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 לכבוד

 עו"ד אורי שוורץ

 יועץ המשפטי למשרד הבריאותה

 

 שלום רב,

 

תזכיר חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )תיקון הנדון: 

 2021-של אדם שנכנס לישראל(, תשפ"א )בידוד בפיקוח טכנולוגי מס'...(

 

, בשעות הצהריים פרסמתם את תזכיר החוק להערות הציבור עד ליום 4.3.2021יום חמישי, היום, 

 , בשעות הצהריים. 7.3.2021ראשון, 

מטרת פרסום תזכירי חוק היא מתן הזדמנות בלתי אמצעית לציבור להגיב ליוזמות חקיקה 

ובלתי סביר לקבלת הערות הציבור בנושא הנוגע לליבת זכויות קביעת פרק זמן קצר ולהישמע. 

הצעת החקיקה כבר הבאת כי הפרסום לא נעשה כדי להגשים תכלית זו. יתרה מזו,  ,האדם מלמדת

כי אין כוונה או יכולת עוד, בראשית השבוע הבא בפני הממשלה, על מנת שזו תאשר אותה, מלמדת 

דעתה של הממשלה. כך נהג משרד הבריאות גם בנוגע ללמוד כלל את הערות הציבור ולשנות מ

קידום חקיקה . מסירת מידע על מתחסנים בענייןחוק לתיקון פקודת בריאות העם התזכיר ל

אדם טבע ודין נ'  1658/10"ץ בגממשלתית בהליך שכזה הוא פגום מיסודו ועומד בניגוד לדין )ר' 

 . לפסק הדין( 15-11פסקאות , (12.3.2010) ממשלת ישראל

אין בכוונתנו לסייע בידי משרד הבריאות לפגוע כך בזכויות אדם ולהציג עמדה שממילא לא תיבחן 

 ולא יינתן לה משקל. כל שנאמר הוא כך:

משבר הקורונה הוא משבר חמור, וחובתן של הרשויות למנוע את הפגיעות הנגרמות ממנו. עם זאת, 

, לארץלא כל מעשה הוא כשר. אנו מתנגדים לפגיעה בזכות היסוד של אזרחים ושל תושבים לשוב 

איננו מתנגדים לאיסור על אזרחים כך מקובל בעולם. ומתנגדים לפגיעה בזכות היסוד לצאת ממנה. 

ים להיכנס, בכפוף למתן היתרים לכניסה לבני משפחה של אזרחים ותושבים ובמקרים חיוניים. זר

כך מקובל בעולם. עם זאת, בידוד הוא גם החוזרים והמגיעים מחו"ל בבידוד. איננו מתנגדים לחיוב 

כפי שקורה בעת חשיפה לחולה מאומת. רק למי שאינו יכול להתבודד  –בביתו של מי שנדרש לכך 

בביתו, יש לספק חלופת מגורים הולמת שבה יסופקו לו כל צרכיו. אפשר לאכוף את הבידוד, ולהטיל 

נגד כלל מעקב  להפעיל אמצעיאין כך מקובל בעולם גם בעניין זה. סנקציות על מי שהפר אותו. 

לא  ., שפגיעתם בפרטיות ובכבוד אנושהטכנולוגייםשימוש באמצעים  אוכלוסיית המבודדים על ידי

 אין אח ורע בעולם. לכך בכדי 

https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001VduXQQAZ
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הם אסורים סימון של האוכלוסייה כולה כחשודה הוא אסור. הפגיעה בכבוד ובפרטיות אסורים. 

 ככלל, והם אסורים שבעתיים בעת מסירת האפשרות לפגוע בידי גורמים פרטיים. 

ארז בפסק הדין שניתן בראשית השבוע בעתירה -את דבריה של השופטת ברקלא למותר להזכיר 

השימוש בכלי זה מסיט הצידה את ההתייחסות שהגשנו נגד השימוש הגורף באיכוני השב"כ: "

מהטלפון הנייד שלו. היא  'לכרות'עצמאית ומתמקד בנתונים שניתן  לחולה הקורונה כאל אישיות

יה ישירה לאדם בבקשה לקבל מידע אישי הנוגע אליו מכבדת באדם עצמו. פני מבטאת חוסר אמון

של  אישיותו ואת תחושת השליטה שלו בחייו, ולמעשה את השליטה עצמה, גם אם תחת צלה את

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ'  6732/20." )בג"ץ האפשרות להיות נתון בחקירה אפידמיולוגית

  (.ארז-השופטת ברקלפסק דינה של  15, פסקה (1.3.2021) הכנסת

חברה דמוקרטית אינה יכולה להפיג את חששותיה מפני סיכונים אפשריים על ידי הצמדת אמצעי 

 מגפה, לא בשגרה.במעקב לאזרחיה. לא בחירום, לא 

 

 בברכה,

 

 עודד פלר, עו"ד

 מנהל המחלקה המשפטית


