה את להאט שתכליתם אמצעים בנקיטת הוא בה הטיפול

התפשטות המגפה  שבראשית, הגם האפשר ככל מוקדם ובשלב בעוצמהאת האמצעים  לנקוט

. הבנה מלאה של האופן והקצב בו המצב לחומרתולא פרופורציונליים  כדרסטייםנדמים  הם

, ההתפשטות בתחילת כברכלים דרסטיים  הפעלת מתחייבת, כי מעלה כאמורמתקדמת מגפה 

של האמצעים  כוחם מיצויתוני מספרי החולים. עדיין בנ משתקפת האינ המצב שחומרת אף

 ךלכ להמתין בלא, האפשר ככל מוקדם הפעלתםקצב התפשטות המחלה מחייב  להאטת

אולם כוחם  ,מהפעלתםיהיה מנוס  שלא יסכימו הכלבנתונים, שאז  תשתקף המצב שחומרת

 דוברכשמ. הטיפול בראשית מופעלים היו לו כוחם לעומת ייחלש ההתפשטותלהאט את קצב 

 לא מספיק. –מדי, ואחריה  חמור –, כל אמצעי שננקט נראה לפניה עולמיתבמגיפה 

 

 להפנות לענין זה לסרטון קצר, המסביר וממחיש את האמור באופן בהיר:  נבקש 

https://youtu.be/fgBla7RepXU  
 

 ארבעה לפניבישראל,  המגפה התפשטות של הראשונים בימים הרי, ענייננוב הנתונים אל במבט .67

. בודדות עשרות על ובהמשךבכל יום,  בודדים על החדשיםמספר הנדבקים  עמד, בלבדשבועות 

-550חולים חדשים מדי יום, ובסופו של אותו שבוע היו בין  150-בראשית השבוע שעבר היו כ

 דוגמת משמעותיים אמצעים מכלוללנקוט במהירות  עלופ המשיבים. חולים חדשים ביום 350

 בתחקורעשו כן  תחילה. כאמורוכן אמצעים לאיתור החייבים בבידוד  חברתי וריחוק בידוד

של כל חולה ופרסום מסלולו לציבור על מנת שמי שעבר במקומות הללו  פרטניאפידמיולוגי 

ולים, אמצעי זה לא היה מעשי עוד, ידווח על בידוד עצמי. לאחר מכן, נוכח הגידול במספר הח

 תקנותבמסגרת  דיגיטליים אמצעיםוהגורמים נערכו במהירות רבה לבדיקה אפידמיולוגית ב

 בריאים אנשים בין המגע את האפשר ככל לצמצםהאמצעים הללו היא  של תכליתם. ההסמכה

 המחלה ותהתפשט קצב את להאט ובכך, עדיין לכך מודעים ואינם הנגיף את הנושאים לאנשים

, במהירות -רבים  אלפים לכדי החוליםלכדי מאות אלפים ומספר  הנדבקיםולמנוע גידול מספר 

 להעמיד היכולת אי עקב מהם רבים של מותםלו, הבריאות מערכת תקריסל שעלול להביא דבר

, אחרים ממצבים רבים של מותם וכן, מחלתם בימי, נשימתי, תומך טיפול ולו, טיפול להם

 או לקבלו.   אליו להגיע יוכלו שלא אך, טיפול להם יש השגר שבימי

https://youtu.be/fgBla7RepXU
https://youtu.be/fgBla7RepXU
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לאור כל המוסבר לעיל, ככל שעיתונאי חלה במחלה הקורונה, קיים אינטרס ציבורי מן המעלה  .68

, בדומה לאלתר יכנסו לבידודהראשונה כי כלל האנשים שבאו עמו במגע בתקופה הרלוונטית 

כך גם חשוב שעיתונאי, אם נחשף לאדם חולה, יכנס לבידוד  לחולים אחרים שאינם עיתונאים.

 בית בהקדם האפשרי, כדי להגן על קרוביו ועל הציבור.

 

 מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה (ב)

 

בתהליך העבודה על תקנות ההסמכה ניתנה הדעת בין היתר לסוגיית בניגוד לנטען בעתירה,  .69

אולם לא נמצאה דרך , ובהקשר לכך נדונו מספר חלופות, הפעלת המנגנון ביחס לעיתונאים

כפי  .תוך מניעה הרמטית של חשיפת מקורות נדרשבהיקף האת התכלית  מעשית המגשימה

 הצגנואין בהן לאפשר מניעת חשיפת המקורות בהיקף ש שנפרט, בחינת החלופות הראתה, כי

כן נראה, כי וונטית לעיתונאי. הצלת חיים ובריאות של כל רשימת המגעים הרלובה בעת לעיל, 

לחלופה שנבחרה נקבעו בתקנות ובנהלים ליישומן מגבלות וגדרות, לטובת צמצום הפגיעה עד 

 כמה שניתן.  

 

לבדיקת שירות הביטחון הכללי  היא האפשרות שלא להעבירבחנו הגורמים חלופה ראשונה ש .70

היתה גם בעתירה. ואולם, גם בהנחה שאשר הועלתה , חלופה כלל שמות עיתונאים חולים

רלוונטיים לענין חשיפת מקורות והיתה מרוכזת רשימה העיתונאים הנקבעת הגדרה לזיהוי 

היתה החרגת העיתונאים החולים מביאה לכך שלא היתה כאמור, שאינה קיימת בנמצא, 

, בני נוספיםרבים  אנשים אלה לסכןכל לכן יוסיפו ובמגע,  םנשלחת הודעה לכל מי שהם באו עמ

 . אחריםמשפחותיהם ורבים 

 

, ניצבת במקרה דנן זכותם כמובן למול חשיבותו הרבה של חופש העיתונות, עליה איננו חולקים

לחיים ולבריאות של האנשים אשר באו במגע עם העיתונאי בתקופה שקדמה לאבחונו, וזכאים 

ל סביבתם הקרובה מפני לדעת על כך, בראש ובראשונה כדי להיבדק וכדי להגן על עצמם וע

 הדבקה. 

  

אדם שבא במגע עם העיתונאי  ידי-עלינצלו מהדבקה יבחייהם של מי שאף במעגל השני, מדובר 

אף  , ביניהםעלול לסכנם בהידבקות במחלה ואף במוות ככל שלא ייכנס לבידוד הואהחולה, ו

הקורונה בקרב מי )ראו אחוזי התמותה מנגיף  למות מן המחלה כאלה המצויים בקבוצת סיכון

 לעיל(.  6שמצויים בקבוצת סיכון, אשר פורטו בפסקה 

 

ים כאן נזכיר, כי גופי התקשורת )טלוויזיה, רדיו ועיתונות( הוחרגו מתקנות הגבלת מספר העובד .71

נקובה, בהיותם שירות חיוני, והדבר הושאר לשיקול דעת  ולא נקבעה לגביהם בתקנות הגבלה

( לתקנות הגבלת מספר העובדים, 6)ד()2ע את ההיקף החיוני לצרכיו )ראו סעיף כל גוף לקבו

א ולב עשוייםרבים לפיכך, עיתונאים בפרק התקשורת בתוספת לתקנות(.  4-3וסעיפים קטנים 

זה עם זה ועם עובדים אחרים בגופים בהם הם עובדים, או עם עובדים שהוכרו כחיוניים  במגע

. בנוסף, נוכח החריגים בהם במסגרת עבודתם או בנסיבות אחרות ככל שיפגשו ,בגופים אחרים
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שהותרו בתקנות הגבלת פעילות, עשויים העיתונאים להיות אף במחיצת הנזקקים לשירותים 

ביתם בהתאם לחריגים בתקנות. כל אלה לא יזכו להגנת כאלו השוהים מחוץ לחיוניים או 

 חולים. העיתונאים ה ה כלילשיוחרגו ממנתקנות ההסמכה, ככל המנגנון הקבוע ב

 

ככל  הודעה שתחייבם בבידוד היו מקבליםשכל מי שבאו עמם במגע לא  ,אלה ודוק: עיתונאים

ההדבקה  תרנגיף, ומהם שרש, יחשפו רבים אחרים לשהיו העיתונאים מוחרגים מהתקנות

מהלך  יקטע אלא כאשר הנדבק מהעיתונאי יאובחן בעצמו כחולה. נוכחתמשיך ותתרחב, ולא ת

 וקצב התפשטות המחלה, זהו גידול במספר הנדבקים שיש להימנע ממנו מיד כשהדבר אפשר

 . וזמן שאין לאבד

 

בין עיתונאי  יםאיתור קשרא היתה מונעת של החרגת העיתונאים מהתקנות לזאת ועוד: חלופה  .72

ם שלו יימצא כי שהה בבדיקת המגעישהחולה הוא המקור ושאפשרות יש כליל, שכן  תיולמקורו

אין צריך לומר, כי אף איתורם של אלה וחיובם בבידוד הוא מוצדק וחיוני במחיצת עיתונאי. 

  להצלת רבים שיבואו עמם במגע, בדומה לאמור לעיל. 

 

חלופה שנייה שנבחנה היא האפשרות שככל שמדובר בעיתונאי משרד הבריאות לא יעביר  .73

לי את מלוא הפרטים המועברים בעניינו של כל חולה אחר, אלא רק חלק לשירות הביטחון הכל

אלא  זו המטעמים שלא נוכל לפרטם בתגובה גלויחלופה זו נמצאה בלתי מתאימה, וזאת . מהם

 שבית המשפט הנכבד ימצא לנכון. רק במעמד צד אחד, בהסכמת העותר וככל 

 

להחריג מהמידע  אפשרותוהיא ה הועלתה בעתירה,שאף  חלופה שלישית,כן בחנו הגורמים  .74

המועבר משירות הביטחון הכללי למשרד הבריאות חלונות זמן מסוימים לבקשת העיתונאי, 

וכל אדם כגון חלונות זמן בהן נועד עם מקור כזה או אחר. ברם, המשמעות תהא שאותו מקור, 

דעה ממשרד הבריאות בדבר לא יקבלו הו –בפרק הזמן שהוחרג  אחר שבא במגע עם העיתונאי

חובתם לשהות בבידוד, וכפועל יוצא מכך יעמידו את סביבתם הקרובה ורבים אחרים בסכנת 

 אפשריתאינה חלופה זו  עוד נוכל להוסיף ולנמק מדוע. בעת שניתן היה כבר למנוע זאת הדבקה

א במעמד צד אחד, בהסכמת העותר וככל שבית המשפט הנכבד ימצ מטעמים פרקטיים וזאת

   לנכון. 

 

בגדרי אחד הסעדים החלופיים שנכללו שבעתירה לחלופה נוספת שהעלה העותר כן נתייחס  .75

, כי הפעלת המנגנון כלפי עיתונאים תיעשה אך ורק בכפוף לאישור שופט בית המשפט והיא

ל , את כלבדחיפות המירביתלעתירה(. דא עקא, על רקע הצורך ליידע,  61המחוזי )פסקה 

האנשים שבאו במגע עם החולה בדבר חובתם להימצא בבידוד, חלופה כגון דא תחטא לתכליתו 

של המנגנון, ועלולה להעמיד את סביבתם הקרובה של מי שלא קיבלו הודעה כזו במועד, בסכנת 

 הדבקה.

 

חוק  רשתפפסק דינו של בית המשפט הנכבד בהרכב מורחב )שבעה שופטים( בלבהקשר זה נפנה  .76

 הביקש. מועצת העיתונות, אשר תתקשור, בה נבחנה חוקתיות חוק נתוני נתוני תקשורת

לחוק  4סעיף מבית המשפט להורות על בטלות  ביקשהבית המשפט,  תלהצטרף לעתירה כידיד
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בצו שבקשה לקבלת נתוני תקשורת לגבי עיתונאים תתקבל אך ולקבוע בכל הנוגע לעיתונאים, 

 4כפי שמאפשר סעיף לחוק, ולא תתאפשר ללא צו שופט  )ב(3שבסעיף ון מנגנהתאם לבשופט 

ואישר קבלת נתוני  ,(שה שופטיםיבדעת רוב )ש את העתירהדחה הנכבד בית המשפט . לחוק

נוהל המשטרה אשר ייחד תנאים תקשורת אודות עיתונאי גם ללא צו שיפוטי, בקובעו כי 

קבלת נתוני תקשורת מסוג תנאי ללפיו ודתי, מיוחדים בעניינם של עיתונאים, יוצר הסדר מי

שהוא עצמו חשוד כסכנה לחיי העיתונאי או ללא צו שיפוטי, הוא קיומה של  נתוני תעבורה

    הפגיעה בחסיון המקורות:  חרף, תעבורהדחיפות בקבלת נתוני  , וישנהבעבירה מסוג פשע

 

, או שבהם בסכנה לחייובמקרים שבהם מצוי העיתונאי ...28"
ונזכיר, המדובר בעבירות מסוג פשע  –יתונאי עצמו חשוד בעבירות הע

ובנסיבות חריגות ויוצאות דופן כאשר לא ניתן, בשל הדחיפות  –בלבד 
הנובעת מהן, לפנות לבית המשפט לצורך קבלת צו שיפוטי, יש אכן 

מקום לאפשר קבלת נתוני ההתקשרות של עיתונאים, גם אם יכול 
. בנסיבות כגון דא, ה בחיסיון מקורותיוויהיה לכך מחיר של פגיע

לשיטתנו אין בסיס לטענה כי הפגיעה הנגרמת בחיסיון העיתונאי אינה 
 .."מידתית.

 הח"מ[ –]ההדגשות הוספו 
 

, באיזון בין חסיון המקורות לבין הצלת חיים )ומניעת עבירה מסוג פשע(מן האמור עולה, כי 

ומצדיקה קבלת נתוני תקשורת בלא צו גוברת הדחופה  צלת החייםבחר המחוקק להורות כי ה

  .סמך ידיו על איזון זההנכבד בית המשפט כי , ושיפוטי

 

בין עיתונאים בחנה היישום החוק לקבעה המדינה בנוהל שנדון באותו הליך נוסיף, כי בענין לכך 

מסוג נתוני תקשורת לקבל סמכות ההפעלת , והגבילה את חסיונות בעלי מקצוע אחריםבין ל

למקרים בהם העיתונאי הוא קורבן אך ורק  לגבי עיתונאים בלא צו שיפוטיתעבורה תוני נ

מתייחסת הפעלת הסמכות יננו בענייצוין, כי מסוג פשע.  הוא עצמו חשוד בעבירהשאו  ,העבירה

 בחנה בין עיתונאים לאחרים בנוהל דנן. הלהצלת חיים לגבי כולם, ולפיכך לא נעשתה 
 

י כן, מפאת החשיבות הרבה שהמדינה מייחסת לחופש העיתונות, נבחנו מספר חלופות הנה כ .77

בנוגע להפעלה אחרת של המנגנון הקבוע בתקנות ההסמכה ביחס לעיתונאים. חלופות אלו נפסלו 

 בסופו של יום, מטעמים שונים שפורטו לעיל. 

 

ים משפטיים בכירים, ביחס יוער, כי אף לאחר הגשת העתירה נעשתה בחינה נוספת, על ידי גורמ

לחלופות להפעלת המנגנון בעניינם של עיתונאים, אולם גם חלופות אלו נמצאו בלתי ישימות או 

 כלית ההסדר.להערכת משרד הבריאות אינן אפקטיביות בהשגת תש

 

כפי  ,מרכיבים המגדרים את הפגיעהאחר הצגת החלופות הנוספות שנבחנו, נציג כעת את ה .78

אמצעי שפגיעתו ה"מבחן  לענין משמעות לכך ואף, פיהן-נקבעו בתקנות ההסמכה ובנהלים עלש

 פחותה". 
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שורה של כוללות יום, ו 14הותקנו מראש כהסדר זמני לתקופה מוגבלת של  ההסמכה תקנות .79

כל ל במסגרת המנגנוןלא ייעשה כל שימוש במידע שייאסף כי מנגנונים אשר נועדו להבטיח 

זיהוי נתוני מיקום ונתיב תנועת החולה, וזיהוי " קרי ,2בתקנה  תכלית אחרת מזו הקבועה

נוהל  –נהלים ליישום התקנות מגבלות אלה מעוגנות אף ב. "אנשים שבאו במגע קרוב עמו

. ידי היועץ המשפטי לממשלה-משרד הבריאות ונוהל שירות הביטחון הכללי, אשר אושרו על

 :והגדרות שנקבעו להפעלת הסמכותנונים מנגהלהלן נעמוד על 

פירטנו לעיל את המגבלה על מספר האנשים בשירות הביטחון הכללי ובמשרד הבריאות  .א

אף הם ככלל בהתאם לנוהלי העבודה הנהוגים בפועל אשר להם נגישות למידע, וכן ציינו כי 

 .בכךנקודתי למעט בהתעורר צורך  ,לא ייחשפו אליו

מידע תוכני כל המידע הטכנולוגי שייאסף לתכלית זו אינו כולל כי התקנות קובעות במפורש  .ב

 (.2הסיפא לתקנה )

מאשר  לעשות שימוש במידע שייאסף לכל תכלית אחרתמפורש התקנות קובעות איסור  .ג

ואף , "זיהוי נתוני מיקום ונתיב תנועת החולה, וזיהוי אנשים שבאו במגע קרוב עמו"לצורך 

יעשה במידע שימוש אשר וש שנות מאסר לעובד ציבור סנקציה פלילית של שלקובעות 

שלא לתכלית של סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית למניעת התפשטות 

 )ד((.-)ג(3תקנה , 2תקנה ) נגיף הקורונה

התקנות מורות כי סוגי המידע שייאסף, אופן האיסוף, שמירת המידע, העברתו למשרד  .ד

על ידי כאמור אושר שבנוהל ייעודי של שירות הביטחון הכללי, הבריאות ומחיקתו, יוסדרו 

  )א((.3היועץ המשפטי לממשלה )תקנה 

שירות הביטחון שנאסף ב המידעיימחק בתום תוקפן של התקנות )ב( קובעת כי 3תקנה  .ה

כי ככל שהמשך ההסמכה של שירות הביטחון הכללי תוסדר בהחלטת  יובהר, הכללי.

תכלול החלטת הממשלה גם הסמכה ת המשנה בכנסת, ממשלה שתאושר על ידי ועד

כדי לאפשר רציפות בהחזקת המידע  .מכוחה עד לתום תקופת ההסמכהלשמירת המידע 

במעבר בין תקנות ההסמכה להחלטת הממשלה, צפוי להיערך תיקון לתקנות ההסמכה 

 שיקבע הוראת מעבר לעניין זה. 

בנוהל נקבעו יקתו במשרד הבריאות הוראות לעניין אופן השימוש במידע, החזקתו ומח .ו

ייעודי של משרד הבריאות שאושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ובהן הוראות בדבר 

מידע, אשר יחויבו לחתום על קביעת מספר מצומצם של בעלי תפקידים המוסמכים לעיין ב

 (. 6בו תובהר להם המשמעות הפלילית של שימוש במידע בניגוד להוראות )תקנה טופס 

משרד הבריאות אינו רשאי להעביר לרשות מרשויות המדינה כל מידע שהתקבל משירות  .ז

הביטחון הכללי בהתאם לתקנות ההסמכה, למעט למשטרת ישראל לשם הכללת אדם 

מקור של נחדד, כי העברת שמו של עיתונאי או )א((. 7ברשימת החייבים בבידוד )תקנה 

  ר ביניהם. ברשימת החייבים בבידוד, אינה חושפת את הקש

מידע שהתקבל במשרד הבריאות משירות הביטחון ה יימחק כללבתום תוקפן של התקנות  .ח

ימים  60. עם זאת, משרד הבריאות רשאי לשמור את המידע למשך במסגרת המנגנוןהכללי 
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תחקורו של  )ב((.7)תקנה  ואזי ימחק גם הוא את המידע נוספים לצורך תחקיר פנימי בלבד

, מחויב על מנת שיוכל לכשיסתיים, סר התקדים בהיבטי בריאות הציבורוח האירוע המורכב

משרד הבריאות להפיק לקחים ותובנות לגבי התנהלות המגפה, ויעילות השימוש באמצעי 

לשפר את יכולת הטיפול כן , ובמקביל שננקטולמול אמצעים אחרים  שנקבע בתקנות

במסגרת שהתקבל ש במידע שימולעשות  לשם כך יהא הכרח. במגפות מסוג זה בעתיד

 –לבצע תחקיר זה עם מידע שעבר התממה )אנונימיזציה( יהיה , ואולם ככל שניתן המנגנון

 .יעשהיכך 

בתקנות הובהר במפורש כי שירות הביטחון הכללי לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה על  .ט

חולה או  הפרת צו בידוד שהוצא על ידי משרד הבריאות, ולא יעמוד בקשר ישיר כלשהו עם

 (.8עם אנשים שבאו עמו במגע קרוב )תקנה 

הן על שירות הביטחון הכללי הוטלה חובת דיווח ליועץ המשפטי הן על משרד הבריאות  .י

לגביהם נאסף מידע בין היתר לעניין מספר החולים לממשלה מדי שלושה ימים, וזאת 

וסטטוס חולה; עקב הימצאותם במגע קרוב עם  מספר האנשים שהשירות איתרטכנולוגי; 

לנוהל משרד  12.2לתקנות ההסמכה וסעיף  10מחיקת המידע לפי התקנות )תקנה 

כי בכוונת היועץ נמסר,  2109/20בתגובה המקדמית מטעם המדינה בבג"ץ  (.הבריאות

נוסיף ונציין כעת, כי עד כה העבירו המשפטי לממשלה לקיים פיקוח הדוק ביותר בעניין זה. 

דיווחים בהתאם ארבעה הביטחון הכללי ליועץ המשפטי לממשלה משרד הבריאות ושירות 

 לחובת דיווח זו. 

את לעגן כאמור , אשר נועדה 24.3.20מיום  4916עוד יצוין, כי בהחלטת הממשלה מס' 

לחוק שירות הביטחון  (6)ב()7בהחלטת ממשלה לפי סעיף  ההסדר הקבוע בתקנות ההסמכה

לשבעה  , נקבעה בנוסף חובת דיווח אחתבכנסת נה, וממתינה כיום לאישור ועדת המשהכללי

 ימים אל ועדת המשנה.

 

המידע המועבר במסגרת המנגנון בין משרד משרד הבריאות, כי בהתאם לנוהל , על כל אלו נוסיף .80

באמצעות מערכת ממוחשבת של משרד הבריאות הבריאות לבין שירות הביטחון הכללי יועבר "

 –]משרד הבריאות  ה, שהגדרותיה יהיו באישור ממונה אבטחת מידע של מב"רהייעודית לעניין ז

לנוהל(.  7.1" )סעיף והיועץ המשפטי למב"ר, ולאחר התייעצות עם שירות הביטחון הכלליהח"מ[ 

הרשאת גישה למערכת הממוחשבת תינתן אך ורק למנכ"ל, לראש שירותי עוד הובהר בנוהל, כי "

לנוהל(. בנוסף, נקבע בנוהל כי במידת הצורך תינתן הרשאה  7.3יף " )סעבריאות הציבור ולסגנו

או מחיקת התממת המידע גם למומחה טכני לצורך תפעול המערכת, הטיפול בה, תחזוקתה, 

 לנוהל(. 7.3, והכל בכפוף לאישור היועץ המשפטי )סעיף מידע שיש צורך להצפינו

 

 בדיקות, כי בצד האמצעים הנוגעים לופות האמצעיםבאשר לחל ת התמונההשלמעוד נוסיף, ל .81

 , כאמור לעיל, נוקטת המדינה, בתקנות ההסמכה הכללי הביטחון שירות בסיוע האפידמיולוגיות

 , הגבלת מספר העובדים, ביצוע בדיקותהגבלת הפעילות, תקנות דוגמת תקנות אמצעים נוספים 

הם אמצעים משלימים ולא אלה אולם, . אף יישומון חדש וולונטרי שמפעיל משרד הבריאותו

. ראו לענין זה במסגרת תקנות ההסמכההמבוצעות  חלופיים לאמצעי הבדיקות האפידמיולוגיות

 על יסוד .המצ"ב 2מש/, נספח 2109/20בבג"ץ  בהודעה המשלימה מטעם המדינה 73-81סעיפים 
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, שלם לבדו ולפיכך עמיד מענהנו מאי םאמצעיאחד מן ההצבענו על כך שאף  הפירוט המובא שם

 . נדרשת הפעלתם יחד בשים לב לקצב התפשטות המחלה ולתועלת אשר בידי כל אמצעי להניב,

 

העלה משרד הבריאות יישומון )אפליקציה( ששמו "המגן",  22.3.20יצוין, כי ביום  בתוך כך 

על מכשיר . היישומון שומר את מיקומיו של בבאופן וולונטריונועד עבור הציבור הרחב, להתקנה 

, על גבי מכשיר הטלפון האישי של הטלפון החל ממועד התקנתו במכשיר, ומצליב אותם

עם נתוני משרד הבריאות אודות מסלול תנועתם של חולים מאומתים, אותם מוריד  המשתמש,

 היישומון משרתי משרד הבריאות אל המכשיר. 

תנועתו חפף את מסלוליו  ראשית, היישומון מקנה מידע לבעל המכשיר, המשתמש, אם מסלול

באחת הדרכים הנתונות כיום למשרד  אפידמיולוגית חקירה לו בוצעה אשרומיקומיו של חולה 

. שנית, היישומון מאפשר לכל אדם שהתקין אותו ויאובחן לימים כחולה, לבחור האם הבריאות

בחון, להעביר למשרד הבריאות את מסלול תנועותיו בתקופה שממועד התקנתו ועד למועד הא

יודגש, כי המידע כפי שנשמר ביישומון, ובכך לסייע בחקירה האפידמיולוגית שיש לבצע בעניינו. 

 לא יהיה זמין עבור חולים אשר לא התקינו באופן וולונטרי את היישומון.

 

כאמור, רק לפני כשבוע הוחל בהפעלת היישומון, כך שמידת יעילותו תוכל להיבחן מטבע 

זמן מסוים, ובכפוף לכמות המשתמשים שיבחרו להתקינו על מכשיר הדברים רק בחלוף פרק 

מחליף את ההכרח לקבלת הסיוע משירות הביטחון  אינוהטלפון שלהם. יובהר כי יישומון זה 

הכללי, הן בהיותו חדש וככזה טרם הותקן על ידי מספר גדול דיו של אנשים, הן בהיותו 

בחירת המשתמש האם להעביר את נתוני מיקומו גם לעצם ההתחברות ליישומון וגם ב וולונטרי,

בהסתמך על רצונם של  אך ורקשלו למשרד הבריאות. לא ניתן לבצע חקירה אפידמיולוגית 

חולים חדשים מדי יום. עם זאת, עד כמה  550-400החולים, וודאי לא במציאות שבה ישנם בין 

י שמעמיד שירות הביטחון שיאפשר היקף המידע שיצטבר ביישומון, יוכל הוא להשלים את הכל

הכללי ולזרז את החיווי למשתמש. למען הסר ספק נבהיר, כי שירות הביטחון הכללי אינו מקבל 

 מידע מתוך היישומון. 

 

משים ממספר המשת כרבעמיליון ישראלים,  1.3-ישומון כיהתקינו את ה 28.3.20נכון ליום  .82

, גם אם יותקן על בכל מקרה .אפקטיביות ממשיתהא על מנת שליישומון ת לאורך זמן, הרצוי

ותוצריו בחלק מהמקרים, ורק לחלק מהאנשים, רק היישומון מועיל  מיליון ישראלים, 4-5ידי 

משדר נתונים  אינו. הואיל והיישומון אינם זהים למידע המתקבל בסיוע שירות הביטחון הכללי

, ואיזה חיווי התקין אותו למכשירוי מ דעת, ואין למשרד הבריאות יכולת ללמשרד הבריאות

מידת מהי לא ניתן לדעת לעת הזו כמה חיוויים על חשיפה נתן היישומון לאנשים, ו , אףקיבל

 ההיענות של אותם אנשים להיכנס לבידוד כתוצאה מכך.

 

ככלל י כ , כאמור לעיל,עמדת המשיבים היאני מיקום, תקנות נתומידתיות בכל הנוגע לולבסוף,  .83

 .60-57, כמפורט בפסקאות פגיעה בחופש העיתונותן במנגנון המופעל מכוחאין 

 

נקבע נקבעו מגבלות על הפעלת הסמכות. כך,  ובנוהל ליישומןקנות נתוני מיקום גם בת נזכיר, כי 

ייעשה כל שימוש במידע שהתקבל מהמשטרה, אלא לצורך פיקוח על קיום במפורש שלא 
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שורת, אשר הוחק במסגרת תקנות )ב( לחוק נתוני תק)א(4אליו )סעיף  הוראות בידוד או בקשר

משטרת ישראל לא תעביר למשרד הבריאות נתוני מיקום, וכי נקבע כי  עודמיקום(. נתוני 

ר דיווח על המשטרה להעביכן נזכיר, כי העברת מידע ללא סמכות כדין עולה כדי עבירה פלילית. 

הוראות בדבר נוהל המשטרה ים. ולבסוף, נקבעו בשלושה ימ ליועץ המשפטי לממשלה מדי

-נמצאה התאמה לבין אלה בהם נמצאה איבהם תוך אבחנה בין מקרים תוני המיקום מחיקת נ

מנת לאפשר למשטרה למיין את החומר שנאסף, ולאבחן בין המקרים בהם נפתחה -על התאמה,

ן המקרים שהסתיימו הוטל קנס מנהלי והחומר נדרש כראיה בהליך משפטי, לבישחקירה או 

 בבירור הטלפוני שיימחקו. 

 סיכום

 

בימים אלו ממש דחה בית המשפט הנכבד עתירה אשר הופנתה נגד החלטת משרד הבריאות  .84

 במרכז הגריאטרי בשוהם לטובת אשפוז עתידי של חולי קורונה תלהסב את המחלקה הסיעודי

פסק הדין ב(( 26.3.20) כרכור נ' משרד הבריאות-המועצה המקומית פרדס חנה 2233/20)בג"ץ 

מצדיקה נקיטת פעולות מנע יקרות  ממדים-הסתברות נמוכה לקרות נזק רב" בין היתר כי נקבע

  ".ואף קשות

 

אים במנגנון הקבוע הכללת עיתונ-בענייננו, שכן אין מחלוקת כי אימקל וחומר יפים  דברים אלה

ים נוספים ור, באשר יהיה בכך כדי לחשוף שורה של אנשלבריאות הציב נזק ודאייגרום בתקנות 

 למחלת הקורונה, מבלי ליידעם בדבר החובה להימצא בבידוד. שהעיתונאי בא עמם במגע

 

להורות על איחוד הדיון בעתירה דנן עם לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד 

 לדחות את העתירה.בד . לגוף העניין, מתבקש בית המשפט הנכ2109/20הדיון בבג"ץ 

 

( בחצות, ובהינתן שהחלטת 31.3.20בהינתן שתקנות ההסמכה עתידות לפקוע מחר )לחלופין,  .85

הממשלה בגדרה מבקשת כיום הממשלה לעגן את ההסדר שנקבע עד כה בתקנות ההסמכה, 

בו ויעדכנו את מצויה בימים אלו ממש בדיונים בפני ועדת המשנה בכנסת, מוצע כי המשיבים ישו

 במצב הדברים העדכני. 2.4.20בית המשפט הנכבד עד ליום 

 

, ראש קיצדס' סיגל פרופנתמכות בתצהירה של  הבריאות למשרדבתגובה זו הנוגעות  העובדות .86

העובדות הנוגעות לשירות הביטחון הכללי נתמכות  .שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות

  ה "יורי".המכונ בתצהירו של

 

 ף' ניסן תש"ה  היום, 

 2020במרץ  30     
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 1-7מקדמית מטעם המשיבים תגובה 

 

)להלן:  7-1, מתכבדים המשיבים 17.3.20השופט סולברג מיום בהתאם להחלטת כב'  .1

 "( להגיש תגובתם לעתירה.המשיבים"

 

תקנות שעת חירום )הסמכת שירות עניינה של העתירה בבקשת העותר להורות על ביטולן של  .2

 2020-הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, התש"ף

על ; ויום 14(, ותוקפן למשך 17.3.20)אתמול  ברשומות"(, שפורסמו תקנות ההסמכה)להלן: "

"(, תקנות נתוני מיקום)להלן: " 2020-שעת חירום )נתוני מיקום(, התש"ףביטולן של תקנות 

 .16.3.20ביום  ברשומותשפורסמו 

  

רת אחרת, באופן מלא במסגרת התקנות או בכל מסגעוד מבקש העותר כי המשיבים יפרסמו " 

". לבסוף, מבוקש כי ומדויק את כל ההוראות הנורמטיביות לגבי אופן יישום והפעלת התקנות

להביא לאישור ו/או פיקוח של ועדה מועדות הכנסת הן של נוסח התקנות והן המשיבים יפעלו "

 ".של אופן ההפעלה והיישום שלהן
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אשר יאסור על משיבי המדינה, לכל הפחות עד לדיון בגדרי העתירה התבקש גם צו ביניים " .3

קבע כב'  17.3.20בהחלטתו מיום ". ומתן החלטה בעתירה, כל הפעלת סמכויות מכוח התקנות

 השופט סולברג כי אין מקום למתן צו ארעי במעמד צד אחד.

 

בהעדר על הסף, מחמת אי מיצוי הליכים, ולגופה,  ם יטענו כי דין העתירה להידחותהמשיבי .4

תקנות שעת חירום  –עילה להורות על ביטולן של תקנות ההסמכה או תקנות נתוני מיקום 

ן הותקנו בהתאם לסמכות הממשלה לפי בהינתן שה ,שהותקנו בצוק העתים בו אנו מצויים

המידה החוקתיות ובכלל -אמותהסדר הגלום בהן עומד ביסוד: הממשלה ושה-לחוק 39סעיף 

 . ני המידתיותבמבחזאת 

 

(, וככל שעדיין 31.3.20לקראת מועד פקיעתן של תקנות ההסמכה )שתוקפן עד ליום כי , עוד נציין .5

יהא בהסדרים הכלולים בהן הכרח לצורך התמודדות עם התפשטות מגפת הקורונה, בכוונת 

הממשלה לבחון באיזו דרך להסדיר את הסמכת שירות הביטחון הכללי האמורה. ככל שתקום 

תחתור  ,בכנסת ועדה אשר תאפשר הליך חקיקה מלא או שתקום ועדת חוץ ובטחון זמנית

, לרבות לפני תום ללכת בדרך המלך, קרי חקיקה רגילה או פעולה לפי חקיקה רגילההממשלה 

טחון החלטת ממשלה י. הממשלה תבחן ותחליט אם להביא לאישור של ועדת החוץ והבתוקפן

ת הצעת ס, או להציע להגיש לכנ2002-, התשס"ב( לחוק שירות הביטחון הכללי6)ב()7לפי סעיף 

ות )בין בחוק חדש ובין בחוק להארכת תקפן של תקנות שעת חוק לעיגון הסמכויות הנדרש

ן תשתכנע יחלופות ועדיההחירום(. אם לא יקומו בכנסת הגופים ההכרחיים לכל אחת מ

חיוניים להגנה על בריאות הציבור, היא בתקנות ההסמכה הממשלה שההסדרים שנקבעו 

 סוד.הי-לחוק 39כות שקובע סעיף מתשקול להאריך את תוקפן במסגרת הס

 

 נפרט.להלן  

 

 וצעדים שננקטו בהתמודדות עמההתפרצות מחלת הקורונה  –רקע 

  

 SARS-CoV-2המכונה נגיף קורונה החלה התפרצות של המחלה הנגרמת מ 2019דצמבר  מהלךב .6

 תייאין באוכלוסנכון להיום,  (.COVID-19או  הנגיף, המחלה)להלן:  COVID-19הגורם למחלה 

אין ו את התפשטות המחלהצמצם ל ניתןישראל חסינות נגד נגיף זה, אין חיסון באמצעותו 

 ,במצב קריטי 5%, מתוכם 20%עד  15%-שיעור התחלואה הקשה מוערך ב .ידועספציפי טיפול 

; 79-70בני  חולים בקרב 8%-; ב80חולים שגילם מעל בקרב  14.8%-בושיעור התמותה מוערך 

. שיעור התמותה בכלל 59-50בני  חולים בקרב 1.3%-; וב69-60בני חולים בקרב  3.6%-ב

משמעותית בקרב קבוצות סיכון גבוה חוז התמותה . יצוין כי א4-2%-ה מוערך בכיהאוכלוסי

 .רבות מחלות לב, יתר לחץ דם וסכרתשעליהן נמנים אנשים מבוגרים וחולים במחלות כרוניות ל

ממחלה  35כמחצית מאוכלוסיית ישראל סובלת בגיל  על פי נתוני משרד הבריאות,זאת ועוד, 

 משתי מחלות כרוניות. 45כרונית אחת, ובגיל 

 

 תסמינים ללא או מזעריים תסמינים עם מאדםאפשרות של העברת הנגיף  קיימת בנוסף, 

 . לאנשים רבים המעלה את הפוטנציאל להעברת הנגיף מאדם אחד אפשרות, כלשהם
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 הנגיף על התפרצות ((World Health Organizationהכריז ארגון הבריאות העולמי , 30.1.20 יוםב .7

ארגון קבע  11.2.20יום ב ( בעל השלכות בינלאומיות.PHEICכאירוע חירום בבריאות הציבור )

ושם הנגיף  COVID-19מחלה הנגרמת על ידי נגיף זה תכונה כי ה ,באופן רשמיהבריאות העולמי 

 הערכת הסיכון העולמיתאת  ארגון הבריאות העולמיהעלה  28.2.20יום . בSARS-CoV-2 ואה

הכריז ארגון הבריאות העולמי על  11.3.20ביום  לרמה גבוהה מאוד. COVID-19להתפשטות 

COVID-19  .כפנדמיה 

 

 אשר נאספים הנתונים המתפרסמים מעת לעת באתר משרד הבריאות, על פי 17.3.20נכון ליום  .8

מקרים בהם אובחן נגיף הקורונה,  179,112ישנם דווח כי  ,ארגון הבריאות העולמימ בין היתר

, מחוץ לגבולות סיןמקרים  87,333 -מקרי מוות(, ו 3,357חולים מסין )ומתוכם  91,779מהם 

כל בלהיום, אובחנו חולים בנגיף הקורונה  נכוןמדינות.  100-בלמעלה מ, מקרי מוות 4,069בהם 

, דרום מזרח אסיה, המזרח התיכון, אמריקה הרחוק במדינות אירופה, המזרח הגלובוס,רחבי 

 ואפריקה.

 

 ים באתר משרד הבריאות בהפניה הבאה:מהנתונים מתפרס

virus/-health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministry 

 

בהיעדר חיסון או דרכי מניעה אחרות, הדרך היחידה למנוע הדבקה והתפשטות הנגיף היא  .9

בישראל בנגיף.  הצמצום מגע עם חולים ואנשים המצויים בסיכון גבוה להדבקת האוכלוסיי

מאפייניו הידועים של הנגיף, הדבר אפשרי רק במסגרת בידוד מבחינה מעשית, בהתחשב ב

, או שחזר ימים )תקופה הדגירה וההדבקה האפשרית( למי שבא במגע עם חולה 14לתקופה של 

 . מאחד היעדים בהם התפרצה המחלה

 

מניעת הדבקה מקומית הכוללת מדיניות משרד הבריאות לעת הזו היא מדיניות "הכלה", קרי,  

 – משיך במדיניות של "מניעה", קרי. במקביל, המשרד מים ואלו שחשודים כי נדבקובידוד נדבק

 אחרים בנגיף.סכנה כי ידביקו  עת חולים נוספים לישראל, אשר קיימתהפחתת הסיכון להג

, ועובד לפי הנחות בישראל בנגיף הקורונהתחלואה נרחבת  שללתרחיש משרד הבריאות נערך 

 היסוד הבאות:

  

  .מועבר מאדם לאדם, ככל הנראה בעיקר במגע ובהעברה טיפתית SARS-CoV-2נגיף  .א

 שימוש תקני באמצעי המיגון המומלצים יהיה יעיל במניעת הדבקה של המשתמש. .ב

הקפדה על העקרונות הבסיסיים של מניעת זיהומים עשויה למנוע את התפשטות המחלה  .ג

 בישראל.

 ללא תסמינים או עם הסתמנות קלינית קלה. COVID-19יכולים להיות מקרים של  .ד

  

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
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בין היתר, פרסם משרד הבריאות הנחיות למיגון מפני הידבקות בנגיף הקורונה; הנחיות  .10

טיפול  יולצוות ותלצוותים הרפואיים בקהילה; הנחיות לבתי החולים הכלליים; הנחיות למכבס

בפסולת רפואית; הנחיות לפעילות במעבדות; הנחיות ללשכות הבריאות; הנחיות לנוסעים 

בדגש על הימנעות מנסיעות שאינן חיוניות והתעדכנות על מצב התחלואה בנגיף הקורונה  ,לחו"ל

 ביעד הנסיעה והנחיות לחוזרים מחו"ל )לרבות שהייה בבידוד בית(.

 

התנהלות חירום אפוא , ובראשם משרד הבריאות, היא הרלוונטיים הממשלה התנהלות משרדי .11

, והדבר נכון אף דינאמית, אשר נגזרת מן המצב המשתנה לצורך מתן מענה מיטבי לפי צו השעה

לרבות הוצאת צווים והוראות מינהל, ועדכונם  –ננקטים במישור המשפטי לגבי הצעדים ה

 באופן תכוף. 

 

לרשימת המחלות הוסיף שר הבריאות את המחלה הנגרמת מנגיף הקורונה  27.1.20יום כך, ב .12

, ("פקודת בריאות העם")להלן:  1940המדבקות שבתוספת השנייה לפקודת בריאות העם, 

בחלק א', ברשימת מחלות בעלות חשיבות בינלאומית המחייבות הודעה מידית, לעניין תקנות 

 ( של ארגון הבריאות העולמיInternational Health Regulations, 2005לאומיות )-הבריאות הבין

, 2020-)צו בריאות העם )שינוי רשימת מחלות מידבקות שבתוספת השנייה לפקודה(, התש"ף

 (.464התש"ף בעמ'  8334ק"ת 

 

סעיף  בקת מסוכנת לפיכמחלה מדעל ידי שר הבריאות  27.1.20ה ביום הוכרזבנוסף, המחלה  .13

ידי -עלובהמשך לכך הוצאו  .("פקודת בריאות העם")להלן:  1940ת בריאות העם, ( לפקוד1)20

 לפקודת בריאות העם.  20צווים מכוח סעיף שורת מנכ"ל משרד הבריאות 

 

 באיתור מהיר ומדויק של מי שבאו במגע עם חולהההכרח 

 

מוכרת לעולם הרפואה ואובחנה לראשונה כמתואר לעיל, מדובר במחלה חדשה, שלא היתה  .14

קיים  . לפיכך, רמת החסינות נגדה באוכלוסייה צפויה להיות אפסית. בנוסף, לא2019בדצמבר 

לא קיים טיפול ספציפי אף ו חיסון שבכוחו למנוע הדבקה, אין בשלב זה צפי לפיתוח חיסון,

 ידוע.

 

עיטוש או שיעול(.  הפרשות מדרכי הנשימה )כגוןל ידי מדובר במחלה העוברת מאדם לאדם עה .15

 ,ללא תסמינים נשימתיים משמעותייםגם המחלה לאחרים  בה בעת, קיימת אפשרות להעברת

המשמעות ימים לאחר החשיפה.  14-יומיים לואף ללא תסמינים כלל. תקופת הדגירה היא בין 

סביבו, וזאת  רבים אחריםשבתקופת הדגירה אדם עלול לבקר במקומות רבים, להדביק  ,היא

 .תסמינים, ובטרם פנה להערכה רפואית ולאבחון המחלה בטרם הופיעו אצלואף 

 

 הנעביחס לנגיף ( basic reproductive numberהערכה ראשונית של מקדם ההתפשטות הבסיסי ) .16

ק ל חולה ידביכ – רביתשאם לא תיושם התערבות חיצונית מ . משמעות המספר היא,3-ל 1.5בין 

לום כי על מנת לב ,יצויןלהתפשט במהירות. והנגיף צפוי להמשיך ואנשים בממוצע,  3-ל 1.5בין 

. הדבר נעשה באמצעים מוכרים 1-הקטן מ בסיסי למקדם התפשטותלהגיע את ההתפרצות, יש 



5 

 

 

ד. ועו , הימנעות מהתקהלות, הגבלת תנועהומוכחים, כגון איתור מגעים, בידוד חשודים וחולים

הכלי באמצעותו ניתן לווסת ולהקטין את קצב  היא הקטנה משמעותית של מקדם ההתפשטות

ובכך לאפשר למערכת הבריאות להתמודד עם  ,)"השטחת העקומה"( ה במספר החוליםיהעלי

 החולים הקשים ולמנוע תמותה הניתנת למניעה. 

 

במהירות הרבה ביותר,  נשים אשר באו במגע עם החולה,אאיתור מספר מרבי של יודגש, כי 

 הוא רכיב קריטי בהפחתת מקדם ההתפשטות הבסיסי.

 

בשים לב לכך שמדובר במחלה ללא תרופה ישירה וללא חיסון, השאיפה של מערכת הבריאות  .17

 "להשטיח את עקומת התחלואה" של המחלה, קריה צמצם את מספר הנדבקים ובכל מקרהיא ל

על מנת לאפשר למערכת  ,החדשים בכל פרק זמן נתון. זאת להקטין את מספר החולים –

הבריאות לתת לחולים טיפול תומך, שיש לו השפעה ממשית על סיכויי ההחלמה וההישרדות של 

ת הן בחולים הרגילים. עקומד הן בטיפול בחולי הקורונה, להמשיך ולתפק לההחולה, ולאפשר 

כפי שקורה למשל  ,של מערכת הבריאותלגרום לקריסה  עלולהתחלואה חדה מדי בזמן נתון 

ושל מקרי מוות, הן ן משמעותי של חולים קשים באופלמספר גדול לכך , ובהתאם בצפון איטליה

טיפול יכולת הב מפגיעה אנושהכתוצאה הן בעקיפין, כתוצאה ישירה של וירוס הקורונה, 

 תאונות וכדומה. במחלות אחרות, 

 

 שיעור ההדבקה של המחלה;. האחד, בוססת על שלושה פרמטרים עיקרייםהתפשטות המחלה מ .18

, החולה עם אנשים אחריםמגע של השלישי,  קיומו של חולה שמדביק את סביבתו;השני, 

  לאחר מכן. והתנהלותם של אלה

 

 ,)שיעור ההדבקה וקיומו של חולה המדביק את סביבתו(שני הפרמטרים הראשונים בכל הנוגע ל 

הפרמטר היחיד הניתן אפוא לשליטה הוא הקרבה בין של ממש. יכולת השפעה  קיימת לא

לסביבתו, ואיתור מהיר של מי  –בין אם מדובר בחולה או במי שחשוד כחולה  –בק דהנ

 .הקורונה מתמקד כיום במישור זה מגפתעל כן, עיקר המאבק בשנחשפו אליו. 

 

 בדרך של מתןצמת החשיפה והקטנת עאסטרטגיית הפעולה של משרד הבריאות מבוססת על  .19

הקטנת זמן , לצד כגון לחיצות ידיים ושמירת כללי היגיינה ,ות ממגע פיזימנעיהלהנחיות 

הרחקה של קבוצת סיכון ומספר המגעים באמצעות הגבלות על התקהלויות, הקטנת החשיפה ו

ול במגפה נקט משרד הבריאות מראשית הטיפ ,בהתאם לכךהחשודות כמדבקות מהסביבה. 

ובידוד של ישראלים  ,תושבי ישראל למדינהאזרחי או אנשים שאינם  תבמתווה של צמצום הגע

 או שבאו במגע עם חולים מאומתים. ,בהם התפרצה המחלהששבו מאזורים 

 

 עם להתמודדות ביותר החשוב האמצעייודגש, כי לעמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאות,  .20

. אסטרטגיה זו של יצירת ריחוק במגע עמם שבאו ואלו החולים בידוד הוא הנגיף התפשטות

היעילה ביותר למניעת הדבקה  , על פי עמדתם המקצועית,היא( social distancingחברתי )

ך ככל שיותר אנשים שבאו במגע עם החולים יאותרו ותוטל עליהם חובת בידוד כ .במחלה
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ולהיפך, קושי ביכולת לאתר את אותם אנשים ולהודיע  ,תתאפשר הקטנה של התפשטות המחלה

 התפשטות המחלה. תוביל להגדלת להם על חובתם להיות בבידוד 

 

של  מהיר, איתור מי שאובחן כחולההתנועה והמגעים של מסלול של  מהיר איתור לשם כך, .21

לחלות בעצמם ולהעביר את סיכון באופן המעמיד אותם ב דיו,קרוב מם היה במגע האנשים ע

חובתם להיכנס  בדברוהעברת מידע מהיר לאותם אנשים כדי ליידע אותם הנגיף לאחרים, 

מרכיב מרכזי ביכולת להקטין את התפשטות  יםהמהוו פיםודחו יםחיוני םאמצעי ינםהלבידוד, 

 .המחלה

   

 בדרך של תחקור חקירה אפידמיולוגית פרטניתהכלי בו נעשה שימוש עד היום הוא ביצוע  .22

התחקות אחר המקומות בהם שהה וכלל המגעים שקיים עם אנשים לה שאובחן, על מנת להחו

 אחרים בתקופת הדגירה. 

 

 ,לשיתוף פעולהנכונותו  ;זכרונו של הנחקרבהם  ,במספר פרמטרים נודעות מגבלותזה לכלי  .23

משאבי  ;חוסר יכולתו לדעת מי היה בסביבתו הקרובה ;בפרט בעת שנמצא כי הוא חולה במחלה

היכולת ופרק הזמן שהחקירה דורשת. לכך מצטרפת מגבלת  ;כוח האדם של מבצעי החקירה

מבוצע רק במעגלי קרבה ראשונה המוכרים לנדבק, השנחשפו,  מילהעביר מידע ישירות ל

הסתמכות על כן ואמצעות אתר משרד הבריאות, תקשורת הכלליים ובבאמצעי ה ולציבור הרחב

ומאתר נכונה את נוכחותו  ,המתרבים והולכים ,כך שהציבור עצמו עוקב אחר הפרסומים

של  ומובן שככל שמספר החולים הולך וגדל חסרונותי. החולים שאותרו מאות במסלולם של

 הפרטני הולכים וגדלים. תחקורה

 

חולים מאובחנים חדשים  100-מ ליותרכבר הגיע  קצב ההדבקה הנוכחיכאן המקום לציין, כי  .24

בימים )יום,  חולים חדשים מידי 50-ולפני כן כ( 17.3.2020) בישראל ביממה האחרונה

דבר זה תואם את וזאת לעומת חולים בודדים בכל מדינת ישראל לפני כשבועיים.  ,האחרונים(

על פי הערכת גורמי המקצוע זאת ועוד, הערכת משרד הבריאות מהשבוע שעבר, שצפה גידול זה. 

גדול בצורה מעריכית, באופן המשיך ולצפוי ל יםבמשרד הבריאות קצב המאובחנים החדש

  אף מעבר לכך.שיתכן ובהמשך חולים חדשים מדי יום,  נגיע למאותשבתקופה הקרובה 

 

היא שביצוע חקירה אפידמיולוגית  עמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאותבמצב דברים זה,  .25

עוד ניתן  ולא, כעת, קל וחומר במצב של הגדלת ההתפשטות יעיל ואינ כפי שנעשה עד כה פרטנית

, בהינתן אדם שאובחן כחולה, במהירות הרלוונטיתשל כל  בלתי אמצעילבצע תחקור פרטני 

 צפוי להיות מוכפל. חולים חדשים מדי יום, שאף 100ולה על העהדבקה הקצב 

 

של כנסה לבידוד הללעתים מביאה במתכונת האמורה  חקירה אפידמיולוגית פרטנית ,יתר על כן .26

לשהייה בבידוד, הצדקה אמתית לא קיימת חלקם  לגביכש ,ששהו במקום ציבוריהמוני אנשים 

יודעים על אינם כלל החייבים בבידוד לאחר שבאו במגע עם חולה, ומנגד מחמיצה אנשים ו

תית להתעדכן בזמן אמת יבין בשל מגבלות זכרונו של החולה, או כיוון שאין עוד יכולת אמכך

 . בכל מסלולי החולים
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 שכן, לאחר שאדם אובחן כחולה יש לאתר. חשיבות קריטיתנשוב ונדגיש כי לממד הזמן נודעת  .27

נוע מהם להמשיך ולהפיץ את על מנת למ, בהקדם האפשריאת כלל האנשים שבאו עמו במגע 

צמצום של מספר האנשים שימשיכו  כל. סתם לבידוד במהירות האפשריתיי כנעל יד ,הנגיף

 להפיץ, ביודעין או שלא ביודעין, את הנגיף, הוא רצוי מאד ואף הכרחי ובהקדם האפשרי.

 

הדבר יוביל חשוב לציין שההערכה היא שככל שהחקירה האפידמיולוגית תהיה יעילה יותר,  

קריסה של  תרחיש שלל להקטין את ההיתכנותההתפשטות, ויהיה בכך כדי  להאטת קצב והיקף

   מערכת הבריאות.

 

יכולות  לאור האמור, באו גורמי המקצוע במשרד הבריאות לכלל מסקנה כי נדרשת הפעלת .28

והמיקומים של מי המלא נתיב התנועה  של ניתןהמהיר ככל באיתור טכנולוגיות לשם סיוע 

כלל איתור , ותקופת הדגירה אורךלכל , מרגע החשיפה הראשונה הידועה שלו ושאובחן כחולה

 . במקומות בהם שההלמשך זמן רלוונטי בסביבתו הקרובה  ששהוהאנשים 

 

 וליידעם בדבר החובה, אותם אנשיםות יוכל ליצור קשר ישיר עם נת שמשרד הבריאזאת, על מ

ככל  ,לבצע אבחון מוקדם. כניסתם לבידוד תאפשר גם להיכנס לבידוד במהירות האפשרית

, עקב הגברת המודעות לסיכון, וחובת הדיווח על הימצאות בבידוד שנקבעה בצו בידוד שחלו

 .בית

 

רותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, שעיקריה חוות דעתה של פרופ' סיגל סדצקי, ראש שי

בפני חברי הממשלה יצוין, כי חוות דעת זו הונחה  .1מש/פורטו לעיל, מצורפת ומסומנת 

, כפי שיפורט 15.3.20הצעת המחליטים שאושרה על ידי הממשלה ביום ב במסגרת הדיון

  בהמשך.

 

 התקנת תקנות ההסמכההליך 

 

ובהינתן שעת החירום בה אנו מצויים נוכח התפשטות לעיל,  והדחיפות שתוארועל רקע הצורך  .29

משטרת ישראל והן בנבחנו אפשרויות להסתייעות משרד הבריאות הן מגפת הקורונה בישראל, 

שירות הביטחון הכללי, ובהתאם לממצאי הבחינה הראשונית האמורה הוחלט לקדם הסמכה ב

 ם האמורים.מתאימה לעת הזו לכל אחד משני הגופי

 

בדיון שהתקיים ביום לאחר ש גורמי המקצוע  – , - לענין ההסתייעות בשירות הביטחון הכללי .30

כי בידי שירות הביטחון הכללי אמצעים המאפשרים מתן מענה  לכלל מסקנהבאו  13.3.20שישי 

ביחס לשם ביצוע בדיקות לקבל, לאסוף ולעבד מידע טכנולוגי  הוחלט להסמיכו מתוארהלצורך 

 לשם צמצום התפשטות מגפת הקורונה ובפרט, הימים שלפני מועד אבחונו של חולה 14לתקופת 

 . אנשים שבאו עמו במגע קרוב , וזיהוישל חולה בנגיף ב תנועתולצורך זיהוי נתוני המיקום ונתי
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הבחינה יובהר, כי בהתאם לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, נעשה ניסיון למצות ככל הניתן את  .31

שירות הביטחון באמצעות המשטרה, ולא להידרש להפעלת  המשפטית של השגת התכלית

השגת התכלית היכולות המאפשרות  ותמצוי השירותאך לבסוף הובהר כי רק בידי  הכללי,

 – אפשריים להסדרת ההסמכה משפטיים אפיקי פעולהשני נבחנו  ,כךלשם  .31  . האמורה

 ,( לחוק שירות הביטחון הכללי6)ב()7תקנות שעת חירום או החלטת ממשלה מכח סעיף 

קדם להוחלט , בחינת הדברים אחרל "(.חוק שירות הביטחון הכללי)להלן: " 2002-התשס"ב

 ( לחוק שירות הביטחון הכללי,6)ב()7 סעיףמכוח סמכות זו בדרך של החלטת ממשלה, הקניית ה

פעילות בתחום   (6לענין סעיף קטן )א(, ימלא השירות תפקידים אלה:... )" שלשונו כדלקמן:

אחר שקבעה הממשלה, באישור ועדת הכנסת לעניני השירות, שנועדה לשמור ולקדם אינטרסים 

מסלול זה, נבחר, בין היתר, נוכח הרצון  ".ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי של המדינה

 לאפשר הליך בקרה פרלמנטרית על החלטת הממשלה.

 

בהשתתפות , בן מספר שעות, דיון מקיף 15.3.20 ראשון, קיימה הממשלה ביום ,בהמשך לכך .32

אשר בסיומו התקבלה  ,והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי( היועץ המשפטי לממשלה

"הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי  בעניין 4897משלה מס' החלטת המ

נשוב ונציין כי . "(4897 החלטת הממשלה)להלן: " לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש"

לעת הדיון בהצעת המחליטים הונחה בפני חברי הממשלה חוות דעתה של ראש שירותי בריאות 

  (.1מש/הציבור במשרד הבריאות, פרופ' סיגל סדצקי, שעיקריה פורטו לעיל )נספח 

 

מגבלות נוספות על אופן הפעלת הסמכות על ידי שירות מספר בעקבות הדיון בממשלה הוכנסו 

  .הכלליהביטחון 

 

בשעות הצהריים, התקיימה ישיבת ממשלה טלפונית נוספת לבקשת היועץ  16.3.20ביום שני,  .33

המשפטי לממשלה ובהשתתפותו, כדי ללבן סוגיות נוספות שעלו במהלך הבוקר באשר לתקנות 

 . 4897ההסמכה. בסיום ישיבה זו התקבלה החלטת הממשלה 

 

לקבל, לאסוף ולעבד מידע " סמיכה את שירות הביטחון הכלליה 4897החלטת הממשלה  .34

טכנולוגי לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית, שמטרתה בדיקה מתחילת 

תקופת הדגירה של מיקומים ונתיב תנועה של חולה קורונה מאומת או אנשים שיש חשש כי 

תנאים וסייגים שונים אשר  הההחלטה קבע". שבאו עימם במגענדבקו בקורונה וכן אנשים 

בהמשך  בעניינםהמצויות במוקד העתירה, ועל כן נרחיב  ההסמכהעוגנו בסופו של יום בתקנות 

 הדברים.

 

( לחוק שירות הביטחון הכללי, היא תועבר 6)ב()7נקבע בהחלטה כי בהתאם להוראת סעיף עוד 

ירות הביטחון הכללי, היא ועדת המשנה למודיעין לענייני שלאישורה של ועדת הכנסת 

 .ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת

 

, וכן מכתבו של מזכיר הממשלה לכנסת להנחת 15.3.20מיום  4987החלטת הממשלה מס'  

 .2מש/, מצורפת ומסומנת ההחלטה על שולחנה
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ת הממשלה את ההחלטה על שולחנה של ועדת המשנה , הניחה מזכירו16.3.20למחרת, ביום  .35

ועדת )להלן גם: " 22-ה כנסתשל ועדת החוץ והביטחון ב לענייני מודיעין ושירותים חשאיים

נגדע  אולם, בשעות אחר הצהריים, עוד באותו היום החלזו עדת המשנה ובו. הדיון "(המשנה

אשר  ,23-השבעתה של הכנסת הנוכח הצורך לקיים את לאחר כשעה וחצי, בעודו באבו 

 12סעיף נסת, כמצוות יום ממועד הבחירות לכ 14בחלוף זאת ) התקיימה אף היא באותו היום

  יסוד: הכנסת(.-לחוק

 

להנחת התקנות על שולחן הכנסת  17.3.20מכתבו של מזכיר הממשלה ליו"ר הכנסת מיום  

 .3מש/מצורף ומסומן 

 

על רקע , 22-משפקעה סמכותה של ועדת המשנה אשר פעלה במסגרת הכנסת הבשלב זה,  .36

 בידי משרד הבריאות נחוץ כלי מיידימתן ות שירות הביטחון הכללי בהסמכשהרבה הדחיפות 

ועדת המשנה של החדש חוסר הוודאות באשר למועד כינוסה , למול להתמודדות עם המגפה

לנקוט  , על דעת היועץ המשפטי לממשלה,לההחליטה הממש שזה עתה הושבעה, ,23-בכנסת ה

ן הכללי בדרך של תקנות שעת ולהסמיך את שירות הביטחו –באפיק פעולה אחר ללא דיחוי 

לבקשת היועץ, . יום בלבד 14תותקנה למשך  אשר, (שאינן טעונות אישור של הכנסת) חירום

הממשלה, וזאת כדי לאפשר יום בהחלטת  30יום, במקום  14 -ל משך תוקפן של התקנותצומצם 

 . כאמור חזרה למסלול הכנסת

 

אל תוך שעות ונמשכה העבודה על התקנות החלה אפוא רק לאחר סיום הדיון בוועדת המשנה,  .37

ת, טלפוניבישיבה הלילה, אישרה הממשלה הקטנות של , בשעות 17.3.20ביום . לילהה

יום  14למשך כאמור שתוקפן  סמכה,את תקנות הה בהשתתפות היועץ המשפטי לממשלה,

 (.8393פורסמו ברשומות לפנות בוקר )ק"ת  ואלו ,בלבד

 

במהותו לתוכנה של החלטת הממשלה, דומה יובהר כבר עתה, כי תוכנן של תקנות ההסמכה  .38

וגם במסגרת  ,15.3.20ביום אשר לגביה כאמור קיימה הממשלה דיון ממושך, בן מספר שעות, 

ידי היועץ המשפטי לממשלה -הועברו הבהרות עללפנות בוקר,  17.3.20ביום  הטלפוניתהישיבה 

 ., במענה לשאלות שעלו נערך תיקון מסוים בנוסח התקנותליועץ משנההו

 

במלואן את התקנות מפאת חשיבותן של התקנות, הניצבות למעשה במוקד עתירה זו, נביא  .39

 :(11, ותקנה 6-8, 2-3תקנות העיקריות לענייננו )

 

 הסמכת שירות הביטחון הכללי"
לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית לצמצום ולמניעת   .2

התפשטות נגיף הקורונה החדש, יוסמך השירות לקבל, לאסוף ולעבד מידע טכנולוגי 
ולה, שמטרתה הימים שלפני אבחונו של ח 14לשם ביצוע בדיקה, בנוגע לתקופה של 

זיהוי נתוני מיקום ונתיב תנועת החולה, וזיהוי אנשים שבאו במגע קרוב עמו )להלן 
 פעולות הסיוע(; –

כן מוסמך השירות להעביר מידע למשרד הבריאות, כמפורט בתקנות שעת חירום 
 אלה;
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למעט תוכן שיחה כמשמעותו  –לעניין תקנות שעת חירום אלה, "מידע טכנולוגי" 
 .1979-סתר, התשל"ט בחוק האזנת

 
 סוגי המידע ותנאי השימוש

סוגי המידע הטכנולוגי ותנאים נוספים לשימוש בו, לרבות אופן איסוף   )א(  .3
המידע, שמירתו, העברתו למשרד הבריאות ומחיקתו יוסדרו על ידי השירות, בנוהל 

 ייעודי שיאשר היועץ המשפטי לממשלה.
הטכנולוגי ובתוצריו רק לתכלית האמורה בתקנות השירות יעשה שימוש במידע   )ב(

 שעת חירום אלה, ובתום תקופת תוקפן המידע יימחק.
רשויות המדינה לא יעשו שימוש במידע האמור או בחלק ממנו לכל תכלית    )ג(

 , ובכלל זה הליך משפטי או חקירתי.2אחרת מזו שבתקנה 
, 2לתכלית האמורה בתקנה עובד ציבור העושה שימוש במידע הטכנולוגי שלא   )ד(

 מאסר שלוש שנים. –דינו 
... 

 נוהל משרד הבריאות
משרד הבריאות יקבע בנוהל ייעודי, שיאשר היועץ המשפטי לממשלה, הוראות   .6

לעניין בקשת הסיוע, אופן השימוש במידע, החזקתו ומחיקתו, לרבות קביעת מספר 
עותה בחוק שירות מצומצם של בעלי תפקידים בעלי התאמה ביטחונית כמשמ

, המוסמכים לעיין במידע, שיחויבו לחתום על טופס 2002-הביטחון הכללי, התשס"ב
שבו תובהר להם המשמעות הפלילית של שימוש במידע בניגוד להוראות תקנות 

 שעת חירום אלה.
 

 הגבלת השימוש במידע
)ג(, משרד הבריאות לא יעביר לרשות 3מבלי לגרוע מהאמור בתקנה   )א(  .7

מרשויות המדינה כל מידע שהתקבל מהשירות בהתאם לתקנות שעת חירום אלה; 
על אף האמור, אין בכך כדי למנוע ממשרד הבריאות שימוש במידע לצורך אזהרת 
הציבור או אדם מסוים מפני חשש להדבקות במחלה, או למנוע הכללת שם אדם 

 כי אכיפה.ברשימת החייבים בבידוד שלמשטרת ישראל יש נגישות אליה לצור
המידע שהועבר מהשירות לפי תקנות שעת חירום אלה, יימחק בידי משרד   )ב(

הבריאות בתום תקופת תוקפן של התקנות, ואולם משרד הבריאות רשאי לשמור 
ימים נוספים מסיום תקופת תוקפן של התקנות לצורך  60את המידע כאמור למשך 

 תחקיר פנימי של הפעולות שביצע משרד הבריאות.
 

 סייגים
השירות לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה על הפרת חובת בידוד לפי צו   )א(  .8

בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, 
, ואין באמור בתקנות שעת חירום אלה כדי להסמיך את השירות לסייע 2020-התש"ף

 בפעילות פיקוח ואכיפה כאמור.
רות יעסוק אך ורק בפעולות סיוע והעברת מידע למשרד הבריאות כמפורט השי  )ב(

בתקנות שעת חירום אלה, ולא יעמוד בקשר ישיר כלשהו עם חולה או עם אנשים 
 שבאו עמו במגע קרוב כאמור.

... 
 תוקף

 יום." 14תוקפן של תקנות אלה למשך      .11
 

 הליך התקנת תקנות נתוני מיקום

 

להבדיל מתקנות לעיל, הוחלט גם על קידום הסמכה מתאימה למשטרת ישראל.  כאמור .40

כי לכתחילה הוחלט שעניינן בסמכויות משטרת ישראל, לתקנות נתוני מיקום ההסמכה, ביחס 
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באפיק של התקנת תקנות שעת לנקוט על מנת לעגן את ההסדר הנדרש בנושא זה, יש צורך 

 .המפורט לעיל מת ונוכח מצב החירוםבהיעדר מענה בחקיקה הקיי ,חירום

 

, שתוארה לעיל, אישרה הממשלה ביום 4897לפיכך, בד בבד עם אישור החלטת הממשלה מס'  .41

, ואלו פורסמו ברשומות באותו 4898במסגרת החלטה מס'  את תקנות נתוני מיקום 16.3.20

 (.8390היום )ק"ת 

 

 .4מש/, מצורפת ומסומנת 16.3.20, מיום 4898החלטת הממשלה מס'  

להנחת התקנות על שולחן הכנסת  17.3.20מכתבו של מזכיר הממשלה ליו"ר הכנסת מיום 

 .5מש/מצורף ומסומן 

 

ם, לתקנות נתוני מיקו (2)1ת החלק הרלוונטי מתקנה א ן הסדר הטוב, נביא במלואועלמ .42

)להלן:  2007-נתוני תקשורת(, התשס"ח –סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  המתקנת את חוק

 "(, כדלקמן:חוק נתוני תקשורת"

 

 )א( בא:4( אחרי סעיף 2")
 

( קצין מוסמך רשאי, לפי בקשה של שוטר, להתיר קבלת נתוני מיקום ממאגר מידע של בעל 1)א 
 רישיון בזק, בלא צו של בית משפט, לצורך אחד מאלה:

 

)א( קבלת נתוני מיקום של חולה, המצויים באותה עת במאגר המידע של בעל  (1)"
רישיון בזק, לצורך אזהרת הציבור או אדם מסוים, והכול כדי למנוע או לצמצם את 

 התפשטות המחלה.
 )ב( ]...[
 )ג( ]...[

 
( )א( קבלת נתוני מיקום של אדם החייב בבידוד, לצורך פיקוח על קיום הוראות 2)

וד; קבלת נתוני מיקום לפי פסקה זו תיעשה באופן מדגמי בלבד ובאופן שאינו הביד
להעביר את הנתונים למשרד הבריאות לצורך  תמתמשך או רציף; המשטרה רשאי

נתון מיקום אחרון של  –פיקוח על קיום הוראות הבידוד; לעניין זה, "נתוני מיקום" 
 מנוי שנקלט בידי בעל רישיון בזק, ואותו בלבד.

ב( לא יעשה אדם שימוש במידע שהתקבל לפי פסקת משנה )א( אלא לצורך פיקוח )
 על קיום הוראות הבידוד או בקשר אליו.

 
( משרד הבריאות ומשטרת ישראל יקבעו נוהל לעניין עיון במידע שהתקבל לפי 2)א

-()ג( ו1()1( ודרכים להבטיח שלא ייעשה שימוש בניגוד לסעיף קטן )א1סעיף קטן )א
 ; נוהל כאמור יאושר בידי היועץ המשפטי לממשלה".()ב(2)

 

 

של איסוף סמכות נוספת יובהר, כי בעת גיבוש טיוטת התקנות הראשונית נשקל לשלב בהסדר  .43

גיבוש . בשלב דמיולוגיתילצורך החקירה האפ נתוני המיקום ממכשיר הטלפון הנייד של החולה

, ואולם של החולה סכמתותתבקש תחילה הבטרם הפעלת הסמכות  הטיוטה נבחן ההסדר לפיו

במקרים בהם לא ניתנה הסכמה, ויש צורך בכך, ניתן יהיה לאסוף את הנתונים גם בהיעדר 

 .בלבדדמיולוגית יכל זאת, לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפ. הסכמה כאמור
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ההסכמה, וכן אופן ביצוע החיפוש על הבהיר משרד הבריאות עמדתו כי בקשת , אולם בהמשך

ידי משטרת ישראל, לא ייתנו את המענה הנדרש. זאת בשים לב לגידול המהיר במספר החולים 

 המתווספים בכל יום, המשאבים הנדרשים לשם חיפוש כאמור ומשך הזמן הנדרש לחיפוש. 

ת מובהקת לסיוע של שירות הצביע משרד הבריאות על עדיפובדיון נוסף שהתקיים בהמשך,  .44

הביטחון הכללי מראשיתו ועד סופו של הליך קבלת נתוני המיקום, נוכח היתרונות הטכנולוגיים 

גם נציגי משטרת שקיימים בידיו ויעילות התהליך לאיתור מכלול נתוני המיקום בידי גוף אחד. 

  בהקשר זהישראל ושב"כ הסכימו עם עמדה זו. 

 

, מאחר שפיצול התפקיד לשני מבחינת הפגיעה בפרטיות בר עדיף גםמשרד הבריאות סבר כי הד

זאת, מאחר שכדי לאתר את מי  .לאתר את נתוני המיקום של החולה משניהםגופים היה דורש 

, יש לאתר תחילה את נתוני הימים שקדמו לגילוי מחלתו 14משך בבטווח מגע עם החולה שהיו 

 המיקום של החולה עצמו.   

 

הוחלט לא לכלול את סמכות החיפוש בטלפון נייד כמפורט לעיל. ואולם יצוין כי  לאור האמור, .45

תקנות נתוני מיקום מעגנות את סמכות המשטרה לקבל נתוני מיקום ממאגר מידע של בעל 

יש להדגיש כי דמיולוגית. עם זאת, ירישיון בזק לפי חוק נתוני תקשורת לצורך ביצוע חקירה אפ

במידה ויחול שינוי בנסיבות, תותנה הפעלת  זו, לא יעשה שימוש בסמכות זו.נכון לעת ה

   הסמכות באישור היועץ המשפטי לממשלה.

 

צורך חיוני נוסף שהוצג על ידי משרד הבריאות וכן משטרת ישראל הוא פיקוח על קיום הוראות  .46

נתוני  –ן הפלילי )סמכויות אכיפה הבידוד דרך מתן סמכות לקבל נתוני מיקום לפי חוק סדר הדי

""(. בהתאם לכך, הוסמכה משטרת ישראל מכוח תקנות נתוני מיקום 2007-תקשורת(, התשס"ח

נקודתי בלבד, ובאופן שאינו מתמשך -לקבל נתוני מיקום של אדם החייב בבידוד באופן מדגמי

 או רצוף של מיקומו של אדם בנקודת זמן אחת.

 

היא  שבכוונת המדינה ליישמהנתוני מיקום מתקנות , ההוראה היחידה האמור לעילנוכח  .47

הסמכת משטרת ישראל לקבלה מדגמית של נתוני מיקום של אדם החייב בבידוד, לצורך פיקוח 

 על קיום הוראות הבידוד בלבד, ובאופן שאינו מתמשך ואינו רציף.

 

 עמדת המשיבים 

 

הציבור, מדינת ישראל מתמודדת עם אירוע חסר תקדים בהיבטי בריאות הימים ימי חירום.  .48

זאת, לצד שיתוק  .של תושביהם ושלומם , פשוטו כמשמעו, על בריאותומגפת הקורונה מאיימת

 משק הישראלי. במוחלט של ענפים שלמים 

 

, נכון למועד כתיבת שורות אלהלציבור בישראל, כי הנחיות משרד הבריאות  זכירדי אם נ

אובחנו כחולים כבר . מאות ישראלים שלא לצורך מביתם להימנע מיציאה םתושביל ממליצות
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הגיע כבר קצב ההדבקה, כפי שפורט לעיל,  .עשרות אלפים שוהים בבידוד בית לפי צו. בנגיף

 .בצורה מעריכית, ולהערכת משרד הבריאות צפוי לטפס אחד יוםבחולים חדשים  100-ליותר מ

 

 , שאך זה23-ימי השבעתה של הכנסת ההתלכדה עם מקרה  אשר באורחמתוך מציאות זו,  

 נבחרה, נולדה חקיקת המשנה הנתקפת בעתירה זו.

 

סמכה תקנות ההלהורות על ביטולן של המשיבים יטענו כי דין העתירה להידחות, בהעדר עילה  .49

בהינתן  – בו אנו מצויים צוק העתיםותקנו בהשהן הכרח בל יגונה ו –תקנות נתוני מיקום או 

ומגודר, נעשה לתכלית ראויה, במידה שאינה עולה על  בזמןהוא קצוב שההסדר הגלום בהן 

 הנדרש ותוך איזון ראוי של כלל האינטרסים הצריכים לעניין. 

 

ככל שתקום בכנסת ועדה אשר תאפשר הליך חקיקה מלא או שתקום ועדת חוץ נוסף על כך, 

תחתור הממשלה ללכת בדרך המלך, קרי חקיקה רגילה או פעולה לפי חקיקה  ,ובטחון זמנית

לממשלה בישיבתה ידי היועץ המשפטי לממשלה -עלעמדה זו הוצגה . , כפי שיפורט להלןרגילה

 . 16.3.20יום הלילית ב

 

 אי מיצוי הליכים

 

שהגיש עתירתו. העותר אץ והגיש עתירתו יטענו, כי העותר לא מיצה הליכים טרם המשיבים  .50

 כל פניה מקדימה למשיבים.  נעשתה על ידומיד לאחר אישור התקנות, בלא ש

 

"כידוע, ביסוד חובת מיצוי ההליכים  - העותר מציין בעתירתו כי לא ראה בכך טעם, אולם .51

וההידברות עם הרשות  עומדות תכליות מהותיות, הנסובות סביב מיצוי הסעד המינהלי

 -המינהלית טרם הפניה לבית המשפט, על מנת להביא לפתרון המחלוקת ככל האפשר, ולחלופין 

עמותת "צדק  2889/16ץ "בג) "למיקודּה ולגיבוש התשתית הנדרשת להכרעת בית המשפט

נה לאור זאת ברור כי פניית מיצוי ההליכים אי. ((14.4.2016) פיננסי" נ' המפקחת על הבנקים

דרישה פורמלית. מיקוד המחלוקת וגיבוש התשתית הנדרשת להכרעת בית המשפט הנכבד הם 

לו היה העותר פונה ומציג טענותיו למשיבים טרם הגשת העתירה, היה בידו להציג ן מהותי. יעני

במענה שהיה התייחס לנימוקי המשיבים למקד טענותיו בתשתית עובדתית הולמת ובעתירתו 

והמענה לפניות אלה צפוי  ,כי גורמים וגופים אחרים ראו לפנות ולהציג טענותיהם יצוין, .מקבל

 להישלח בהקדם.

  

 פיקוח פרלמנטרי

 

הטענה המרכזית שבפי העותר נוגעת להעדרו של פיקוח פרלמנטרי בהליך התקנת התקנות,  .52

 בסוגיה זו. נרחיב ובפרט תקנות ההסמכה. להלן

 

לקבל את אישור הכנסת לצורך  אינו מחייביסוד: הממשלה -לחוק 39ראשית נציין, כי סעיף  .53

עם זאת, אף נתיב חקיקה זה נתון לפיקוח פרלמנטרי, שכן התקנתן של תקנות שעת חירום. 
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בהתאם להוראת הסעיף תקנות שעת חירום יונחו על שולחן ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 

הכנסת רשאית, בכל עת, להחליט לקיים בהן דיון, ואף ממילא להתקנתן, וסמוך ככל האפשר 

 וכך לשון הסעיף: מוסמכת לבטלן ככל שתמצא לנכון.

 

במצב חירום רשאית הממשלה להתקין תקנות שעת חירום כדי להגן על   )א("
תקנות שעת חירום המדינה, ביטחון הציבור וקיום האספקה והשירותים החיוניים; 

 שולחן ועדת החוץ והביטחון של הכנסת סמוך ככל האפשר לאחר התקנתן.יונחו על 
ראה ראש הממשלה כי לא ניתן לכנס את הממשלה וכי קיים צורך דחוף וחיוני   )ב(

 להתקין תקנות שעת חירום, רשאי הוא להתקינן או להסמיך שר להתקינן.
ת תוקפו או תקנות שעת חירום כוחן יפה לשנות כל חוק, להפקיע זמנית א   )ג(

לקבוע בו תנאים, וכן להטיל או להגדיל מסים או תשלומי חובה אחרים, והכל זולת 
 אם אין הוראה אחרת בחוק.

אין בכוחן של תקנות שעת חירום למנוע פניה לערכאות, לקבוע ענישה למפרע   )ד(
 או להתיר פגיעה בכבוד האדם.

סדרים, אמצעים וסמכויות, לא יותקנו תקנות שעת חירום ולא יופעלו מכוחן ה  )ה(
 אלא במידה שמצב החירום מחייב זאת.

תוקפן של תקנות שעת חירום יפקע כעבור שלושה חודשים מיום התקנתן,    )ו(
או שבוטלו על ידי הכנסת בחוק או בהחלטה של רוב זולת אם הוארך תוקפן בחוק, 

 חברי הכנסת.
ומות; לא ניתן לפרסמן תקנות שעת חירום ייכנסו לתוקף עם פרסומן ברש   )ז(

ברשומות, הן יפורסמו בדרך מתאימה אחרת, ובלבד שיפורסמו ברשומות מיד 
 כשניתן יהיה לעשות כן.

חדל מצב החירום להתקיים, יוסיפו תקנות שעת חירום להתקיים לתקופת   )ח(
ימים מסיום מצב החירום; תקנות שעת חירום שתוקפן  60-תוקפן אך לא יותר מ

 "וסיפו לעמוד בתוקפן.הוארך בחוק, י
 

 – אפשריות להסדרת ההסמכהנשקלו שתי חלופות  לכתחילהמבכל הנוגע לתקנות ההסמכה,  .54

אשר  ,( לחוק שירות הביטחון הכללי6)ב()7תקנות שעת חירום או החלטת ממשלה מכח סעיף 

אחר . והביטחון תובא לאישור ועדת המשנה לענייני מודיעין ושירותים חשאיים של ועדת החוץ

ביקשה הממשלה להסדיר את הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע למשרד הבריאות שיקול, 

דא עקא, שלא היה ספק בידי ועדת המשנה לאשר את . כאמור החלטת ממשלהבדרך של 

-הכנסת ה , בטרם פקעה סמכותה עם השבעתאליהן( קנות )או לקבל כל החלטה אחרת בנוגעהת

החלטת בעניין  שקיימההדיון את  ת, לאחר שוועדת המשנה נאלצה לקטוע. זא16.3.20ביום  ,23

 .23-הכנסת ה ה שלהשבעתתחילת בו, מקץ שעה וחצי, לרגל יבאהממשלה, 

 
כלי מצב הדברים שנוצר, על רקע הדחיפות הרבה שבהסמכת שירות הביטחון הכללי ומתן ב 

נוסף בידי משרד הבריאות להתמודדות עם המגפה, למול חוסר הוודאות באשר למועד  מיידי

לפנות , שזה עתה הושבעה, החליטה הממשלה 23-בכנסת הכינוסה החדש של ועדת המשנה 

יום,  14להתקין את תקנות ההסמכה למשך לדרך האחרת שעמדה על הפרק מראשית התהליך, ו

הכנסת לידיעת מתוך כוונה להביאן  .יסוד: הממשלה-לחוק 39כתקנות שעת חירום מכוח סעיף 

 . מיידית, ולאישור ההסדר בוועדה החדשה, לכשתקום, ככל שעדיין יהא בכך צורך

 

(, וככל שעדיין יהא 31.3.20לקראת מועד פקיעתן של תקנות ההסמכה )שתוקפן עד ליום  .55

תפשטות מגפת הקורונה, בכוונת בהסדרים הכלולים בהן הכרח לצורך התמודדות עם ה
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הממשלה לבחון באיזו דרך להסדיר את הסמכת שירות הביטחון הכללי האמורה. ככל שתקום 

בכנסת ועדה אשר תאפשר הליך חקיקה מלא או שתקום ועדת חוץ ובטחון זמנית תחתור 

ם , לרבות לפני תוהממשלה ללכת בדרך המלך, קרי חקיקה רגילה או פעולה לפי חקיקה רגילה

טחון החלטת ממשלה י. הממשלה תבחן ותחליט אם להביא לאישור של ועדת החוץ והבתוקפן

ת הצעת חוק לעיגון ס( לחוק שירות הביטחון הכללי, או להציע להגיש לכנ6)ב()7לפי סעיף 

הסמכויות הנדרשות )בין בחוק חדש ובין בחוק להארכת תקפן של תקנות שעת החירום(. אם לא 

ן תשתכנע הממשלה שההסדרים יחלופות ועדיהם ההכרחיים לכל אחת מיקומו בכנסת הגופי

להגנה על בריאות הציבור, היא תשקול להאריך את תוקפן  חיוניים  נות ההסמכהשנקבעו בתק

 לחוק היסוד. 39כות שקובע סעיף מבמסגרת הס

 

 שהתבקש בעתירה. לסעד הרביעיבכך אף ניתן מענה  

 

על  הונחואשר , ון בתקנותדיעוד קודם לכן הכנסת סבורה כי יש מקום לקיים ככל שכאמור,  .56

יסוד: -)ו( לחוק39בהתאם לסעיף  היא רשאית לעשות כן בסמוך לאחר התקנתן, שולחנה

הכנסת )ראו מכתבי  בחוק או בהחלטה של רוב חברי , ואף מוסמכת להורות על ביטולןהממשלה

 .(5מש/-ו 3מש/פו התקנות, נספחים מזכיר הממשלה ליו"ר הכנסת אליהם צור

 

בהתאם לחוק שירות הביטחון הכללי, לכנסת יש סמכויות פיקוח כי , זה המקום להזכיר גם

ראש השירות על  סטטוטוריות קונקרטיות ביחס לפעילות שירות הביטחון הכללי, אשר לפיהן

השירות, וכן  , מעת לעת ולא פחות מאחת לשלושה חודשים, על פעילותהמשנהלדווח לוועדת 

יימסרו לוועדה דיווחים מיוחדים, לפי בקשתה, והכל בהתאם לכללים שנקבעו )וראו: סעיף 

אשר תפעל במסגרת הכנסת )ב( לחוק שירות הביטחון הכללי(. ועדת הכנסת לענייני השירות 12

  רשאית, אפוא, לפנות לשירות בבקשה כי יימסרו לה דיווחים מיוחדים בעניין זה.  , 23-ה

  

ר בדבר המשיבים יטענו, כי בנסיבות החריגות שנוצרו די באמור לעיל כדי לדחות את טענת העות .57

 העדר פיקוח פרלמנטרי. הצורך בביטול התקנות, בנימוק של

 

 שנקבע בתקנות על מידתיות ההסדר

 

 . בראי הזכות לפרטיות, יתרת טענותיו של העותר נסובות על מידתיות ההסדר שנקבע בתקנות .58

 

פרטיות הטמונה בהסדרים הקבועים בלמותר לציין כי המשיבים אינם מקלים ראש בפגיעה  

אחת מזכויות העל המבססות את הכבוד כ", או בחשיבותה של הזכות לפרטיות בתקנות

 גלעם נ' מדינת ישראל 5026/97" )ע"פ והחירות להן זכאי אדם כאדם, כערך בפני עצמו

(13.6.99)).  

 

ואל מול הקושי המוסדי המובנה הכרוך לפרטיות  הזכותאל מול כי  ביםהמשיעם זאת, יטענו 

לחיים ולבריאות, וכן אינטרס ציבורי  או נדבק בנגיף, עומדת זכותו של מי שטרם חלה ,בצעד זה

חיוני כולל בבלימת המגפה והאטת התפשטותה, על מנת שהיקף החולים יהיה כזה שמערכת 
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השלכות המשבר על תפקודו של המשק בישראל שהבריאות תוכל להעמיד להם מענה, ו

בר ובמכלול הנסיבות, מדו ,בהינתן צוק העתים בו אנו מצויים תצומצמנה עד כמה שניתן.

 להלן נפרט. בהסדר מידתי, בחינת הכרח בל יגונה.

 

 . כמפורטלעתירה( 31 )ראו סעיף והעותר לא חלק על כך ראויהלתכלית התקנות הותקנו  .59

צמצום התפשטות הנגיף ובתוך כך בהרחבה לעיל, מתן כלי יעיל ומהיר בידי משרד הבריאות ל

של מי  של מי שאובחן כחולה, לצורך יידועםבתקופת הדגירה וכלל המגעים  נתיב התנועהאיתור 

היא כיום הכרחית לצורך המאבק  – לאלתרלהיכנס לבידוד  בדבר חובתם שהוא בא עמם במגע

לתכלית של הצלת חיים והגשמת הזכות לחיים  ,זאת .תפשטות נגיף הקורונה בישראלבה

הנדבקים והחולים )"השטחת  בצמצום מספר ,ולבריאות, וקידום האינטרס הציבורי הכולל

העקומה"( על מנת שמערכת הבריאות תוכל לעמוד במתן מענה לחולים, ולתת להם טיפול תומך 

שהוא משמעותי להחלמתם, כמו גם להוסיף ולעמוד במתן מענה לחולים הנזקקים לה בגין 

 התרחיש במצב של התפשטות המחלה וקריסה של מערכת הבריאות אינו בגדר .מחלות אחרות

מדע בדיוני אלא הוא למרבה הצער מציאות קיימת במספר מדינות, ושיפור יעילות הבדיקה 

 יםמרכזי יםצעד םה בהקדם האפשרי,בידוד ב יםחייבל מסירת הודעותכמו גם  ,האפידמיולוגית

 בהתמודדות שנועדה להקטין את היקף המשבר במקרה של התפרצות כאמור. 

 

פרטי ההסדר . באמצעי שפגיעתו פחותהמדובר הלאחר שהממשלה שוכנעה כי התקנות אושרו  .60

הגבלת השימוש  בין היתר, על ידי מתחייב,מינימום הצמצום הפגיעה לשנקבע בתקנות משקף 

  ובקרה לאמור. וקביעת מנגנוני פיקוח קונקרטי בלבדבמידע לצורך ה

 

שורה של מנגנונים אשר נועדו ת יום בלבד, והן כוללו 14-הוגבל לתקנות ההסמכה תוקף כך, 

 שירות הביטחון הכללי, שלא לצורךייעשה כל שימוש במידע שייאסף על ידי לא להבטיח כי 

זיהוי נתוני מיקום ונתיב תנועת החולה, וזיהוי אנשים שבאו במגע קרוב " - 2הקבוע בתקנה 

 להלן נעמוד על מנגנונים אלו: ."עמו

 

אסף לתכלית זו אינו כולל מידע תוכני יהטכנולוגי שיהתקנות קובעות במפורש שהמידע  .א

 (.אסיפ 2)תקנה 

לכל תכלית אחרת, לרבות  שייאסף במידעשימוש התקנות קובעות במפורש איסור לעשות  .ב

, ואף קובעות סנקציה פלילית של שלוש שנות מאסר לעובד ציבור בהליך משפטי או חקירתי

ד הבריאות בביצוע חקירה שיעשה במידע שימוש שלא לתכלית של סיוע למשר

 (.)ד(-)ג(3)תקנה  אפידמיולוגית למניעת התפשטות נגיף הקורונה

סוגי המידע שייאסף, אופן האיסוף, שמירת המידע, העברתו למשרד התקנות מורות כי  .ג

שיאושר על של שירות הביטחון הכללי לענין זה, הבריאות ומחיקתו, יוסדרו בנוהל ייעודי 

 .)א((3)תקנה  לממשלהידי היועץ המשפטי 

מידע ייעשה רק לתכלית האמורה בתקנות, ובתום השימוש ב בתקנות נקבע במפורש כי .ד

 .)ב((3)תקנה  על ידי שירות הביטחון הכללייימחק תוקפן המידע 
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בנוהל תיקבענה במשרד הבריאות הוראות לעניין אופן השימוש במידע, החזקתו ומחיקתו .ה

, ובהן הוראות בדבר שאושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה של משרד הבריאותייעודי 

קביעת מספר מצומצם של בעלי תפקידים המוסמכים לעיין במידע, אשר יחויבו לחתום על 

  .(6)תקנה  טופס שבו תובהר להם המשמעות הפלילית של שימוש במידע בניגוד להוראות

 ל מידע שהתקבל משירותמשרד הבריאות אינו רשאי להעביר לרשות מרשויות המדינה כ .ו

, למעט למשטרת ישראל לשם הכללת אדם הכמהביטחון הכללי בהתאם לתקנות ההס

   )א((.7)תקנה  ברשימת החייבים בבידוד

בתום  יימחקמידע שהתקבל במשרד הבריאות משירות הביטחון הכללי מכוחן של התקנות,  .ז

 אך זאתימים נוספים  60תוקפן. עם זאת, משרד הבריאות רשאי לשמור את המידע למשך 

 )ב((.7לצורך תחקיר פנימי בלבד )תקנה 

בתקנות הובהר במפורש כי שירות הביטחון הכללי לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה על  .ח

הפרת צו בידוד שהוצא על ידי משרד הבריאות, ולא יעמוד בקשר ישיר כלשהו עם חולה או 

 (.8עם אנשים שבאו עמו במגע קרוב )תקנה 

ליועץ המשפטי חובת דיווח  ד הבריאות והן על שירות הביטחון הכללי הוטלההן על משר .ט

בין היתר לעניין מספר החולים שלגביהם נאסף מידע וזאת , מידי שלושה ימים לממשלה

עקב הימצאותם במגע קרוב עם חולה, וסטטוס  רטכנולוגי, מספר האנשים שהשירות אית

כי בכוונת היועץ המשפטי לממשלה לקיים יצוין  (.10מחיקת המידע לפי התקנות )תקנה 

 . עניין זהביותר בפיקוח הדוק 

 

שהתקבל  מיקום נקבע במפורש כי לא ייעשה כל שימוש במידענתוני כך, גם בתקנות  .61

()ב( לחוק 2()1)א4מהמשטרה, אלא לצורך פיקוח על קיום הוראות בידוד או בקשר אליו )סעיף 

  .(( לתקנות שירותי מיקום2)1שנקבע במסגרת תקנה , כפי נתוני תקשורת

 

ידי -אושר עליבנוסף, אף תקנות אלה מורות כי משרד הבריאות ומשטרת ישראל יקבעו נוהל, ש 

קבעו דרכים להבטיח שלא ייעשה שימוש במידע בניגוד להוראה יהמשפטי לממשלה, ובו היועץ 

ממשלה לעניין הפעלת סמכות הפיקוח כן יצוין, כי המשטרה תדווח ליועץ המשפטי לכאמור. 

 .באופן תכוף

 

יום  14כאן המקום לציין, כי תקנות ההסמכה מאפשרות איסוף מידע אך ורק בנוגע לתקופה של  .62

 לאיסוףשקדמו למועד אבחונו של החולה. הן אינן מקנות לשירות הביטחון הכללי כל סמכות 

ך איסוף המידע לא ייאסף כל מידע "תוכני" אודות במסגרת הלימידע מעבר לכך. זאת ועוד, 

 . (2)תקנה  החולה או אנשים שהוא בא עמם במגע

 

 באותה המצויים קבל נתוני מיקום של אדם החייב בבידודלעוד יוער כי לעניין סמכות המשטרה  .63

על קיום לצורך פיקוח  תת המופעלהמדובר בסמכו - בזק רישיון בעל של המידע במאגר עת

 ולא באופן רציף ומתמשך. אחתתעשה באופן מדגמי, בנקודת זמן  וזו, בלבד הוראות הבידוד

אדם החב בבידוד מחויב ומבלי להקל ראש בסמכות האמורה, לעניין מידת הפגיעה בפרטיות, 
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לדווח על מקום הימצאו בעת הבידוד ולשהות בו במשך כל תקופת הבידוד, ולכן ככל שהוא אכן 

  קומו היא פחותה.יהפגיעה הנגרמת כתוצאה מאיתור מ שוהה בו

 

האפשרות לקבל אישור פרטני הוא  , וזאת בלא פירוט,האמצעי החלופי היחיד לו טען העותר .64

 כעת.  לכךנבקש להתייחס . לעתירה( 32)סעיף  מבית משפט עבור קבלת נתונים מחברות הסלולר

 

במישור הזמן , בין היתר לא יגשים את המטרה אמצעי זהבהיבט המעשי, נפתח בכך ש

של מי שאובחנו כחולים במסגרת בדיקה  פרטני כשם שביצוע תחקור -והמהירות הנדרשת 

רות חולים אפידמיולוגית פרטנית אינו יעיל במצב הדברים הנוכחי, בהינתן קיומם של עש

לבית המשפט  תפרטני פניהכך גם  וככל הנראה בקרוב אף למעלה מכך,חדשים מדי יום, 

 – ולחברות תקשורת רבות בעניינם של עשרות רבות )ובעתיד ככל הנראה מאות( אנשים מדי יום

ם במהירות הנדרשת כדי למנוע את ישימה, וממילא לא תאפשר את קבלת הנתוניאינה 

  .התפשטות הנגיף

 

בעבר בנסיבות שונות באפשרות להפעלת סמכויות ללא צו בית  כי המחוקק הכירולאמור נוסיף,  

מסמיך את לחוק נתוני תקשורת  4סעיף משפט במקרים שאינם סובלים דיחוי. כך למשל, 

במקרים שאינם סובלים לצורך עילות תחומות וללא צו שיפוטי המשטרה לקבל נתוני תקשורת, 

וטר או של שוטר צבאי, לפי העניין, קצין מוסמך רשאי, על פי בקשה של ש"כדלקמן:  דיחוי

בלא צו של בית המשפט לפי להתיר קבלת נתוני תקשורת ממאגר מידע של בעל רישיון בזק, 

 לשם הצלת חיי אדםאו , אם שוכנע כי לשם מניעת עבירה מסוג פשע או גילוי מבצעה 3סעיף 

לקבל בעוד מועד צו יש צורך, שאינו סובל דיחוי, בקבלת נתוני תקשורת כאמור, וכי לא ניתן 

 ".3לפי סעיף 

 

ראוי גם להדגיש, כי האמצעי דנן משתלב בתמונה של שורת אמצעים שנוקטת המדינה במסגרת  .65

התמודדותה עם מצב החירום שנוצר, ומעדכנת אותם על בסיס שוטף בהתאם להתפתחות 

 תרבות, סגירת מקומות הדברים, בהן צווי בידוד, הגבלות תנועה והתקהלות, ביטול אירועי

ותקנות ועוד. בתוך כך נקבעו תקנות שעת חירום הציבורית ועוד בילוי, צמצום התחבורה 

-תקנות שעת חירום )דיוני מעצר בבי הדין הצבאיים(, התש"ף –נוספות הוראת שעה דחופות 

 קנות שעת חירום )מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר(,ת ;2020

תקנות  ;2020-תקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות( )הוראת שעה(, התש"ף ;2020-התש"ף

בתי הדין הדתיים הדרוזיים )סדרי דין בבתי הדין הדתיים הדרוזים בעת מצב חירום מיוחד(, 

תקנות שעת חירום )שירות  ;2020-קנות שעת חירום )דיוני מעצרים(, התש"ףת ;2020-התש"ף

תקנות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )נגיף  ;2020-, התש"ףחירום(–עבודה בשעת

   . 2020-הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה((, התש"ף

 

שרות בפגיעה בזכויות, לצורך מיצוי האפבאיזונים מורכבים והאמצעים הללו כרוכים אף הם 

צריכה נקיטת אמצעי חירום פה. אכן עת משבר חריגה מלהשיג שליטה על התפשטות המג

  חריגים, והאמצעי דנן משתלב ביניהם ומתחייב אף הוא בצוק העיתים.  
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. מן העבר האחד, הזכות חוקתיות , ניצבות על הכף שתי זכויותבמובן הצרבהיבט המידתיות  .66

כמשמעו, ת, פשוטו ולפרטיות, שעל חשיבותה אין צורך להכביר מילים. מן העבר השני ניצב

חייהם של מי שמצויים בקבוצת סיכון ויינצלו מהדבקה , והזכות לבריאות הזכות לחיים

במחלה ואף במוות א במגע עם חולה, וכעת עלול לסכנם אדם שבכתוצאה מכניסתו לבידוד של 

, ואחוזי התמותה מנגיף בכל הנוגע לסיכון הנשקף למי שמצוי בקבוצת סיכון 5לעיל פסקה )ראו 

 קבוצות אלו(.הקורונה ב

 

זכות חוקתית ראשונה במעלה של האדם, והיא ניצבת ראשונה המדובר, למותר לציין, ב" 

עדאלה נ' שר  7052/03" )בג"ץ במעלת זכויות האדם המוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

 ((.2006) 202( 2, פ"ד סא)הפנים

  

ים כלליים נוספים הנוגעים למניעת על זכויות אלה ניתן עוד להוסיף כמובן אינטרסים ציבורי 

פגיעה אנושה במשק ובכלכלה הישראלית אשר צפויים להיווצר כתוצאה מהתפשטות רבתי של 

 המגפה. 

 

חרף הפגיעה בפרטיות, שאין הללו, יטענו המשיבים כי  והאינטרסים איזון בין הזכויותראי הב .67

, ההסדר הטמון בשני סוגי כפי שפורט לעיל היקף הפגיעה בה גידורולאור להקל בה ראש, 

הוק אשר נועד -ת בעתירה, הוא הסדר מידתי, בחינת הכרח בל יגונה, הסדר אדהתקנות הנתקפו

אך ורק כדי לסייע בבלימת התפשטות מגפת הקורונה, המאיימת על בריאותם ושלומם של 

 תושבי ישראל.

 

 , והנהליםשירות הביטחון הכללימשרד הבריאות ו ינהל של םם גיבושהושללסיום נציין כי  .68

   . יםונמצוי בשלבי גיבוש אחר המשטרהנוהל . על ידי היועץ המשפטי לממשלה ואושר

 

 . 6מש/נוהל משרד הבריאות מצורף ומסומן  

 

 לסעד השלישימענה  ניתןבכך, לעמדת המשיבים,  .נוהל משרד הבריאות צורף לתגובה זו .69

שהתבקש בעתירה, בדבר פרסום נהלי היישום. מטבע הדברים, לא ניתן לפרסם את נהליהם 

  הפנימיים של שירות הביטחון הכללי ושל משטרת ישראל ליישום התקנות, וזאת מפאת סיווגם.

 

, הללו לבית המשפט הנכבדים המסווגהנהלים שני את במעמד צד אחד,  יוכלו להציגהמשיבים 

 בית המשפט הנכבדככל שבהסכמת העותר,  כמו גם מידע נוסף שלא ניתן היה לפרט בתגובה זו,

 . יראה זאת לנכון

 

או תקנות נתוני תקנות ההסכמה לביטולן של אשר על כן, דין העתירה להידחות, בהעדר עילה  .70

 מיקום.

 

  להידחות, אף דינה של הבקשה למתן צו ביניים להידחות עמה.משדין העתירה  .71
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והוא צו  המבוקש חופף במהותו את הסעד העיקרי המבוקש בעתירה,ביניים הנוסיף, כי צו לכך 

כדי להצדיק את דחייתו. כידוע, הלכה מושרשת היא שבית המשפט הנכבד לא  אלהודי ב עשה,

כן נבקש נף את הסעד העיקרי המבוקש בעתירה. כוטה ליתן במסגרת סעד זמני צו עשה אשר נו

-כי בית המשפט הנכבד אינו נעתר לבקשות למתן צו להקיש לענייננו מן הפסיקה המלמדת

ביניים שתכליתן למנוע את כניסתה לתוקף של חקיקה ראשית, אלא במקרים נדירים 

בה חקיקת משנה . בענייננו מדובר בחקיקת משנה, אך נזכיר כי נוכח הדחיפות התחיישבנדירים

ערער נ' יושב ראש  אבו 4513/97ן )ראו לשם השוואה והיקש: יבמתכונת חירום בנסיבות העני

 ץ"((; בג1999) 241( 5פ"ד נג), נ' שר הביטחון צמח 6055/95 ץבג" ;(1998) 26( 4)נב ד, פ"הכנסת

 .((1996) 57( 3פ"ד נ) ,הופנונג נ' יו"ר הכנסת ואח' 3434/96

 

, מאזן הנוחות בבירור לטובת אי עיכוב התקנות נוטה בנסיבות הענין דנןעוד יטענו המשיבים, כי 

דחוף צורך וישנו  בשים לב לדחיפות הרבה ביישומן בעת שמספר החולים גדל והולך בכל יום,

מתן מענה מיידי לנדרש במסגרת התמודדות משרד הבריאות והציבור כולו עם מגפת הקורונה, ב

ריאות הציבור והצלת חיים. אשר לסיכויי העתירה, יטענו המשיבים כי העותר לא הציג לטובת ב

אלא טענות אחדות אשר לא הקימו עילה להתערבות בצו ביניים בחקיקת החירום הדחופה שעל 

 הפרק.    

 

לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את העתירה, תוך חיוב העותר  .72

 וצאות.בה

 

העובדות בתגובה זו הנוגעות להתפשטות נגיף הקורונה והפעולות שנוקט משרד הבריאות בנושא  .73

כן  .פרופ' סיגל סצדקי, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות ת בתצהירה שלונתמכזה 

 ראש המטה לביטחון לאומי. כיועץ לביטחון לאומי ומצורף תצהירו של מר מאיר בן שבת, 

 

 "ב באדר תש"פכ    היום,

 2020במרץ  18  

       

 

 שוש שמואלי 

 סגנית מנהל מחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה

 מןלדראובן אי                          

 סגן בכיר במחלקת הבג"צים              

 בפרקליטות המדינה

 



 

 

 2מש/

 

ההודעה המשלימה מטעם המדינה 

 )ללא נספחיה( 2109/20בבג"ץ 

 

 

  



 
 

 בבית המשפט העליון   
 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

 2109/20בג"ץ 
 2135/20בג"ץ  

 202141/בג"ץ 

 
 

 

 מאיר בן שחר"ד עו
 בעצמו
 03-6127979: פקס; 03-6127878: טלפון

 
 

 202109/בבג"ץ  העותר
 
 

 בישראל האזרח לזכויות האגודה
 מור-גן גיל/או ו יקיר דן"ד עוה"י ע

 03-5608165: פקס 03-7050734: טלפון

 
 
 

 2135/20"ץ בבג העותרת

 
 
 המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל – עדאלה .1
 המשותפת הרשימה .2
 'באריןגבשארה ו/או חסן  סוהאד"י עוה"ד ע

  suhad@adalah.org; דוא"ל: 050-7456580נייד: 

 
 
 
 

 
 202141/בבג"ץ  יםהעותר

 

 ד ג נ                                                            
 

 

 הממשלה ראש .1
 ישראל ממשלת .2
 הכללי הביטחון שירות .3
 ישראל משטרת .4
 הבריאות משרד .5
 לממשלה המשפטי היועץ .6
 הפרטיות להגנת הרשות .7

 ירושלים, המשפטים משרדידי פרקליטות המדינה,  על
 02-6467011: פקס; 073-39253542: טלפון

 הכנסת .8
 אשכנזי גבי"כ חה .9

 הכנסת של המשפטית כההלש ידי על
 02-6753495: פקס 02-6408636: טלפון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2901/20"ץ בבג המשיבים
 
 

 הממשלה ראש .1
 הממשלה .2
 הכללי הביטחון שירות .3
 ישראל משטרת .4
 הבריאות משרד .5

 ירושלים, המשפטים משרדידי פרקליטות המדינה,  על
 02-6467011: פקס; 073-3925542: טלפון

 
 
 
 
 
 
 
 

 2135/20"ץ בבג המשיבים
 
 

 הממשלה ראש, נתניהו בנימין מר .1
 הכללי הביטחון שירות .2
 ישראל משטרת .3
 הבריאות משרד .4

 ירושלים, המשפטים משרדידי פרקליטות המדינה,  על
 02-6467011: פקס; 073-3925542: טלפון

 
 
 
 
 
 
 

 202141/בבג"ץ  המשיבים
 

 1-7מטעם המשיבים  משלימה הודעה
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המדינה בשלוש העתירות  משיבי, מתכבדים 22.3.20חיות מיום  כב' הנשיאהלהחלטת  בהתאם

 :כדלקמן מטעמם משלימה הודעה( להגיש המשיבים)להלן: 

 

 תקנות של ביטולן על להורות העותרים בבקשת שבכותרת העתירות של עניינן, כזכור .1

 תפשטותה לצמצום הלאומי במאמץ לסייע הכללי הביטחון שירות)הסמכת  חירום שעת

, שפורסמו ברשומות "(ההסמכה תקנות)להלן: " 2020-"ףהתש(, החדש הקורונה נגיף

)להלן:  2020-"ףהתש(, מיקום)נתוני  חירום שעת תקנות של ביטולן ועל ;17.3.20ביום 

 . 16.3.20"(, שפורסמו ברשומות ביום מיקום נתוני תקנות"

 

 ניולפ שהתקיים הדיון בעקבות ניתנה, אשר 19.3.20בית המשפט הנכבד מיום  בהחלטת .2

הנכבד למשיבים להגיש השלמת טיעון מטעמם בשלוש  המשפט, הורה בית יום באותו

 סוגיות: 

לחוק יסוד:  38ההכרזה על מצב חירום לפי סעיף  האם "א.

הממשלה, נוגעת גם למצבי חירום שאינם נובעים מסיבות 
 ביטחוניות?  

, הכללי הביטחון שירות לחוק( 6)ב()7 סעיף מתוקף האם. ב
 הכללי הביטחון לשירות להקנות ניתן 2002-"בהתשס

 ?המדינה לביטחון נוגע שאינו בתחום לפעול סמכויות

"אין  כי קובע אשר הממשלה: יסוד לחוק)ד( 39 סעיף האם . ג
 בכבוד פגיעה להתיר]...[  חירום שעת תקנות של בכוחן
 לכבוד בזכות ההפגיע על מוחלטת מגבלה מטיל" האדם

 12 בסעיף הקבועים לתנאים כפופה זו פגיעה שמא או האדם
 "?וחירותו האדם כבוד: יסוד לחוק

 

המשיבים לשלוש הסוגיות האמורות, וכן עדכון בדבר מצב  התייחסות תובא להלן .3

התקיים אשר במספר סוגיות נוספות שעלו בדיון הדברים והתייחסות משלימה נוספת 

 בית המשפט הנכבד.  לפני

 

בנפרד בקשה נבקש לציין כי המשיבים יגישו זו,  משלימה בצד כל אשר יפורט בהודעה .4

לביטול צו הביניים המורה כי בשלב זה ועד להחלטה אחרת לא ייעשה שימוש בסמכויות 

, הוכן נוסח מתוקן לתקנות, במסגרתובענין זה נעדכן כאן, כי  .לפי תקנות נתוני המיקום

רכו התאמות נוספות ונע יום 14-תקופת התקנות משלושה חודשים ל וצרקת בין היתר,

בהתאם  יועץ המשפטי לממשלה אישר את נוסח נוהל המשטרהבנוסף ה .שיפורטו בבקשה

  על רקע עדכונים אלה, תוגש בקשה כאמור.  .נתוני המיקום לתקנות
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 חירום מצב על הכרזה

 

 היא התייחסותם להגיש למשיבים הנכבד המשפט יתב הורה לגביה הראשונה הסוגיה .5

לחוק יסוד: הממשלה, נוגעת גם  38"האם ההכרזה על מצב חירום לפי סעיף  :השאלה

 למצבי חירום שאינם נובעים מסיבות ביטחוניות?"  

 

יסוד: -לחוק 38יסוד: הממשלה, בהתאם לסעיף -על מצב חירום לפי חוק הכנסת תכרזה .6

 ביום ברשומות ופורסמה, 17.2.20 מיום הכנסת בישיבת נערכה)האחרונה הממשלה 

 מצב לראשונה הוכרז מאז שנעשוברצף  הארכות בשרשרת נוספת הארכה היא(, 27.2.20

 בו הלחימה מצב רקע על, 1948-"חהתש, ומשפט שלטון סדרי לפקודת 9 בסעיף החירום

 הנובע החירום מצב רקע על היא אף נעשתה האחרונה ההארכה. עת אותה ישראל נמצאה

 עמדת, אולם. , בדומה לכל ההארכות שנעשו ברצף מאז קום המדינהביטחוניות מסיבות

 בענין גם חירום שעת תקנות תקנתלה מספק בסיס מעמידה זו הכרזה כי היא המשיבים

, בתוקף עומדת זו שהכרזה בעת נוספת חירום מצב בהכרזת צורך ואין, דנן החירום מצב

 בהתאם הדרישות תרי את להוציא בכך אין. בנושא השנים רב והנוהג החוק לשון נוכח

, יתקיימו הסעיף תנאי יתר וכי, חירום מצב בגין התקנות יוצאו אכן כי ולפסיקה לחוק

כשהדבר ניתן בעת  ,פרלמנטרי בפיקוח סדור חקיקה הליך של לקיומו העדיפות לרבות

 חירום.    

 

( 1999) 763( 1)נגפ"ד  פריצקי נ' ממשלת ישראל 6971/98בבג"ץ  הדיןנפנה לפסק  תחילה .7

כי בדעת הרוב של כב' הנשיא ברק וכב' השופטת דורנר,  ממנו עולה(, פריצקי ענין)להלן: 

בידי הממשלה להתקין תקנות לשעת חירום גם לצורך אספקת שירותים חיוניים ולא 

על הקיימת וללא צורך בהכרזה נוספת על יסוד הכרזת מצב החירום  ,בהקשר ביטחוני

  .אד הוקמצב חירום 

 

התייחסה במישרין  אשר, פריצקיבענין  דורנרפסק דינה של כב' השופטת  ראוכך, בתוך  

אף למהות הכרזת מצב החירום, וקבעה כי ניתן להתקין תקנות שעת חירום אף בגין מצבי 

, דורנר, אסון טבע וכדומה. כן קבעה כב' השופטת מגפה דוגמתחירום שאינם ביטחוניים, 

שהכנסת לא ראתה  חירוםן תקנות שעת חירום מכוח מצב להתקי רשאית הממשלה כי

בעת שהכריזה על מצב חירום על רקע המצב הביטחוני, וכי אין יסוד לדרוש מן הממשלה 

להכריז על מצב חירום פעם נוספת בעת שקיימת הכרזה שעומדת בתוקפה. כב' השופטת 

ים להתקין עיון אך את השאלה אם ראש הממשלה או שר רשא בצריךהותירה  דורנר

תקנות שעת חירום על יסוד מצב חירום שהכנסת לא ראתה בעת שהכריזה על מצב 

. נביא את הדברים כי הממשלה רשאית לעשות כן, אולם ברור מפסק דינה החירום

 במלואם:  
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. מהו "מצב חירום", שנדרש קשר סיבתי בינו לבין השימוש 7"

ממשלה יסוד: ה-באמצעי של התקנת תקנות שעת חירום? חוק
-אינו מגדיר "מצב חירום" מהו. חברי הנשיא ברק ציין בפסק

כלל מדובר במצב חירום ביטחוני, כגון -דינו, כי הגם שבדרך
מלחמה, הרי שייתכנו גם מצבי חירום שאינם ביטחוניים, 
שבעטיים תהיה מניעה מלקיים הליכי חקיקה בכנסת. לדברים 

א את אכן, הסמכתה של הממשלה למל אלה אני מסכימה.
תפקידי הרשות המחוקקת מיועדת בראש ובראשונה להתמודד 
עם מצבים של מצוקה ביטחונית קשה, שיש בהם כדי למנוע את 
פעילותה הסדירה של הכנסת. הדבר אף נרמז בהוראת סעיף 

יונחו דווקא על  תקנות שעת חירום)א( סיפה לחוק היסוד, כי 50
, אפשר שולחן ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. עם זאת

להעלות על הדעת גם מצבי חירום שאינם על רקע ביטחוני 
, אסון טבע כגון מגפהשימנעו את פעולתה הסדירה של הכנסת, 

או מהומות המוניות שיסכלו גישה לבניין הכנסת. גם מצבים 
יסוד: -מסוג זה עשויים להיכנס לגדר "מצב חירום" כמובנו בחוק

 הממשלה.
 
ב חירום המצדיק התקנת .הטרידה אותי השאלה, אם מצ8

תקנות שעת חירום לא צריך להיות על אותו רקע שעמד ביסוד 
יסוד: -הכרזת הכנסת על מצב חירום. שכן, במקרה הרגיל חוק

הממשלה אינו מסמיך את הממשלה להתקין תקנות שעת חירום 
כאשר לדעתה שלה שורר במדינה מצב חירום, אלא מתנה את 

רום שעליו הכריזה הכנסת סמכות ההתקנה בקיום מצב של חי
-ולא הממשלה-)א( לחוק היסוד, אם ראתה היא49מכוח סעיף 

מצב החירום שעליו שקיים במדינה מצב של חירום. והנה, 

המדינה הזמנית ובעקבותיה הכנסת, והעומד  הכריזה מועצת
בתוקפו מאז ימיה הראשונים של המדינה, נובע מן הבעיות 

הו, ולא אחר, מצב החירום זהביטחוניות שבהן שרויה ישראל. 
תקנות  האם רשאית הממשלה להתקיןשאותו "ראתה הכנסת". 

מכוח מצב שהכנסת לא ראתה בעת שהכריזה על  שעת חירום
 מצב חירום, ושכלל לא התקיים בעת ההכרזה?

 
-)ג( לחוק49. שכן, בסעיף לדעתי, יש להשיב לשאלה זאת בחיוב

ממשלה שקיים יסוד: הממשלה נקבע כאמור, כי אם "ראתה ה
במדינה מצב של חירום ושעקב דחיפות הענין יש להכריז על 
מצב חירום עוד לפני שניתן לכנס את הכנסת, רשאית היא 
להכריז על מצב חירום...". כלומר, גם במקרה שבו אין עומדת 
בתוקפה הכרזה של הכנסת על מצב חירום ולא ניתן לכנס את 

חירום, ובלבד  הכנסת רשאית הממשלה להתקין תקנות שעת
בין במובן הביטחוני -שתמצא כי במדינה שורר מצב של חירום

אין זה מתקבל על הדעת לגרוע ותכריז על כך. -ובין במובן אחד
מסמכותה של הממשלה להתקין תקנות שעת חירום אך בשל כך 
שבהתעורר הצורך להתקינן תעמוד בתוקפה הכרזה של הכנסת 

זה שהתקבלה על רקע שונה על מצב חירום, ואפילו מדובר בהכר
מזה שבעטיו מבקשת הממשלה להתקין את התקנות. במקרה 
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כזה גם אין יסוד לדרוש מן הממשלה, או מן הכנסת, לשוב 

ולהכריז על מצב חירום, שכן הכרזה כזו כבר עומדת בתוקפה. 
זאת, ובלבד שהממשלה תיתן את דעתה למהותו של מצב 

של תקנות שעת  החירום ולמידה שבה הוא מחייב התקנתן
 חירום.

 
להבדילם מן הממשלה או שר )-שאלה קשה היא, אם ראש

)ב( 50רשאים לעשות שימוש בסמכותם לפי סעיף  הממשלה(
יסוד: הממשלה להתקין תקנות שעת חירום על סמך מצב -לחוק

שאותו לא ראתה הכנסת בהכריזה על מצב חירום. שאלה זו אני 
 מעדיפה להשאיר בצריך עיון".

 

, המסכים אף הוא כי פריצקיבענין בדעת הרוב ו פסק דינו של כב' הנשיא ברק רא כן

המטרות לשמן ניתן להתקין תקנות שעת חירום משתרעות לא רק על מצבי איום 

ביטחוני, כי אם גם על מצבי משבר, שאינם מאפשרים מתן שירותים חיוניים, דוגמת 

רות ואף בהקשר קליטת הבטחת הגשמת זכות ההצבעה, קיום שידורי תעמולת בחי

 עלייה: 

 
)א(( את המטרות 50יסוד: הממשלה קובע )בסעיף -. חוק11"

 לשמן ניתן להתקין תקנות שעת חירום. מטרות אלה הן: 
 

וקיום האספקה "...להגן על המדינה, בטחון הציבור 
 ...."והשירותים החיוניים

  
משפט זה בעבר -ידי בית-כפי שנתפרשה על-פי הוראה זו-על

)ב( לפקודת סדרי השלטון 9שהייתה כלולה בסעיף  שעה
מטרות אלה כוללות לא רק מצבים של -1948-והמשפט, תש"ח

)למקרים אלה של מצב חירום  איום על קיום המדינה וחוסנה

(. [33]"במובן הצר", ראו מ' כהן "'מעשי טלאים' בדיני החירום" 
 מטרות אלה משתרעות גם, בין השאר, על מצבי משבר, שאינם

כך, למשל, נפסק כי  .מאפשרים מתן שירותים שהם חיוניים
, בפרט "קליטת העליה היא 'פעולה חיונית' מובהקת מאין כמוה

בימים אלה, כשאלפי עולים נוהרים לישראל והעם כולו נחלץ 
(. 321[, בעמ' 7)השופט ש' לוין, בפרשת פורז ]למבצע הקליטה" 

ת בטלוויזיה בדומה נפסק כי הבטחת שידורי תעמולת בחירו
נוה נ' שר -קלופפר 372/84)בג"ץ  וברדיו הינה שירות חיוני

 (.237[(, בעמ' 10נוה ]-פרשת קלופפר-החינוך והתרבות )להלן
ברוח זו נראה לי, כי הבטחת הגשמתה של זכות ההצבעה 

מצביעים נועדה  400,000-בבחירות לרשויות המקומיות לכ
הזכות לבחור  להבטיח ולקיים את "השירותים החיוניים".

 ....".  ולהיבחר היא זכות יסוד בכל משטר דמוקרטי
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 317( 3פ"ד מד) לנ' ממשלת ישרא ח"כ אברהם פורז 2994/90בג"ץ ב הדין פסק ראו גם .8

, בו אמנם בוטלו תקנות שעת החירום שהתקין שר הבינוי (ענין פורז)להלן:  (1990)

להליך חקיקה שהתנהל באותו ענין בכנסת, אם  במקבילוהשיכון דאז מהטעם שהותקנו 

העמדת דיור בדחיפות  -כי לענייננו יפים הדברים שנאמרו בדבר היות ענין שאינו ביטחוני 

 בגדר העניינים שניתן להתקין בגינם תקנות שעת חירום:  - לצורך קליטת עליה

 

"...במקרה שלפנינו אין ספק בדבר, שנתמלאו שני היסודות 
אין ספק בדבר, שקליטת היסודות המנויים לעיל: הראשונים מן 

העלייה היא "פעולה חיונית" מובהקת מאין כמוה, בפרט בימים 
אלה, כשאלפי עולים נוהרים לישראל והעם כולו נחלץ למבצע 
הקליטה. בנסיבות אלה יש צורך לנקוט אמצעים בלתי 

על מכשולים ביורוקרטיים ולגייס משאבים  שיגרתיים, להתגבר
כמו כן, אין  היערך במהירות וביעילות למשימה חשובה זו.כדי ל

לב, שהתקנת -לנו כל יסוד להטיל ספק בכך, שהשר מאמין, בתום
תקנות לשעת חירום היא הדרך הנאותה להשיג את יעדיה 
הדחופים של קליטת העלייה ולפתור את מצוקת הדיור הכללית, 

בגדר ולא חלקו ברצינות לפנינו, שהתקנת תקנות כאלה באה 
 ". דהולפק 9בסעיף הסמכות הכללית המנויה 

 

בלשון כללית, בלא להעמיד דרישת זיקה כטענת  יסוד: הממשלה נוקט-לחוק 39סעיף  .9

רשאית הממשלה להתקין תקנות שעת חירום  חירום במצב": 2141/20העותרת בבג"ץ 

יש  לכך. "החיוניים םוהשירותי האספקה וקיום הציבור ביטחון, המדינה על להגן כדי

להוסיף, כי בפועל ראתה הממשלה גם בעבר בהכרזת החירום הקיימת בדבר היותה של 

, ביטחוני בהקשר שלאתקנות לשעת חירום  תקנתנה נתונה במצב חירום, בסיס לההמדי

 ובהתאם לכך נהגה לאורך השנים בעת הצורך. 

 

 מהןבדים ובנושאים נוספים, , למשל, דוגמאות לתקנות שהותקנו במענה לשביתות עוראו

הותקנו מספר פעמים לאורך השנים: תקנות שעת חירום )שירותי עבודה חיוניים במגן ש

; תקנות שעת חירום )שירותי עבודה חיוניים בפרקליטות 1984-דוד אדום(, התשמ"ד

; תקנות שעת חירום )שירות עבודה חיוניים בחברת החשמל 1984-המדינה(, התשמ"ד

-; תקנות שעת חירום )שירותי עבודה חיוניים בעירית תל1984-, התשמ"דלישראל בע"מ(

; תקנות שעת חירום )שירותי עבודה חיוניים ברשויות 1984-יפו(, התשמ"ה-אביב

הגז(, ; תקנות שעת חירום )שירותי עבודה חיוניים במשק 1984-המקומיות(, התשמ"ה

-הדלק(, התשמ"חבמשק  תקנות שעת חירום )שירותי עבודה חיוניים; 1986-התשמ"ז

; תקנות 1990-; תקנות שעת חירום )מיסוי הכנסות פיננסיות מסויימות(, התש"ן1988

-שעת חירום )קיצוץ כמויות מים מוקצות לחקלאות, לתעשיה ולצריכה ביתית(, התש"ן

קיצור הליכים(,  -; תקנות שעת חירום )הסדרת שימוש במים באזורי קיצוב 1990

קנות ת; 1991-שעת חירום )תקופת מצב מיוחד בהג"א(, התשנ"א; תקנות 1991-התשנ"ה

; תקנות שעת חירום )שירותי עבודה חיוניים 1991-שעת חירום )טלגרף אלחוטי(, התשנ"א

; תקנות שעת חירום )שירותי עבודה חיוניים 1993-במשרד החינוך והתרבות(, התשנ"ג
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בודה חיוניים בעבודה ; תקנות שעת חירום )שירותי ע1994-בטחנות קמח(, התשנ"ד

שירותי עבודה חיוניים ב"בזק", החברה ; תקנות שעת חירום )1994-סוציאלית(, התשנ"ד

הפקת מים, הספקתם תקנות שעת חירום ); 1997-הישראלית לתקשורת בע"מ(, התשנ"ז

; תקנות שעת חירום )שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי(, 1999-וצריכתם(, התשנ"ט

מצילי ים ברשויות  -; תקנות שעת חירום )שירותי עבודה חיוניים 2001-התשס"א

 . 2004-מקומיות(, התשס"ד

 

, דן בית המשפט פורזובעניין  פריצקייודגש, כי זולת פסקי הדין שהובאו לעיל בעניין  .10

הנכבד לאורך השנים לא אחת בעתירות שהופנו כלפי תקנות שעת חירום אשר הותקנו 

שאינם ביטחוניים, ומעולם לא נקבע בפסיקה כי נפל פגם בהתקנתם מכוח בהקשרים 

נוה נ' שר החינוך -קלופפר 372/84ההכרזה הכללית על מצב החירום. ראו למשל בג"ץ 

(, שם נדונה חוקיותן של תקנות שעת חירום )שירותי עבודה 1984) 233( 3, לח)והתרבות

שפטל נ' ראש  3975/03ו בג"ץ . עוד רא1984-חיוניים ברשות השידור(, התשמ"ד

(, שם נדונו תקנות שעת חירום )שירותי עבודה חיוניים 2003) 847( 3, פ"ד נז)הממשלה

  . 2003-בשירות הציבור(, התשמ"ג

 

לפיו  נוהג, והבהתאם לפסיקת בית המשפט הנכבד בנושאאת הדין פירשה אפוא הממשלה  .11

ק להתקנת התקנות ים אזרחיים הוא בסיס מספגם בנושאפעלה המדינה לאורך השנים 

 כףהבמצב הנוכחי, אשר לא יהיה חולק כי הוא עולה כדי מצב חירום מובהק, כאשר על 

אף  מונחים חיי התושבים ובריאותם, כמו גם עמידתו של המשק באתגר על השלכותיו.

 שעת חירוםהכנסת קיבלה את פירוש הדין כאמור, ולא פעלה במאומה כלפי תקנות 

  שהתקינה הממשלה לאורך השנים. 

 

, ככל שיסבור בית המשפט כי נדרשת הכרזה נוספת ונפרדת לענין מצב החירום לחלופין .12

הקונקרטי, יטענו המשיבים כי יש להחיל בענייננו את דוקטרינת הבטלות היחסית, 

כה הממשלה נוכח הנוהג האמור, עליו הסתמ ,ולהחיל קביעה זו אך מכאן ואילך. זאת

בתקנות שעת החירום שהתקינה במסגרת אירוע החירום הנוכחי, ונוכח הדחיפות 

 על כנן, עד אשר יושלמו הליכי ןוהחיוניות להותיר את האמצעים שנקבעו במסגרת

 בכנסת.  האישור הרלוונטיים 

 

בשילוב יובהר, כי האמצעים נקבעו במסגרת תקנות שעת חירום נוכח הדחיפות,  כאן .13

, בעת 23-והכנסת ה 22-האילוץ שנוצר בעיתוי התקנתן, בזמן חופף לימי חילופי הכנסת ה

קרי את ההסדר בדרך המלך,  התקיןולפיכך לא ניתן היה ל ,שטרם הוקמו ועדות הכנסת

 בחקיקה רגילה או בפעולה לפי חקיקה רגילה.  

 

 במשרד ביותר יריםבכ גורמים בהם, בנושא טיפלו אשר הגורמים כי, ונדגיש נשוב

, עצמו לממשלה המשפטי היועץ ןכושלושה משנים ליועץ המשפטי לממשלה , המשפטים

, לכתחילה בחרו, לכן. פרלמנטרית לביקורת הנושא את להביא התהליך מראשית העדיפו

( 6)ב()7במסלול החלטת הממשלה לפי סעיף  ,הכללי הביטחון שירות לסמכויות ביחס
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 "(הכללי הביטחון ירותש חוק)להלן: " 2002-התשס"ב לחוק שירות הביטחון הכללי,

הטעונה אישור ועדה של הכנסת, ולא בחלופה של התקנת תקנות שעת חירום, אשר עמדה 

 מראשית הדרך.  על הפרקאף היא 

 

רק לאחר שלא  ברירה, ת, בלילחלופת התקנת תקנות שעת חירום נעשתה הפניה

-והשבעת הכנסת ה 22-השלמת אישור החלטת הממשלה, נוכח פיזור הכנסת ה נתאפשרה

, ך מאוד לאחר סיום דיוני הממשלה בהחלטה, בישיבות ממשלה טלפוניות. יובהר, סמו23

ידי משרד -למן העלאת הצורך על הצעת ההחלטה ארך ימים ספוריםכי הליך גיבוש 

די הבריאות, בהם התקיימו תחילה דיונים ללימוד האפשרויות הטכנולוגיות הקיימות בי

על  לא תוכל להתבצע באופן הנדרשימה המשבהר כי הו ןיסודעל אשר היחידות השונות, 

 רק. "(השירות)ולהלן גם: " הכללי הביטחון שירות בידי רקאלא  ,ישראל משטרת ידי

פרטי ההסדר, לרבות הסייגים  בשוגו מכך מנוס אין כי ספק לכל מעל שהוברר לאחר

; התקיימו מספר ישיבות ממשלה טלפוניות לפרטיות והמגבלות לצמצום הפגיעה בזכות

שונו פרטים בהסדר, בהשתתפות היועץ המשפטי לממשלה , לובנו ונדונוכות במהלכן ארו

חוקתי(, מר רז נזרי; ישיבת ממשלה טלפונית -ציבוריוהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה )

אשר מיד בסמוך לאחריה  ,23-ה , הוא יום השבעת הכנסת16.3.20נערכה ביום שני,  נוספת

ועדת החוץ ועדת המשנה של מו פעמיהם הגורמים לכנסת להנחת ההחלטה על שולחן ש

 והביטחון. 

 

את כל האמור, על מנת להבהיר, כי נעשה מאמץ לפעול בדרך המלך ולהניח על  שטחנו

שולחן הכנסת החלטת ממשלה לאישורה, אולם נוכח העיתוי מול התפר בין הכנסות לא 

, 16:00וועדה להשלים את הדיון בזמן שנותר עד לשעה צלח הדבר ולא היה סיפק בידי ה

-שאז תמה סמכותה של הוועדה הרלוונטית לדון בנושא, והוחל בהשבעת חברי הכנסת ה

23 . 

 

כל האמור בפרק זה, עמדת המשיבים היא כי ההכרזה על מצב החירום אשר נעשתה  נוכח .14

להתקנת תקנות ההסמכה במצב החירום , היא בסיס מספק 17.2.20ידי הכנסת ביום -על

 בו נתונה מדינת ישראל, ולא היה צורך בהכרזה נוספת ונפרדת.   
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 הכללי הביטחון שירות לחוק( 6()ב)7 סעיף

 

 היא התייחסותם להגיש למשיבים הנכבד המשפט בית הורה לגביה השנייה הסוגיה .15

ניתן  2002-הביטחון הכללי, התשס"ב ( לחוק שירות6)ב()7האם מתוקף סעיף " השאלה

 ". להקנות לשירות הביטחון הכללי סמכויות לפעול בתחום שאינו נוגע לביטחון המדינה?

 

 במסגרת הכרעה, הנוכחית בעת, צריכה אינה זו סוגיה המשיבים לעמדת כי נציין תחילה .16

 הביטחון שירות את מיךלהס המשיבים ביקשו בתחילה, לעיל כמתואר, אכן. דנן העתירה

, שתהא הכללי הביטחון שירות לחוק( 6)ב()7 סעיף לפי ממשלה החלטת באמצעות הכללי

למודיעין ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של כפופה לאישור ועדת המשנה 

 ועדתלהלן: "; ועדת הכנסת לעניני השירות", כפי שהוגדרה בחוק זה"היא )הכנסת 

  (."המשנה

 

, וזאת ביום 22-, משפקעה סמכותה של ועדת המשנה אשר פעלה במסגרת הכנסת הברם

 , 23-ומשהובהר כי אין צפי לכינוס מהיר של הוועדה בכנסת ה ,16:00בשעה  16.3.20

החליטה הממשלה, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, לנקוט ללא דיחוי באפיק פעולה 

אחר, ולהסמיך את שירות הביטחון הכללי בדרך של תקנות שעת חירום )שאינן טעונות 

, וזאת בשים לב גם למשך הזמן יום בלבד 14תקנה למשך אישור של הכנסת(, אשר תו

  ., ולהשלמת הדיון בוועדה הרלוונטית23-הדרוש לתחילת פעילותן של ועדות הכנסת ה

 

כי לקראת מועד פקיעתן של תקנות ההסמכה מטעם המשיבים נאמר  בתגובה המקדמית .17

ים הכלולים בהן הכרח לצורך (, וככל שעדיין יהא בהסדר31.3.20)שתוקפן עד ליום 

התמודדות עם התפשטות מגפת הקורונה, בכוונת הממשלה לבחון באיזו דרך להסדיר 

 את הסמכת שירות הביטחון הכללי האמורה. בהמשך 

 

, בכוונת הממשלה 23-תה נבקש לעדכן, כי לכשתוקם ועדת החוץ והביטחון בכנסת הע 

( לחוק שירות הביטחון הכללי, 6)ב()7 להביא לאישורה החלטת ממשלה עדכנית לפי סעיף

 ה.   כמתקנות ההסההסדר הקבוע כיום ב את המעגנת

 

, וממילא אף טרם 23-הוקמה ועדת החוץ והביטחון בכנסת ה טרםבשלב זה אלא ש .18

. על ( לחוק שירות הביטחון הכללי6)ב()7לפי סעיף כאמור החלטת ממשלה הובאה בפניה 

סוגיה  ( היא לעת הנוכחית6)ב()7של סעיף ית פרשנותו הראויה דומה כי סוגיכן, 

 היועץ' נ ברי 8145/19שאינה מחייבת הכרעה )ראו והשוו: בג"ץ  ,תיאורטית ומוקדמת

 לפסק דינה של כב' הנשיאה חיות(. 8-11(, פסקאות 2.1.20) לממשלה המשפטי

 

, הכללי הביטחון שירות לחוק 7 סעיף מורה וכך. הסוגיה של לגופה המשיבים לעמדת עתה .19

 ":ותפקידיו השירות"ייעוד  שכותרתו
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ביטחון המדינה, סדרי המשטר הדמוקרטי  שמירתהשירות מופקד על   . )א(7
ומוסדותיו, מפני איומי טרור, חבלה, חתרנות, ריגול וחשיפת סודות מדינה, 

ניים אחרים לשמירה ולקידום של אינטרסים ממלכתיים חיווכן יפעל השירות 
 ובכפוף לכל דין. לביטחון הלאומי של המדינה, והכל כפי שתקבע הממשלה

 
 לענין סעיף קטן )א(, ימלא השירות תפקידים אלה:  )ב(
 
סיכול ומניעה של פעילות בלתי חוקית שמטרתה לפגוע בביטחון    (1)

 המדינה, בסדרי המשטר הדמוקרטי או במוסדותיו;
 מקומות, שקבעה הממשלה;אבטחת אנשים, מידע ו   (2)
קביעת הוראות בדבר סיווג ביטחוני לתפקידים ולמשרות בשירות    (3)

הציבורי ובגופים אחרים, כפי שקבעה הממשלה, למעט לנבחרי ציבור 
ולשופטים, וכן קביעה של התאמה ביטחונית של אדם לתפקיד או למשרה 

ליגרף, והכל כפי שסווגו בסיווג ביטחוני, לרבות על ידי שימוש בבדיקות פו
-מי שבידם סמכות שפיטה לפי חוק -שייקבע בכללים; בפסקה זו, "שופטים" 

יסוד: השפיטה, למעט מועמדים לשפיטה ולמעט שופט צבאי לפי חוק השיפוט 
 ;1955-הצבאי, תשט"ו

 קביעת נוהלי אבטחה לגופים שקבעה הממשלה;   (4)
לממשלה ולגופים אחרים קיום מחקר מודיעין ומתן ייעוץ והערכת מצב    (5)

 שקבעה הממשלה;
פעילות בתחום אחר שקבעה הממשלה, באישור ועדת הכנסת לעניני    (6)

השירות, שנועדה לשמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון 
 ;הלאומי של המדינה

 איסוף וקבלת מידע לשמירה ולקידום הענינים המפורטים בסעיף זה.   (7)

 ר.א.[ –]ההדגשות הוספו 
 

 –של מדינת ישראל עם משבר נגיף הקורונה הולמת התמודדות  כי, היא המשיבים עמדת .20

חסר תקדים בהיבטי בריאות הציבור, המאיים על בריאותם ושלומם של כלל  משבר

נופלת  –תושבי המדינה ומאיים אף לשתק את המשק הישראלי ולפגוע בחוסן הלאומי 

ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי של המדינה", כמשמעותם  "אינטרסים ם שלבגדר

להסמיך את שירות  ,עודנה רשאית, והממשלהרשאית היתה , ומשכך ( לעיל6)ב()7בסעיף 

. להלן נפרט, , בכפוף לאישור ועדת המשנההביטחון הכללי לבצע פעילות בתחום זה

 ות חוק.ותחילה לפרשנות הלשונית, שהיא כידוע נקודת המוצא לכל פרשנ

 

לחוק שירות הביטחון הכללי עוסק בייעודו של השירות  7סעיף  – לשונית פרשנות .21

)ב( מונה את תפקידיו. התיבה 7)א( קובע את ייעודו של השירות, וסעיף 7ובתפקידיו. סעיף 

"אינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי של המדינה" מופיעה הן בסעיף הייעוד 

, וזאת בכפוף לקביעה פרטנית של ((6)ב()7)סעיף  התפקידים בסעיף הן (()א7 )סעיף

 .באישור ועדת המשנהוין, יהממשלה בענ
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 ממלכתיים"אינטרסים  שמירה וקידום של ,היתר בין ,כולל השירות של שייעודו, מכאן .22

 את מראש פותלצ הברור הקושי נוכח, זאת עם". המדינה של הלאומי לביטחון חיוניים

 סודיות המחייבים עניינים לרבות, זו תיבה בגדרי לבוא העשויים השונים התפקידים כלל

 מיוחד מנגנון בחוק נקבע, השירות בידי שהופקדו העוצמה רבי הכלים ובהינתן; מיוחדת

תפקיד נוסף שלצורך מילויו יוכל השירות להפעיל את  לשירות להקנות לממשלה המאפשר

 החוק.יו לפי סמכויות

 

על שלושה  שמירהכי ייעוד זה כולל  ,)א( מלמד7לפי סעיף  השירות של ייעודועל  מבט .23

מושאי הגנה שאחד מהם הוא "ביטחון המדינה", ואילו השניים האחרים הם "סדרי 

המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו". זאת, מפני איומים שונים המנויים בהמשך הסעיף 

-חתרנות, ריגול וחשיפת סודות מדינה"(. לעומת זאת, בכל הנוגע ל )"איומי טרור, חבלה,

הלאומי של המדינה", ייעודו של  לביטחון אחרים"אינטרסים ממלכתיים חיוניים 

 . וקידומם לשמירתםהשירות על פי לשון החוק הוא לפעול 

 

הוגדרו,  )ב( לחוק, שם7בסעיף  השירות של לתפקידיודומה נעשתה ביחס  הבחנה .24

ולשמירת (, שורה ארוכה של תפקידים המתייחסים לביטחון המדינה 5)-(1)ב()7בסעיפים 

( הוספה האפשרות להסמיך את 6)ב()7, ואילו בסעיף סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו

אינטרסים ממלכתיים  שנועדה לשמור ולקדם ]...[ אחר בתחוםהשירות לפעילות "

 מדינה".לביטחון הלאומי של ה חיוניים

 

 והוא"תחום האחר" אינו מתמצה בשמירה, -, גם כאן תפקידו של השירות ביחס להיינו 

 .אלה נוספים חיוניים אינטרסים של לקידומםתייחס גם עשוי לה

 

)א((, 7, הן בחלק הנוגע לייעודו של השירות )סעיף 7פרשנותו הלשונית של סעיף , לסיכום .25

כי התיבה "אינטרסים ממלכתיים בבירור )ב((, מלמדת 7ף הן ביחס לתפקידיו )סעי

שמירת מאשר  יותר רחבים לאינטרסיםחיוניים לביטחון הלאומי של המדינה" מתייחסת 

 "ביטחון המדינה" במובנו הצר.

 

, בעוד שביחס לביטחון המדינה מופקד השירות על שמירתו, הרי שביחס ראשית 

 .קידומםפקידו כולל פעילות למען החיוניים האחרים ייעודו ות לאינטרסים

 

, ופעילות אחריםחיוניים ממלכתיים , החוק מבהיר במפורש כי עסקינן באינטרסים שנית 

 תחומים שאינם נוגעים במישרין לשמירה על ביטחון המדינה. –, היינו אחרבתחום 

 

 את בקצרה נסקור, שבפנינו הדין הוראת של התכליתית לפרשנותה נתייחס בטרם 

 .נוספים בהקשרים" לאומיביטחון " המונח תמשמעו
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 מה נכלל אפוא בגדרי מושג "הביטחון הלאומי"?  – הלאומי הביטחון מושג על .26

 

, בחקיקה מפורשת הגדרה עדרנ ,המושג "ביטחון לאומי", בהקשריו האפשריים השונים

 בית בפסיקתאף  זה למונח ביחסוממצה חדה  פרשנית הכרעהלא ניתנה  ידיעהולמיטב ה

מרחב  .בהתאם להקשר הדברים שבו הוא מופיע, יש לפרש מושג זה על כן. הנכבד המשפט

 תוך השאלהנבקש לבחון את עשוי להיות שונה מעניין לעניין. בשים לב לכך, התפרשותו 

 ., ובהתייחסות שניתנה בפסיקה למינוחים קרוביםנוספים פרשניים מקורותב הסתייעות

 

הממשלה כי ", 1948-לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 18סעיף כך למשל, מורה  .27

הזמנית רשאית להקים כוחות מזויינים ביבשה, בים ובאויר, אשר יהיו מורשים לעשות 

-יעדיה הבטחונייםאת כל הפעולות הנדרשות והחוקיות לשם הגנת המדינה ולשם השגת 

 ".לאומיים

 

)חוק שירות ביטחון  1995, אשר הוסף לחוק בשנת לאומיים"-"יעדיה הביטחונייםביטוי ה 

בג"ץ ב פורש (,1995-והוראת שעה()שירות במשטרה ושירות מוכר(, התשנ"ה 7)תיקון מס' 

 913, 905( 2, פ"ד נט)נ' ממשלת ישראל רץ ישראלהפורום המשפטי למען א 7455/05

ת ההתנתקות. וכך נקבע (, ככזה שמסמיך את כוחות צה"ל להוציא לפועל את תכני2005)

 בפסק הדין: 

 

לאומיים מחייב כמובן פירוש. הוא -"יעדיה הביטחוניים
עשוי לעורר שאלות לא פשוטות באשר להיקף פריסתו. 
שאלות קשות אלה אינן מתעוררות במקרה שלפנינו, שכן 

לאומי. אכן, בבסיס -יישום ההתנתקות הינו יעד ביטחוני
ת, לאומיות ההתנתקות עומדות תכליות מדיניו

וביטחוניות. על מהותן של תכליות אלה עמדנו בפרשת 
המועצה האזורית חוף עזה ... תוך שהודגש כי "התכליות 
המדיניות, הלאומיות והביטחוניות עליהם מבוססת 

". ... אכן, חוק יישום תכנית ההתנתקות הן כבדות משקל
ההתנתקות נועד להגשים מה שנראה לכנסת ולממשלה 

לפקודה,  18לאומי. לאור הוראת סעיף -ניצורך ביטחו
חיילי צה"ל מורשים לעשות את כל הפעולות הדרושות 
והחוקיות לשם השגת יעדיה הביטחוניים לאומיים של 

 ". תכנית ההתנתקות
 

כולל מכירת כ(, שם פורש אותו ביטוי 25.7.18) הרמתי נ' הרמטכ"ל 1785/17ראו גם בג"ץ  

לפסק דינו של כב' המשנה לנשיאה  21זרים )ראו פסקה  אימונים של כוחות צה"ל לצבאות

 מלצר(.

 

 2008-, התשס"חלביטחון לאומיחוק המטה הביטחון הלאומי מוצא את מקומו גם ב .28

המטה לביטחון לאומי ישמש גוף המטה )ב( כי "1קובע בסעיף ה ,"(חוק המל"ל)להלן: "

 2בסעיף מפרט ", ושל מדינת ישראל לראש הממשלה ולממשלה בענייני החוץ והביטחון

 את תפקידי המל"ל.  
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מתכלל ההגורם  ואהממשלה, המטה לביטחון לאומי ה נכון להיום, בהתאם לקביעת ראש

הקורונה ברמה הלאומית, כאשר משרד הבריאות מהווה  מגפתעם  תמודדותהאת ה

ל המטה זו, מוביבמסגרת הגורם המקצועי האחראי על כלל ההיבטים הבריאותיים. 

לביטחון לאומי, בשם ראש הממשלה, את מלאכת התיאום בין משרדי הממשלה השונים, 

משרד האוצר, משרד משרד הבריאות,  חלק דיונים יומיים בהם נוטליםבוזאת 

(, משרד הביטחון ירות בתי הסוהר)לרבות המשטרה וש יטחון פניםמשרד לבההמשפטים, 

צה"ל  ,(שות החירום הלאומיתור ה והייצורהל ההרכשמנ ,)לרבות עוזר השר להתגוננות

)לרבות פיקוד העורף( בנק ישראל, משרד החוץ, משרד הפנים )לרבות רשות האוכלוסין 

שות התעופה התחבורה )לרבות רמשרד משרד הכלכלה,  ,וההגירה והשלטון המקומי(

משרד התיירות, משרד משרד העבודה והרווחה, נציבות שירות המדינה,  ,(האווירית

תקשורת, המשרד לשוויון חברתי, משרד החינוך, המשרד לשירותי דת, משרד הבינוי ה

המשרד להגנת הסביבה, המשרד לענייני מודיעין, רשות והשיכון, המשרד לקליטה ועלייה, 

כלל הדוברים של משרדי  ,הטבע והגנים, הסוכנות היהודית, מטה ההסברה הלאומי

על פי צורך. בנוסף, אחראי המטה לביטחון  הממשלה הרלוונטיים וכן גורמים אחרים,

המתקיימים בראשות ראש הממשלה  לאומי על הובלת עבודת המטה לקראת הדיונים

מבצע מעקב אחר ביצוע החלטות הדרג המדיני ומלבן מחלוקות בין  ,די יום )וליל(מ

 המשרדים השונים.  

 

שליטה הנדרשת  , והיקף מוטת המטה לביטחןן לאומיאומית המוטלת על ההמשימה הל

 כפי שמלמדת רשימת הגורמים – לתאם בצורה מיטבית את ההתמודדות עם המשברכדי 

של  לביטחון הלאומיממחישים כי עסקינן באתגר ראשון במעלה  –לעיל הארוכה שהובאה 

 .מדינת ישראל

 

אשות מר מסקנות "הוועדה לגיבוש תפיסת הביטחון של ישראל", ברעוד ניתן להזכיר את  .29

דן מרידור, אשר מונתה על ידי ראש הממשלה דאז, אריאל שרון ז"ל, ושר הביטחון דאז, 

הוועדה הגדירה ארבעה יעדים מרכזיים לתפיסת הביטחון של  .2006שנת , משאול מופז

ישראל, וקבעה כי אלו יהיו המסד לעבודתה. היעדים שנקבעו הם: הבטחת קיומה של 

תה הטריטוריאלית ועל ביטחון אזרחיה ותושביה; השמירה מדינת ישראל, הגנה על שלמו

מדינה יהודית ודמוקרטית ובית לעם היהודי;  –על ערכיה ועל צביונה של מדינת ישראל 

 במדינה כמקובלחברתי -כלכלי חוסן לקיים ישראל מדינת של יכולתה הבטחת

ם עם ; חיזוק מעמדה הבינלאומי והאזורי של מדינת ישראל וחתירה לשלומתקדמת

"תפיסת הביטחון של  אלדדיהח"מ[ )ראו דן מרידור ורון  –שכניה" ]ההדגשה הוספה 

ישראל דו"ח הוועדה לגיבוש תפיסת הביטחון )ועדת מרידור( ובחינתו בחלוף עשור )המכון 

 .((2018, ספטמבר 182למחקרי ביטחון לאומי, מזכר 

 

, שכותרתו "תפיסת ביטחון 2017לאומי משנת ועוד, בדוח של המכון למחקרי ביטחון  זאת .30

הביטחון לאומי מעודכנת לישראל", נקבעו חמישה "מימדים" הנכללים בגדרי מושג 

, ואלו הם: ביטחון החוץ והפנים; יחסי החוץ ומעמדה הבינלאומי של ישראל; הלאומי
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 ; מידת המשילות שבאה לידי ביטוי, בין היתר, ביכולתהלאומיים והמשאבים הכלכלה

 החוסן, החברתית הלכידותלקבל החלטות ולממשן; עוצמתה של החברה האזרחית: 

הח"מ[ )אודי דקל ועומר עינב  –" ]ההדגשות הוספו האנושיים והמשאבים החברתי

המכון למחקרי ביטחון לאומי, פברואר ) ת ביטחון לאומי מעודכנת לישראל""תפיס

2017)). 

 

: קריטיים רכיבים שני על מבוסס הלאומי : "החוסןכך הדוח מחברי קבעו, היתר בין 

 על לשמור ביכולת ביטוי לידי בא התפקודי החוסן. ]...[ התפקודי והחוסן החברתי החוסן

 פעילות לשגרת במהירות לחזור וביכולת ובמלחמה חירום במצב אזרחית פעילות שגרת

(" )עמ' גיםחרי אוויר מזג פגעי, אדמה)רעידת  טבעי או אדם ידי מעשה שהוא אסון לאחר

 (.לדוח 35

 

 הביטחון תפיסת בגיבוש האחרונים העשורים בשני עסקו אשר מקצוע גורמי, כן כי הנה .31

 וחוסנהחברתי -הכלכלי חוסנה את גם" הלאומיהביטחון " מושג תחת כללו, ישראל של

 גוןכ, חירום במצב אזרחית פעילות שגרת על לשמור יכולתה לרבות, ישראל של התפקודי

 .כיום מצויים אנו בו זה

 

 למבט השוואתי על מושג "הביטחון הלאומי".  גם נידרש בקצרה עתה 

 

ות יסוגיית ההתמודדות עם מגפות נכללת בשנים האחרונות במדינ בארצות הברית .32

של  2010לשנת  National Security Strategyהביטחון הלאומי של ארה"ב )ראו, למשל, 

במטה לביטחון  הוקמה, 2014במה(. בעקבות התפרצות נגיף האבולה בשנת הנשיא או

"ב קבוצת מומחים ייעודית לנושא. פעילותה אמנם פסקה בתקופת ממשל ארהשל לאומי 

 רק"ב. ארה של הביטחוניים האיומים בתפיסת נדבך מהווה עודנו הנושא אולם, טראמפ

ל קהילת המודיעין, הוגדרה ש 2019בשנה האחרונה, במסגרת הערכת האיומים לשנת 

החשיפה להתפרצות מגפה מדבקת כאחד האיומים על הביטחון הלאומי של ארה"ב 

(Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community, 29 Januray 2019, 

SSCI.pdf---SFR-ATA-https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/201922, -p. 21 .) 

  

במקרה של התפרצות לפיה כאמור נובעת, בין היתר, מההבנה  תפיסת הביטחון הרחבת .33

בשל גישתם  ,תפקיד מורחב ואף מרכזי בבלימתה כוחות הביטחוןיוטל על  מגיפה

ים מסוימים, לכוח אדם ולמנגנוני פיקוד ושליטה שיאפשרו הבלעדית לאמצעים טכנולוגי

 :Laura Donohueטיפול באירוע. כפי שמציינת 

 

As with climate change, the threat of pandemic disease became incorporated 

into the existing national security infrastructure. […] Homeland Security 

Presidential Directive 10 suggested that the traditional public health approach 

could no longer form the basis for the State’s response to the threat. Health care 

https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/2019-ATA-SFR---SSCI.pdf
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providers and public health officials were to be considered part of the national 

security infrastructure—on the very front lines of defense.
 

Like the climate change dialogue, the folding of public health into the national 

security structure has resulted in an expanded role for traditional national 

security institutions and, in particular, for the armed forces. […] the 

involvement of the military also stems from institutional capabilities, should 

the potential threat become manifest. The military may be the only institution 

with the necessary technology, resources, manpower, and command and 

control devices to organize response to a debilitating crisis on a massive scale. 

(Laura K. Donohue, The Limits of National Security, 48 AM. CRIM. L. REV. 

1573, 1734-1736 (2011)) 

 

של המוכנות בתחום הביטחון ניתן להצביע על מגמה דומה. בסקירה  בבריטניה גם .34

 National Securityעבור המטה לביטחון לאומי ) 2018הוכנה בשנת אשר הלאומי 

Capability Review ,)2015 משנת לכך שקדם בדוח שזוהו האתגרים לארבעת התווספו 

לאומי -הבין הסדר שחיקתתיים, מדינ-בין איומים של מחדש עלייתם, טרור)איומי 

 מחלות עם ההתמודדות זה ובכלל, נוספים אתגרים שני( סייבר ואיומי

 ,National Security Capability Review, March 2018, pp. 5-6: ראו 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachme

Review_web.pdf-Security-nt_data/file/705347/6.4391_CO_National . 

 

לנושא ההתמודדות עם מיוחד הוקדש פרק  השוודיהביטחון הלאומי של  באסטרטגיית .35

מדינתית צפויה להעצים -מגפות, תוך התייחסות מפורשת לעובדה שהתעבורה הבין

מגפות, המועברות מבעלי חיים לבני אדם ועמידות בפני טיפול. עוד כלל  התפשטות

המסמך תחזית לפיה במקרה של תחלואה בהיקף גדול במקביל, מערכת הבריאות לא 

ודד עם העומסים המוטלים עליה ועלולות להיווצר הפרעות גם לאספקת תוכל להתמ

 כי יש להיערך באפיקים שונים לתרחיש כגון דא. יוניים נוספים. לפיכך, נקבעשירותים ח

 ,Government Office of Sweden, National Security Strategy, 4 Jan. 2017: ראו

https://www.government.se/4aa5de/contentassets/0e04164d7eed462aa511ab03c8903

strategy.pdf-security-72e/national). 

 

כרה ברוחבם של האינטרסים ניתן למצוא מספר דוגמאות לה אומינלבמשפט הבי .36

לעניינים  במישריןהנוגעים  וטחון המדינה כמשתרעים מעבר לאליהחיוניים לב

צבאיים. זאת, בין היתר בהקשרים כלכליים שונים בהם מוכרת בהסכמה -טחונייםיב

רחבה בזירה העולמית הפררוגטיבה של מדינות ריבוניות להכריע מה נכלל בגדר 

לשמירה על הביטחון הלאומי. על פי רוב, הדיון ברוחבו של האינטרסים החיוניים שלהן 

 Essential National Securityהמונח אינטרסים חיוניים לשמירה על הביטחון הלאומי )

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/705347/6.4391_CO_National-Security-Review_web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/705347/6.4391_CO_National-Security-Review_web.pdf
https://www.government.se/4aa5de/contentassets/0e04164d7eed462aa511ab03c890372e/national-security-strategy.pdf
https://www.government.se/4aa5de/contentassets/0e04164d7eed462aa511ab03c890372e/national-security-strategy.pdf
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Interests )לחרוג כדי אלו אינטרסים על להישען מבקשת מדינה שבו במקום מתעורר 

 לאומי ביטחון חריגי המכילים כלכלייםלאומיים -בין הסכמים פי על ממחויבויותיה

 "(.Security Exceptions" -" ביטחוניים"חריגים  מכונים)שלעיתים 

 

העמדה המקובלת בקרב מדינות רבות בקהילה הבינלאומית ופסיקת נראה כי זה  במישור .37

הכריעו בסכסוכים משפטיים בין מדינות לבין אשר בינלאומיים  טריבונליםערכאות של 

היא על מרחב פרשנות רחב של  אף, מלמדת מדינות בין למשקיעים זריםעצמן, ובין 

העניקה לאחרונה ערכאת  לאומינבתחום הסחר הבי, למשל כך .המונח "ביטחון לאומי"

 יחסית מרחיבה פרשנות(, WTOיישוב הסכסוכים הראשונה של ארגון הסחר העולמי )

 סחר בדבר ההסכם של טחוניהבי בחריג המופיע Essential Security Interestsמונח ל

 שאינם אינטרסים גםשיכלול  יכול המונח כי וקבעה( ישראל מדינת גם חברה)בו  בטובין

 Measures Concerning Traffic in Transit  -Russia- טבעם )מצבאיים  היבטים בעלי

Action by the Dispute Settlement Body -report Panel   WT/DS512/7 7.130-, פסקאות

 .(להחלטה 7.131

 

ניכרת גם מפסיקת ערכאות בתחום  לביטחון חיוניים אינטרסים המונח פרשנות הרחבת .38

בוררות הגנה על השקעות. בתחום זה קיימת הסכמה רחבה בקרב טריבונלים 

אומיים, המכריעים בסכסוכים בין משקיעים זרים לבין מדינות החתומות על נלבי

ענייני ביטחון לאומי אינם מוגבלים אך  לפיה, השקעות על הגנהלהסכמים בינלאומיים 

יכולים למשל לכלול גם והפכה, מורק לסכנות פיזיות קיצוניות הנובעות ממלחמה או מ

 The Law of Investment Treaties Jeswald W. Salacuseמשברים כלכליים חמורים )ראו

385-(2nd Edition, 2015) p. 381 .) 

 

 הביטחון מושג כי, עולה 2009שנת מ( UNCTADעדה לסחר ופיתוח של האו"ם )והו מדוח .39

 העם שביטחון בעוד כיעולה  עוד. רחבה לפרשנות זוכה בינלאומיים בהסכמים הלאומי

 כיהמושג "ביטחון לאומי", סביר יהיה לטעון  תבימובהק בל באופן נכללים והאומה

 גם כמו, זה מונח בגדרהסביבה נכללים אף הם  או על האוכלוסייה בריאות על איומים

 של הפיננסית המערכת על ואיומים תשתיות על איומים, כלכליים, פוליטיים איומים

 בגדרי יוכנסוהזמן  עם כיהקונספט של ביטחון לאומי אף מאפשרת  התפתחות. מדינה

 UNCTAD, THE PROTECTION OF) םנוספים שאינם מוכרים כיו איומים המושג

NATIONAL SECURITY IN IIAS, 2009, p.7-8 .) 

 

 מדינות 54למדיניות ההשקעות של  יחסב OECD-סקר שנערך על ידי ארגון המ, ועוד זאת .40

לביטחון לאומי, נמצאו מספר דרכים בהן מדינות שונות מגדירות "ביטחון  בנוגע שונות

המתייחס אך ורק לתחום  הזלא מוגדר המונח ככ מהמדינותבאף אחת  ולםלאומי", א

נמצא כי במידה שהן מגדירות את המונח, הן נוקטות באחת משתי  כןבטחוני. -הצבאי

עיקריות: הגדרה מבהירה של המונח ביטחון לאומי או רשימה של סקטורים גישות 

רלוונטיים לביטחון לאומי המובאים כדוגמאות לסקטורים שהגנה עליהם יכולה להיחשב 
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הפחות שתי מדינות )צרפת ואוסטריה(,  לאומי. בתוך כך, נמצאו לכלכהגנה על ביטחון 

המזכירות באופן מפורש בחקיקה שלהן את סקטור הבריאות ושירותי הבריאות כסקטור 

 .Wehrlé, F. and Jמוגן במסגרת ההגנה על אינטרסים חיוניים של ביטחון לאומי )ראו 

Pohl Investment Policies Related to National Security: A Survey of Country 

Practices, OECD Working Papers on International Investment 28 (2016)). 

 

( לחוק שירות הביטחון הכללי, ונידרש 6)ב()7נשוב עתה לסעיף  – תכליתית פרשנות .41

 לפרשנותו התכליתית הראויה.

 

 ידי הממשלה על-בהצעת החוק שהונחה עלמלמדת כי  של הסעיף חקיקתיתה יסטוריההה .42

התיבה "ביטחון לאומי", ודובר רק באינטרסים  7בסעיף  שולחן הכנסת כלל לא נכללה

 ממלכתיים חיוניים של המדינה.

  

השירות מופקד על " כי קבע החוק בהצעת שנכלל כפי)א( 7 סעיף של המקורי נוסחו, כך

דמוקרטי ומוסדותיו מפני איומי טרור, ריגול, שמירת בטחון המדינה, סדרי המשטר ה

על שמירה וקידום של , וכן מופקד השירות כיוצא באלהופעילות אחרת חשיפת סודות 

, והכל כפי שתקבע הממשלה ובכפוף אינטרסים ממלכתיים חיוניים אחרים של המדינה

 .(23.2.1998, 2689"ח ה) "לכל דין

 

פעילות בתחום אחר שקבעה הממשלה, באישור "-ל מתייחס המקורי בנוסחו( 6)ב()7 סעיף 

לשמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים של ועדת הכנסת לעניני השירות, שנועדה 

 ".המדינה

 

 ובמקביל", הלאומי"הביטחון  התיבה הוספה החוק בהצעת בכנסת הדיונים במהלך .43

 את לצמצם ביקש המחוקקכי אפוא נראה )א(. 7 מסעיף" באלה"וכיוצא  הביטוי הושמט

 מנוייםשיהיו  לאלוראשית, רק  –פעמיים  הכללי הביטחון שירות של ותפקידיו ייעודו

 השירות עלניתן יהיה להטיל  אשר הנוספים התפקידים, ושנית, בקביעה כי בחוק במפורש

 חיונייםממלכתיים  אינטרסיםקידום של השמירה ולצורך הגשמת ייעודו בתחום ה יהיו

וזאת בשונה מאינטרסים ממלכתיים חיוניים , המדינה של" הלאומי"הביטחון  עבור

אנטומיה של  –חוק שירות הביטחון הכללי גרידא )להרחבה בעניין זה ראו אריה רוטר 

(. המחבר שימש כיועץ המשפטי של שירות הביטחון הכללי בעת חקיקת 2010) חקיקה

 .החוק(

 

הביטוי "אינטרסים כי בבירור נראה ונית הן מבחינה תכליתית, תנו, הן מבחינה לשלעמד .44

 החורגים אינטרסיםעל גם  מתפרש" של המדינה ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי

 . הצר במובנו המדינה ביטחוןמ

 

 המשיביםעמדת  ,אינטרסים אותם של האפשרי היקפם מלוא את זה בשלב למצות מבלי

 התפרצות רקע על, כולו בעולם רבות ומדינות, ישראל המצוי בו הנוכחי המשבר כיהיא 
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איום מדובר ב .ביטחונה הלאומי של חיונייםממלכתיים  באינטרסים פוגע, הקורונה מגפת

בנסיבות ו ,תפקודה התקין של המדינה ומוסדותיהשלום הציבור ועל ממשי ודוחק על 

( 6)ב()7לאמור בסעיף  להסמיך את שירות הביטחון הכללי, בהתאםהיה ניתן חריגות אלו, 

ההיקף הננקט -לחוק שירות הביטחון הכללי, למלא תפקיד במאמץ הלאומי החריג ורחב

 .לצורך התמודדות עם המגפההשונות ידי רשויות המדינה -בימים אלו על

 

 כלל של ושלומם בריאותם על, כמשמעו פשוטו, מאיימת הקורונה מגפת, ובראשונה בראש .45

 בקבוצת המצויים אלו בקרב התמותה לשיעורי. מהדבקה חסין אינו איש. אלישר תושבי

 .המשיבים מטעם המקדמית לתגובה 6 בסעיף לאמור להפנות נבקש, סיכון

 

 יום מדי חדשים חולים 150-כ בישראל מאובחנים כבר בימים האחרוניםלכך,  מעבר .46

 .ימים לושהכשאחת ל שיוכפלוהצפי הוא להמשך גידול מעריכי 

 

במצב מהם  24-, כבנגיף כחולים ישראלים 1,238 אובחנו, בוקרהבשעות  23.3.20נכון ליום 

 צו לפי בית בבידוד שוהים ישראלים 74,500-כ; ואדם אחר שנפטרבמצב בינוני,  34 ,קשה

 בידוד צו –)להלן  2020-"ףשתהבריאות העם )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, 

שנכנסו לתוקף פי תקנות שעת חירום  על; הבריאות למשרד כך על לדווח וחייבים, (בית

, חל על תושבי ישראל איסור יציאה מביתם, אלא לצורך הגעה למקום 22.3.20יום ב

העבודה וחזרה ממנו, הצטיידות במזון ומוצרים חיוניים, ומספר מצומצם של מטרות 

)להלן:  2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –קנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש נוספות )ת

(; זאת ועוד, על פי תקנות שעת חירום צומצם מספר העובדים (פעילות הגבלת תקנות

במגזר העסקי ובמגזר הציבורי בעשרות אחוזים )תקנות שעת חירום )הגבלת מספר 

 2020-הקורונה החדש(, התש"ףהעובדים במקום עבודה לשם צמצום והתפשטות נגיף 

 ((. העובדים מספר הגבלת תקנות)להלן: 

 

 .1מש/תקנות הגבלת פעילות מצורף ומסומן  צילום 

 .2מש/תקנות הגבלת מספר העובדים מצורף ומסומן  צילום

 

 ענפים שיתוק כדי, הישראלי המשק בפעילותקשה  פגיעה היא אלה כל של עותםמשמ .47

 .במשקמסוימים 

 

מעליה דרסטית בשיעור  כתוצאהמערכת הבריאות  תאפשרי של קריס בתסריטועוד,  זאת .48

ההדבקה, וקריסת מערכות חיוניות נוספות עקב תחלואה מוגברת של עובדים חיוניים 

ים חיוניים, ייוודעו לכך מטבע הדברים השלכות גם כלפי כוחות והשבתה של מפעל

הכבאות ועוד. אף אין להוציא  רשותהביטחון, בהם המשטרה, הצבא, שירות בתי הסוהר, 

מכלל אפשרות התפרצות מוגברת בבסיסי צה"ל או בקרב ריכוזים אחרים של כוחות 

 .  הצר גם במובנוהביטחון, העלולה להוות איום על ביטחון המדינה 
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יטענו אפוא כי במצב החירום הנוכחי, ובשעת המשבר בה שורות אלו נכתבות,  המשיבים .49

הסמכת שירות הביטחון הכללי לנקוט באמצעים אשר נועדו לצמצם את מספר הנדבקים 

והחולים )"השטחת העקומה"(, כדי לסייע לתושבי ישראל ולמשק הישראלי לשוב מהר 

לקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון בבירור גרתית, נועדה יותר לפעילות ש

 הביטחון שירות לחוק( 6)ב()7 סעיף בגדרייכולה בהחלט לבוא והלאומי של המדינה, 

 .הכללי

 

, כי לכתחילה נבדקה האפשרות להטיל את המשימה שנקבעה בתקנות על זכירנשוב ונ כאן .50

העדפת הגורמים ולכך חתר התהליך  היתהבידה. זו משטרת ישראל בכלים המצויים 

בראשיתו. אולם, ישיבות מקצועיות שקוימו בין הגורמים לימדו, כי הפער בין יכולותיו 

של שירות הביטחון הכללי לבין יכולתה של המשטרה להעמיד את המענה הנדרש הוא 

כי המשימה תוטל על שירות הביטחון  בגינו שונה המתווה לבסוף והוחלט פער מובהק,

 הכללי. 

 

הבריאות,  משרדשירות הביטחון הכללי אינו מטפל באירוע כולו, אלא  עוד נזכיר, כי .51

בכלים הטכנולוגיים אשר בידי שירות הביטחון  מסתייע אךהמנהל את הטיפול באירוע, 

, שים לב לחריגות המשברהכללי, ואשר אינם מצויים בידי אף גורם ממשלתי אחר. ב

קריסת מערכת הבריאות ושיתוק  תעיחיים ולמנ תלולתכלית הראויה מאין כמותה להצ

המשק, הסתייעות המשרד הממשלתי המנהל את האירוע ביכולותיה הטכנולוגיות של 

 , שאיננה בידיו, היא ראויה ומתבקשת. אחרתממשלתית יחידה 

 

רכיב אחד ממאמץ בשירות הביטחון הכללי אינה אלא  ותהבריא משרדההסתייעות של  .52

משולב של שורת משרדי ממשלה, אשר התגייסו וחברו יחד כדי להילחם במגפת הקורונה. 

טיפול נוספים במדינה, שמסתייע גם ביכולותיהם של גורמים  בתוך כך, משרד הבריאות

 העבודה, הכלכלה, תרהתקשו משרדי כגון, היומיומי מתפקידם חלקבמשבר בריאות אינו 

, משטרת ישראל, וכל גורם שיש בידו (העורף פיקוד)האוכלוסין, צה"ל  רשות, החקלאותו

 נדרש לעת הזו להושיט כתף ולתרום מיכולותיו הייחודיות. ,לסייע

 

 את לבצע הכללי הביטחון שירות את להסמיך ניתן כי המשיבים סבורים, כן על אשר .53

( לחוק שירות 6)ב()7לפי סעיף  ממשלה החלטת של בדרך, מכהההס בתקנות האמור

 .בכנסת המשנה ועדת לאישור כפופה תהא , אשרהביטחון הכללי

 וחירותו האדם כבוד: יסוד לחוק 12 לסעיף הממשלה: יסוד-לחוק( ד)39 סעיף בין היחס

 

, היא םייחסותהת להגיש למשיבים הנכבד המשפט בית הורה לגביה השלישית הסוגיה .54

יסוד: כבוד -חוקל 12לבין סעיף  ,יסוד: הממשלה-)ד( לחוק39שאלת היחס בין סעיף 

)ד( לחוק יסוד: הממשלה אשר קובע כי "אין בכוחן של 39"האם סעיף : האדם וחירותו

תקנות שעת חירום ]...[ להתיר פגיעה בכבוד האדם" מטיל מגבלה מוחלטת על הפגיעה 
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לחוק יסוד:  12א פגיעה זו כפופה לתנאים הקבועים בסעיף בזכות לכבוד האדם או שמ

 כבוד האדם וחירותו?". 

 

ן יהרשות המכוננת בחרה להתייחס בשני חוקי יסוד נפרדים לקשר שבין הסמכות להתק .55

 תקנות לשעת חירום לבין ההגנה על זכויות האדם. 

 

את הסמכות  לממשלהר מעניק (, אש39סעיף : גםיסוד: הממשלה )להלן -לחוק 39סעיף 

ת על ומפורש ותבע את הדרך להתקנתן, אף כולל מגבלולהתקין תקנות לשעת חירום וק

 )ד(:39כוחן. זו לשון סעיף 

 

 חירום שעת תקנות"התקנת 
במצב חירום רשאית הממשלה להתקין תקנות שעת חירום כדי להגן   . )א(39

תקנות ותים החיוניים; על המדינה, ביטחון הציבור וקיום האספקה והשיר
שעת חירום יונחו על שולחן ועדת החוץ והביטחון של הכנסת סמוך ככל 

 האפשר לאחר התקנתן.
ראה ראש הממשלה כי לא ניתן לכנס את הממשלה וכי קיים צורך דחוף   )ב(

וחיוני להתקין תקנות שעת חירום, רשאי הוא להתקינן או להסמיך שר 
 להתקינן.

ום כוחן יפה לשנות כל חוק, להפקיע זמנית את תוקפו תקנות שעת חיר   )ג(
או לקבוע בו תנאים, וכן להטיל או להגדיל מסים או תשלומי חובה אחרים, 

 והכל זולת אם אין הוראה אחרת בחוק.
אין בכוחן של תקנות שעת חירום למנוע פניה לערכאות, לקבוע ענישה   )ד(

 .למפרע או להתיר פגיעה בכבוד האדם
ותקנו תקנות שעת חירום ולא יופעלו מכוחן הסדרים, אמצעים לא י  )ה(

 וסמכויות, אלא במידה שמצב החירום מחייב זאת.
תוקפן של תקנות שעת חירום יפקע כעבור שלושה חודשים מיום    )ו(

או שבוטלו על ידי הכנסת בחוק או התקנתן, זולת אם הוארך תוקפן בחוק, 
 בהחלטה של רוב חברי הכנסת.

נות שעת חירום ייכנסו לתוקף עם פרסומן ברשומות; לא ניתן תק   )ז(
לפרסמן ברשומות, הן יפורסמו בדרך מתאימה אחרת, ובלבד שיפורסמו 

 ברשומות מיד כשניתן יהיה לעשות כן.
חדל מצב החירום להתקיים, יוסיפו תקנות שעת חירום להתקיים   )ח(

ום; תקנות שעת ימים מסיום מצב החיר 60-לתקופת תוקפן אך לא יותר מ
 חירום שתוקפן הוארך בחוק, יוסיפו לעמוד בתוקפן." 

 

יסוד: כבוד האדם וחירותו, שהוא התשתית המרכזית של מגילת זכויות -בצד זאת, חוק

יישללו בידי  אופגעו יהאדם בישראל, מתייחס אף הוא לאפשרות כי זכויות האדם י

לחוק היסוד )להלן גם:  12עיף יסוד: הממשלה. ס-לפי חוק שהותקנותקנות שעת חירום 

 הוראה מפורטת וברורה שזו לשונה:  קובע( 12 סעיף

יסוד זה, להפקיע זמנית -חירום לשנות חוק-אין בכוחן של תקנות שעת. 12"
את תקפו או לקבוע בו תנאים; ואולם בשעה שקיים במדינה מצב של חירום 

, מותר 1948-"חלפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש 9בתוקף הכרזה לפי סעיף 
חירום מכוח הסעיף האמור שיהא בהן כדי לשלול או -להתקין תקנות שעת

יסוד זה, ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית -להגביל זכויות לפי חוק
 ראויה ולתקופה ובמידה שלא יעלו על הנדרש".
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 תמתייחס 12סעיף  תהוראמתייחסים למהות דומה.  -מזה  39-מזה ו 12 –שני הסעיפים  .56

מתייחס רק  39, ואילו סעיף וחירותו יסוד: כבוד האדם-לכל זכויות האדם המנויות בחוק

 יסוד: כבוד האדם-מנויה במפורש בחוק האדם ל"כבוד האדם". משהזכות לכבוד

לפגוע בזכות  קנות שעת חירוםהסבר. האם בכוחן של ת טעונה, נוצרת כפילות הוחירותו

בתנאי  ,ואף לשלול אותה וחירותו כבוד האדם :יסוד-לחוק 4-ו 2פים לכבוד המנויה בסעי

 כלאין בכוחן להתיר  מא, או ש12שהן מקיימות את המגבלות המנויות בסיפה של סעיף 

 ?39כהוראתו המפורשת של סעיף  ,פגיעה בכבוד האדם

 

על פגיעה ב"כבוד  האיסור כי)ד( היא 39עמדת המדינה היא שפרשנותו הנכונה של סעיף  .57

א מוחלט, אולם משמעותו של המושג "כבוד והאדם" באמצעות תקנות לשעת חירום ה

 ,יסוד: כבוד האדם וחירותו-האדם" בסעיף זה צרה בהרבה ממשמעות המושג בחוק

  את ליבת הזכות. רקוהיא כוללת 

 

הרמוניה גיון עליו הוא מבוסס והצורך להשיג י, הה39פרשנות זו נסמכת על לשון סעיף 

 חירום חקיקת לאפשר)ד( 39פגום בתכלית סעיף ל מבליהיסוד  יחקיקתית בין שני חוק

מנואל גרוס "קוד פלילי בשעת עלענין זה  ראו) חירום בשעת האדם זכויות על הגנה  תוך

ספר דורית אריאל בנדור "מצבי חירום" ; וכן (1995) 267, 263ג  וממשל משפטחירום" 

. בשני המקרים מציעים המחברים פרשנות דומה לזו המוצעת (2018) 98ה"ש  468 ביניש

 (.)ד(39כאן באשר למונח "כבוד האדם" בסעיף 

 

היא איסור מוחלט. "אין בכוחן של תקנות שעת חירום". ללא  39לשון סעיף  :בלשון נפתח .58

לות מציב איזון או צמצום של אותו איסור. שלוש מגב ,סייג וללא פתח לשוני, לחריגה

הסעיף: אין למנוע גישה לערכאות; אין לקבוע ענישה למפרע; אין להתיר פגיעה בכבוד 

 האדם.

הסמכויות העודפות של הממשלה בעת חירום  הגבלת עם מתיישבת זה איסור פרשנות

ההכרחי, כחלק מתפיסה עמוקה וזהירה באשר לשימוש בסמכויות חירום בידי  ינימוםלמ

שעת חירום לאומי נחלשים מנגנוני הבקרה והפיקוח, הממשלה. מטבע הדברים ב

ושקיפות ציבורית של הליכי קבלת ההחלטות(  מלאהמוסדרים )כגון הליך חקיקה 

הממשל ולקבל נתונים, יכולת הציבור  אתוהבלתי מוסדרים )כגון יכולת התקשורת לבקר 

בעת דווקא או יכולת של ארגונים אזרחיים לפעול באופן אפקטיבי(. בה  ,לצרוך מידע

הממשלה וכוחות השלטון לכלים חריגים שמידת הפגיעה הכרוכה  יםבעתות כאלה נדרש

בהם בזכויות האדם צפויה להיות גדולה מהמקובל בשגרה. עצם הענקת הסמכות 

לממשלה להתקין תקנות שבכוחן לשנות את חוקי הכנסת )גם אם לא את חוקי היסוד( 

והיא טומנת בחובה איום מסוים על  ,משמעותה חריגה מעקרון הפרדת הרשויות

ריבונותה של הכנסת המייצגת את העם. אולם למרות סיכונים אלה, כדי להגן על 

טחונה ואספקת השירותים החיוניים בשעת חירום, מוענקות לממשלה יהמדינה, ב

, והדבר מוסדר ברמה החוקתית כחלק מהמבנה כזו בשעהסמכויות חקיקה חריגות 

 ימי השגרה.  בצד החירום ימי את גם ההצופהמשטרי הכולל, 
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הרשות המכוננת חייבת לגדור גדרות גם לסמכות  היתה, עם פתיחת הפתח, אולם

החירום, שאם לא כן עלול הדבר לייצר סיכון מופרז ליסודות השלטון הדמוקרטי. סעיף 

 החובה)כגון  חירום שעת תקנותקובע לשם כך מגבלות הליכיות ומהותיות על התקנת  39

 על והאיסור, התקנתן לאחר סמוך הכנסת של והביטחון החוץ ועדת שולחן על הניחןל

מעבר למידה המתחייבת ממצב  חירום שעת קנותת של מכוחן הסדרים הפעלת או התקנה

חידדה והוסיפה מגבלות בהקשר זה בדרך  נכבדהחירום(. אף פסיקת בית המשפט ה

ת בכך שבאותה ימותנ חירום שעת נותפרשנית, כגון ההבהרה כי הסמכות להתקין תק

יקטיביות, להשלים את החקיקה יהעת הכנסת אינה מסוגלת, מסיבות עובדתיות ואוב

באפשרות שתקנות שעת אפוא הפסיקה הכירה . (לפסק הדין 8, פסקה פורז)עניין החיונית 

לחוקק, ולפקח  –חירום יותקנו כאשר אין הכנסת מסוגלת למלא את תפקידיה העיקריים 

 בכלל. או, הנחוצה מהירותות המבצעת בעל רש

 

הוראה חוקתית המעניקה סמכות חקיקה ראשית חריגה לממשלה, לרבות  כי, נוסיף לכך

לפרש בזהירות יתירה. הרי  ישסמכות לגבור על חקיקה קיימת של הכנסת הריבונית, 

רק במידה  הכנסתהרשות המכוננת בחרה להתיר לרשות המבצעת להסיג את גבולה של 

עה. בשל החריגות של ההסמכה והסיכונים הנובעים ממנה למבנה השלטוני, יש שקב

לדבוק בהקשר זה בלשון חוק היסוד ולא לנקוט בפרשנות מרחיבה שאין לה עוגן לשוני. 

כשלנגד עיני הכנסת  ,2001נחקק בשנת  הנוכחייסוד: הממשלה -זה נזכיר כי חוק בהקשר

 התשתיתית, והפרשנות בו 12רבות סעיף יסוד: כבוד האדם וחירותו ל-עמד כבר חוק

 39 סעיף כלומר. חקיקה ראשית( לבטל המשפט בית של סמכותולו בפסיקה )כגון  שניתנה

. 12הוא מאוחר לסעיף  חירום שעת נותתק של כוחן בהגבלת מסוים באופן העוסק

אחד בלבד יום  ,18.3.1992 יוםב בכנסת נתקבל, הקודםיסוד: הממשלה -חוק ,למעשה

שני חוקי היסוד כך ש, (17.3.1992ביום ) יסוד: כבוד האדם וחירותו-קבלתו של חוק לאחר

 .עדת החוקה חוק ומשפט באותה תקופההיו על שולחנה של ו

 

. המשיבים יטענו, היסוד חוקי שני בין הרמוניה שתאפשר ולפרשנות לתכלית הלשון ומן .59

 זאת אולם, בכבוד לפגוע מוחלט יסורא לפנינו לפיה, םהפרשנות המוצעת על ידכי 

ומאפשרת הרמוניה בין שני חוקי  39, הולמת אף את התכלית של סעיף הצרה במשמעותו

 היסוד. 

 

את משמעותו  39אם נלך בדרך פרשנית שונה, ונקרא לתוך "כבוד האדם" אשר בסעיף 

ה לתכלית נגיע לתוצאה שאין בה הגיון ואין בה הלימ ,יסוד: כבוד האדם וחירותו-בחוק

ההסדר המעניק לממשלה את הסמכות להתקין תקנות לשעת חירום. והרי אם משמעות 

)ד( היא ש"אין בכוחן" של תקנות שעת חירום לפגוע בכבוד האדם במובנו הרחב, 39סעיף 

. מובן כי תוצאה זו אינה למשל, לשוויון בזכותלפגוע כלל  באמצעותןאזי לא ניתן יהיה 

משחקיקת החירום נאלצת מעת לעת לפגוע, גם אם באופן מידתי, הגיונית ואינה מעשית, 

נועד להבטיח כי בידי הרשות המבצעת יהיו הכלים  39. הרי סעיף לשוויון בזכות

המשפטיים החיוניים לשם הגנה על המדינה ואזרחיה גם במצבי חירום בעת שהכנסת 

 להתכנס.   יכולה אינה



23 
 

 
 

 

תן היה לטעון כי יש להוסיף באופן פרשני לא סבירה זאת ני פרשניתכדי לתקן תוצאה 

יסוד: כבוד -לחוק 8מודל פסקת ההגבלה המוכר בסעיף  ברוחרובד נוסף של גמישות, 

ובין בדרך של  39על סעיף  12בין בדרך של החלה עקיפה של סעיף , זאתהאדם וחירותו. 

קשית מו אפשרות זו)ד(. אולם 39יצירה, יש מאין, של פסקת הגבלה שתחול על סעיף 

מכמה טעמים. ראשית, וכבר עמדנו על כך לעיל, בנושא חוקתי רגיש זה של תיחום 

הסמכות החריגה של הממשלה לגבור על חקיקת הכנסת בשעת חירום, נדרשת זהירות 

)ד(  39לשון סעיף  את ירוקן כזה מהלךודיוק במימוש הוראות הרשות המכוננת. שנית, 

)ד( שלושה 39זכור כי לגדר החוקתית שהציב סעיף מתוכן. שלישית, וחשוב לא פחות, יש ל

רכיבים אחים הצמודים זה לזה, תחת איסור זהה. הפרשנות שנאמץ לגבי השלישי שבהם, 

כבוד האדם, תחול גם על שני הקודמים לו, המגנים אף הם על זכויות אדם. אם נאמר  קרי

הגבלה שמוחלת אפשרית לפי תנאי פסקת  חירום שעת נותכי הפגיעה בכבוד האדם בתק

חריגה )מידתית( מהאיסור על  גם)ד( מתיר לכאורה 39דבר כי סעיף בהיקש, משמעות ה

ענישה למפרע ועל מניעת הגישה לערכאות. תוצאה זו אינה מתיישבת עם לשון הסעיף, 

 .לעיל שהצגנותכליתו ועקרונות יסוד חוקתיים 

 

הזכות  ולהיקף)ד( 39המדינה באשר לסעיף לעומת קשיים אלה בפרשנות החלופית, עמדת  .60

 תלכבוד הנכללת בו, הולמת את לשון חוק היסוד ותכליתו, ומאפשרת פרשנות הרמוני

ג  וממשל משפטראו לעניין זה עמנואל גרוס "קוד פלילי בשעת חירום"  חוקי היסוד. לשני

 (.2018) 98ה"ש  468 ספר דורית בינישאריאל בנדור "מצבי חירום" ; (1995) 267, 263

  

סיון להסביר את מהותה, גדריה י"כבוד האדם" פנים רבות לו. קולמוסין רבים נשברו בנ

של המושג "כבוד האדם". ואף בית המשפט הנכבד עסק לא וומאפייניה של הזכות לכבוד 

חודית זו והעשיר בהלכותיו את דיני זכויות האדם בישראל בפרשנותו יאחת בזכות י

 לחוק היסוד. על כך, בהמשך.  4-ו 2הרחבה את סעיפים 

 

 הרשות של בחירתה עצםבמישור הלשוני מדובר במושג עמום ורחב. במישור החקיקתי, 

   היסוד חוק של בשמואת "כבוד האדם", יחד עם "חירות" האדם,  ללכלו המכוננת

 לה יש אשרעל -שני אלה לכאורה משמעותלכי  מלמדתא(, 1)סעיף  בחוק המטרה ובסעיף

זכות זכות בסעיף המיוחד לה.  ,שאר הזכויות הפרטיקולריות, שהתגדרו להן כלל נגיעה

, המיוחדים בכך שהם מתייחסים 4וסעיף  2סעיף  –בשני סעיפים נוספים  עודהכבוד נזכר 

בחייו,  פוגעיםמורה כי "אין  2סעיף  –לאותן זכויות אך מוסיפים זה על זה בטיב ההגנה 

זכאי מוסיף ומורה כי "כל אדם  4וא אדם". וסעיף בגופו, או בכבוד של אדם באשר ה

על חייו, על גופו ועל כבודו". שימוש מרובה זה באותו מושג, בדרכים שונות באותו  להגנה

הגנה על זכויות האדם, מעורר שאלות פרשניות  םחוק יסוד קצר, שכל מהותו ותוכנו ה

 ם. ללמד על כך שהמושג רב פנים ומורכב ועשוי רבדים שוני ועשוי
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ט פבית המשפט הנכבד עמד על פניו הרבים של "כבוד האדם" בפסיקתו הענפה. בית המש

לצד  ,והשפלה ביזוי לעבור שלא זכות הכוללת, קבע לא אחת כי הזכות עשויה ליבה

( 1, פ"ד ס"א)התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת 6427/02)ראו בג"ץ  מעטפות

משמעותה המובהקת ביותר  .(ינו של כב' הנשיא ברקלפסק ד 40-38(, פסקאות 2006) 619

קה שהכירה כי ההגנה על "כבוד האדם" ושל מורכבות זו באה לידי ביטוי בהלכה הפס

כוללת גם הגנה על זכויות יסוד אחרות שאינן מנויות במפורשות בחוק  4-ו 2בסעיפים 

לה התפתחו היסוד, אשר הבולטות בהן היא חופש הביטוי והזכות לשוויון. הלכות א

קובע, למשל בהתייחס לזכות לשוויון,  הנכבדוהשתכללו לאורך השנים תוך שבית המשפט 

מקיפה  היא איןד האדם", וההגנה החוקתית על השוויון  נסמכת על ההגנה על "כבמשכי 

 גםהפליה שיש בהם  שלאת אותם היבטים  אאת כל היבטי השוויון במובנו הרחב, אל

 52(, פסקה 4.6.13) עדאלה נ' ממשלת ישראל 7245/10בג"ץ ראו )משום פגיעה בכבוד 

 . לפסק דינה של כב' השופטת ארבל(

 

כי המושג  מספק לקביעה פרשני, יש בסיס כאמור והפסיקה החקיקה מן העולה לאור

יסוד: כבוד -בחוק המשמשיסוד: הממשלה אינו זהה למושג זה -"כבוד האדם" בחוק

יסוד: הממשלה -ות סמיכות הזמנים בחקיקתו של השני עם חוקהאדם וחירותו, למר

 (. דהיום)ד( 39)ד( בו זהה ללשון 50)אשר סעיף  1992בשנת  הקודם

 

אכן, יש לשאוף כי למושג זהה בחוקי יסוד שונים תהיה משמעות זהה. הפרשנות המוצעת 

-כליתיתתאינה מעמידה הרמוניה לשונית, אולם היא מבססת הרמוניה  אמנםעל ידינו 

ומעניקה משמעות הגיונית לכל אחד מהסעיפים  ,מהותית בפרשנות שני דברי החקיקה

 הנדונים.  

 

יסוד: הממשלה במתווה הפרשני -)ד( לחוק39מהי ליבת "כבוד האדם" הכלולה בסעיף  .61

 כשלעצמם מפורטים החוקתיים שרכיביה, לפרטיות בזכות לפגיעה יחסה ומה? שהצגנו

 כלל ועיקר.  ותפשוט ןאינ אלו שאלות? וחירותו האדם כבוד: ודיס בחוק

 

אולם המדינה סבורה כי נסיבות העתירה שלפנינו אינן מחייבות בירור ממצה של שאלה  .62

, על ההסמכהההסדר הכלול בתקנות  שלעמדת המשיבים, הטעם מן זאתחוקתית זו. 

לפגיעה בתחום הליבה של כבוד כלל וכלל אינו קרוב  האיזונים והבקרות שנכללו בו,

פוגעות בכבוד האדם, גם שלא  אינןסבורים כי תקנות ההסמכה  נומעשה אהאדם. ל

, שלא בליבת הזכות, הפגיעה בכבוד מסוימת כי יש פגיעה תאמרבליבת הזכות. ואף אם 

לבחון  ישכך שבזכות לפרטיות,  הפגיעהבהק וההסמכה היא באופן מ בתקנותהדומיננטית 

 12סעיף ב הקבועיםחוקתיים הים מבחנל בהתאם וזאתאת הפגיעה בהיבט זה דווקא, 

 יסוד: כבוד האדם וחירותו. -לחוק

  

 טענתנו זו.  נפרט
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של הזכות  החוקתיים רכיביהאת  במפורש מונהלחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו  7 סעיף .63

 לפרטיות המנויה בו, כדלקמן:

 

 כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.  )א("
 ות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.אין נכנסים לרש  )ב(
אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו,    )ג(

 בגופו או בכליו.
אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או   )ד(

 "ברשומותיו.
 

, במישור המושגי ובהתאם עשויהזכות לפרטיות  שלותה שנכון הוא, כי תחום התפר אמנם .64

נו, "כבוד ינסיבות מסוים, לחפוף את תחומה של הזכות לכבוד. כפי שהרא גם במערך לכך

האדם" משקף, בצד משמעויות פרטיקולריות, גם מהות עמוקה הנוגעת מושגית לכל 

זכויות האדם. זכות אדם במובנה החוקתי מספקת ליחיד מעטפת של הגנה מפני פעילות 

עלת רצונות, מחשבה ויכולת יקט, ישות אנושית בישלטונית ומחייבת הכרה בו כסוב

בחירה אשר מכוון את חייו ושולט בהם. החברה מחויבת לכבד את קיומו המובחן, 

הייחודי והמשמעותי של היחיד. רעיון זה משתקף בעצם ההכרה בקיומן של זכויות אדם, 

כגון חופש המצפון, חופש התנועה והפרטיות. ההגנה על הפרטיות למשל, מוסברת במישור 

בין היתר, בכך שהחברה מכבדת את זכותו של אדם לשלוט במידע אודותיו החוקתי, 

ולשמר מעטפת החוצצת בינו עצמו לבין הסובבים אותו, מעטפת המאפשרת לו להגדיר 

 חודיותו במובחן מכל אדם אחר זולתו. יאת עצמו ואת י

 

חשיפת  . כך,דנן במקרה קיימת אינה כזו ופגיעהאולם חפיפה כזאת קיימת במקרי קיצון, 

לעלות כדי ביזוי והשפלה ופגיעה בכבודו. בדומה,  עשויהמידע אישי מביך אודות אדם 

חיוב אדם להיות נתון למעקב מלא אחר מעשיו, או חדירה מתמדת ל"רשות היחיד" או 

אבד את מעטפת ההגנה האנושית ואת ילהביא לכך שהאדם  עלוליםל"צנעת חייו" 

 . בכבודו פגיעהנו, עד כדי האוטונומיה שלו לנהל את חייו כרצו

 

פוגעות בכבוד האדם, אינן המדינה היא כי תקנות ההסמכה  עמדתהכלל אל הפרט:  ומן .65

ואף פגיעתן בזכות לפרטיות, במישור המושגי, אינה מהסוג או מהחומרה שעולה כדי 

 רטיותלפ בזכות ההסדר פגיעת היא בענייננו הרלוונטית הפגיעהפגיעה בכבוד האדם. 

יסוד: -לחוק 12-ו 7, והיא ראויה להיבחן בהתאם לסעיפים באמצעות תקנות שעת חירום

 כבוד האדם וחירותו. 

 

 מסקנהההסמכה אינן פוגעות בכבוד האדם, אף לא בראי פגיעתן בזכות לפרטיות.  תקנות .66

המידע זו מבוססת גם על הנסיבות המיוחדות העוטפות את ההסדר החריג: החולה ש

; המטרה היא ממוקדת ומטרתו התהליך אודותאודותיו מועבר, נאסף ומעובד, מיודע 

מניעת הפצת מגיפה לשם הצלת חיים ממש; ההסדר מטיל  -וראויה באופן מובהק 

לומר כי בנסיבות  קשהבמידע.  השימושאותו ניתן להפיק, ועל  המידעמגבלות נוקשות על 

מבוזה  שוחיות בלתי נשלטת של מגיפה, החולה של מאבק לאומי משותף למניעת התפרצ

יום טרם אבחונו,  14 במהלךתנועתו  מסלולאו מושפל מעצם איסוף ועיבוד המידע אודות 
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 במידע נעשה בהן החמורותהמגבלות  תחתו, חיים להצלת נועד זה תהליך כאשרובפרט 

  .נפגע כבודושלטעון היה שניתן  כדיעד  - 'וכו מחיקתו, אליו הנגישות צמצום, שימוש

 

, כי התקנות הופכות 2141/20טענת העותרת בבג"ץ  את וכל מכל לדחות נבקשזה  בהקשר

פה אף הגדילה וטענה כי התקנות -את החולים ל"נושא למעקב ולחשודים", ובדיון בעל

סטיגמה שלילית לאדם שחלה לאחר  משקפתזו  טענה. "הופכות אותם ל"מצורעים

. 'מצורע' כעל חולה אדם על המבט מן מסתייגים ואנו יסבס כל לכך איןשנדבק בנגיף. 

מודע  להיותשלא  עשויו בנגיף חולה עם במגע שבא מי איתור היא המידע איסוף מטרת

לכך )והרי אם היה מודע, היה מחויב לדווח בעצמו על כניסה לבידוד בהתאם להנחיות(, 

 בסיכון הוא ולכן, בנגיף החול במחיצת בא כי, במישרין לו ורקוזאת על מנת להודיע לו, 

, תסמינים הופעת אחר לעקובו, מלא בבידוד לשהות, ולפיכך עליו אחרים ולהדביק לחלות

ועל מנת שיוכל לקבל טיפול רפואי תומך  בנגיף נוספים אנשים להדביק שלא מנת על

. אין כאן כל סימון אנשים כנושא למעקב, כחשודים או בהקדם האפשרי, אם ידרש לו

נתקף  שהוא מבליוצאת למעשה נגד צו הבידוד עצמו, , כטענת העותרת, היכמצורעים

, משפחתו בני יהיו שחלקם, המגעים באיתור ממשי עניין יש עצמו לחולהבעתירתה. 

 .בטובתם רוצה שהוא להניח מקום שיש, וחבריו לעבודה עמיתיו

מונח "חקירה יוער, בהמשך לדברים שנאמרו בדיון, כי אף שהשפה הרפואית נוקטת בעוד 

אפידמיולוגית" ו"חשוד כחולה", אין מקום לבלבל בין מונחים אלה עם מונחים מהעולם 

 אין בהם כדי להטיל דופי באיש. .המשפטי הפלילי

 של הפרוגנוזה את לשפר עשויה קלה המחלה בעוד מתאים תומך טיפול מתן כי מודגש

, אודות מקדם ההתפשטות של דמיתהמק בתגובה רולאמנפנה גם  זה לענייןו, חולה

 מיהמחלה, והצורך החיוני לצמצם במהירות האפשרית את המשך הפצת הנגיף על ידי 

  . לתגובה המקדמית מטעם המשיבים( 16)ראו סעיף  לו שנחשפו

 

מתייחס רק לליבה  39, היא כי המושג "כבוד האדם" בסעיף לעיל כאמורעמדת המדינה,  .67

 כאמור, נפגעה לא וזו, וחירותו יסוד: כבוד האדם-של הזכות לכבוד כמשמעותה בחוק

דומה למושג זה  39מזאת, גם לשיטת מי שסבור ש"כבוד האדם" בסעיף  יתרה. לעיל

הביקורת השיפוטית החוקתית על ש הריהאדם במלוא היקפו,  יסוד: כבוד-שבחוק

כה באותה והכר הדומיננטיתבחן לפי טיב הפגיעה יחקיקה הפוגעת בזכות יסוד צריכה לה

 חקיקה. 

 

 ומפורטאת מאפייניה השונים של הזכות לפרטיות בסעיף ארוך  מונההיסוד -חוק, כאמור

בחינת פרטיות היא בחינת פגיעה , דרך המלך לבלפיכךהמחזיק ארבעה סעיפי משנה. 

, ולא 12 סעיף בצירוףהיסוד, -לחוק 7סעיף של הזכות לפי  החוקתיים ברכיביה הפגיעה

 פגיעה ב"כבוד האדם" כמושג רחב וכללי.  האו בבחינה של  4או  2בסעיפים 

 

ניתן אף לטעון, כי כבודו של כל אדם באשר הוא, מגולם ביכולתו ונכונותו להגן על 

מהנסיון הקרוב על עצמו, לפעול באופן אלטרואיסטי ולתרום להגנת הזולת. משפחתו ו
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ידוע כי תחושתם של חולים שהדביקו את הסובבים אותם, קשה מנשוא, וככל שניתן 

יש בכך תרומה  –לצמצם זאת, או לכל הפחות לסייע באיתור מוקדם של הנדבקים 

לתחושת הערך, ולבריאות משמעותית לא רק לבריאותו הגופנית של הציבור, אלא גם 

 הנפשית של החולים.

 משלימה והתייחסות עדכנית מצב תמונת

 

ההתייחסות לשאלות העקרוניות המתעוררות בדיוננו, נבקש להציג לבית המשפט  אחר .68

 תקנות יישוםהנכבד תמונת מצב עדכנית באשר להיקף התפשטות נגיף הקורונה, 

 להאטת התפשטות הנגיף.  הננקטים הנוספים עיםאמצל באשר אף ועדכון, ההסמכה

 

הנתונים שמפרסם ארגון הבריאות העולמי,  לפי כיהיקף התפשטות הנגיף נעדכן,  לענין .69

 בלמעלה מקרים בהם אובחן נגיף הקורונה 294,110 ישנם 22:00 בשעה 22.3.20נכון ליום 

. לפי נתוני משרד שהחלימו מקרים 95,828-ו, מוות מקרי 12,944, מתוכם מדינות 180-מ

שנדבקו בנגיף,  אנשים 1,238 הבוקרבשעות  23.3.20נכון ליום  בישראל אובחנוהבריאות, 

מן  החלימו מהם 37-ו בינוני במצב 34במצב קשה,  מהם 24אחד מהם הלך לעולמו, 

 .  המחלה

 

 ,עומד לצו בידוד ביתעדכני של השוהים בבידוד בהתאם מספרם ה כי, ונעדכן נוסיף כן .70

למדווח למשרד הבריאות לפי צו הבידוד.  בהתאם, אנשים 74,498על  ,23.3.20ליום נכון 

, אולם איש 118,002המספר הכולל של אנשים ששהו בבידוד למן ראשית הצו עומד על 

  . נדרשו להםימי הבידוד  14חלקם כבר השלימו את 

 

, וקיבולת הבדיקה של בדיקות ביום 2,000-בימים האחרונים מבוצעות למעלה מ .71

 .האירוע מתחילת 20 פי כמעט גדל בדיקות המבצעות המעבדותמספר . גדלההמעבדות 

 כי לומר ניתן ולאועד קשישים, פג -ילודעוד כי אובחנו חולים בכל טווחי הגיל, מ צויןי

 הגילאים קבוצת. לבודדהיה  ניתן אותה, מסוימת כלוסייהאו בקרב רק מתפרצת המחלה

עשרות מקרים  כבר נםשוי, 49-ל 20 גיל בין היאבישראל בה מספר החולים הגבוה ביותר 

 .חיילים בקרב גם

  

ועד עתה, וכי  18.3.20 יום למן יושמו התקנותליישום תקנות ההסמכה נעדכן, כי  אשר .72

 אלהבריאות )בהתאמה(  ומשרדשירות הביטחון הכללי  והעביר 20.3.20-ו 19.3.20 מיםבי

אודות יישום התקנות, בהתאם לחובתם להעביר דיווח  יםדיווח לממשלה המשפטי היועץ

לתקנות ההסמכה. נציין, כי בהוראות היישום נקבע שתדירות  10כזה לפי הוראת סעיף 

לנוהל משרד הבריאות  12.2)ראו סעיף  וכך אכן נעשה הדיווח תהא אחת לשלושה ימים

לתגובה המקדמית מטעם המשיבים; נוהל  6/משליישום התקנות, אשר צורף כנספח 

 שהתקיים החסוי הדיון במהלך הנכבד המשפט לבית והוצג, שירות הביטחון הכללי מסווג

 (. בעתירות

 



28 
 

 
 

ת, פורסמו תקנות , במוצאי השב21.3.20ביום  כי, נעדכן לציבור הניתנותלהנחיות  אשר .73

 משךל בתוקף יעמדו והן 22.3.20 ביום תחילתן אשר, "בהמצ 1/משפעילות, נספח  הגבלת

 ככלללתקנות אלה,  בהתאם ., אלא אם תחליט הממשלה על שינוי מוקדם יותרימים 7

 ;ממנה וחזרה לעבודה הגעה, למעט הקבוע השהייה מקום או המגורים ממקום לצאת אין

קבלת שירות  ;יםחיוני שירותים קבלתו, חיוניים ומוצרים תרופות, במזון הצטיידות

פעילות ספורטיבית לא מאורגנת משפטי; הגעה לכנסת;  הליךתרומת דם; הפגנה;  רפואי;

 בקרבת קצר לזמן מקום באותו הגרים אנשים של או יחידנית יציאהאנשים;  שנישל עד 

 לטבילה ויציאה תפילה, הלוויה, חתונה זה ובכלל, דתי טקס; יציאה להמגורים מקום

; וכן ורך סיוע לאדם אחר בשל גילו, בעיה רפואית או כל קושי אחר; יציאה לצבמקווה

כן נקבעו כללי התנהגות בדבר שמירת מרחק במרחב הציבורי, נסיעה  .צורך חיוני אחר

נקבעו הגבלות לענין פעילות מסחר,  עודמשותפת ברכב פרטי, קבלת שירות משלוחים. 

 ,ת בתי אוכל, מקומות למכירת מזוןבצדה, תוך החרג עונשיתבילוי ופנאי, בצירוף הוראה 

 בתי מרקחת ועוד. 

 

"ב. המצ 2/מש, נספח העובדים מספר הגבלת תקנות 3.2022.יום אור לפורסמו  כן .74

מספר העובדים במקום העבודה, אשר  הגבלת בדבר הוראות ונקבע אלה תקנות במסגרת

 ההגבלות, הוא מועד תום חופשת חג הפסח. תכלית 16.4.20ועד ליום  22.3.20יחולו מיום 

להגדיר עבודה בהיקף שיאפשר לשמור על תפקוד המדינה והמשק ולהעמיד שירותים היא 

חיוניים לטובת הציבור, מחד גיסא, ולשמור על בריאות העובדים והציבור, מאידך גיסא. 

 םיעבודה, עסק רשימת מקומות וובצד, העובדים ממצבת 30%-ל הגבלה הוא הכלל

, העובדים מן 100% עדבשיעור גדול יותר,  יפעלוומפעלים במגזר הציבורי והעסקי, אשר 

 . לענין בהתאם

 

 האפידמיולוגיות הבדיקות ביצוע את לייתר כדי בו אין, לעיל האמור אף על, כי יודגש .75

נכנסו התקנות שפי  עלגם : ראשית, שלהלן מהסיבות, הכללי הביטחון שירות בסיוע

, בהתאם כך. והרמטי כלליבסגר  יםמצוי אינם ישראל תושבי – (22.3.20אתמול ) לתוקפן

לתקנות ימשיכו לעבוד כל עובדי משרד הבריאות, אגודת מגן דוד אדום, בתי החולים, 

קופות החולים, מרפאות, מכונים רפואיים ובתי מרקחת; תאגיד השידור הישראלי וכל 

שירותי תקשורת, הבנקים וגורמים נוספים במגזר הפיננסי ובשוק הגופים המעניקים 

ההון; הגופים המפעילים את משק החשמל, הגז והמים; מכלול שירותי התקשורת; 

גורמים העוסקים בייצור, אריזה, הובלה ושיווק של מוצרי מזון; גורמים העוסקים 

יות המקומיות; דת במכס; חקלאות; תחבורה; נמלים; מערך הסיעוד; פינוי אשפה ברשו

 וקבורה ועוד. 

 

 90%והמטה לביטחון לאומי,  הסוהר בתי ירותש עובדי ממצבת 95% לעבוד ימשיכו כן

 85%מעובדי שירות התעסוקה,  90%ממצבת עובדי הרשות הארצית לכבאות והצלה, 

מעובדי משרד העבודה, הרווחה והשירותים  75%מעובדי המוסד לביטוח לאומי, 

 50%מעובדי משרד הביטחון, משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים,  60%החברתיים, 
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מעובדי המשרד לביטחון פנים, תעשייה ביטחונית ועוד. כל יתר משרדי הממשלה, חברות 

 ממצבת עובדיהם.  30%ממשלתיות, רשויות מקומיות ומועצות דתיות יעבדו בהיקף של 

 

 הנחיות אינן, העובדים מספר הגבלת תקנות בצירוף, פעילות הגבלת תקנותכי  יובהר .76

. , וכוללות למשל חריג בדבר צורך חיוני אחרחלקית תנועה הגבלת אם כי, כללי סגר בדבר

ייבחן הצורך בשינוי נקודת האיזון  שיוטל סגר ככלשמסרו המשיבים בדיון,  כפי

מספר גבוה של  ה, אולם כל עוד יהיוהוראותיו למרכיביו בהתאםהננקטים  באמצעים

פידמיולוגיות בכלים הצורך בביצוע חקירות אעל כנו שאר י, יחולים חדשים מדי יום

אחד ואחד מהחולים  לכלאמצעית  ובלתיחדשניים, שאינם ביצוע חקירה פרטנית אישית 

 המשאבים מבחינת הן, ישים בהינתן היקף החולים החדשים-כלי בלתי –החדשים 

 . אורך זה שתהליך הזמןמשך  מבחינת הןלכך  הנחוצים

 

 החולים במספרי, פרטנית יולוגיתאפידמ חקירה לבצע אחרת דרך כל כיום איןנדגיש כי 

לאור חיוניותן הרבה של החקירות ש, ומכאן יום בכל הנוספים החדשים

המוסדר מנוס מהזדקקות לכלי  איןהאפידמיולוגיות לשם התמודדות עם המגפה, 

 .בתקנות ההסמכה

 

 המורה הכלל בצד, התקנות הוראותממכלול  כעולהלהגבלת התנועה הנוכחית, הרי  אשר .77

, כך תוךמתירות ההנחיות יציאה מן הבית לצרכים רבים שפורטו לעיל. ב בבתים להישאר

, עבודה מקום כלבהעובדים  ממצבת 30% – לעבודתם עובדים אלפי עשרותהותרה יציאת 

, 100%בשיעור גדול יותר ועד  והעסקי הציבורי במגזר עבודה מקומות של ארוכה בשורהו

רות, על מנת לאפשר המשך תפקוד של המשק, מחד גיסא, והגנה על בהתאם לחיוניות השי

   בריאות העובדים והציבור מאידך גיסא. 

 

 נבקש, 19.3.20זה ובהמשך להערות בית המשפט הנכבד בדיון שהתקיים ביום  בהקשר .78

 אמצעים הם במגפה הטיפול במסגרת המדינה נוקטתשהאמצעים  יכלעמוד על כך 

 מענה שלם לתת. אין בכוחו של אף אחד מן האמצעים הננקטים ולא חלופיים ,משלימים

, לרבות תקנות יחד שכולם ,משלימים אמצעיםבמדובר  –המידתיות  בהיבט, ולכן לבדו

 .הציבור ובריאות החיים על שמירה שלהחיונית  התכלית להשגתמכוונים  ההסמכה,

 . נסביר

 

המגע  וצמצום ריחוקמכלול הציבור  בקרביוצרות  העבודהו הפעילותהגבלת  תקנות .79

 עובדים אלפי עשרות תיציא מאפשרות הןשכן  ,די בהן שאין להבין ראוי אולם, החברתי

 כפי שפורט לעיל. ,שהותרו ואחרים חיוניים צרכים שורתל או עבודתם לצורך מבתיהם

דמיולוגית היא צופה אלה הנחיות החלות מכאן ולהבא, בעוד שחקירה אפי –על כן  יתר

לאחור. כמו כן, הנחיות אלה אינן מונעות מגע בין בני המשפחה ובמקומות אליהם מותר 

 הבידוד אמצעי מצטרף אלה להנחיותלהגיע, אף שההנחיה היא למעט בקרבה ככל שניתן. 

 הגיע או מאומתבמגע עם חולה  היהשבין מי  שהוא מגע כל, המכוון למנוע האישי בבית

לבין כל אדם אחר, לרבות בני משפחתו, על מנת למנוע  ,כחולה אובחן או לארץ מחוץ
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מקבוצה זו היא אמצעי מרכזי בצמצום התפשטות המחלה,  כלילהדבקה. מניעת המגע 

אולם לכך נדרש, מטבע הדברים, אמצעי שיאפשר זיהוי המקרים החייבים בבידוד 

 .   האפשרי ובהקדם, כאמור

 

נוכח הקיבולת  ראשיתהן אינן אמצעי שדי בו,  אף נגיףב םהחולי לאיתור בדיקות עריכת

הפקת  וקצב המעבדותבפרט בשל קיבולת  ,זה אמצעי להפעיל המערכתהמוגבלת של 

 לכך. הגדל בהתמדה אולם מוגבל באמצעים העומדים לרשות המדינה, תהבדיקו תוצאות

 יוםביקה בבד שליליתתשובה  קבלת עצם כי והיא, נוספת חשובהמגבלה  להוסיף יש

אישור סופי לבריאותו של מי שנחשף לחולה או חזר מחו"ל, כיוון  מהווהאינו  מסוים

טרם הגיעה לרמה המאפשרת אבחון ודאי, דהיינו, העובדה  פובגו נגיףהשיתכן שרמת 

שלא תתקבל  אין פירושה –שבדיקה ביום מסויים במהלך תקופת הדגירה יצאה שלילית 

. לכך יש להוסיף שאדם הבאים בימים תנוספ הבדיקבתו נבדק או לגביתשובה חיובית 

ל שירבו החולים כך יגדל מספר החשיפות כעשוי להיחשף לחולים מספר פעמים, וכ

 להיחשף ולמחרת, אדם עשוי להימצא שלילי בבדיקה, ומכאן שהפוטנציאלי לאחרים

מעשי לבדוק את  שלא ניתן באופן הוא, מובןאך  .חולה עם מגע עקב נגיףב דבקיולה שנית

  .לבידוד ולהכניסם ייםבינת ונדבקשעל בסיס יומי, על מנת לאתר את כל מי  ורכל הציב

 

 ואפשרויות אפשריים תרחישים העת כל בוחנים הבריאות במשרד המקצוע גורמייצוין, ש .80

בסיס  החלטות על בסיס המידע העדכני המצוי בידיהם, על ומקבלים, שונות התמודדות

 אחרים במקומות הנעשה סמך על, הציבור ובריאות אפידמיולוגיה בתחום המדעי הידע

 רעיון כלביום.  פעמים מספר ואף, יום מדי המתעדכנים מדעיים פרסומים פי ועל, בעולם

 אף להחמיץ ולא הפוכה בלתי אבן להותיר שלא מנת על, נבדקת אפשרות וכל נבחן

 .לשיפור אפשרות

 

שמשרד הבריאות והממשלה בוחנים כל העת גם דרכים אחרות, אולם כל יש לציין  עוד

התפשטות  עם וזאת בד בבד –הדרכים שנבחנו עד כה מצריכות זמן לפתח ולהטמיע אותן 

 . המגפה

 

העלה משרד הבריאות יישומון )אפליקציה( ששמו  (22.3.20בהקשר זה יצוין, כי אתמול ) .81

שומר את מיקומיו של  ןיישומוה ., להתקנה באופן וולונטריהרחב, ונועד לציבור "המגן"

, ומצליב אותם עם נתוני משרד במכשיר התקנתובעל מכשיר הטלפון החל ממועד 

, אותם היישומון מוריד משרתי מסלול תנועתם של חולים מאומתים הבריאות אודות

על המכשיר, המשתמש, תן היישומון מידע לבונ –ראשית . משרד הבריאות אל המכשיר

שבוצעה לו חקירה  אם מסלול תנועתו חפף את מסלוליו ומיקומיו של חולה

לבחור  כחולה,  אובחןשהתקין אותו ויכל שאדם אפידמיולוגית. שנית, היישומון מאפשר ל

, כפי אבחוןהשמההתקנה ועד להעביר למשרד הבריאות את מסלול תנועתו בתקופה  האם

 . , ולסייע בכך לחקירה האפידמיולוגית שיש לבצע בעניינושנשמר ביישומון
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מידת יעילותו תוכל להיבחן מטבע היישומון, כך ש כאמור, רק אתמול הוחל בהפעלת

הדברים רק בחלוף פרק זמן מסוים, ובכפוף לכמות המשתמשים שיבחרו להתקינו על 

הסיוע ת קבלההכרח לאת  בהר כי יישומון זה אינו מחליףיומכשיר הטלפון שלהם. 

של  דול דיוגטרם הותקן על ידי מספר  לפיכךוהיותו חדש ב, הן טחון הכלליימשירות הב

בבחירת המשתמש האם וגם  ליישומון ם ההתחברותעצלגם  וולונטרי,היותו בוהן אנשים, 

אך לא ניתן לבצע חקירה אפידמיולוגית למשרד הבריאות.  את נתוני מיקומו שלוהעביר ל

חולים מדי  150-, וודאי לא במציאות שבה ישנם כבהסתמך על רצונם של החולים ורק

יוכל הוא להשלים את ן יישומוע שיצטבר בהמידהיקף יאפשר זאת, עד כמה שעם  . יום

 החיווי למשתמש. ז את לזרו טחון הכלליהכלי שמעמיד שירות הבי

 

  היישומון.  מתוךציין כי שירות הביטחון הכללי אינו מקבל מידע נ מען הסר ספקל

 

 חזרה לתקנות ההסמכה

 

ות תקנות ההסמכה לאיתור האנשים שבאו אלה, האמצעי שמעמיד לאמצעים בהמשך .82

 חובת בדבר ליידעמנת  עלונחוץ בפני עצמו. הוא נחוץ  משלים אמצעי הואבמגע עם חולה 

 התנועה הגבלת תחת גם ,יום בכל הנעים אנשיםהאלפי  עשרותמבין  אלהאת  בידודה

פעילים המ עובדיםבגם  כיוםבמגע עם חולה. המדובר  ובאו לפני שהוחלו, וגם ,הנוכחיות

 בבתי, המשפט בבתישירותים חיוניים בינם לבין עצמם ובינם לבין הנזקקים להם, 

בתחבורה  ,מזון לממכר חנויותב, הממשלה במשרדי, תקחהמר בבתי, ובמרפאות החולים

 . כך לשם מביתם ויוצאים אלה לשירותים הנזקקים באנשים וגם, ועודועוד 

 

 האפידמילוגי, התחקור לכדי מאות חולים וליםהח במספרי הגידול נוכחונדגיש, כי  נשוב

 לערוך היכולת מבחינת הן, עוד מעשי אינועל ידי גורם אנושי, אחד אחד,  הנעשה, הפרטני

 מסלולים מאות אחר לעקוב הציבור של יכולתו מבחינת הן, רבים לחולים אישי תחקור

 וזאת, ימים 14 משך ועברו חלפו בהם מהמיקומים באחד נוכחותו את ולאתר חולים של

 למסלול באשר הנחקר בזיכרון התלות נוכח, זה בכלי ממילא המובנים לחסרונות נוסף

 יזכור לו שגם העובדה גם כמו, שלו הפעולה שיתוף ומידת ימים 14 משך עבר בו המפורט

 משךעל ו מקום כלב שהה עמם האנשים על להצביע בידו אין, במפורט המסלול את

 . השהייה במחיצתם

 

 הבית מן היוצאיםהאנשים  אלפי עשרותגם בקרב  בקההד למנוע מנת ועל, אלה בנסיבות .83

וקל וחומר בתקופה של שבועיים לאחור  והעבודה הפעילות הגבלות תקנות תחת גם

 בידודמנת לאתר את החייבים ב על ההסמכה בתקנות השימוש נדרש, מהפעלתן

את  לצמצם בכךו, משפחתם ניבמניעת מגע  תלרבו, אדם מכל יום 14 למשך ולהרחיקם

 לכל או, התנועה הגבלות בימי הבית מן שיוצאים במי שמדובר ככל. גפההתפשטות המ

 על, בבידוד כחייבים בזיהויים רב טעם יש, לכן קודם בנגיף חולה במחיצת שהו הפחות

 לתת, ולא יהיו בכל מגע, לרבות ובפרט עם בני ביתם מהבית לצאת יוסיפו שלא מנת

     משפחתם.  ידביקו את בני שלא מנת ועל, לו להיזקק או חיוני שירות
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אלא משלים  ,התנועה הגבלת לאמצעי חלופי אינו בידודב החייבים איכון, האמור לאור

    לו.

 

המשיבים , אינה מבוטלת בפרטיות וחמור שפגיעת באמצעי שמדובר לכך ערים המשיבים .84

 שירות הביטחון הכללי בהקשר הנדון אינה דבר של מהבמודעים לכך שהסתייעות אף 

, ואולם לעמדת יונים בנושא כפי שתואר לעילהיתה נקודת המוצא של הדזו בכך. 

המשיבים, על יסוד כל הבדיקות שנעשו מסקנת הדיונים בנושא היתה כי מדובר באמצעי 

 וחיוני הכרחי לעמדת המשיבים, מדובר באמצעיאולם חיים.  תחיוני והכרחי להצל

יוכל במדינת ישראל ש, אשר לא נמצא גורם אחר כמשמעו פשוטו, ובריאות חיים להצלת

 .  מידתיותו, עולה המסקנה בדבר שנקבעו לו גדרותהו סייגיםחיוניותו לצד הנוכח  .ולבצע

 

 –ככל האפשר  מוקדם נקיטתו לאי. במשבר טיפולב וחיוני הכרחי אמצעיב מדובר, ראשית .85

 ההסבר מן. ההתפשטות מהלך נוכחבמגפה,  בטיפול ביותר חמורה תוצאה להיות עלולה

הן לענין מבחן הקשר הרציונלי לתכלית, הן  האמצעי מידתיות תעלה זה בהקשר שנביא

זכות ב שיגרוםלהצלת חיים ובריאות לבין הפגיעה  יביאלענין היחס בין התועלת ש

 לפרטיות.  

 

בהאטת קצב  הצורךמשרד הבריאות בדבר  עמדת הדגשוההתגובה המקדמית  במסגרת 

 – כי התפשטות הנגיף היא מעריכית ,ונבהיר נשובההדבקה, המכונה "השטחת העקומה". 

 הם עשויים שנייםשהדביק  בהנחהויותר מאדם נוסף אחד,  דביקלה עלולכל אדם 

 8) אחד כל נוספים שניים ידביקו והארבעה, (נדבקים 4) אחד כלים נוספ םישני להדביק

 הנגיף את המפיצים הנדבקיםשמספר  וככל ..(,256, 128, 64, 32 ,16)  הלאה וכן( נדבקים

בהתנהלות  .במספר הנדבקים ענק לקפיצות מביאהוהקבועה  הפשוטה המכפלה -גדל 

 אם. ביותר מהיר יהא ההדבקה צבק, ללא בידוד וריחוק חברתי ,רגילה של האוכלוסייה

ואח"כ בעשרות בודדות של חולים,  ,אחדים בחולים מדוברבימים הראשונים של המגפה 

 המטרה. המספרים לאלפי נדבקים, ומשם למאות אלפי נדבקים יצמחו רבה במהירות

במספר  הגידול קצב את להפחית יאה ,הבידוד ושל לחולים הנחשפים איתורהעיקרית של 

  החולים.

 

שתי חלופות בהן אותו  יוןהד לצורך נניחההדבקה.  קצבעניינו ב המשבר ניהול לב, כאמור

בחלופה אחת יידבקו הם בקצב מרבי, ובחלופה שניה בקצב  –אנשים יידבק בנגיף  מספר

על אף שמדובר  ,מוות בסכנת יותר רבים תעמיד ספק ללאהראשונה  חלופהה איטי.

 מספרקיבולת מערכת הבריאות מבחינת  תגבלמ נוכחוזאת , זהה נדבקיםבמספר 

והעדר האפשרות לתת לכל החולים כולם טיפול  ,הנשמה ומכשירי אשפוז מיטות, רופאים

מספק, שיכול לסייע בסיכויי ההחלמה )בהיעדר טיפול(. קצב איטי אף  תומך רפואי

, גיףשל הנ מהירקצב ההדבקה ה ,בהתאם. יאפשר יותר הזדמנות לפיתוח תרופה או חיסון

ולמותם של  הבריאות מערכת לקריסת יביאככל שהאוכלוסייה תוסיף להתנהל כרגיל, 

 . בריאות משאבי המצריכים אחרים מצביםו אחרות ממחלות והן מהנגיף הן, חולים רבים
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 מוקדבהתאם לעמדת גורמי המקצוע של משרד הבריאות, , המגפה של זה מהלכה רקע על 

 בתחילת כבר ההדבקה את להאט שתכליתם אמצעים נקיטתב הוא בה הטיפול

, הגם האפשר ככל מוקדם בשלבו בעוצמהלנקוט את האמצעים  יש. ההתפשטות

. מצבה חומרתלולא פרופורציונליים  דרסטייםכנדמים  הםהתפשטות המגפה  שבראשית

 הפעלת מתחייבת, כי עלהמ כאמורהבנה מלאה של האופן והקצב בו מתקדמת מגפה 

עדיין  פתמשתק האינ המצב חומרתש אף, התפשטותה בתחילת כברכלים דרסטיים 

קצב התפשטות המחלה מחייב  להאטתשל האמצעים  כוחם מיצויבנתוני מספרי החולים. 

, שאז בנתונים תשתקף המצב שחומרת ךלכ להמתין אבל, האפשר ככל מוקדם םהפעלת

 ייחלש ההתפשטותאולם כוחם להאט את קצב  מהפעלתםיהיה מנוס  לאש יסכימו הכל

, כל אמצעי עולמיתבמגיפה  כשמדובר  .טיפולה בראשית מופעלים היו לו כוחם לעומת

 לא מספיק. –מדי, ואחריה  חמור –שננקט נראה לפניה 

 

 להפנות לענין זה לסרטון קצר, המסביר וממחיש את האמור באופן בהיר:  נבקש 

https://youtu.be/fgBla7RepXU  
 

 לפניבישראל,  ההמגפ התפשטות של הראשונים בימים הרי, בענייננו הנתונים אל במבט .86

 על בהמשךו, בכל יום בודדים על החדשיםמספר הנדבקים  עמד, בלבדכשלושה שבועות 

, ביום חולים 150-כ על המספרים עומדים כבר בימים האחרונים, והנה. בודדות עשרות

 אמצעים מכלוללנקוט במהירות  פעלו ביםהמשי. ביום חדשים חולים 100-כ על כן ולפני

, כאמורוכן אמצעים לאיתור החייבים בבידוד  חברתי וריחוק בידוד דוגמת משמעותיים

 באמצעים וכעת פרטני בתחקור תחילהאותם בהתאם להתפתחות הדברים.  עדכןלו

האמצעים הללו  של תכליתם .ההסמכה תקנותנדרשות בין היתר  שעבורם ,דיגיטליים

 הנגיף את הנושאים לאנשים בריאים אנשים בין המגע את האפשר ככל צםלצמהיא 

ולמנוע גידול מספר  המחלה התפשטות קצב את להאט ובכך, עדיין לכך מודעים ואינם

שעלול  דבר, במהירות -רבים  אלפים לכדי החוליםלכדי מאות אלפים ומספר  הנדבקים

 להם להעמיד היכולת אי עקב מהם רבים של מותםלו ,הבריאות מערכת תקריסל להביא

, אחרים ממצבים רבים של מותם וכן, מחלתם בימי, נשימתי, תומך טיפול ולו, טיפול

 .  או לקבלו אליו להגיע יוכלו שלא אך, טיפול להם יש שגרה שבימי

  

 הליםנובפגיעת תקנות ההסמכה בזכות לפרטיות, נקבעו בהן  נוכח כי, נשוב ונזכיר, שנית .87

מידתיות  לענין משמעות לכך ואף, גובשו ליישומן מרכיבים המגדרים את הפגיעהש

 . "מבחן הפגיעה הפחותה" ההסדר, ובפרט

 

סיון העבר ילב למועד כינוסה של הכנסת ולנ בשיםיום,  14-, תוקף התקנות הוגבל לכך

ן כאמור לעיל, לכשתוקם ועדת החוץ והביטחוביחס למועדי הקמת הועדות בכנסת חדשה. 

החלטת  ועדת המשנה שלה, לאישורבהקדם , בכוונת הממשלה להביא 23-בכנסת ה

( לחוק שירות הביטחון הכללי, המעגנת את ההסדר 6)ב()7ממשלה עדכנית לפי סעיף 

 . הקבוע כיום בתקנות ההסמכה

 

https://youtu.be/fgBla7RepXU
https://youtu.be/fgBla7RepXU
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איסופו,  אופןשייעשה בו,  השימוש עלכן פירטנו את המגבלות על תוכן המידע שייאסף, 

ציינו, כי  עודבו.  לעיין מוסמכים שיהיו התפקידים בעלי צמצום, מחיקתו ובתח, שמירתו

שירות הביטחון הכללי ומשרד הבריאות חויבו בחובת דיווח ליועץ המשפטי לממשלה 

מידי שלושה ימים אודות יישום התקנות, וכי בכוונת היועץ המשפטי לממשלה לקיים 

 הגופים שני מסרו אכן ימיםבתום שלושה  –פיקוח הדוק ביותר בעניין זה. כאמור לעיל 

 קיוםוגורמים בכירים בשני הגופים אמונים על  ,לממשלה המשפטי ליועץ בכתב דיווח

 . ועל הדיווחים ,התהליך על ויומיומיהדוק  פיקוח

 

 בזכות ההסמכה בתקנות שנקבע האמצעי בפגיעת ראש מקלים אינם המשיבים: ודוק

, כי יצוין. כאמור, בזכות הפגיעה לגידור מרכיבים . מטעם זה נקבעו בהסדרלפרטיות

 של והביטחון החוץ וועדתל המשפטי הייעוץ מהערות כמה בתקנות הוטמעו כך בתוך

לטיוטת החלטת הממשלה שהועברה אליה יום לפני הנחתה לדיון בוועדה. כך  כנסתה

 שיאסוף הטכנולוגי המידע כיבנוסח עוד יותר ממה שהוסכם מלכתחילה, הובהר , למשל

פרטי המידע אשר יעביר  פירוט נקבעו, מידע "תוכני"לא יכלול  הכללי הביטחון שירות

למשרד הבריאות בהתאם  השירותפרטי המידע שיעביר  וכןמשרד הבריאות לשירות, 

יום, בהתאם  14, כי האיכון יתייחס לפרק זמן של התקנות בנוסח גדרהו כןלתקנות. 

  לפרק הזמן של דגירת המחלה. 

 

לתכלית ראויה שהוצגה בהרחבה  הותקנוים היא כי התקנות המשיב עמדתהאמור,  לאור .88

בדרישת המידתיות. לכך נבקש  עומדותבתגובה המקדמית, ואין חולק לגביה, והן אף 

להוסיף, כי הגם שחשש התקדים מובן, ראוי לחדד, כי לפנינו אירוע חריג ביותר, אשר יש 

שורת אמצעים חריגים כפי  תבנקיט הצורךלקוות כי לא ישוב כמותו, ולפיכך לא ישוב אף 

 שננקטה לפתרון המשבר הנוכחי.  

 

 סיכום

 

בית המשפט הנכבד  מתבקש, ובתגובה המקדמית מטעם המשיבים לעיל האמור כל לאור .89

  .לדחות את העתירות

 

, קיצדס' סיגל פרופנתמכות בתצהירה של  הבריאות למשרדבתגובה זו הנוגעות  העובדות .90

  ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. 

 

 "ז באדר תש"פכ   היום,

 2020במרץ  23  

 

 וש שמואלי ש

 סגנית מנהל מחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה

 מןלדראובן אי                          

 סגן בכיר במחלקת הבג"צים              

 בפרקליטות המדינה

 



 

 3מש/

 

 נוהל משרד הבריאות בנוסחו העדכני
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במאמץ הלאומי לצמצום הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע תקנות שעת חירום )נוהל ליישום 

 1תיקון מס'  -  2020-התש"ףהתפשטות נגיף הקורונה החדש(, 

 

 רקע .1

האפשרות לקבל ניתנה בתקנות שעת חירום כחלק מהמאבק בהתפשטות נגיף הקורונה,  .1.1
מם  סיוע משירות הביטחון הכללי בביצוע חקירה אפידמיולוגית, בהתחקות אחר מיקו

ום  14ה בת באיתור מי שהיו איתם במגע בתקופשל אנשים שזוהו כחולים מאומתים ו י
הרלוונטית לאיתור מגעים על מנת למנוע מהם להדביק  תקופהה)לפני אבחונם כחולים 

ן יכולים לפתח מחלהא ועדיי הנוכחית על מנת חרים  (. צעד זה נחוץ והכרחי בעת 
ב והמשמעותי ביותר  :לצמצם, ככל הניתן, את התפשטות המחלה האמצעי החשו

ואלו אשר באו  דוד האנשים החולים במחלה  הנגיף הוא בי להתמודדות עם התפשטות 
 איתם במגע.  

( היא היעילה ביותר social distancingאסטרטגיה זו של יצירת ריחוק חברתי ) .1.2
ר של היסטוריית התנועה והמגעים של אדם  חולה,  למניעת הדבקה במחלה. איתור מהי
ן לפיתוח המחלה  ואיתור האנשים עימם היה במגע קרוב מספיק ולכן הם בסיכו

ר  היאמטרת איתורם  ולהעברת הנגיף לאנשים נוספים, הוא אמצעי חיוני ודחוף. למסו
על כך, ככל שניתן, על מנת שיכנסו לבידוד בהקדם האפשרי.להם הודעה   אישית 

על  ממשי איוםהמצב בו מצויה כיום מדינת ישראל, מהווה  .1.3 על שלום תושביה. שמירה 
ליכולת להמשיך ולקיים פעילות משקית, בטחונית  ישיר  בריאות התושבים, קשור קשר 

גורמי בטחון  וישפיעוממשלתית תקינה,  על  רות גם  י לפוישי גיעה ממשית בחוסן הכלכל
י לבטחון הלאומי של המדינה,  יש אינטרס ממלכתי חיונ  , והבטחוני של המדינה. לכן
בצמצום התפרצות המחלה ובמניעת התפשטות הנגיף, או האטת התפשטותו, ככל 

 . , בכל הכלים העומדים לרשות המדינהשניתן, ובמהירות

חירום תקנות  17.3.2020ביום ופורסמו לשם כך הותקנו  .1.4 ון שעת  )הסמכת שירות הביטח
 2020-הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, התש"ף

נועדו לאפשר לשירות הביטחון הכללי לסייע ש(, 782, התש"ף, עמ' 8393ק"ת )פורסם 
למשרד הבריאות בביצוע מהיר של חקירות אפידמיולוגיות במספרים גדולים, 

 במהירות רבה.
 

 הגדרות .2
כמשמעם בתקנות שעת  – וכל מונח אחר שלא הוגדר להלן חולה, הנגיף, המחלה, השירות

 חירום )נספח א'(.
 ;משרד הבריאות – מב"ר

ב עם חולה – ים/מגע , לפי ממצאי חקירה אפידמיולוגית אדם או אנשים שבא/ו במגע קרו
לפי המידע  שבוצעה בסיוע השירות או בכל דרך אחרת. הגדרה זו עשויה להשתנות מעת לעת 

גי שיצטבר  ;, בהתאם לקביעת ראש שירותי בריאות הציבור או סגנוהרפואי והאפידמיולו
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הזיהוי של מידע; – התממה  אנונימיזציה, תהליך להפחתת רמת 
)הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע תקנות שעת חירום  -תקש"ח / תקנות שעת חירום 

 .2020-ומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, התש"ףבמאמץ הלא
 

 כללי - אופן הפעולה .3

המידע אודות חולים מגיע למשרד הבריאות מגורמי הטיפול המבצעים בדיקות בבתי  .3.1
 החולים, במעבדות, במרפאות, במד"א וכיו"ב. 

בשגרה, ביחס לחולה במחלות מידבקות החייבות בהודעה אינדיבידואלית לפי פקודת  .3.2
בריאות העם, מתבצעת חקירה אפידמיולוגית שמטרתה לאתר את מסלול החולה ואת 
ים  הנגיף וכיו"ב, או עלול  / האנשים שנחשפו אליו ועלולים לפיכך להיות נשאי המחלה 

לל לחלות בה, כדי לנקוט באמצעים למ ניעת התפשטות המחלה, בהתאם למאפייני מחו
ני ף, לנוכח מאפיי התפשטותו, חקירה אפידמיולוגית  המחלה הידועים. ביחס לנגי

ד, ולכן יש צורך בשימוש באמצעים אחרים לאיתור  פרטנית כמקובל איננה אפשרית עו
 המגעים, ובכלל זה העברת מידע לבדיקת השירות.

די ביחס למקרים פרטניים החלטה על העברת מידע לבדיקה בשירות, .3.3 על י , תתקבל 
ת גורם בכיר במשרד הבריאות, כמוגדר בתקנות: ה מנהל הכללי, ראש שירותי בריאו

 .ההציבור או סגנ
 

 שיתבקשהסיוע  .4

אך ורק לביצוע לפי התקש"ח השירות מבקש לקבל סיוע י )להלן מב"ר( משרד הבריאות .4.1
 : הבאות פעולותהשלוש 

ן 14איתור מסלול של חולה  .4.1.1  ;יום אחורה מהאבחו

ו בקירבה ומשך זמן חשיפה  .4.1.2 הקליניות לפי ההנחיות לחולה איתור מגעים שהי
   העדכניות של מב"ר שימסרו לשירות הביטחון הכללי.

זיהוי מקור ידועים חולים חולה מול האיתור מקור החשיפה האפשרי של  .4.1.3 לשם 
 ;ההדבקה

 כל מטרה אחרת.בנושא זה ללא יתבקש סיוע השירות  .4.2
 

 :שימסר לשירותהמידע  .5

 : , ככל שהוא מצוי במב"רלשירות המידע שימסר ממב"ר .5.1

 מספר סידורי של החולה  (א)

 פרטי ומשפחה שם  (ב)

/ מאפיינים מזהים אחרים )דרכון ומדינת דרכון תמספר מזהה: מספר  (ג) עודת זהות  
ן ת"ז(  וכיו"ב, למי שאי

 סלולרי טלפון מספר (ד)

 תאריך האבחון  (ה)

ן 14התאריך בו חל  (ו)  יום לפני מועד האבחו
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 יהיה רקויעביר בקשה כזו  ,קשה ממב"ר לשירותיקבל החלטה על העברת בהגורם ש .5.2
 : המנהל הכללי, ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו.אחד מאלה

עם להלן כמפורט מאובטחת ממוחשבת במערכת, שניתן ככל, תועבר הבקשה .5.3 , או מט
 .הסגנהכללי, ראש שירותי בריאות הציבור או  המנהל

חולה עליו התבקש מידע  ביחס .5.4 ( SMS)"ר לאותו מספר טלפון מסרון מבישלח  –לכל 
ו מידע תהעבר על אותו יםמיידעהאו הודעה אחרת,   חקירה להשלמת אודותי

ב'. אפידמיולוגית   באופן המפורט בנספח 

 

 קבלבקש ויתהמידע שית .6

 :במב"ר מהשירות המידע שמבוקש לקבל חזרה .6.1

 : עצמו לגבי החולה .6.1.1

ל  (א) י שיום אחורה מהאבחון  14מסלו וזמנ  (היה)מיקומים 

 ת"ז( שם, , , שעהמקום)  מוכריםחולים לאפשרית קירבה גאוגרפית  (ב)

 :)אנשים נחשפו לחולה( לגבי מגעים .6.1.2

 שם מלא (א)

 מס' ת"ז (ב)

ן (ג)  טלפו

 תאריך לידה (ד)

 ., שעהנקודות המגע: מקום, תאריך (ה)

כטווח של שעה עגולה בתוכה נכללת רק ימסר לחולה ולמגעים אך ומידע על השעה  .6.2
 .נספח ב'המסרון ב נוסחבהתאם לאמור בהשעה שנמסרה, 

 

 אופן העברת המידע .7

ככל שניתן מב"ר, באופן מאובטח, ומהשירות לידי ממב"ר לשירות והמידע יועבר  .7.1
 , ת  מערכת ממוחשבת של משרד הבריאות באמצעותבאופן ממוחשב ואוטומטי הייעודי

ן זה,  יי ו לענ טי  באישור ממונה אבטחת מידע של מב"רשהגדרותיה יהי והיועץ המשפ
., למב"ר  ולאחר התייעצות עם שירות הביטחון הכללי

ראש שירותי בריאות להרשאת גישה למערכת הממוחשבת תינתן אך ורק למנכ"ל,  .7.2
 .הסגנולהציבור 

לצורך טכני  מומחהלבלבד, תינתן הרשאה גם במידת הצורך על אף האמור לעיל, ו .7.3
גישת המומחה תוגבל לרכיבי המערכת  , לאחר אישור היועמ"ש.תתפעול המערכ

מידע ה של או מחיק ההתממ ,הצפנהההכרחיים לצורך הטיפול בה ותחזוקתה, ולצורך 
ן, שיש צורך   להתמים או למחוק.להצפי

מיוחדת לשמירת הרשאה על התחייבויות כל מקבל בטרם מתן הרשאת גישה יחתום  .7.4
 .טחון הכלליבנוסח שיקבע שירות הבי לתקש"ח 6סודיות, בהתאם לסעיף 
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 השימוש במידע .8

), ישלח על בסיס המידע שיתקבל .8.1 ן  או הודעה ( SMSלכל אחד מהמגעים שאותרו מסרו
 באופן המפורט בנספח ב'.אחרת 

ע  .8.2 בשום מקרה לא ימסרו למגעים או לחולים פרטים אודות מקור המידע ממנו הגי
 המידע.

ים מידע מזהה אודות  אחר או לחולהמב"ר לא ימסור למגעים  .8.3 החולה, למעט במקר
באישור המנכ"ל או  -אם לא ניתן להשיג את הסכמתו  ,חריגים ובהסכמת החולה, או

ן זה. נציגו לעניי  ראש שירותי בריאות הציבור או סגנה, ויועמ"ש מב"ר או 

ינו מהשירות, נוסף רשאי מב"ר לבקש מידע  –אם יסתבר כי אחד מהמגעים חולה  .8.4 בעני
'(יום  14)מסלול  כחולההפעם   . אחורה וכו

מב"ר יהיה רשאי להשתמש במידע לצורך ביצוע חקירות אפידמיולוגיות בלבד, ולשם  .8.5
הנגיף וקבלת החלטות על אמצעים לצמצום ולהקלת  הבנת מהלך התפשטותו של 
ונימיזציה )התממה( ברמה  המחלה. שימוש זה במידע יבוצע ככל שניתן במידע שעבר אנ

הנקובה בתקנות.ו ,המירבית האפשרית בנסיבות העניין בתוך התקופה   הכל רק 

ת  -* 5400במוקד המידע של משרד הבריאות  .8.6 רשימ מספר מצומצם של מוקדנים יקבלו 
בור מקבלי המסרונים אימות אמיתות בלבד, טלפונים ומספרי זהות  כדי לאפשר לצי

 ההודעה שקיבלו. 
 

 פרסום לציבור .9

ון לשלוח מסרונים ישיר .9.1 ות למגעים, ויסביר באתר מב"ר יפרסם לציבור שהוא מתכו
בל  המשרד ובאמצעי המדיה השונים בהם הוא משתמש, מה צריך לעשות אדם שקי

 מסרון כזה.

כן לרופאי .9.2 מי  מב"ר יתן הנחיות למוקדנים במוקד קול הבריאות ו המחוזות ול
א שעוסקים בחקירות האפידמיולוגיות, כ יצד להשיב לשאלות בנושא המסרונים ובנוש

 ן הכללי, בכלל.סיוע שירות הביטחו

 

 שמירת המידע ומחיקתו .10

כל מידע שהתקבל ולכל גורם שהוא יות המדינה לכל רשות אחרת מרשולא יעביר  מב"ר .10.1
  הביטחון הכללי מכוח התקש"ח.משירות 

 האמור לעיל: למרות .10.2

)בנוסף  בכללותושימוש במידע לצורך אזהרת הציבור "ר לעשות למב מותר .10.2.1
ני חשש מפ( אחרת בדרך מסויים אדם אזהרת או, מסויים לאדם למסרון

משרד  של, וזאת לרבות באמצעות הזנתו במערכת טכנולוגית להדבקות במחלה
 לכלול, ובכלל זה: נוספים ומגעים חולים באיתורהבריאות שנועדה לסייע 

 לציבור המתפרסם במידע חשיפה אירעה בהם ציבוריים מקומות של מיקומים
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, והכל אחרת דיגיטלית ובמדיה המשרד באתר המופיעה המיקומים ובמפת
 .לצורך אזהרת הציבור

בפרסום אזהרה לציבור תהיה הקפדה יתרה על צמצום פרטים העשויים להביא  .10.2.2
 .לזיהוי החולהבאופן ישיר 

החייבים של  מב"רברשימת  מותר למב"ר להכליל אדם שנמצא כחולה וכמגע .10.2.3
יש נגישות אליה לצרכי של ,בבידוד  אכיפה. פיקוח ומשטרת ישראל 

בתום תקופת תוקפן של לפי התקש"ח המידע שהועבר מהשירות מב"ר ימחק את  .10.3
ר  60לשמור את המידע למשך התקש"ח, אך מותר למב"ר  נוספים לצורך תחקי ימים 

תחקיר יבוצע, ככל שניתן, במידע שעבר  פנימי של הפעולות שביצע משרד הבריאות.
 התממה. 

 

  בהסכמה של מכשיר טלפוןפיזי איסוף  .11

חריגים, לאחר שמוצו יתר האמצעים, רשאי מב"ר לבקש את הסכמת החולה  במקרים  .11.1
לחומר מחשב  באמצעות חדירה לשם השלמת הבדיקה למסור את מכשיר הטלפון שלו 

ר  . כל זאתעל ידי השירות לשם קבלת נתוני המיקום של החולה, לצורך אזהרת הציבו
 .או אדם מסויים

ר  רשאי, אם החולה הסכים מב"רעובד במקרה זה,  .11.2 לכך, לקבל מהחולה את מכשי
 .מפתח הצפנהאו ה סיסמלרבות שלו למכשיר,  גישהההרשאת הטלפון שלו ואת 

ישלף אך ורק מידע על נתוני המיקום .11.3 ולא  מהמכשיר  ים ב יבוצע עיוןשל החולה,  תכנ
   )כגון תמונות, מיילים ומסרונים(.

 

 קבלת הסכמה לנטילת מכשיר .11.4

, יוסבר לפני מתן ההסכמה ל .11.4.1 לו משמעות החדירה, על חולה, בלשון המובנת 
ללא פרטים  ,המידעשיובהר לו המידע אליו תבוצע, וכן תכליתה והיקף 

ר,  ,מזהים זכותו להתנות את פרסום המידע ועל יפורסם לשם אזהרת הציבו
)הכללי או אדם מסויים(  ובלבד שישנה דרך סבירה אחרת להזהיר את הציבור

 יחס למקומות בהם שהה.ב

, ההורה או אפוטרופוס שמונה לוקטין תתבקש הסכמת שהוא חולה ביחס ל .11.4.2
לו ואם  והכל  –שנים, נדרשת גם הסכמת הקטין  14היה החולה קטין שמלאו 

ר.  לאחר מתן הסבר כאמו

הוא אדם שמונה לו אפוטרופוס לפי חוק הכשרות ידוע למב"ר ששחולה ביחס ל .11.4.3
ערך ידוע למב"ר שחולה ש, וביחס לאפוטרופסוהמשפטית, תתבקש הסכמת 

לפי חוק הכשרות המשפטית  ו נכנס לתוקף, שייפוי כוח מתמשך  והוא אינ
ר.יופה כוחו, תתבקש הסכמת מ -מסוגל להבין בדבר   לאחר מתן הסברים כאמו

הנתונים ממכשיר תינתן בכתבההסכמה מתן ההסבר יתועד, ו .11.4.4  .לביצוע שליפת 
 בהיעדר הסכמה לא תתבצע שליפת מידע מהמכשיר.
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וטיהור המכשיר .11.5  ניקוי 

איסוף מכשיר של חולה מחייב ביצוע טיהור של המכשיר כדי למנוע הדבקה  .11.5.1
 של הבודק בוירוס. 

ן טיהור  .11.5.2 במעמד קבלת המכשיר, והוא יועבר באריזה מוגנת יבוצע ראשו
 נהליו.לשירות הביטחון הכללי, שיבצע בו טיהור נוסף לפי 

ר  .11.5.3 ישיב למב"ר את המכשי  .בהקדם האפשרישירות הביטחון הכללי 

 בהקדם האפשרי לאחר שקיבל אותו חזרה. לחולהאת המכשיר  מב"ר ישיב .11.5.4
 

 בקרה ודיווח .12

בקרה על המידע שנאסף ומתקבל לפי  .12.1 היועץ המשפטי של מב"ר או מי מטעמו יבצע 
ולפי נוהל זה, ועל כך שהוא משמש אך ורק  לתכליות הקבועות בתקש"ח התקש"ח 

 ובנוהל.

ליועמ"ש לממשלה .12.2  .ימים לשלושהימסר אחת  לתקש"ח 10לפי סעיף  דיווח 
 

 
 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 

עו"ד    אורי שוורץ, 
 היועץ   המשפטי

 
 :העתקים

 ח"כ הרב יעקב ליצמן שר הבריאות
 מר משה בר סימן טוב, המנהל הכללי
 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל

 פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור
ב  מר מוריס דורפמן, ראש חטיבת רגולציה, בריאות דיגיטלית ומחשו

 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור
ב  גב' רונה קייזר, ראש אגף המחשו

 גב' אסתי שלי, ראש אגף בריאות דיגיטלית
 גב' איילת גרינבאום, ראש אגף שירות

 י דהן, מנהלת מוקד קול הבריאותגב' שנ
, כאן עו"ד   טליה אגמון
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 הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי)תקנות שעת חירום 
 2020-, התש"ף(לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש

 
 , מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה: 1יסוד: הממשלה-לחוק 39בתוקף סמכותה לפי סעיף 

  -בתקנות שעת חירום אלה   .1 הגדרות

או מי שרופא קבע שהוא חולה  nCoV -חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל –"חולה"   
במחלה או שקבע כי יש חשד שהוא חולה בה בהתאם להנחיות משרד הבריאות גם אם 

 טרם התקבל ממצא מעבדתי כאמור;

 המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש;  -"מחלה"  

 ;(Novel Coronavirus 2019-nCov) -"נגיף הקורונה החדש"   

המנהל הכללי של משרד הבריאות, ראש שירותי בריאות  –"נציג משרד הבריאות"   
 הציבור או סגנו;

 שירות הביטחון הכללי; –"השירות"   

הסמכת שירות 
 הביטחון הכללי

 

אפידמיולוגית לצמצום ולמניעת התפשטות לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירה  .2
נגיף הקורונה החדש, יוסמך השירות  לקבל, לאסוף ולעבד מידע טכנולוגי לשם ביצוע 

הימים שלפני אבחונו של חולה, שמטרתה זיהוי נתוני  14בדיקה,  בנוגע לתקופה של 
 הסיוע(;פעולות  -מיקום ונתיב תנועת החולה, וזיהוי אנשים שבאו במגע קרוב עמו )להלן

 כן מוסמך השירות להעביר מידע למשרד הבריאות, כמפורט בתקנות שעת חירום אלה;
למעט תוכן שיחה כמשמעותו בחוק  –לעניין תקנות שעת חירום אלה, "מידע טכנולוגי" 

 .19792 –האזנת סתר, התשל"ט 

סוגי המידע ותנאי 
 השימוש

בו, לרבות אופן איסוף המידע, )א( סוגי המידע הטכנולוגי ותנאים נוספים לשימוש  .3
יעודי שמירתו, העברתו למשרד הבריאות ומחיקתו יוסדרו  על ידי השירות, בנוהל י

 שיאשר היועץ המשפטי לממשלה.

ב( השירות יעשה שימוש במידע הטכנולוגי ובתוצריו רק לתכלית האמורה בתקנות שעת )  
 .חירום אלה, ובתום תקופת תוקפן המידע  ימחק את המידע 

)ג( רשויות המדינה לא יעשו שימוש במידע האמור או בחלק ממנו לכל תכלית אחרת מזו   
 , ובכלל זה הליך משפטי או חקירתי.2שבתקנה 

 –, דינו 2)ד( עובד ציבור העושה שימוש במידע הטכנולוגי שלא לתכלית האמורה בתקנה   
 מאסר שלוש שנים.

ה מטעם נציג משרד הבריאות לראש אגף בשירות; ייתבצעו על פי פניפעולות הסיוע  .4 ה לבקשת סיועיפני
ה תכלול את שם החולה, תעודת הזהות שלו, מספר הטלפון שלו או חלק ממידע יהפני
 זה. 

 מענה לבקשת
 הסיוע      

מענה לפניית נציג משרד הבריאות, המבוסס על תוצרי פעולות הסיוע, יועבר מהשירות  .5
ויכלול רק את פרטי המידע הדרושים למשרד הבריאות,  על אודות  לנציג משרד הבריאות

)א(; לא יועבר כל 3האנשים שבאו עם חולה במגע קרוב, כפי שייקבעו בנוהל לפי תקנה 
 מידע עודף. 

                                                        
 .158ס"ח התשס"א, עמ'  1
 .118ס"ח התשל"ט, עמ'  2
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נוהל משרד 
 הבריאות

משרד הבריאות יקבע בנוהל ייעודי, שיאשר היועץ המשפטי לממשלה, הוראות לעניין  .6
ן השימוש במידע, החזקתו ומחיקתו, לרבות קביעת מספר מצומצם בקשת הסיוע, אופ

של בעלי תפקידים בעלי התאמה ביטחונית כמשמעותה בחוק שירות הביטחון הכללי, 
המוסמכים לעיין במידע, שיחויבו לחתום על טופס שבו תובהר להם  ,20023-התשס"ב

 ירום אלה.המשמעות הפלילית של שימוש במידע בניגוד להוראות תקנות שעת ח

הגבלות לשימוש 
 במידע

)ג(, משרד הבריאות לא יעביר לרשות מרשויות המדינה 3)א( מבלי לגרוע מהאמור בתקנה  .7
כל מידע שהתקבל מהשירות בהתאם לתקנות שעת חירום אלה; על אף האמור, אין בכך 
כדי למנוע ממשרד הבריאות שימוש במידע לצורך אזהרת הציבור או אדם מסוים מפני 

שם אדם ברשימת החייבים בבידוד  חשש להדבקות במחלה, או  למנוע הכללת
 שלמשטרת ישראל יש נגישות אליה לצרכי אכיפה. 

)ב( המידע שהועבר מהשירות לפי תקנות שעת חירום אלה, יימחק בידי משרד הבריאות   
בתום תקופת תוקפן של התקנות, ואולם משרד הבריאות רשאי לשמור את המידע 

וקפן של התקנות לצורך תחקיר פנימי ימים נוספים מסיום תקופת ת 60כאמור למשך 
 של הפעולות שביצע משרד הבריאות.

)א( השירות לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה על הפרת חובת בידוד לפי צו בריאות העם  . 8 סייגים
, ואין 20204-)נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף

כדי להסמיך את השירות לסייע בפעילות פיקוח  אלהבאמור בתקנות שעת חירום 
 ואכיפה כאמור. 

)ב( השירות יעסוק אך ורק בפעולות סיוע והעברת מידע למשרד הבריאות כמפורט   
בתקנות שעת חירום אלה, ולא יעמוד בקשר ישיר כלשהו עם חולה או עם אנשים שבאו 

 עמו במגע קרוב כאמור.

 אין בתקנות אלה, כדי לגרוע מאחריותו או מסמכותו של כל גוף אחר, על פי כל דין.  .9 שמירת דינים

משרד הבריאות והשירות ידווחו ליועץ המשפטי לממשלה במועד שייקבע בנוהל לפי  .10 דיווח
 , לפי העניין, בין היתר על אלה: 6)א( או 3תקנה

 מספר החולים שלגביהם נאסף מידע טכנולוגי; (1)   

 האנשים שאיתר השירות עקב הימצאותם במגע קרוב עם חולה;מספר  (2)   

 .6-)ב( ו3סטטוס מחיקת המידע לפי תקנות  (3)   

 יום.  14תוקפן של תקנות אלה למשך  .11 תוקף

 
 ( 2020במרס  17) התש"ףכ"א באדר 

 (3-5984)חמ 
 בנימין נתניהו                        

 ראש הממשלה
 

  

                                                        
 .179ס"ח התשס"ב, עמ'  3
 .762ועמ'  516ק"ת התש"ף, עמ'  4
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 נספח ב'

 ונוסחי המסרונים –מסרון ואימות קבלת מסרון תהליך שליחת 

 :תהליךמבנה ה .1
 בשני מקרים: ,על ידי המשרד שלוש פעמים ביום מסרוןשליחת  .1.1

 -ומידע עליהם מועבר לבדיקה אפידמיולוגית באמצעים טכנולוגיים שאובחנו כחולים  לתושבים .1.1.1
 .על כךהודעה 

 . לבידוד להיכנס נמצאו כמגעים וחייביםש לתושבים .1.1.2
 .שפותבים נמסרויש לבחון קישור להודעות בשפות כדי לאפשר  השני מסרוןבתוך ה .1.2
 מסרוןבאופן עצמאי אוטומטי. ב ,מול טלפון ייעודי מסרוןבצע אימות של קבלת היוכלו ל תושביםה .1.3

 .יפורסם המספר הייעודי
קבלת חיווי מהמשרד  <- העברת הנייד ממנו בוצעה השיחה למשרד -  web serviceהאימות יבוצע ע"י  .1.4

מסירת תשובה לאזרח בהתאם לתשובה שהתקבלה < – ניםמסרו והאם הנייד נכלל במאגר אליו נשלח
 .מהמשרד

 :מהמוקד לאזרח או שיופעל חייגןאנושית תבוצע שיחה יוצאת אלה בשלושה מקרים  .1.5
 .65מעל גיל  תושבים .1.5.1
 .אליהם נכשלה מסרוןה תששליח תושבים .1.5.2

עובדים קבועים  30ים יהיו בצוות ייעודי שיכלול עד נמסרוכל הפניות שרלוונטיות לנושא אימות קבלת  .1.6
 וינוהל על ידי מנהלת צוות נפרדת.  ,וותיקים במוקד

תחת נושא ותת נושא ייעודי. יש לוודא שיש שיבוץ של  CRM-תתועד במערכת הבמוקד כל שיחה בנושא  .1.7
 ם.מספיק נציגים לאורך כל שעות היו

לטובת בקרת איכות ובחינת אפקטיביות  מסרוןיבוצע היזון חוזר של כל הניידים שפנו לאימות ה .1.8
 .באמצעות העלאת קובץ לכספת של כל מי שהתקשר למוקד בסוף כל יום

 :מסרוןתהליך שליחת  .2
 17:00 -, ו13:00ובשעה  9:00שלוש פעמים  ביום בשעה  מסרוןשליחת  .2.1
לחייגן / מוקד קול הבריאות לטובת שיחה יוצאת באמצעות קישור ים שלא נשלחו יעברו נמסרוכל ה .2.2

 .ייעודי לקובץ
 

 נוסחי המסרונים: .3
 נוסח מסרון לחולה מאומת: .3.1

 
 ]שם פרטי[ שלום,

 אפידמיולוגית חקירה בקורונה, מבוצעת בהתאם לתוצאות הבדיקה לפיה חלית
 באמצעיםלצורך השלמת הבדיקה משתמשים . אליך שנחשפו אנשים לאתר כדי

חירום. המידע ישמש את משרד הבריאות רק  שעת תקנות לפי טכנולוגיים,
 למטרה זו וימחק בתום הצורך. 

  go.gov.il/corona :בקישור מידע
 6822334-08לאימות ניתן לחייג 

 בברכה
 שירותי בריאות הציבור

 

http://go.gov.il/corona
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 נוסח מסרון למגעים שאותרו: .3.2
 

 ]שם פרטי[ שלום
בין ]==:==[ ל ]==:==[ לפי חקירה אפידמיולוגית היית בתאריך ]==/==/==[ 

עליך להיכנס מייד לבידוד בית עד ]==/==/==[ להגנה חובה ליד חולה קורונה. 
 . , ולהירשם באתרעל קרוביך והציבור

  .101 -למד"א  יש לפנותאם יש לך חום, שיעול וכו' 
 go.gov.il/corona מידע  נוסף בקישור

 08-6822334לאימות חייג 
 המידע ישמש רק למטרה זו וימחק בתום הצורך.

 בברכה
  שירותי בריאות הציבור

 
 ים:מסרונתהליך אימות  .4

. הוא יונחה להתקשר מהמכשיר אליו הגיע יתקשר למספר הטלפון הייעודי שאותו יקבל בהודעה תושב .4.1
 המסרון:

הוא נמצא במאגר הטלפונים הוא יקבל את ההודעה: שלום, הגעת למשרד הבריאות לטלפון אם  .4.1.1
 על ידי משרד הבריאות, עליך לפעול בהתאם להנחיות בהודעה מסרוןזה נשלחה הודעת 

הוא לא נמצא במאגר הוא יקבל את ההודעה הבאה: שלום, הגעת למשרד הבריאות, לטלפון אם  .4.1.2
 .על ידי משרד הבריאות מסרוןת זה לא נשלחה הודע

 בסוף כל יום תעבור הודעה לכספת ובה הפרטים של כל המספרים שהתקשרו לטלפון הייעודי  .4.2
 .תבוצע בקרת איכות על הקובץ ובדיקת אפקטיביות שליחת הודעות .4.3

 
 :זיופים )"פייק"(תהליך איתור  .5

והעברת נתונים באופן רציף לטובת טיפול באמצעות כספת ייעודית  ,פייקמסרוני יבוצע ניטור של  .5.1
 שתוגדר לנושא

 ולא נמצא במאגר יש לתעד את הפרטים הבאים: מסרוןעבור כל מי שפנה למוקד וטוען שקיבל  .5.2
 )לפי המסרון(ההודעה הגיעה המספר שממנו  .5.2.1
 )מספרר הטלפון של התושב(המספר שקיבל את ההודעה  .5.2.2

 .ויעבור למשטרה 'פייק'כל דיווחי ה אחת ליום יופק דוח של .5.3
 .לפי הנושא בדיקהיעבור ל –בהיקפים גבוהים )עשרות רבות(  'פייק' .5.4

 
 בקרה משפטית .6

יעביר המחשוב למשנה ליועמ"ש מידע על כמות המידע שנמסר  14:00אחת לשלושה ימים עד השעה  .6.1
 שיעור / מספר הריג'קטים.לשירות וכמות המידע שהחזר, ועל כמות המסרונים שנשלחו, משני הסוגים, ו

לדיווח יצורף גם מידע על תקלות מיוחדות שאירעו ודרך הטיפול בהן, כולל נושא פייק ו'ערעורים' של  .6.2
 מקבלי המסרונים.

 
 

  

http://go.gov.il/corona
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 טבלת שינויים

תיקון 

 מס'

 השינויים תאריך

 שינויים בנוסח המסרונים ובמנגנון והאימות. 25/3/2020 1

 למגעיםהוספת טווח שעה עגולה במסרון 

 

******************************** 



 

 

 

 

 

 4מש/

 

החלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 2109/20בבג"ץ  19.3.20

 

 
  



בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  2109/20

בג"ץ  2135/20

בג"ץ  2141/20

כבוד הנשיאה א' חיות לפני:
כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר

כבוד השופט נ' סולברג

עו"ד שחר בן מאיר 

האגודה לזכויות האזרח בישראל

1. עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט 
הערבי בישראל

2. הרשימה המשותפת 

העותר בבג"ץ 2109/20:

העותרת בבג"ץ 2135/20:

העותרים בבג"ץ 2141/20:

נ  ג  ד

1. ראש הממשלה המשיבים בבג"ץ 2109/20:
2. ממשלת ישראל

3. שירות הביטחון הכללי
4. משטרת ישראל
5. משרד הבריאות

6. היועץ המשפטי לממשלה
7. הרשות להגנת הפרטיות משרד המשפטים

8. הכנסת
9. חה"כ גבי אשכנזי  

1. ראש הממשלה
2. הממשלה

3. שירות הביטחון הכללי 
4. משטרת ישראל
5. משרד הבריאות

1. ראש הממשלה
2. שירות הביטחון הכללי

3. משטרת ישראל
4. משרד הבריאות 

המשיבים בבג"ץ 2135/20:

המשיבים בבג"ץ 2141/20:

עתירות למתן צו על תנאי וצו ביניים



כ"ג באדר התש"ף        (19.3.2020) תאריך הישיבה:

בעצמו 

עו"ד דן יקיר; עו"ד גיל גן-מור

עו"ד חסן ג'בארין 

עו"ד ראובן אידלמן; עו"ד שוש שמואלי 

עו"ד אביטל סומפולינסקי 

העותר בבג"ץ 2109/20:

בשם העותרת 
בבג"ץ 2135/20:

בשם העותרים 
בבג"ץ 2141/20:

בשם המשיבים 7-1
בבג"ץ 2109/20

המשיבים בבג"ץ 2135/20
והמשיבים בבג"ץ 2141/20:

בשם המשיבים 8-9 
בבג"ץ 2109/20:

החלטה

שלוש העתירות שבכותרת מופנות כנגד החלטת הממשלה להתקין שני קבצי  .1

תקנות שעת חירום:  (1) התקנת תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי 

לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (להלן: 

תקנות השב"כ); (2) התקנת תקנות שעת חירום (נתוני מיקום), התש"ף-2020 (להלן: 

תקנות המשטרה). התקנות מאפשרות איסוף, עיבוד ושימוש ב"מידע טכנולוגי" של חולים 

בנגיף הקורונה החדש (להלן: הנגיף), וזאת במטרה להילחם בהתפרצות מגפת הקורונה. 

בדיון שהתקיים בעתירה היום - 19.3.2020 - הועלו סוגיות משפטיות כבדות  .2

משקל הנוגעות, בין היתר, להעדר קיומו של פיקוח פרלמנטרי על הליך התקנת התקנות 

ועל אופן יישומן, וכן שאלות חוקתיות הדורשות עיון. 

העתירות בבג"ץ 2135/20 ובבג"ץ 2141/20 הוגשו בסמוך לשעה שבה נתבקשו  .3

המשיבים למסור את תגובתם לעתירה בבג"ץ 2109/20 שהוגשה יום קודם לכן. משכך 

לא היה סיפק בידי המשיבים לגבש טרם הדיון בעתירות את תגובתם בכתב לטענות 

שהועלו בשתי עתירות אלה. המשיבים ביקשו כי נאפשר להם להגיש השלמת טיעון 

בהקשר זה ובשל דחיפות העניין אנו מורים כי זו תוגש עד יום א', בשעה 17:00. בהשלמת 

הטיעון המעדכנת יתייחסו המשיבים לשאלות העקרוניות הבאות: 

2



(א) האם ההכרזה על מצב חירום לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה, נוגעת גם 

למצבי חירום שאינם נובעים מסיבות ביטחוניות?  

(ב) האם מתוקף סעיף 7(ב)(6) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 ניתן 

להקנות לשירות הביטחון הכללי סמכויות לפעול בתחום שאינו נוגע לביטחון 

המדינה?

האם סעיף 39(ד) לחוק יסוד: הממשלה אשר קובע כי "אין בכוחן של תקנות שעת  (ג)

חירום [...] להתיר פגיעה בכבוד האדם" מטיל מגבלה מוחלטת על הפגיעה בזכות 

לכבוד האדם או שמא פגיעה זו כפופה לתנאים הקבועים בסעיף 12 לחוק יסוד: 

כבוד האדם וחירותו?

בשלב זה אנו עושים צו ביניים המורה כי: .4

באשר לתקנות השב"כ – ככל שעד יום שלישי, 24.3.2020, בשעה 12:00  א.

לא תוקמנה על-ידי הכנסת הוועדות הרלוונטיות כדי לאפשר פיקוח 

פרלמנטרי על תקנות אלה, לא ניתן יהיה לעשות כל שימוש בסמכויות 

המוקנות על פיהן מאותו מועד ועד החלטה אחרת. 

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן (א) לעיל, תקנות השב"כ יופעלו בשלב  ב.

זה אך ורק לצורך איתור מי ששהו בסביבת חולים עם ממצא מעבדתי חיובי 

ל-nCoV, ובהתאם להנחיות המסווגות שהוצגו בפנינו, בהסכמת 

העותרים, במעמד צד אחד ואשר אושרו על ידי היועץ המשפטי לממשלה. 

ככל שתתקבל החלטה בדבר הטלת סגר כללי לפני יום שלישי, 24.3.2020,  ג.

ניתן יהיה אז לשוב ולבחון את הצורך בהפעלת הסמכויות על פי תקנות 

השב"כ ואת התאמת צו הביניים למצב דברים זה.  

בשלב זה ועד החלטה אחרת, אין לעשות שימוש בסמכויות המוקנות  ד.

מכוח תקנות המשטרה. בהקשר זה יצוין כי במהלך הדיון שהתקיים בפנינו 

הודיעו המשיבים כי בשלב זה טרם הושלמה קביעת הנוהל הנזכר בסעיף 

4(א2) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), 

התשס"ח-2007 (להלן: חוק נתוני תקשורת) אשר הוסף לחוק זה על פי 

תקנות המשטרה וכי כתוצאה מכך תקנות אלה ממילא טרם הופעלו.  כמו 
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כן, הוברר כי בשלב זה אין כוונה לעשות שימוש בסמכות המוקנית 

למשטרה מכוח תקנות אלה בסעיף 4(א1)(1)(א) לחוק נתוני תקשורת. 

בהיאסף החומר הנזכר בפיסקה 3 לעיל, נחליט בדבר המשך הטיפול בעתירות,  .5

במכלול.

ניתנה היום, כ"ג באדר התש"ף (19.3.2020). 

ש ו פ ט המשנה לנשיאה  ה נ ש י א ה

_________________________
   V09.docx_20021090   דז
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נוהל המשטרה העדכני ליישום תקנות 

 נתוני מיקום
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 נהלים משותפים

החקירות והמודיעין ואגף  נוהל משותף לאגף 
 המבצעים

 פרק: 
 סמכויות אכיפה

 פרק:-תת
 פיקוח

 מספר:
01.03.01 

     

 שם:   26/03/2020  תאריך פרסום:

חבי בידוד בשל חשיפה אפשרית  לנגיף פיקוח על 
 הוראת שעה-הקורונה

  25/03/2020  תאריך תחילה:

  08/04/2020    תאריך ביטול:

  1 :נוסח

 

 כללי: .א

,  המסדירות את 2020-, נכנסו לתוקפן תקנות שעת חירום )נתוני מיקום(, התש"ף16.03.20בתאריך  .1

התקש"ח הלאומי למניעת התפשטות נגיף הקורונה )להלן: "סמכות משטרת ישראל לסייע במאמץ 

 ימים מפרסומן. 14פורסם תיקון לתקנות. תוקפן של התקנות  25.3.20"(. ביום נתוני מיקום

במסגרת הסמכות רשאית המשטרה לקבל נתוני מיקום לצורך פיקוח על מחויבי בידוד בשל חשיפה  .2

 אפשרית לנגיף הקורונה. 

תקנו, כחלק מסל חקיקת חירום, ובשל  ההבנה כי מדינת ישראל מתמודדת תקש"ח נתוני מיקום הו .3

עם מגיפה מדבקת המתפשטת במהירות ומסכנת חיי אדם ואשר המצב החוקי כיום אינו נותן לה 

מענה מספק. לפיכך, הוענקה למשטרה לתקופת מצב החירום בלבד, סמכות חריגה של פיקוח על 

 ין חשד להפרתו ולביצוע עבירה.קיום חובת הבידוד, גם במצבים בהם א

 2020-צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש()בידוד בית והוראות שונות()הוראת שעה(, התש"ף .4

קובע, חובת בידוד בית לחוזר מחו"ל ולמי שהיה במגע הדוק עם חולה או מי שרופא קבע לגביו כי 

 בידוד בהתאם להוראות הדין.הימים האחרונים, וכן חולה המצוי ב 14היה במגע הדוק עם חולה ב 

תקנות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם( )נגיף הקורונה החדש()בידוד בית והוראות שונות(  .5

"( קובעות כי חב בידוד המפר חובת תקש"ח בידוד בית)להלן: " 2020 –)הוראת שעה(, התש"ף 

תאם לתקש"ח בידוד כמו כן, בה₪.  14,400חודשי מאסר וקנס בסך  6בידוד, עובר עבירה שדינה 

₪  5,000בית, הוכרזה עבירה של הפרת חובת בידוד כעבירה מנהלית בגינה מוטל קנס קצוב בסך 

 וכפל הקנס בגין עבירה חוזרת. 

תקש"ח נתוני מיקום, מקנה למשטרה את הסמכות להשתמש, בנוסף לכלים האחרים העומדים  .6

פיקוח מושכל, אפקטיבי ומידתי על  לרשותה, בכלים טכנולוגיים המספקים נתוני מיקום, לצורך

קיום הוראות הבידוד, בדרך המותאמת להיקפי התופעה, לסיכון הנשקף ממנה, ולכמות 
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כן, האמצעי הטכנולוגי מבטיח שימוש מדורג בסמכות באופן שמפחית את -המפוקחים. יתר על

 הסיכון לחיים ולבריאות הנשקף ממגע פנים אל פנים בין השוטר לאזרח. 

וני המיקום של אדם חב בידוד בהתאם לנוהל זה, תעשה לצורך פיקוח על קיום הוראות קבלת נת .7

הבידוד ולמטרה זו בלבד. קבלת נתוני המיקום תיעשה כמפורט בנוהל זה, באופן מדגמי, נקודתי, 

 שאינו מתמשך או רציף.

טיפול בהם הנתונים שיופקו על ידי משטרת ישראל הינם מידע פרטי רגיש ויש להתייחס להפקתם, ל .8

 ולהעברתם, התייחסות מחמירה בהיבטי שמירה על פרטיות. הכול כפי שיפורט להלן.

יובהר כי קירבה או מגע עם  חב בידוד,  או חולה וסביבתו לצורך ביצוע הנחיות המפורטות בנוהל  .9

זה, מחייבים הקפדה על אמצעי המיגון וההתנהגות הדרושים, כפי שנקבעו בהוראותיה הפנימיות 

 המשטרה. של  

אין בהוראות תקש"ח נתוני מיקום או נוהל זה כדי לפגוע בסמכות המשטרה לקבל נתוני תקשורת  .11

ממאגר מידע של בעל רישיון בזק, לשם גילוי עבירות חקירתן או מניעתן או גילוי עבריינים 

 4ולשם מניעת עבירה מסוג פשע או גילוי מבצעה בהתאם לסעיף  3והעמדתם לדין בהתאם לסעיף 

 .2007-נתוני תקשורת( תשס"ח –לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 

 

 הבסיס החוקי: .ב

 . 2020 -תקנות שעת חירום )נתוני מיקום( , התש"ף .1

 .1940פקודת בריאות העם,  .2

 2020-צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף .3

צו בריאות העם( )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( תקנות שעת חירום )אכיפת  .4

 2020-)הוראת שעה(, התש"ף

 .2007 –נתוני תקשורת (, תשס"ח  –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  .5

 

 : המטרה .ג

הסדרת הפיקוח המשטרתי הטכנולוגי על חבי בידוד וקביעת תהליכי וכללי העבודה, השימוש במידע, 

 חיקתו, העברת המידע, והרשאות גישה. שמירתו ומ

 

 הגדרות:  .ד

מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט יו"ש וחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך  -"חב בידוד" .1

הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל, ומי ששמו נכלל ברשימות משרד הבריאות שהועברו  14

 להוראות הדין.  למשטרה כחייב בידוד, וכחולה החב בידוד בית, בהתאם

 נתון מיקום אחרון של מנוי שנקלט בידי בעל רשיון בזק ונתון זה בלבד. -"נתוני מיקום" .2

 משטרה קצין או שייקבע צ"סנ בדרגת והמודיעין החקירות ממערך משטרה קצין -"מוסמך קצין" .3

 ממאגר תקשורת נתוני קבלת להתיר ל"המפכ ידי על שהוסמך, שייקבע ארצי מוקד כמפקד המשמש

 לשעת בתקנות שמפורט כפי התנאים בהתקיים, צו בלא דחופים במקרים בזק רשיון בעל של מידע

 . 2020 -ף"התש(, מיקום נתוני) חירום

 .בלבד חירום נתוני ח"מתקש הנגזרות הפעולות את לבצע שתפקידו אורגן-"ייעודי משטרתי ל"חמ" .4
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  .הייעודי המשטרתי ל"בחמ בתפקידו מ"האח ממערך שוטר  -"ייעודי ל"חמ שוטר" .5

 העברת על האמון מטעמו מי או הבריאות במשרד המחשוב אגף ראש -"הבריאות משרד נציג" .6

 .  ישראל למשטרת המידע

 

 : השיטה .ה

כל עוד תקופת תוקף תקש"ח נתוני מיקום נמשכת, נציג משרד הבריאות יעביר לפחות אחת ליום, לידי  .1

הטכנולוגיות של המשטרה או מי מטעמו את רשימת חבי רמ"ח פיתוח תשתיות ואינטגרציה באגף 

הבידוד ורשימת החולים הרשומים במשרד הבריאות. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: שם, ת.ז, 

כתובת בידוד, ומס' טלפון שבשימושו של חב הבידוד כפי שהתקבלו ממשרד הבריאות )להלן: 

ביתי ולא תכלול חולים המאושפזים בבתי "הרשימה"(. רשימת החולים תכלול את כתובת הבידוד ה

 חולים.

ידי רמ"ח פיתוח תשתיות קבוצת חבי -מתוך רשימת חייבי הבידוד יישלפו באופן מדגמי ואוטומטי על .2

 בידוד לצורך פיקוח מדגמי. התוצאות יועברו לחמ"ל הייעודי לצורך ביצוע הפיקוח. 

מטית של הנתונים, הוגדרה במערכת נוכח הרגישות הגבוהה, הצורך בסודיות מוגברת ושמירה הר .3

שתשמש לסיווג והבחנת הפעולות  -"פיקוח קורונה" -המשטרתית הרלוונטית מטרה ייחודית

המבוצעות במערכת, ותאפשר מעקב ודיווח לראש אח"מ וליועץ המשפטי לממשלה על היקף הפעילות 

 ותקינותה. 

א יאפשר שימוש אחר. הצפייה בנתונים הסיווג הייחודי יבטיח כי הנתונים יישמרו במערכת באופן של .4

תותר לקבוצה המצומצמת של שוטרי החמ"ל הייעודי בלבד. יובהר, כי בשל מגבלות טכנולוגיות, 

הגישה הטכנית לנתונים אלה קיימת גם לרשימת שוטרים מצומצמת נוספת ממערך האח"מ, אך 

  ודי.הצפייה בה אסורה על כל מי שאינו נמנה על קבוצת שוטרי החמ"ל הייע

 שוטרי החמ"ל הייעודי יפתחו במערכת הרלוונטית אירוע שמטרתו "פיקוח קורונה".  .5

שוטרי החמ"ל הייעודי יזינו את מספר הטלפון של חבי הבידוד למערכת ויבצעו פעולה לקבלת נתון  .6

 המיקום האחרון של המנוי. 

תואם לכתובת בה שוטרי החמ"ל הייעודי יבדקו האם נתון המיקום האחרון של הטלפון שהתקבל  .7

 אמור להימצא חב הבידוד. 

 שוטרי החמ"ל הייעודי יתעדו במקום המיועד לכך במערכת את תוצאות הפעולה: .8

במידה שנמצאה התאמה בין נתון המיקום האחרון של המנוי לבין הכתובת בה אמור להימצא  (1

 ".  נמצאה התאמהחב הבידוד יצוין "

 ". נמצאה התאמהלא במידה שלא נמצאה התאמה כאמור יצוין " (2

 -במקרים בהם לא נמצאה התאמה ימלא שוטר החמ"ל הייעודי טופס דיווח ייעודי )ראה נספח א' .9

דיווח אודות תוצאות פעולת פיקוח( ויעביר אותו באמצעות הדוא"ל המשטרתי לאחמ"ש ביחידת 

 המצודה המחוזית הנוגעת בהתאם לכתובת של חב הבידוד. 

ה במסגרת הליך משפטי פלילי עתידי )בין אם מדובר בעבירה מנהלית נספח א' עשוי להיות חומר חקיר .11

 ובין בעבירה פלילית( וככל שנפתח תיק חקירה יישמר טופס זה בתיק החקירה כחלק מחומר החקירה. 

)במידה וקיים( של הכתובת בה אמור  למס' הטלפון הקווישוטר המצודה הרלוונטית יתקשר ראשית  .11

לערוך בדיקה נוספת אודות המצאו. בהיעדר תקשורת בטלפון הקווי להימצא חב הבידוד, על מנת 
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יתקשר שוטר המצודה למס' הטלפון הסלולארי של חב הבידוד לצורך הבדיקה. אם נוצר קשר ושוטר 

 המצודה התרשם שחב הבידוד מודע לחובת הבידוד ומקיימו ייסגר האירוע. 

 לשלומו של חב הבידוד. שיחת הטלפון תיפתח בהזדהות של השוטר הדובר ובדרישה  .12

השוטר יוודא כי הוא מדבר עם חב הבידוד ולשם כך הוא רשאי לדרוש מחב הבידוד למסור את שמו  .13

 ומענו ואת תעודת הזהות שלו. 

אם חב הבידוד יסרב לשתף פעולה עם השוטר, יבהיר השוטר לחב הבידוד כי הוא רשאי לדרוש ממנו  .14

 הפיקוח על הבידוד.כל ידיעה או מסמך לצורך ביצוע פעולת 

בסיום השיחה יבהיר השוטר לחב הבידוד כי במסגרת הפיקוח על חבי הבידוד בתקופה זו, משטרת  .15

ישראל מפקחת על קיום הוראות הבידוד באמצעות הגעה למקום הבידוד, וקיימת אפשרות 

 שהמשטרה תגיע למקום על מנת לפקח כי הוא מקיים את צו הבידוד. 

ד כי הפרת צו בידוד מהווה עבירה על החוק, וכי אם יפר את צו הבידוד יוטל השוטר יבהיר לחב הבידו .16

 להפרה ראשונה וכפל קנס על הפרה חוזרת. ₪  5,000עליו קנס בסך 

אם אין מענה טלפוני, או שהסברו של חב הבידוד אינו מניח את הדעת, ומהבירור הטלפוני עולה חשד  .17

ובכלל זה יצא או יוצא ללא הצדקה רפואית ממקום  שחב הבידוד אינו נמצא במקום הבידוד המדווח

 הבידוד, תישלח ניידת לביתו. 

השוטר יתעד בכתב את פרטי השיחה ואת ההסבר שנתן לו חב הבידוד לאי ההתאמה, כמו גם את  .18

 החלטתו לשלוח ניידת למקום הבידוד ונימוקיו. 

מהכתובת שדווחה למשרד היה והוברר כי חב הבידוד שוהה בכתובת אחרת לצורך הבידוד השונה  .19

הבריאות, יורה השוטר לחב הבידוד לעדכן לאלתר את כתובתו המעודכנת באתר משרד הבריאות, 

ויבהיר לחב הבידוד כי עליו לדווח לאלתר למשרד הבריאות על כתובת הבידוד הנכונה, וכי אם ימצא 

, בגינה הוא צפוי לקנס שלא דיווח, אזי מדובר באי דיווח על מקום הבידוד המהווה עבירה על החוק

 לכל יום בו העבירה נמשכת.₪  600ותוספת של ₪  3,000בסך 

באחריות שוטרי המצודות המחוזיות לערוך רישום של תוצאות הטיפול בכל דיווח שיועבר לטיפולן  .21

 מהחמ"ל הייעודי ולעדכן את מפקד החמ"ל הייעודי טלפונית באשר לתוצאות הטיפול. 

 

 ומחיקתםהשימוש בנתונים  .ו

השימוש בנתונים יעשה באופן שיבטיח כי יתקיימו הוראות התקש"ח ונוהל זה בהיבטי: הגבלת  .1

השימוש במידע לתכלית לשמה נאסף או בקשר אליה, הגבלת הגישה למידע, מחיקתו במועד הקבוע 

 בנוהל זה, ויצירת אפשרות מעשית לפיקוח ובקרה על כל אלה.

יב בבידוד יעשה לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד או השימוש בנתוני המיקום של אדם החי .2

בקשר אליו  ולמטרה זו בלבד. חל איסור חמור לעשות שימוש במידע שהתקבל לצורך פיקוח על 

 הוראות הבידוד שלא למטרה זו.

משטרת ישראל לא תעביר למשרד הבריאות נתוני מיקום. אין בהוראה זו כדי לפגוע בסמכותה של  .3

ר מידע אחר הנוגע להפרת חובת הבידוד למשרד הבריאות לצורך מימוש חובת המשטרה להעבי

 ידו. -הפיקוח על
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המידע אודות נתוני המיקום יימסר אך ורק לבעלי התפקידים המנויים בנוהל זה, לצורך ובמסגרת  .4

 מילוי תפקידם.

פקידו, שוטר או עובד משרד הבריאות, שמסר, ללא סמכות כדין, ידיעה שהגיעה אליו בתוקף ת  .5

 שנות מאסר. 3 –לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, עובר עבירה פלילית שדינה 

המשטרה תדווח ליועץ המשפטי לממשלה באמצעות ר' אח"מ אחת לשלושה ימים על מספר חבי  .6

הבידוד שנתוני המיקום שלהם נדגמו, במסגרת פיקוח המשטרה על קיום הוראות הבידוד, תוך 

 מצאה התאמה או אי התאמה ראשונית לכתובת הבידוד. הבחנה בין כמות המקרים בהם נ

ימים מיום  14נתוני המיקום לגביהם נמצאה התאמה, יימחקו, בהקדם האפשרי ולכל המאוחר תוך  .7

 מקבלתם. 

יום  90נתוני המיקום לגביהם נמצאה אי התאמה ראשונית יימחקו בהקדם האפשרי ולכל המאוחר  .8

תקופה זו  ט חומר ראיות שעשוי לשמש בהליך פלילי.לאחר תום תקופת תוקפן של התקנות, למע

מנת שהמשטרה תוכל למיין את החומר שנאסף, ולאבחן בין המקרים בהם נפתחה -נדרשת על

חקירה ו/או הוטל קנס מנהלי והחומר נדרש כראיה בהליך משפטי, לבין המקרים שהסתיימו 

 שיימחקו.  –בבירור הטלפוני 

 

 פיקוח ובקרה: .ז

הנדגמים בהתאם לנוהל זה יישמרו במערכות המשטרה בנפרד ממידע אחר בדרך נתוני המיקום  .1

 שתאפשר מעקב אחר הנתונים ווידוא כי הוראות נוהל זה מתקיימות לגבי המידע.

חל איסור מוחלט לעשות שימוש בנתוני מיקום אלה שלא למטרה המפורטת בתקש"ח, קרי פיקוח  .2

 מדגמי על חייבי בידוד או בקשר אליו. 

 י החמ"ל הייעודי יבצע בקרה יומית אודות אופן ביצוע עבודת שוטרי החמ"ל בדגש על: אחרא .3

 פתיחת אירוע במערכת כנדרש על פי הנוהל ותחת המטרה הייחודית החדשה.  (א

 אופן ביצוע הבדיקות המדגמיות ותיעודן במערכת.    (ב

 אופן העברת המידע לשוטרי המצודה המחוזית.   (ג

אחמ"ש המצודה המחוזית יבצע בקרה פיקודית יומית אודות עבודת שוטרי המצודה הנוגעת  .4

 ליישום נוהל זה. 

ידי שוטרי -נציג מחלקת מבצעים באג"מ שייקבע יבצע בקרה יומית אודות אופן ביצוע נוהל זה על .5

 המצודה המחוזית והסיירים.

 ראש אח"מ.בקרה מקצועית תבוצע על ידי נציג מערך האח"מ שיקבע ע"י  .6

 ידי משרד הבריאות.-נוהל זה אושר על .7

 נוהל זה אושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה.   .8

 

 דיווח אודות תוצאות פעולת פיקוח -נספח א'
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 אל: מפקד מצודה מחוז..................                                                       

 

 

ם הוראות הבידוד מתוקף סמכותי לפי תקנות שעת חירום )נתוני בהתאם לסמכות המשטרה לפקח על קיו

וצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש()בידוד בית והוראות שונות()הוראת שעה(,  2020-מיקום(, התש"ף

 הריני להצהיר כי:  2020-התש"ף

 

ממצאי נתון המיקום האחרון מעלים חשד כי האדם.................., בעל ת.ז................., 

טל'.........................., הינו חב בידוד בכתובת _________ מפר את צו הבידוד ושוהה 

 באזור_____________ 

 

 להמשך בדיקה וטיפול. 

 

 

 

 

 

 שוטר חמ"ל ייעודי                                                             תאריך: ............................ 
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  1-7מטעם המשיבים דחופה בקשה 
 לביטול צו הביניים בנוגע לתקנות שעת חירום )נתוני מיקום(



 
העותרים להורות על ביטולן של תקנות שעת כזכור, עניינן של העתירות שבכותרת בבקשת  .1

חירום )הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף 

, אשר פורסמו ברשומות ביום "(תקנות ההסמכה)להלן: " 2020-הקורונה החדש(, התש"ף

תקנות נתוני ")להלן:  2020-; ועל ביטולן של תקנות שעת חירום )נתוני מיקום(, התש"ף17.3.20

 . 16.3.20"(, שפורסמו ברשומות ביום מיקום

  

 לענין תקנות נתוני מיקום כדלקמן: הורה בית המשפט הנכבד 19.3.20מיום ו החלטתב .2

 

בשלב זה ועד החלטה אחרת, אין לעשות שימוש בסמכויות ד. "
מכוח תקנות המשטרה. בהקשר זה יצוין כי במהלך הדיון  המוקנות

הודיעו המשיבים כי בשלב זה טרם הושלמה קביעת  תקיים בפנינושה
( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 2)א 4 הנוהל הנזכר בסעיף

)להלן: חוק נתוני תקשורת( אשר  -2007התשס"ח  נתוני תקשורת(, –
תקנות המשטרה וכי כתוצאה מכך תקנות אלה  הוסף לחוק זה על פי

ן, הוברר כי בשלב זה אין כוונה לעשות כ ממילא טרם הופעלו. כמו
שימוש בסמכות המוקנית למשטרה מכוח תקנות אלה בסעיף 

 .להחלטה( .ד.4)סעיף  "לחוק נתוני תקשורת()א( 1()1)א4

 

להלן ימסרו המשיבים לבית המשפט הנכבד עדכונים באשר לתקנות נתוני מיקום והנוהל  .3

, כך שיתאפשר להם, 19.3.20לפיהן, ויבקשו מבית המשפט הנכבד לשנות את החלטתו מיום 

בשים לב לעדכונים שיימסרו להלן, להפעיל את תקנות נתוני מיקום לטובת קיומו של פיקוח 

 ק מן הטיפול הכולל בהתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. על מפרי חובת הבידוד, כחל

 עדכון

 

המשנים ידי -על, שאושרה נתוני מיקום נוסח מתוקן של תקנות הושלמה הכנת נבקש לעדכן, כי .4

 הממשלה בפניאך טרם הובא  ,אושר על ידי שר המשפטים. הנוסח יועץ המשפטי לממשלהל

  חמישה שינויים כדלקמן:מוצעים  הנוסח המתוקן במסגרת. וממילא טרם אושר על ידה

 . ימים 14-שלושה חודשים למקוצר תתקופת תחולת התקנות , ראשית

 מחק; תיהסמכות לקבל נתוני תקשורת לצורך חקירה אפידמיולוגית , שנית

החייבים , כך שבנוסף לפיקוח על ןתוקתעל קיום הוראות בידוד הפיקוח  , סמכותשלישית

 בבידוד בית. השוהיםחולים  וחל פיקוח אף עלימחו"ל או שהו בקרבת חולים,  שבושבבידוד 

נתון המיקום משום ש מחק,תי הסמכות להעביר את נתוני המיקום למשרד הבריאות, רביעית

 ת, אלא די בידיעה כי הפר את חובת הבידוד. צורך פיקוח משרד הבריאואינו נחוץ ל

 המשטרה למחוק את המידע בדבר נתוני המיקוםלעניין חובת  ההורא תתווסף, חמישית

 . שאינם מהווים ראיה בהליך משפטי



 .1מש/מצורף ומסומן  ,שהוכן וטרם נחתם, כפי מתוקן של תקנות נתוני מיקוםהנוסח הצילום 

 

"נוהל הוראת שעה בנושא פיקוח אישר את לממשלה נבקש לעדכן כעת, כי היועץ המשפטי כן  .5 

ום תקנות נתוני המיקום נוהל המשטרה ליישעל חבי בידוד בעקבות נגיף הקורונה", הוא 

 . , והנוהל אושר גם על ידי גורמי משרד הבריאות(נוהל המשטרה)להלן: 

 

 י לציבור. יהא גלו המשטרהנוהל שהוחלט  נעדכן, כי כן

 

 .2מש/והל המשטרה מצורף ומסומן העתק נ 

 

מתוך רשימת חבי הבידוד תיבחר קבוצה לגביה יתקיים  המצורף, המשטרה נוהלכעולה מ .6

החב בה אמור כתובת הפיקוח מדגמי. שוטרי החמ"ל הייעודי יבדקו האם יש התאמה בין 

לבין נתוני המיקום האחרון של מכשיר הטלפון שלו, כפי שיתקבלו מחברת להימצא בבידוד 

ידרוש בשלומו  ,, ישוחח שוטר עם החב בבידודהסלולר. במקרים בהם לא נמצאה התאמה

ככל יבהיר לו כי עליו לציית להוראות הבידוד וכי וכן הימצאו, מקום ויערוך עמו בדיקה אודות 

ככל שלא עלה בידי השוטר לתפוס את חב ₪.  5,000א עלול לחוב בקנס בסך הושלא יעשה כן 

אך הסברו של חב הבידוד אינו מניח את הדעת וקם חשד להפרת התקיימה שיחה שהבידוד, או 

  . ייעשה ניסיון לאתרו גם באמצעות שליחת ניידת לביתו –צו הבידוד 

 

 ום לצורך הפיקוח על השהות בבידוד; מגבלות לענין השימוש בנתוני המיק מפרטהנוהל אף 

כמו כן, שנות מאסר;  שלושבגין מסירת מידע שלא כדין ובצדה עבירה פלילית דבר קיומה של 

מספר חבי הבידוד שנתוני המיקום  אודותחובת דיווח ליועץ המשפטי לממשלה קובע הנוהל 

 הוראות פיקוח ובקרה.  מוסיף ומפרט ו ;שלהם נדגמו ועוד

 

בכוונת יום בנוסח המתוקן,  14-בהמשך לכך שתקופת התקנות קוצרה לכי , נעדכן נוסף לאמור .7

במסגרתו  הליך חקיקה , לכשיוקמו ועדות הכנסת ויתאפשר הדבר,הגורמים לקדם בכנסת

       .   ייקבעו הוראות כאמור בחקיקה רגילה

 

לא נחתמו עדיין , כי הנוסחים האמורים של תקנות נתוני מיקום ושל נוהל המשטרה נדגיש .8

הודעה זו ידי בית המשפט הנכבד. -ופורסמו במסלול הפורמלי, נוכח צו הביניים שניתן על

 , ומובן, כיהנכבד את העדכון אודות קידום הדברים לידיעת בית המשפטתכליתה להביא 

ובכפוף רמלי ייעשה אך בכפוף לאישור בית המשפט הנכבד באופן פוהתקנות והנוהל קידום 

 . שתינתן בבקשה דנן הלהחלט

 

 

 

 



לשלמות התמונה, כי היועץ המשפטי לממשלה פנה היום לראש אגף חקירות ומודיעין  עוד יצוין .9

על יסוד הרשויות המוסמכות בשם  במשטרה, בעקבות הפצת הודעות כוזבות לכאורה, כביכול

 איכון טלפוני, לאזרחית ביחס להפרת חובת בידוד שחלה עליה.

   

היועץ המשפטי לממשלה ציין במכתב כי בבדיקה ראשונית נמסר שלא נשלחה הודעה כאמור 

שניתן יהיה  ידי הרשויות המוסמכות וכי מדובר בהודעה כוזבת. היועץ הנחה לפעול על מנת-על

להבטיח את אמון הציבור במהימנות הודעות המועברות מטעם גורמים רשמיים. בתוך כך, 

הודגשה במכתב החשיבות הרבה כי הציבור יקפיד לקיים את ההוראות וההנחיות היוצאות 

מטעם הגורמים המוסמכים, אשר נועדו להבטיח את שלום הציבור ובריאותו. כן הודגש כי 

מופעלות תחת מסגרת משפטית ברורה ומוגדרת, לרבות צו הביניים שיצא  סמכויות הרשויות

 מלפני בית המשפט הנכבד.

 

  .3מש/מצורף ומסומן  3.3.202מכתב היועץ המשפטי לממשלה אל משטרת ישראל מיום  

 

 בקשה לביטול צו הביניים

 

בכל  19.3.20נוכח העדכונים האמורים, מתבקש בית המשפט הנכבד לשנות את החלטתו מיום  .10

, על מנת לאפשר למשטרת ישראל שניתן הביניים צו את ולבטלהנוגע לתקנות נתוני המיקום, 

להפעיל את הסמכות הקבועה בתקנות, בהתאם להוראות התקנות ולמפורט בנוהל, ולקיים 

פיקוח ואכיפה על הפרות חובת הבידוד, כחלק ממכלול טיפולה של המדינה במניעת התפשטות 

 נגיף הקורונה. 

 

למשטרה לסייע למשרד  יתה לאפשרתכלמיקום הנתוני  קנותלמשטרה בת ניתנתהסמכות ה .11

, לתכלית של הגנה על במתכונת יעילה ואפקטיבית הבידודהבריאות בפיקוח על קיום הוראות 

ונוכח  , במסגרת ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונהבריאות הציבורת חחיי אדם והבט

 . קצב התפשטותה

 

וההודעה המשלימה מטעמם הוסבר בהרחבה במסגרת התגובה המקדמית מטעם המשיבים  .12

ידי מי -מהלכה של המחלה, התפשטותה המהירה והצורך למנוע באופן מיידי ועקבי הפצתה על

 , אך נבקש להפנות אתשכבר נושא בה, באמצעות בידוד והקפדה עליו. לא נחזור על הדברים

 אמור בתגובה המקדמית ובהודעה המשלימה.  לבית המשפט הנכבד 

 

שמטבע הדברים הוא פוגעני יותר בלא שקם חשד להפרת הצו,  תחת פיקוח אקראי ומזדמן  .13

מודל פיקוח  בתקנות נתוני מיקום נהנב - הציבור בריאות מבחינת יותר מסוכן ואףויעיל פחות, 

פתיחה בחקירה או הטלת קנס ) והאכיפה המאפשר למשטרה למקד את הפיקוח ,מושכל

 באופן הבא:  קיים חשד לביצוע עבירה, מקרים בהםבמנהלי( 

 

 



בידוד שבידי בידוד מתוך מאגר חבי הקבוצת חבי את נתוני המיקום של תדגום המשטרה 

הימים האחרונים שלא נרשמו באתר  14-ב השבים מחוץ לארץרשימת כן משרד הבריאות, ו

 יחדאחת ליום יידגמו משתי רשימות אלה משרד הבריאות אך חלות עליהם הוראות הבידוד. 

לגביהם ניתן יהיה לדעת האם יש "התאמה" או "אי  ,נתוני מיקום של כמה מאות אנשים

נתון כתובת הבידוד בהתאם לתוצאות הדגימה. בין התאמה" ראשונית בין נתון המיקום ל

במקרים לצורך המשך בירור קיום חובת הפיקוח.  ראשונית אינדיקציההמיקום הוא אך ורק 

יתקשרו השוטרים לחבי הבידוד הרלבנטיים ויבקשו  ,בהם תימצא "אי התאמה" ראשונית

מהם הסבר לאי ההתאמה. ככל שיתקבל הסבר מניח את הדעת יסתיים הטיפול והאירוע 

וד, תישלח או בהעדר שיתוף פעולה מצד חב הביד ,ייסגר. ככל שההסבר לא יניח את הדעת

 מפר את חובת הבידודאדם מצא ישי ככלניידת למקום הבידוד להמשך טיפול ובדיקה. 

ש"ח בהתאם לתקנות שעת חירום  5,000יוטל עליו קנס מנהלי בגובה  והנסיבות יצדיקו זאת,

)אכיפת צו בריאות העם( )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( 

עשה באופן בוטה שיש בו פוטנציאל סיכון ימקרים בהם הפרת צו הבידוד ת. ב2020-התש"ף

 תיפתח חקירה פלילית.  ,בריאותולממשי לחיי אדם או 

 

 הקטנת תוךאפקטיבי יותר, פיקוח ולקיימו באופן מושכל ושיטה זו מאפשרת למקד את ה .14

. כל בידוד ולחבי מאומתים לחולים השוטריםוצמצום חשיפת  האוכלוסייה עם החיכוך

בחשיבות אין להקל ראש אשר סכנה , את השוטרים בהידבקות במחלה מסכנתכגון דא חשיפה 

למטרה של הגנה על חיי אדם ובריאות לטובת בריאות השוטרים ו מניעתה במידת האפשר,

יקטין במידה משמעותית את חשיפת לפיכך, נכון לקיים פיקוח מושכל, אשר  הציבור.

 השוטרים ואת הסיכון להידבקות מהנגיף, רק למקרים בהם חשיפה זו נדרשת והכרחית. 

 

נורמטיבית שפועלת  היתרה מזו, נכון להימנע מממשק ישיר של שוטרים אל מול אוכלוסיי .15

את תנאי הבידוד.  מפרההיא בהתאם להנחיות משרד הבריאות ואין שום אינדיקציה לכך ש

 במובן זה, נתוני המיקום מצמצמים את הממשק המיותר של המשטרה עם הציבור הנורמטיבי. 

 

וודא את קיום חובת הפיקוח, כפי שנעשה המעבר מ"דלת לדלת" על מנת ל נוסיף, כילכך  .16

המבודדים בתחילה על ידי פקחי משרד הבריאות ובסיוע משטרת ישראל בימים בהם מספר 

כעת, משמספר האנשים הנתונים בבידוד ביתי עומד  ו מעשי עוד ואינו ישיםהיה מצומצם, אינ

חבי  לא כולל) ל מדי יוםלגדוויוסיף אנשים, והמספר מוסיף  74,500-ככעת על עשרות אלפים, 

אינו כולל את מספר זה . (הבריאות והחולים המצויים באשפוז הדיווח שלא נרשמו במשרד

הגיעו  9.3.20פי נתוני המשטרה מאז יום -שלא דיווחו למשרד הבריאות. על ץ לארץמחוהשבים 

כניסתם על  ( שלא דיווחו למשרד הבריאות18אנשים )בגירים מעל גיל  16,108  ץ לארץמחו

המשטרה לא למותר להזכיר, כי . גם כן את הצורך בפיקוח כאמור. נתון זה מבהיר לבידוד

משימותיה הרגילות במניעת כל נוסף על  ,ות במשימת הפיקוחנדרשת לסייע למשרד הבריא

 ושמירה על הסדר הציבורי.  עבירות, חקירתן

 



משרד הבריאות רואה חשיבות רבה בקיומה של פעילות פיקוח זו, בפרט לנוכח יודגש, כי  .17

החדשות )אף  הפעילות, הן של הגבלות קיומן המסתבר של הפרות נרחבות הן של צו הבידוד

 (.א העתירהמושתקנות האכפו מכוח ישאלה לא י

 

. גם בנסיבות הקיימות מעשי ואינהוא אף ברחובות פיקוח על קיום הוראת הבידוד דרך סיור  .18

 –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש לאחר החמרת המגבלות על הפעילות במסגרת 

עדיין מתאפשרת למאות אלפי נכון לזמן כתיבת שורות אלו, , 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף

אנשים תנועה חופשית ברשות הרבים, בין לצורך הגעה לעבודה וחזרה ממנה, בין למטרות 

ם, הפגנה, פעילות הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים, קבלת שירות רפואי, תרומת ד

המשטרה למלא  , לא תוכל. בנסיבות אלהחרורך חיוני אצכל ו ,טקסים דתיים, הלוויותספורט, 

ברחוב, אורח  ידי בדיקת עוברי-עלאת תפקידה בפיקוח על קיום חובת הבידוד בדרך יעילה 

 םפריי שאכן ממבלי להיעזר בכלי הטכנולוגי של נתון המיקום, לסינון, לאיתור ולאבחנה בין מ

 אחרת.  נורמטיבית לבין אוכלוסייה ,חובת בידוד

 

ממאגר מידע  מיקוםאכן, מדובר בסמכות חריגה. בימים כתיקונם, בידי המשטרה לקבל נתוני  .19

נתוני  –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה ל 4-3של בעל רישיון בזק, בהתאם לסעיפים 

לחוק, לבקשת קצין משטרה מוסמך, בצו שיפוטי לצורך  3סעיף ב - 2007-תקשורת(, תשס"ח

תם הגנה עליהם, גילוי עבירות, חקירתן או מניעתן, גילוי עבריינים והעמד הצלת חיי אדם או

לחוק, במקרים דחופים וללא צו שיפוטי, אם שוכנע  4סעיף בפי דין; ו-לדין או חילוט רכוש על

יש צורך  אדם חיי הצלת לשםקצין משטרה כי לשם מניעת עבירת פשע או גילוי מבצעה, או 

 תונים כאמור. שאינו סובל דיחוי, בקבלת הנ

 

לנגיף הקורונה ולמחלה שהוא גורם מאפיינים המחייבים הקפדה על ביצוע בידוד כנדרש,  .20

חלקים מן שאחרת נוצרת סכנת חיים ממש, עקב הפצת מחלה מסכנת חיים. לאור התנהגות 

 החוליםהגידול במספר לאור והטיפול בנושא,  באשר לקיום ההנחיות למן תחילת יהיהאוכלוס

עולה כי אכיפה יעילה וממוקדת היא כלי חשוב  חולים נוספים מידי יום, 150-העומד כעת על כ

 וחיוני לשמירה על בריאות הציבור ולהשגת מטרות הבידוד. 

 

מצב לצורך  היא ייעודיתבתקנות נתוני המיקום  שנקבעה למשטרההסמכות החריגה ודוק:  .21

 - בהתאם, התקנות מוגבלות בזמן. בלבד הקורונה מגפתת עם ההתמודדוהחירום שנוצר ו

כפי שנקבע בהן  חודשים)במקום שלושה  יום 14-התקופה לתוגבל בנוסח התקנות המתוקן 

(, לחוק יסוד: הממשלה 39לפי סעיף  תקופה המרבית לתקנות שעת חירוםבהתאם ל, במקור

לכשיוקמו בהוראת שעה ואף מסרנו לעיל כי בכוונת הגורמים לקדם הליך חקיקה בכנסת 

  הוועדות והדבר יתאפשר.

 

 

  



 ו, התנככל הניתן בפרטיות מזעור הפגיעהתוך ו מידתי אופןלצורך יישום הסמכות בבנוסף,  .22

לשמה  תכליתבמידע לאת השימוש ויגדר שיבנה  נוהלקביעת את הפעלת הסמכות ב התקנות

והיועץ המשפטי  משרד הבריאותידי -אושר עלהמשטרה שצורף לעיל, אשר . נוהל הוא נעשה

 :, קובע גדרות ליישום הסמכות, ובין היתרלממשלה

  אך ורק לצורך פיקוח על הוראות הבידודתיעשה קבלת נתוני המיקום; 

 דגימה נקודתית של  פהבאמצעות דגימה נקודתית שאינה מתמשכת או רציייערך פיקוח ה(

 ;(ולא ניטור תנועתו באופן רציף חב בידוד ברגע נתון

  למי שאינו מורשה;  איסור צפייהחל ו אחריםמנתוני מיקום בנפרד יישמרו הנתונים 

  מאד; למספר בעלי תפקידים מצומצםההרשאה לגישה למידע תוגבל 

  לשלושה ימיםדיווח ליועץ המשפטי לממשלה אחת יימסר   ; 

 .איסור העברת נתוני המיקום למי שאינו מורשה להם ובכלל זה למשרד הבריאות 

  בהקדם אפשרי ולכל המאוחרמחיקת הנתונים שבעניינן נמצאה התאמה למקום הבידוד 

מיום מתום  90תוך בהקדם האפשרי ולכל המאוחר יום, ומחיקת יתר הנתונים  14תוך 

ונים עשויים לשמש במסגרת הליך במקרים בהם הנת למעט ,תקופת תוקפן של התקנות

חן בין ולאב משטרה תוכל למיין את החומר שנאסףמנת שה-תקופה זו נדרשת על. פלילי

או הוטל קנס מנהלי והחומר נדרש כראיה בהליך משפטי, המקרים בהם נפתחה חקירה 

 יימחקו. , אשרלבין המקרים שהסתיימו בבירור הטלפוני 

 

בית המשפט הנכבד  מתבקשנוכח העדכונים שנמסרו והנימוקים שפורטו לעיל, אשר על כן,  .23

רת ישראל , על מנת לאפשר למשטביחס לתקנות נתוני מיקום שניתן הביניים צו את לבטל

ולקיים פיקוח ואכיפה על הפרות חובת  אלוהקבועה בתקנות  להפעיל את סמכות הפיקוח

שבימים אלו מתפשטת בקצב של  ,גפת הקורונהבמהבידוד, כחלק ממכלול טיפולה של המדינה 

חולים חדשים מדי יום, ולהערכת משרד הבריאות שיעור זה צפוי לגדול בצורה  150-כ

 . מעריכית

 

אגף חקירות  מ"מ ראש מחלקת ליבההבקשה נתמכת בתצהירה של סגן ניצב ענת סיגל,  .24

 . במשטרת ישראל ומודיעין

 באדר תש"פ ז"כ     היום,

       2020במרץ  23  
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 03-5608165פקס:  03-7050734טלפון: 

 
 
 

 2135/20העותרת בבג"ץ 

 
 
 המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל –עדאלה  .1
 הרשימה המשותפת .2

 ע"י עוה"ד סוהאד בשארה ו/או חסן ג'בארין 

 
 
 
 

 202141/העותר בבג"ץ 
 

 נ ג ד
 
 

 

 ראש הממשלה .1
 ממשלת ישראל .2
 שירות הביטחון הכללי .3
 משטרת ישראל .4
 משרד הבריאות .5
 היועץ המשפטי לממשלה .6
 הרשות להגנת הפרטיות .7

 משרד המשפטים, ירושליםעל ידי פרקליטות המדינה, 
 02-6467011; פקס: 073-39253542טלפון: 

 הכנסת .8
 חה"כ גבי אשכנזי .9

 על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת
 02-6753495פקס:  02-6408636טלפון: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 201092/המשיבים בבג"ץ 
 
 

 הממשלהראש  .1
 הממשלה .2
 שירות הביטחון הכללי .3
 משטרת ישראל .4
 משרד הבריאות .5

 משרד המשפטים, ירושליםעל ידי פרקליטות המדינה, 
 02-6467011; פקס: 073-3925542טלפון: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2135/20המשיבים בבג"ץ 
 
 

 מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה .1
 שירות הביטחון הכללי .2
 משטרת ישראל .3
 משרד הבריאות .4

 משרד המשפטים, ירושליםעל ידי פרקליטות המדינה, 
 02-6467011; פקס: 073-3925542טלפון: 

 
 
 
 
 
 
 

 202141/המשיבים בבג"ץ 
 

 
 1-7מטעם המשיבים  מעדכנת הודעה

 



הקימה  ,ערבשעות הב 23.3.20ביום מתכבדים לעדכן את בית המשפט הנכבד, כי  7-1המשיבים  .1

זמנית. כן הוקמה ועדת המשנה  ועדת חוץ וביטחון , וזו הקימההכנסת את הוועדה המסדרת

ועדת הכנסת לענייני  למודיעין ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שהיא

 .(ועדת המשנה)להלן:  שירות הביטחון הכללי

 

הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום  לענין תקנות שעת חירום )הסמכת שירות .2

בסמוך כי  , נעדכןתקנות ההסמכה()להלן:  2020-התפשטות נגיף הקורונה החדש(, התש"ף

, קיימה הממשלה ישיבה טלפונית לילית, במסגרתה התקבלה ביום לאחר הקמת הוועדות

-, התשס"בהכללי( לחוק שירות הביטחון 6)ב()7לפי סעיף  4916החלטת הממשלה מס'  24.3.20

המסמיכה את שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ לצמצום התפשטות נגיף הקורונה. , 2002

)ב( לצו 4יצוין, כי במסגרת החלטת הממשלה צומצמה הגדרת "חולה" בהתאם לאמור בסעיף 

 . 19.3.20ידי בית המשפט הנכבד ביום -הביניים שניתן על

עדה ומן הוההחלטה על שולחנה של ועדת המשנה. בהמשך לכך, הניחה מזכירות הממשלה את 

קודם לכך, תתקיים עבודת הכנה . 26.3.20נמסר, כי תקיים דיון בהחלטה ביום חמישי הקרוב, 

 בין הייעוץ המשפטי לכנסת לייעוץ המשפטי לממשלה. 

בשים לב להקמת הוועדות לא התממש התנאי שנקבע בצו הביניים המותנה שניתן בהחלטת בית 

 . 19.3.20הנכבד מיום המשפט 

 

אל יו"ר ועדת  משלה , וכן מכתבו של מזכיר המ24.3.20מיום  4916החלטת הממשלה מס' 

 .1מש/, מצורפת ומסומנת המשנה לצורך קבלת אישור הוועדה להחלטת הממשלה

   

נבקש  (תקנות נתוני מיקום)להלן:  2020-תקנות שעת חירום )נתוני מיקום(, התש"ףלענין  .3

הכנת לעדכן, כי במקביל להגשת הבקשה לביטול צו הביניים לבית המשפט הנכבד, הושלמה 

, והציבור הציבור להערות פורסםחוק התזכיר . ראשית חוק לקביעת ההסדר בחקיקה תזכיר

. לאחר התייחסות להערות הציבור, בבוקר 7:00, בשעה 25.3.20עד מחר, יוזמן להגיש הערותיו 

על תונח הצעת החוק הממשלתית  הוק שתובא לאישור הממשלה, ולאחר אישורתגובש טיוטת ח

 שולחן הכנסת. 

 

פי תקנות ההסמכה ותקנות נתוני -המשיבים מבקשים לשוב ולהדגיש, כי הפעלת הסמכויות על .4

כאמור במהירות האפשרית , במקביל לקידום הליכי החקיקה בכנסת חיונית ודחופהמיקום 

מיום בהודעה המשלימה , 18.3.20מיום  מכל הנימוקים שניתנו בתגובתם המקדמיתוזאת  לעיל,

 . 23.3.20שהוגשה ביום  הנוגעת לתקנות נתוני המיקום בינייםה, וכן בבקשה לביטול צו 23.3.20

 

 "ח באדר תש"פכ  היום,

 2020במרץ  24  

       

 שוש שמואלי 

 סגנית מנהל מחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה

 מןלדראובן אי                          

 סגן בכיר במחלקת הבג"צים              

 בפרקליטות המדינה
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