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תגובה מטעם הכנסת
בהתאם להחלטת כב' השופט י' אלרון מיום  ,24.9.2020מתכבדת המשיבה ) 1להלן :הכנסת( להגיש תגובה
מטעמה לעתירה ,כדלקמן:

כללי
 .1עניינה של העתירה בחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף
הקורונה החדש )הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן :הוראת השעה(.
הוראת שעה ,אשר אושרה בכנסת ביום  ,20.7.2020מסמיכה את השב"כ לקבל ,לאסוף ולעבד מידע
טכנולוגי לשם איתור מי שהיו עלולים להידבק מחולים ,לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירות
אפידמיולוגיות בתקופה של עד  14הימים שלפני מועד האבחון של החולה המאומת ,ולפי ההנחיות
המקצועיות של משרד הבריאות ,וזאת לצורך זיהוי נתוני מיקומם של חולים ואיתור האנשים שבאו עמם
במגע קרוב.
תוקפה של הוראת השעה הוא לשישה חודשים ,קרי עד ליום .20.1.2021

 .2לטענת העותרים ,השימוש באמצעי השב"כ לשם איתור חייבי בידוד אינו צולח את המבחנים החוקתיים,
וזאת נוכח הפגיעה הקשה והלא מידתית בזכות לפרטיות .עיקר טענתם הוא שקיימות חלופות
טכנולוגיות אזרחיות אשר לעמדתם ניתן וראוי לעשות בהן שימוש ,ושהנזק שנגרם כתוצאה מהסתייעות
בשב"כ גדול מהתועלת הנובעת ממנה .בהתאם לכך הסעד המרכזי שהתבקש בעתירה הוא שבית המשפט
הנכבד יכריז על בטלות הוראת השעה כולה.
לחלופין ,התבקש בית המשפט הנכבד להורות על בטלות סעיף  11לחוק שירות הביטחון הכללי,
התשס"ב) 2002-להלן :חוק השב"כ( ,לעניין השימוש בו לצורך הוראת השעה ,וכן לבטל את ההכרזה של
הממשלה על הסמכת השב"כ ,מיום  ,6.9.2020אשר נעשתה מכוח הוראת השעה .כפי שיפורט בהמשך,
לעמדת הכנסת דין סעדים חלופיים אלה להידחות על הסף.
 .3בתמצית ייאמר ,כי עמדת הכנסת היא שדין העתירה להידחות ,בהעדר עילה להתערבות בית המשפט
הנכבד בהוראת השעה ,הכוללת מנגנונים אשר ממתנים ומאזנים את הפגיעה בפרטיות.
ועדת החוץ והביטחון של הכנסת )להלן :ועדת החוץ והביטחון או הוועדה( אשר דנה בהוראת השעה ,לא
התעלמה מהקושי הגלום בהסמכת השב"כ לפעול בתחום שאינו נכלל בתחום הליבה שלו ,כפי שאף נפסק
בבג"ץ  2109/20עו"ד שחר בן מאיר נ' ראש הממשלה )פורסם בנבו) (26.4.2020 ,להלן :עניין בן מאיר(.
חברי הכנסת סברו ,כי משבר הקורונה הוא משבר חריג בהיקפו המצדיק את השימוש הזמני החריג בכלי
השב"כ .נגיף הקורונה מתפשט באופן מעריכי )אקספוננציאלי( ועל כן קצב ההדבקה שלו מהיר ביותר.
האמצעים המרכזיים לצמצום התפשטות הנגיף ,הם כללי "הריחוק החברתי" )עטיית מסכות ,מניעת
התקהלויות ושמירה על מרחק( ,וכן הכנסה לבידוד של מי שבא במגע קרוב עם חולה קורונה מאומת.
לפיכך ,גוברת החשיבות לאיתור כל חייבי הבידוד ,באמצעים מהירים ויעילים ,כחלק מהמאמץ למניעת
התפשטות הנגיף .מנתוני הדיווח שנמסרו לוועדת החוץ והביטחון ממשרד הבריאות ומהשב"כ ,עולה כי
החל מחודש יולי האחרון ,אותרו עשרות אלפי חולים באמצעות איכוני השב"כ ,כך שלכלי זה נתח
משמעותי לא מבוטל של כ 25%-מהחולים המאותרים באופן בלעדי באמצעותו.
יחד עם זאת ,כפי שיורחב בהמשך ,חברי הכנסת החליטו כי הפעלת אמצעי השב"כ תיעשה רק במצב שבו
יש התפשטות משמעותית של הנגיף  -כאשר יש מעל  200חולים מאותרים מדי יום ,וזאת מתוך הבנה כי
גם במהלך תקופת משבר הקורונה ,השימוש באמצעי חריג זה צריך להיעשות רק במצבים המחייבים
זאת.
 .4במהלך דיוני החקיקה נשמעו בהרחבה עמדות גורמי מקצוע ,בתוך הממשלה ומחוצה לה ,וכן את
העמדות של ארגונים ציבורים שונים ,ובכלל זה העמדות שהגישו העותרים – בכתב ובעל פה .הוועדה לא
הקלה ראש בפגיעה בזכות לפרטיות הגלומה בהסדר ,והיא הקדישה חלק נכבד מדיוניה בסוגית החלופות
לאמצעי השב"כ ולשאלה האם קיים "אמצעי שפגיעתו פחותה" ,וכן לבחינת התועלת הגלומה בהסמכת
השב"כ בצורך לבודד את מי שבאו במגע עם חולה מאומת .הוועדה קיבלה בעניין זה סקירה על הנעשה
בעולם ,ובסופו של יום היא השתכנעה כי בשלב זה אין בנמצא אמצעי טכנולוגי חלופי הולם לאיכוני
השב"כ ,המהווים כלי עזר חיוני ,והמסייעים באופן משמעותי לחקירות האפידמיולוגיות האנושיות
בהתמודדות עם נגיף.
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לצד זאת ,הוסיפה הוועדה להוראת השעה סעיף חריג וייחודי המטיל על הממשלה חובה לקדם טכנולוגיה
אזרחית לאיתור נתוני המיקום של מי שהיה במגע עם חולה קורונה ,המבוסס על הסכמה מדעת ,ועל כן
פגיעתו בפרטיות פחותה .זאת ,מתוך שאיפה כי בהמשך הדרך יהיה בטכנולוגיה זו כדי להוות חלופה
הולמת ואפקטיבית לאיכוני השב"כ או לכל הפחות ,בזמן תוקפו של ההסדר הזמני ,יהיה בה כדי להגביר
את מאמצי הממשלה להתקדם למימוש יעיל של חלופה אזרחית אפקטיבית וולונטרית להתמודדות עם
התפשטות הנגיף .הוועדה הקדישה זמן רב לעיסוק בנושא ,מתוך הכרה בחשיבותו הרבה ,והיא תמשיך
לפקח על המשך קידום ופיתוח חלופה זו.
עוד יצוין ,כי במהלך הליך החקיקה נעשו שינויים בהצעת החוק הממשלתית .בכלל זה ,הודק באופן
משמעותי הפיקוח הפרלמנטרי על הכרזת הממשלה על הסמכת השב"כ ,כך שיהיה תכוף ולאורך כל
תקופת תוקפה של הוראת השעה .כן נערכו תיקונים במנגנון ההשגה למשרד הבריאות על הודעה בדבר
חובת בידוד ,וזאת כדי למנוע ככל הניתן בידודי "שווא" .שינויים אלה לא עומדים לבדם ,והם מהווים
המשכו של תהליך סדור עליו עמלה ועדת החוץ והביטחון בחצי השנה האחרונה .למעשה ,הוועדה עוסקת
בשימוש באמצעי השב"כ ככלי מסייע בהתפשטות הנגיף ,החל מראשית הדרך ,בחודש מרץ  ,2020כאשר
ההסמכה של השב"כ נעשתה מכוח סעיף )7ב() (6לחוק השב"כ .הוועדה קבעה לאורך הדרך מנגנונים
שטייבו את ההסדר ,ובכללם :קביעת הגדרה ברורה של המטרה לשמה ניתן לעשות שימוש במידע;
קביעת מנגנונים לשמירת המידע ולאופן חשיפתו למספר מצומצם של בעלי תפקידים מורשים; גידור
היקף נתוני התקשורת אליהם ייחשפו הרשויות ואי קיום ממשקים בין גופים חיצוניים ,מלבד משרד
הבריאות והשב"כ; פיקוח ובקרה פרלמנטרית על ההסדר; וכן בחינה עיתית של ההסמכה להסתייע
בשב"כ .עוד יש לזכור כי תוקפו של ההסדר הוא זמני – עד לינואר  ,2021וגם לכך יש השלכה במסגרת
הבחינה החוקתית.
 .5הכנסת נדרשה אפוא לערוך איזון עדין ומורכב בין מכלול זכויות היסוד והאינטרסים העומדים על הכף.
הכרעתה הייתה כי נכון לעת הזו  -כאשר התפשטות הנגיף היא משמעותית  -התועלת מאיכוני השב"כ
לצמצום התפשטות נגיף הקורונה גם היא רבה ומשמעותית ,והיא עולה על הנזק שנגרם כתוצאה
מהפגיעה בפרטיות .כפי שיובהר בהרחבה בהמשך ,הוראת השעה כוללת מנגנונים הממתנים את הפגיעה
בפרטיות ,וזאת כדי להבטיח שייעשה בו שימוש רק במינימום הנדרש לשם איתור חייבי הבידוד ,תוך
חשיפת המידע הנוגע לאזרחים באופן המינימלי והממוקד ביותר .לאור האמור ,תטען הכנסת כי הוראת
השעה צולחת את מבחני המידתיות ,וכי יש לדחות את טענות העותרים בהקשר זה.
.6

לבסוף נציין ,כי בפנינו הסדר זמני ,המאפשר לתקופה של שישה חודשים להסתייע בשב"כ לשם מניעת
התפשטות נגיף הקורונה .ואולם ,חשוב להבהיר כי ההסתייעות בשב"כ אינה פועלת על "אוטומט" לכל
אורך תקופת הוראת השעה .ההסדר שנקבע כולל מנגנון של בחינה מתמשכת ותכופה ,הן בממשלה והן
בכנסת ,לגבי המשך ההצדקה להסתייעות בשב"כ .לעת הזו ,התפשטות הנגיף עדיין בשיאה ,ובהעדר
חלופות אפקטיביות אחרות ,יש צורך חיוני וממשי בהסתייעות בכלי השב"כ .בהינתן שהאפליקציה
הוולונטרית האזרחית אינה נותנת בשלב זה מענה אמיתי ,ונדמה כי על תוצאה זו אין חולק ,ובהינתן
האפקטיביות הרבה של כלי השב"כ ,הכנסת סברה כי טרם בשלה העת להפסיק את ההסתייעות בשב"כ,
ועל כן יש הצדקה לקבוע מסגרת חקיקתית אשר תאפשר את הסמכת השב"כ למניעת התפשטות הנגיף.
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.7

יחד עם זאת ,נבקש להדגיש כי בכך לא תם הסיפור .ועדת החוץ והביטחון תמשיך לעקוב אחר הסמכת
השב"כ ,ותיבחן בנקודות הזמן השונות האם אכן קיימת הצדקה להמשך ההסתייעות בשב"כ והאם
קיימים אמצעים חלופיים אפקטיביים .הוועדה גם תמשיך לפקח על מאמצי הממשלה לקידום ופיתוח
של טכנולוגיה אזרחית ,בהתאם לחובתה על-פי החוק.
כפי שניתן יהיה לראות מדיוני ועדת החוץ והביטחון עליהם נעמוד להלן ,עבודת הפיקוח הפרלמנטרי
נשאה פרי .לצד השינויים הרבים שנערכו בהיקף ההסמכה של השב"כ ,לכל אורך הדרך ,הממתנים באופן
משמעותי את הפגיעה בזכויות הגלומה בהסדר ,גם במישור המעשי חלו תמורות .המערך האפידמיולוגי
האנושי התייעל והשתפר ,וכך גם עולה מהעתירה ,וכן חל שיפור של ממש במנגנון ההשגה והופחת מספר
האנשים שנכנסו ל"בידודי שווא" .אתמול אף הודיע פרופ' גמזו ,כי יש כוונה לקצר את תקופת הבידוד,
סוגיה נוספת אשר נדונה ולובנה באופן מעמיק בוועדה.
לאור האמור ,ולאור עבודת הפיקוח ההדוקה של ועדת החוץ והביטחון והכלים שניתנו בידה אשר
מסייעים לה לפקח באופן אפקטיבי )ובכלל זה הדיווחים השבועיים המפורטים של משרד הבריאות
והשב"כ( ,הכנסת סבורה כי בפנינו הסדר מאוזן ומידתי ,המביא לידי ביטוי את מכלול השיקולים,
האינטרסים והזכויות הנוגעות בדבר ,ואין מקום להתערבות שיפוטית לגביו.
 .8תחילה נעמוד על עיקרי התשתית העובדתית והנורמטיבית השייכים לעניין.

רקע עובדתי
 .9כידוע ,במהלך חודש דצמבר  2019החלה התפרצות של המחלה הנגרמת מנגיף הקורונה .ביום 30.1.2020
הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות הנגיף כאירוע חירום בבריאות הציבור בעל השלכות
בינלאומיות ,ובהמשך קבע הארגון כי הערכת הסיכון להתפשטות הנגיף היא גבוהה מאד וכי מדובר
ב"פנדמיה" .ביום  27.1.2020שר הבריאות הוסיף את המחלה הנגרמת מנגיף הקורונה לרשימת המחלות
המדבקות המסכנות לפי סעיף  (1)20לפקודת בריאות העם ,1940 ,ומכוח החלטה זו הוצאו בהמשך צווים
על-ידי מנכ"ל משרד הבריאות לפי סעיף  20לפקודה.
כפי שציינה כב' הנשיאה חיות בעניין בן מאיר )בפס'  1לפסק דינה(:
"הימים האלה הינם ימי משבר לאומי ועולמי בממדים ובהיקף שכמותם לא
ידענו ...מגפת הקורונה שהחלה להתפשט ברחבי העולם לפני חודשים מספר
וגבתה קורבנות רבים במדינות שונות ,לא פסחה על מדינת ישראל ומאז
שהתגלה כאן החולה הראשון לפני כחודשיים ,אותרו בישראל עד כה למעלה
מ 15,000-חולים מאומתים וכ 200-בני אדם נפטרו מן המחלה .מזה כחודש
ספונים מרבית אזרחי ישראל בבתיהם ומערכת החינוך מושבתת .ענפי משק
רבים מושבתים ואחרים עומדים בפני קריסה ,או פועלים במתכונת מצומצמת,
והפגיעה הכלכלית הנגרמת למשק עקב כך מדי יום מגיעה כדי למעלה ממיליארד
שקלים; נתוני משרדי הממשלה מלמדים כי יש בישראל כיום למעלה ממיליון
מובטלים .על ערים וישובים שלמים הוטל סגר ובמשך ימים ארוכים נאסר
המעבר מעיר לעיר .פעילותו של נמל התעופה בן גוריון שובשה והושבתה כמעט
לחלוטין .את חג הפסח חגגנו השנה בחוג בני המשפחה הגרעינית הגרים עימנו
בלבד ,והמצב בחלק ממדינות העולם – ובכלל זה מדינות שלהן מערכת בריאות
מתקדמת ומפותחת – חמור עוד יותר".
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 .10במטרה להתמודד עם התפשטות הנגיף ,אימצה הממשלה מדיניות של "ריחוק חברתי" ובידוד של חולים
מאומתים ושל אנשים שבאו עמם במגע קרוב .בהתאם לכך ,כבר כאשר אובחנו חולי הקורונה הראשונים
בישראל ,פעל משרד הבריאות לאיתור האנשים שבאו עמם במגע על-ידי חקירה אפידמיולוגית פרטנית
אנושית .חקירה זו התבצעה באמצעות תשאול שנעשה לכל חולה שאובחן.
ברם ,ריבוי החולים המאובחנים והתפשטות הנגיף ברחבי הארץ ,הפחיתו באופן משמעותי את יעילותה
של החקירה האפידמיולוגית הפרטנית .בהתאם לכך ,גורמי המקצוע במשרד הבריאות הגיעו לכלל
מסקנה כי לצד עיבוי וחיזוק מערך החקירות האפידמיולוגית האנושיות ,נדרש כלי משלים ,טכנולוגי,
לשם ההתחקות אחר מסלול התנועה של חולי הקורונה ,באופן אשר יאפשר קטיעה אפקטיבית
ומשמעותית יותר של שרשרת ההדבקה של חולה מאומת .לפיכך ,ביקש משרד הבריאות להסתייע
בשב"כ לשם ביצוע חקירה אפידמיולוגית ,תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים שיאפשרו לאתר את מי
שהיה בקרבת החולה במהלך תקופת הדגירה של המחלה.
 .11הסמכת השב"כ עברה מספר גלגולים עד לתיקון החקיקה מושא העתירה שבפנינו.
תחילה ,הסמכת השב"כ נעשתה בדרך של תקנות שעת חירום לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה –
תקנות אלו עמדו במוקד העתירות המקוריות בעניין בן מאיר ,אשר הוגשו ,בין היתר ,על-ידי העותרת 1
דכאן .בשלב השני ,הסמכת השב"כ נעשתה מכוח סעיף )7ב() (6לחוק השב"כ – והחלטה זו עמדה במוקד
פסק הדין בעניין בן מאיר .בשלב השלישי ,עוגנה הסמכת השב"כ בחקיקה ראשית ייעודית .תחילה
נחקקה הוראת שעה זמנית לשלושה שבועות ,והיא עמדה במוקד העתירה שהגישו העותרים בבג"ץ
 4762/20אשר נמחקה ,ולאחר מכן נחקקה הוראת שעה לתקופה של שישה חודשים ,והיא זו שנתקפת
בעתירה שבפנינו )עתירה קודמת שהגישו העותרים בעניינה ,בג"ץ  ,5746/20נמחקה בשל אי מיצוי
הליכים(.
להלן נעמוד בתמצית על השתלשלות העניינים שקדמה להוראת השעה ,אשר עומדת ברקע הליך החקיקה
מושא העתירה.

)א( .הסמכת השב"כ מכוח תקנות שעת חירום
 .12תחילה ביקשה הממשלה להסמיך את השב"כ לסייע במניעת התפשטות נגיף הקורונה ,בדרך של קבלת
החלטת ממשלה מכוח סעיף )7ב() (6לחוק השב"כ .סעיף זה מסמיך את הממשלה להוסיף תפקיד לשב"כ
שעניינו ב"פעילות בתחום אחר שקבעה הממשלה ,באישור ועדת הכנסת לענייני השירות ,שנועדה לשמור
ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי של המדינה" בסעיף  1ו 6-לחוק השב"כ נקבע כי
"ועדת הכנסת לענייני השירות" היא ועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ
והביטחון )להלן :ועדת המשנה(.
ואולם ,מהלך זה לא הסתייע ,שכן החלטת הממשלה הובאה לאישור ועדת המשנה של הכנסת ה22-
בשעות הצהריים של יום  ,16.3.2020שעות בודדות קודם להשבעת הכנסת ה .23-בשל כך ,הוועדה לא
הספיקה לדון בהחלטה לגופה ולהכריע בה בלוחות הזמנים שנוצרו ,ועם השבעת הכנסת ה 23-פקעו
כהונות הוועדות של הכנסת ה.22-
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 .13בהמשך לכך ,בשעות הבוקר המוקדמות של יום  ,17.3.2020התקינה הממשלה את תקנות שעת חירום
)הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(,
התש"ף) 2020-להלן :תקנות ההסמכה( .התקנות הותקנו מכוח סעיף )39א( לחוק-יסוד :הממשלה.
בתקנות ההסמכה הוסמך השב"כ לקבל ,לאסוף ולעבד מידע טכנולוגי לצורך סיוע למשרד הבריאות
בביצוע חקירה אפידמיולוגית לצמצום ולמניעת התפשטות נגיף הקורונה החדש .תכלית קבלת המידע
הייתה לצורך זיהוי נתוני מיקום ונתיב התנועה של החולה בקורונה וכן לזיהוי האנשים שבאו במגע קרוב
עמו ,וזאת בתקופה של  14הימים שלפני אבחונו כחולה .המונח "מידע טכנולוגי" הוגדר כמידע ,למעט
"תוכן שיחה"  -כמשמעות מונח זה בחוק האזנת סתר ,התשל"ט .1979-תוקפן של התקנות נקבע למשך
 14ימים בלבד ,קרי עד ליום .31.3.2020
 .14תקנות ההסמכה האמורות ,יחד עם תקנות שעת חירום אחרות אשר הסמיכו את המשטרה לעשות
שימוש בנתוני מיקום לצורך אכיפת חובת הבידוד ,עמדו במוקד שלוש עתירות שהוגשו בעניין בן מאיר
)בג"ץ  ,2109/20בג"ץ  2135/20ובג"ץ .(2141/20
העתירות נדונו בפני בית המשפט הנכבד ביום  ,19.3.2020ובמהלך הדיון התלבנו מספר סוגיות משפטיות.
בין היתר נדונה ההשלכה שיש להעדר הפיקוח הפרלמנטרי על התקנות לשעת חירום ,וכן הסמכות של
הממשלה להתקין תקנות לשעת חירום בעניין אזרחי בהסתמך על ההכרזה הכללית על מצב החירום
הנובעת מהמצב הביטחוני.
 .15במהלך הדיון הצהירו משיבי הממשלה כי ככל שהכנסת תחל את פעילותה הפרלמנטרית )באותה העת
טרם הוקמה הוועדה המסדרת ויתר ועדות הכנסת( ,הם יפעלו להביא את תקנות ההסמכה לאישור
הכנסת .הוסבר שייבחנו לעניין חלופות שונות :הסמכת השב"כ בחקיקה ראשית – באמצעות תיקון חוק
השב"כ או בהוראת שעה מיוחדת או בדרך של החלטת ממשלה להרחבת סמכויות השב"כ באישור ועדת
המשנה ,בהתאם לסעיף )7ב() (6לחוק השב"כ.
בשעות הלילה המאוחרות של יום  23.3.2020הוקמה ועדת החוץ והביטחון הזמנית של הכנסת ה,23-
ובהמשך היא בחרה את יושב הראש שלה דאז ,חה"כ גבי אשכנזי וכן הקימה את ועדת המשנה למודיעין
ולשירותים חשאיים ,שכאמור היא "ועדת הכנסת לענייני השירות" ,לפי סעיף )7ב() (6לחוק השב"כ.

)ב( .הסמכת השב"כ מכוח סעיף )7ב() (6לחוק
 .16ביום  24.3.2020התקבלה החלטת ממשלה מס'  4916המסמיכה את השב"כ לסייע במאמץ לצמצום
התפשטות נגיף הקורונה .החלטה זו הובאה לאישור ועדת המשנה לפי סעיף )7ב() (6לחוק השב"כ.
החלטת הממשלה דומה בנוסחה לתקנות ההסמכה )למעט מספר שינויים(.
ועדת המשנה הקדישה חמישה דיונים מעמיקים וממושכים להחלטת ההסמכה )שלושה דיונים נערכו
במתכונת הפתוחה לציבור באופן תקדימי ושניים שהיו סגורים לאור סיווג המידע( .במסגרת דיונים אלה
נשמעו עמדות שונות של גורמים ממשלתיים ,גורמי מקצוע ומומחים מארגוני החברה האזרחית .ועדת
המשנה נתנה דעתה לחריגות של ההסמכה שאינה נוגעת לתחומי הליבה של פעילות השב"כ ,אך החליטה
בסופו של יום כי בנסיבות שנוצרו ניתן להסמיך את השב"כ לפעול למניעת התפשטות הנגיף מכוח
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ההסמכה שבחוק השב"כ .לצד זאת ,הנחתה ועדת המשנה את גורמי הממשלה לפעול במהלך תקופת
ההסמכה למציאת חלופות טכנולוגיות אחרות לצורך איתור חייבי הבידוד ,שאינן כרוכות בהסתייעות
בשב"כ.
ביום  ,31.3.2020בתום דיוניה ,אישרה ועדת המשנה את החלטת ההסמכה .תוקף החלטת ההסמכה
שנקבע היה ל 30-ימים ,קרי עד ליום  .30.4.2020עוד באותו הערב התכנסה הממשלה ואישרה את הסמכת
השב"כ בהתאם לנוסח ההחלטה אותו אישרה ועדת המשנה.
 .17ועדת המשנה אישרה את החלטת ההסמכה ,בשינויים רבים ומשמעותיים ,אשר היה בהם כדי למתן את
הפגיעה בפרטיות .השינויים המרכזיים עליהם החליטה ועדת המשנה ,עוגנו לאחר מכן בנוסח הצעת
החוק הממשלתית בחודש יוני )בין אם במלואם ובין אם בהוראות ברוח דומה( ,ואלה עיקרם:
•

הכרה מפורשת בחריגותם של האמצעים ובהצדקה להשתמש בהם בשל נסיבות קיצוניות ,כך שנקבעה
זיקה ברורה בין התכלית שביסוד החלטת ההסמכה לבין גדר הסמכויות של השב"כ ומשרד הבריאות,
באופן המצומצם נסיבות המקרה הייחודיות;

•

צמצום תכלית איסוף המידע על-ידי השב"כ ,כך שלא ניתן יהיה לאסוף ולעבד מידע לשם איתור מקור
ההדבקה של החולה כפי שביקשה הממשלה ,אלא רק לשם איתור מגעים של החולה;

•

חידוד וגידור הגדרת המידע הטכנולוגי שאותו רשאי לעבד השב"כ ,ושל פרטי המידע הדרושים שאותם
מעביר השב"כ למשרד הבריאות ,כך שנוצר חיץ בין הגוף שמעבד את המידע לבין הגוף שעושה בו שימוש,
ומבטיח כי המידע שיוצא מן השב"כ למשרד הבריאות הוא המידע המצומצם ביותר שיאפשר את מימוש
תכליות ההסדר;

•

הוראות לגבי שמירת המידע ,העברתו למשרד הבריאות ,קביעת מועד )דד ליין( למחיקתו ,קביעת מנגנון
של הרשאות גישה למידע בתוך השירות ,וכן הוראה כי העברת המידע תיעשה באופן שישמור על פרטיותו
ועל כבודו של החולה או של מי שבא במגע עימו .והכל לשם צמצום הפגיעה בזכויות למידה המינימלית
האפשרית לשם מימוש תכלית ההסדר;

•

חיוב משרד הבריאות ליידע את החולה על כך שנערכת בעניינו בדיקה באמצעים טכנולוגיים ,ואיסור על
הכללת פרטים מזהים של החולה בהודעה זו ,כדי לצמצם את הפגיעה בפרטיות ולחזק את השקיפות;

•

חיוב משרד הבריאות ליידע את החולה על הדרכים לבירורים בנושא ולבקשה לבחינה חוזרת ,וזאת כדי
לאפשר מנגנון של השגות ,לשם ביטול חובת בידוד שניתנה בשל איכון שגוי;

•

הטלת חובת פרסום של נוהל משרד הבריאות באתר האינטרנט של המשרד;

•

הוראה כי שמירת המידע במשרד הבריאות תיעשה באופן שישמור על סודיות המידע ועל חיסיון של
החולה או של מי שבא במגע עימו ,וכן חיוב נציג משרד הבריאות לוודא את מחיקת המידע במועד מוגדר
– והכל לשם צמצום הפגיעה בזכויות למידה המינימלית האפשרית לשם מימוש תכלית ההסדר;

•

הטלת הגבלות מפורשות על סמכותם של השב"כ ושל משרד הבריאות להעביר מידע לרשויות מדינה
אחרות;

•

הטלת חובה על שר הבריאות להמשיך ולשקול את המשך הצורך בהסתייעות בשב"כ במהלך תקופת
תוקפה של ההחלטה.
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 .18בעקבות אישור החלטת ההסמכה ,ובאישור בית המשפט הנכבד ,הגישו העותרים בעניין בן מאיר עתירות
מתוקנות במסגרתן התבקש בית המשפט לבטל את ההחלטה משני טעמים עיקריים :האחד ,נטען כי
הסמכת השב"כ לפעול בסוגיה אזרחית-בריאותית ,מנוגדת לחוק השב"כ וכי החלטת ההסמכה שקיבלה
הממשלה בהקשר זה התקבלה בחוסר סמכות .השני ,נטען כי החלטת ההסמכה לגופה אינה חוקתית,
וזאת מאחר שאינה עומדת במבחני המידתיות ,הן משום שקיימים אמצעים פוגעניים פחות מזה שנבחר,
והן משום שהנזק שנגרם מהשימוש באמצעי זה עולה על התועלת שבו.
עמדת הכנסת לעתירות המתוקנות הייתה כי החלטת ההסמכה באה לתת מענה למשבר הלאומי
)והעולמי( הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה ,וכי היא נכנסת לגדר המונח "אינטרס ממלכתי חיוני
לביטחון הלאומי של המדינה" במובנו המעט רחב יותר של המונח .צוין ,כי אכן מדובר בהסמכה חריגה
ביותר של השב"כ ,ואין להקל בה ראש כלל ועיקר ,אך גם הנסיבות הן חריגות ביותר ,ונדרש כלי יעיל
ואפקטיבי למניעת התפשטות המגיפה .עוד הוסבר ,כי קצב התפשטות הנגיף אינו מאפשר הסתייעות
בחקירות אפידמיולוגית פרטניות בלבד ,וכי נכון לעת הזו חברי הכנסת השתכנעו שלא קיימים עזרים
טכנולוגיים אחרים אשר האפקטיביות שלהם מאפשרת לראות בהם חלופה מידתית יותר לאיכוני
השב"כ.
 .19ביום  26.4.2020ניתן פסק הדין בעניין בן מאיר ,אשר אלו עיקריו:
•

בפסק הדין דחו השופטים את הפרשנות הצרה של העותרים לסעיף )7ב() (6לחוק השב"כ ,ונקבע כי יש
לפרש אותו "כהוראה המאפשרת לממשלה להסמיך את השב"כ גם בתחומים שאינם נוגעים לביטחון
במובן הצר ,אך המבחן שיש לאמץ ביחס לביטוי "ביטחון לאומי" בהקשר זה הוא מבחן הסכנה החמורה
והמידית לאזרחי ותושבי המדינה או לסדרי המשטר שלה" )שם ,בעמ' .(15
נקבע ,כי "מבחן הסכנה החמורה והמידית" מורכב משני מימדים :מימד מהותי – נדרש רף גבוה במיוחד
של סכנה לאזרחי ותושבי המדינה ,ומימד הזמן – הסכנה חייבת להיות כזו שאין בנמצא אפשרות מעשית
לפתח אמצעים אלטרנטיביים מתאימים יותר להתמודדות עמה טרם התממשותה )שם ,בעמ' .(16
בית המשפט הנכבד קבע ,כי בנסיבות הייחודיות והחריגות שנוצרו ,ובהינתן סד הזמנים שהוכתב נוכח
התפשטותו של הנגיף שלא איפשר קידום חקיקה לצורך הסדרת תפקידו של השב"כ במסגרת המשבר,
ניתן היה לפעול באמצעות סעיף )7ב() (6לחוק השב"כ.

•

מאחר שהחלטת ההסמכה מהווה הסדר ראשוני במהותה ,נקבע כי לא ניתן להמשיך ולהפעיל את אמצעי
השב"כ כפתרון קבע לאורך זמן מכוח ההסמכה שבסעיף )7ב() (6לחוק השב"כ ,וכי ככל שתידרש מעורבות
נוספת של השב"כ בתום תוקפה של החלטת ההסמכה ,על הממשלה יהיה לפעול לעיגון הבסיס למעורבות
כזו בחקיקה ראשית .זאת ,כדי לאפשר לכל חברי הכנסת )להבדיל מחברי ועדת המשנה בלבד( לדון
ולהכריע בסוגיה .בהקשר זה צוין ,כי "חקיקה כזו ,מן הראוי כי תהיה זמנית במהותה ותיחקק כהוראת
שעה" )שם ,בעמ' .(21

•

בית המשפט הנכבד דחה גם את הטענה בדבר העדר החוקתיות של החלטת ההסמכה לגופה .נפסק כי
אף שאין חולק כי הסמכת השב"כ פוגעת בזכות לפרטיות ובצנעת הפרט ,בנסיבות הייחודיות והחריגות
שנוצרו ,ובנקודת הזמן הנוכחית ,היא צולחת את מבחני המידתיות.

•

על מנת לאפשר מיצוי מהלך חקיקה פרלמנטרי כנדרש ,נקבע בפסק הדין כי ככל שיותנע הליך חקיקה,
ניתן יהיה להאריך את תוקפה של החלטת ההסמכה לפרק זמן נוסף שלא יעלה על שבועות ספורים על
מנת לאפשר את השלמתו של הליך זה )שם ,פס'  34לפסק דינה של כב' הנשיאה חיות(.
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במסגרת הטיעון המשפטי ,נעמוד על ההשלכות של קביעות שונות של שופטי ההרכב על הניתוח החוקתי
של החקיקה שבפנינו.
 .20לאחר פסק הדין ,התקבלו מספר החלטות ממשלה אשר האריכו באופן זמני את הסמכת השב"כ לפי
סעיף )7ב() (6לחוק השב"כ ,וזאת כדי לאפשר לממשלה לגבש עמדה באשר להתנעת הליך חקיקה ייעודי
אשר יסמיך את השב"כ להמשיך ולסייע למשרד הבריאות במאמץ לצמצום התפשטות הנגיף )ראו
החלטת ממשלה מס'  5024והחלטת ממשלה מס' .(5042
החלטות אלה נדונו ואושרו בוועדת המשנה ,כאשר בחלקן קוצרה תקופת ההסמכה לעומת התקופה
שהתבקשה על-ידי הממשלה .במהלך הדיונים חברי ועדת המשנה דנו בשאלה האם יש הצדקה להמשיך
ולהסתייע בשב"כ לשם איתור חייבי בידוד ,וחברי הכנסת חזרו והדגישו כי יש צורך בבחינה מעמיקה
ומשמעותית יותר מצד הממשלה למציאת חלופות אזרחיות לכלי השב"כ )ראו פרוטוקולי דיוני ועדת
המשנה מיום  30.4.2020ומיום .(5.5.2020
 .21ביום  19.5.2020פורסם תזכיר חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום
התפשטות נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( ,התש"ף .2020-בהמשך לכך ,ביום  24.5.2020התקבלה
החלטת ממשלה מס'  ,15במסגרתה הוחלט להאריך את החלטת ההסמכה של השב"כ בשלושה שבועות
נוספים ,עד ליום  16.6.2020או עד להשלמת הליך החקיקה )לפי המוקדם(.
לצד הארכת התוקף של ההסמכה ,החליטה הממשלה על צמצום ניכר באופן ההפעלה שלה .בהחלטה
צוין כי לאור תמונת המצב העדכנית של התחלואה מהנגיף ,ובהמשך להפצת תזכיר החוק ,הוחלט
להסתפק בהגבלת השימוש בשב"כ ל"מקרים פרטניים וייחודיים בלבד ,שבהם לא ניתן להשלים את
איתור האנשים שבאו במגע קרוב עם חולה באמצעות חקירה אפידמיולוגית בשיטות אחרות".
 .22ביום  26.5.2020דנה ועדת המשנה בהחלטת הממשלה האמורה .בפתח הדיון הסבירה פרופ' סדצקי מדוע
על אף מספר החולים הקטן יש צורך בהמשך ההסתייעות בשב"כ .היא ציינה כי אמנם ידוע כעת רק על
מעט חולים מאומתים ,אך יתכן ויש בפועל כמות גדולה יותר .עוד הסבירה ,כי הנחת המוצא של גורמי
המקצוע היא כי בכל רגע נתון התפשטות הנגיף יכולה להתפרץ מחדש .היא שבה על עמדתם לפיה דווקא
כאשר מבקשים לחזור לפעילות שגרתית יש לאפשר את איכוני השב"כ שיאפשרו לעצור באופן מהיר
ויעיל את מעגל ההידבקויות )פרוטוקול הדיון מיום  ,26.5.2020בעמ'  .(5בהמשך דבריה היא הוסיפה כי
אין בעיה של כוח אדם לביצוע חקירה אפידמיולוגית ,אלא שמדובר בכלי מוגבל וכי "טלפונים יודעים
עלינו יותר ממה שאנחנו יודעים על עצמנו" )שם ,בעמ' .(9
 .23לאחר מכן ,קיבלה הוועדה סקירה של אנשי מקצוע שונים בממשלה בדבר עבודת המטה שנעשית לשם
איתור חלופה לאיכוני השב"כ ,תוך התמקדות באפליקציית "המגן".
גב' רונה קייזר ,מנהלת מערכות מידע במשרד הבריאות ,הסבירה שנכון לאותה העת מספר המשתמשים
הפעיל באפליקציה עומד על כ 870,000-איש בלבד ,בעוד שהיעד שהגדיר המשרד כדי שניתן יהיה לראות
באפליקציה אלטרנטיבה אפקטיבית לאיכוני השב"כ ,הוא  4מיליון .היא סקרה את הממצאים שנאספו
בנושא ,לאחר בחינת  39מדינות שבהן יש אפליקציות פעילות )בעמ'  .(11-10גב' קייזר צייה כי אפליקציית
"המגן" עדיין נמצאת בשלב פיילוט ,וכי קיימת גירסה  2.0אשר אמורה להיות אפקטיבית יותר .היא
9

הסבירה כי הפתרון של אלגוריתם המבוסס על בלוטות' ,פוגע פחות בפרטיות שכן הוא מבוסס על
האותות ששני מכשירים שולחים אחד על השני ,ולא על מאגר מידע חיצוני )שם ,בעמ' .(11
יו"ר הוועדה ,חה"כ צבי האוזר ,ביקש לדעת האם יש לוח זמנים מוגדר להשגת פתרונות חלופיים .גב'
קייזר השיבה כי הצפי שהוא שבתחילת חודש יוני תושק האפליקציה בגרסה החדשה ,ומשרד הבריאות
נערך לתכנית שיווקית כדי לסייע להגיע ליעד זה )שם ,בעמ'  .(12היא ציינה כי יש קושי להגיע ל 4-מיליון
משתמשים באפליקציה ,בין היתר ,משום שבזמן שבו היקף התחלואה נמוך ,אנשים בתחושה ש"הכל
בסדר" ושאין צורך באפליקציה .על כל פנים ,היא הדגישה שנעשה מאמץ לשפר את האפליקציה גם
מבחינה טכנולוגית ,וכן לחשוב על דרכים להגיע לכמה שיותר משתמשים )שם ,בעמ'  .(13פרופ' סדצקי
ביקשה להדגיש כי הבעיה באפליקציית "המגן" אינה רק שיווקית ,אלא שבשלב זה היא לא מספיק טובה
מבחינה טכנולוגית ,ועל כן אינה מהווה חלופה אפקטיבית לאיכוני השב"כ )שם ,בעמ' .(15
 .24יו"ר הוועדה ציין כי הוא אינו סבור שנעשה מאמץ מספק כדי לקדם את החלופה של אפליקציית "המגן",
וזאת בפרט נוכח העובדה כי השימוש באמצעים של השב"כ הוא חריג ביותר ויש למעט בו ככל הניתן
)שם ,בעמ' .(13
בתום הישיבה החליטו חברי הוועדה להאריך את התוקף של החלטת ההסמכה במתכונת המצומצמת
עליה הוחלט עד ליום  ,16.6.2020בכפוף להנחת הצעת החוק על שולחן הכנסת עד ליום  .8.6.2020בו ביום
התקבלה החלטת ממשלה מס'  23אשר אישרה את החלטת ההסמכה בשינויים עליהם החליטה הוועדה.
העתק פרוטוקול הדיון בוועדת המשנה מיום  ,26.5.2020מצורף ומסומן מש.1/
 .25ביום  7.6.2020פנה מזכיר הממשלה ליו"ר הוועדה בבקשה לתקן את החלטת ההסמכה ,כך שתינתן
לממשלה האפשרות להניח את הצעת החוק על שולחן הכנסת עד ליום  .10.6.2020ועדת המשנה דנה
בבקשה זו ביום  ,8.6.2020ונענתה לבקשת הממשלה.
בסופו של דבר ,בתום הדיון הפנים ממשלתי הוחלט שלא לקדם בשלב זה את הצעת החוק ,ועל כן ביום
 10.6.2020הצעת החוק הממשלתית לא הונחה על שולחן הכנסת .בכך פקעה החלטת ההסמכה אשר
תוקפה היה מותנה ,כאמור ,בקידום הליך החקיקה.

)ג( .הסמכת השב"כ בהוראת שעה זמנית
 .26במהלך חודש יוני חלה עלייה משמעותית ומהירה בהיקף התחלואה מהנגיף .בהמשך לכך ,החליטה
הממשלה כי יש צורך בחידוש השימוש באמצעי השב"כ והוחלט לקדם את הצעת החוק בנושא .ביום
 24.6.2020הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק ממשלתית להסמכת השב"כ.
ואולם ,עוד קודם שנידרש להליכי החקיקה ,נבקש להתייחס לדיון שהתקיים בוועדת החוץ והביטחון
יום קודם לכן ,ביום  ,23.6.2020אשר עסק ברובו בחלופות לאיכוני השב"כ ,וזאת על רקע המשך המעקב
של ועדת המשנה בסוגיה זו.
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 .27יו"ר הוועדה ציין בפתח הישיבה ,כי ועדת המשנה ביקשה בדיוניה האחרונים להגביר את המאמץ
למציאת חלופות אפקטיביות לאיכוני השב"כ ,אך אמר כי צריך להבטיח שעד למציאת חלופות אלה,
יהיה בידי המדינה כלי אפקטיבי לאיתור חייבי בידוד ,גם אם משמעות הדבר היא להחזיר את השימוש
באמצעי השב"כ )פרוטוקול הדיון מיום  ,23.6.2020בעמ' .(3-2
מר רונן הרלינג ,מ"מ מנכ"ל המשרד לענייני מודיעין ,אמר כי משרד המודיעין קיבל את האחריות על
תכלול המאמצים לבחינת החלופות ופירט את הפעולות שנעשו בהקשר זה )שם ,בעמ'  .(15-12מר רפי
מירון ,ראש אגף טכנולוגיה במל"ל ,המשיך את הסקירה בנושא ,ואמר כי הכלי הטכנולוגי של איתור
חייבי הבידוד מאפשר להתמקד באנשים שבאמת באו במגע עם החולה ולא להכניס לשווא קבוצות
שלמות לבידוד" .מכאן נובעת החשיבות של האמצעים הטכנולוגיים שיכולים לסייע לנו להגדיל בצורה
משמעותית ,מתוך ניסיון העבר ,את אותם איתורים יותר נקודתיים שימנעו את הצורך בבידוד של קהלים
גדולים .זו המוטיבציה" )שם ,בעמ'  .(17בהמשך ,ציין מר מירון כי בנוסף לפיתוח של אפליקציית "המגן"
יש צורך במציאת מענה לאוכלוסיות בישראל אשר אינן עושות שימוש בטלפונים ניידים חכמים )למשל
חרדים ,קשישים וקטינים( ,וכי להערכתם מדובר בכ 30%-מהאוכלוסייה .באשר לאפליקציית "המגן"
הוא ציין כי היא נמצאת "בסיום בדיקות הקבלה שלה" ושתוך שבוע ניתן יהיה לקבל החלטה על מוכנותה
להשקה בציבור )שם ,בעמ'  .(20-19מר מירון סיכם את דבריו ואמר כי המלצת המל"ל היא שיש צורך
בהחזרת השימוש בשב"כ ועל כן הם סבורים שיש לקדם חקיקה בנושא .ואולם הדגיש ,כי התפישה היא
שיש להמשיך ולפתח את החלופות האזרחיות ולהטמיע אותן בחברה ,כדי שניתן יהיה להוריד את המינון
של השימוש באמצעים של השב"כ )שם ,בעמ' .(28
 .28חברי הכנסת התייחסו לחלופות והביעו עמדות שונות בנושא .כך ,חה"כ שקד אמרה כי כל האמצעים
החלופיים לאיכוני השב"כ הם וולונטריים ,ועל כן הם אפקטיביים ברמה פחותה בהרבה )שם( .חה"כ
אבידר אמר במענה לכך כי האפקטיביות של כלי השב"כ אף היא מוגבלת )שם ,בעמ'  .(21חה"כ ברביבאי
ציינה כי נדרש להתחיל בתהליך מול הציבור של רכישת אמון על מנת שייקחו אחריות וישתפו פעולה,
וכי בדרך של דיאלוג והסברה ניתן יהיה להשיג תוצאות טובות )שם ,בעמ' .(23
יו"ר הוועדה סיכם את הישיבה ואמר שהמטרה צריכה להיות מציאת חלופות אזרחיות אפקטיביות לכלי
השב"כ ,ויש להבטיח שאכן מטרה זו תושג .עם זאת ציין ,כי בסופו של יום יש להבטיח שהמשק לא
יקרוס מהתפשטות הנגיף ומהעלייה המדאיגה בתחלואה ,ולכן אם בשלב זה החלופה האפקטיבית
היחידה היא הסתייעות בשב"כ ,אין לדעתו מנוס מכך )שם ,בעמ' .(44
העתק פרוטוקול הדיון בוועדת המשנה מיום  ,23.6.2020מצורף ומסומן מש.2/
 .29כאמור ,ביום  24.6.2020הניחה הממשלה על שולחן הכנסת את הצעת החוק הממשלתית בנושא  -הצעת
חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן :הצעת החוק(.
בהצעת החוק הוצע לעגן בחקיקה ראשית ,כהוראת שעה לשלושה חודשים ,עם אפשרות להאריכה
בשלושה חודשים נוספים ,באישור מליאת הכנסת ,את הסמכת השב"כ לסייע במאמץ הלאומי לצמצום
התפשטות נגיף הקורונה .הוצע כי תנאי להפעלת הסמכויות של השב"כ תהיה הכרזה של הממשלה על
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הצורך בהסתייעות בשב"כ ,בהיקף שיהיה מותאם למצב התחלואה באותה העת ולקיום חלופות
מתאימות ביחס לסיכון הנשקף לציבור מהמחלה.
בכלל זה הוצע כי הסמכת השב"כ תיעשה באחד משני מצבים :האחד ,בעת חשש ממשי להתפשטות
רחבת היקף של המחלה ,ובמקרה זה ניתן יהיה להסתייע באופן מלא בשב"כ לשם איתור חייבי הבידוד.
השני ,במקרים פרטניים וייחודיים בלבד ,שבהם לא ניתן להשלים את זיהוי האנשים שבאו במגע קרוב
עם חולה באמצעות חקירה אפידמיולוגית רגילה )בדומה להחלטת ההסמכה שהייתה בתוקף קודם
לפקיעתה(.
המנגנון שהוצע הוא כי ההכרזה של הממשלה תהיה בתוקף ל 21-יום והממשלה תוכל להאריכה
בתקופות נוספות שלא יעלו על  21ימים בכל פעם ,כאשר הכנסת – כלומר ,מליאת הכנסת ,תוכל לבטל
את ההכרזה ,בכל עת.
עוד הוצע לקבוע סייגים שונים לפעולות שיוכל לבצע השב"כ ,כדי לצמצם את הפגיעה בפרטיות .באשר
לחלופות לאיכוני השב"כ ,הוצע לקבוע כי הממשלה תמנה צוות שרים שיהיה אמון על בחינת חלופות
מתאימות אחרות )מדובר בעיגון פעולת הצוות שהיה קיים כבר קודם לכן במסגרת החלטות הממשלה
שקדמו להגשת הצעת החוק( .הסמכות להכריז אף היא הותנתה בכך שהממשלה השתכנעה שלא קיימת
חלופה מתאימה להסתייעות בשב"כ ביחס לסיכון הנשקף לציבור מהמחלה.
 .30בדברי ההסבר להצעת החוק פורטה בהרחבה התכלית של הצעת החוק וכן הובאו עמדות גורמי המקצוע
העומדות ביסודה:
" ...ההחלטה להמשיך ולהסתייע בשירות ולעגן את הסמכות לכך בחקיקה,
התקבלה לאחר שנקבע כי יש לכך הצדקה .זאת ,בין השאר ,על יסוד המלצת
צוות שרים שהוקם מכוח החלטה  ,4950אשר נדרש לבחון את היעילות של
הסתייעות בשירות לפי החלטה זו ובמידת הצורך להציע חלופות והמלצות
לשינויים בהחלטה האמורה ,ומצא כי לעת הזו לא קיימת חלופה אחרת...
עוד הסתמכה הקביעה כי יש צורך בהמשך ההסתייעות בשירות ,על חוות הדעת
האפידמיולוגית של ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות מיום א'
באייר התש"ף ) 25באפריל  ,(2020שממנה עלה כי הסיוע שניתן על ידי השירות
בביצוע חקירה אפידמיולוגית באמצעות איתור אנשים שבאו במגע קרוב עם
חולים ,נחוץ והכרחי גם בעת הנוכחית ,וזאת כדי להמשיך ולצמצם ,ככל
האפשר ,את התפשטות המחלה .הקביעה כאמור הסתמכה גם על סקירה מקיפה
של חלופות אפשריות וזמינותן ,שבוצעה על ידי צוות השרים האמור ,בסיוע
המטה לביטחון לאומי ,מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה וגופים
נוספים...
למהירות התגובה במקרה של איתור חולה חדש יש חשיבות מרכזית וקריטית
לבלימת התפרצות של מחלה מידבקת ....קיצור הזמן מאפשר בידוד של האנשים
כאמור בטרם החלו להדביק את הסובבים אותם ,ובכך מצומצם פוטנציאל
ההדבקה של כל אחד מהם ,מכיוון שזמן היעד המיטבי והריאלי ל"סגירת מעגל"
יעילה ,הוא כ 24-שעות ,ולא יותר מ 48-שעות.
...

12

...
כעת ,נוכח תמונת המצב העדכנית של התחלואה בישראל בנגיף הקורונה
החדש ,שבמסגרתה אנו עדים לעלייה ניכרת בהיקף התחלואה מדי יום ...יש
צורך בחידוש ההסתייעות בשירות .זאת ,גם בשים לב לכך שהסרת המגבלות
הגדילה באופן משמעותי את מספר המגעים האפשריים של כל מי שיאובחן
כחולה בהמשך ,ובמיוחד את מספר המגעים עם מי שאינם בני משפחה קרובים".
]ההדגשות במסמך אין במקור – אא"כ נאמר אחרת[
העתק הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-מצורף ומסומן מש.3/
 .31בו ביום אושרה הצעת החוק בקריאה הראשונה ברוב של  44חברי כנסת ,מול  32מתנגדים וללא נמנעים,
והיא הועברה לוועדת החוץ והביטחון ,לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.
נוכח העלייה הדרמטית בתחלואה מהנגיף ביקשה הממשלה מהוועדה כי הליך החקיקה יושלם בהליך
מואץ ביותר ,כדי שניתן יהיה לעשות שימוש מידי באיכוני השב"כ )כאמור ,במועד זה החלטת ההסמכה
כבר פקעה( .ואולם ,חברי הכנסת ,כמו גם הייעוץ המשפטי של הוועדה ,הביעו עמדה ברורה לפיה יש
קושי של ממש לקדם חקיקה מורכבת ורגישה שכזו בלוחות זמנים שכאלה.
מנגד ,על רקע ההתפשטות המחודשת של הנגיף ביקשה הוועדה להעמיד בידי הממשלה כלי זמני שיאפשר
הסתייעות מסוימת בשב"כ בטווח קצר ביותר של שלושה שבועות ,עד לסיום הליך החקיקה המלא .נוכח
האמור ,החליטה הוועדה לפצל את הצעת החוק ,ובשלב הראשון לקבוע הסדר לשלושה שבועות בלבד,
שבמסגרתו יוסמך השב"כ באופן מוגבל לאתר חייבי בידוד ,ואילו בשלב הבא יידון ההסדר הרחב המוצע
להפעלה המלאה של אמצעי השב"כ .כמו כן ,הוחלט בשלב זה לא לדון בהוראות הנוגעות לעניין הפיקוח
הפרלמנטרי על הסמכת השב"כ ,וגם הסדרים אלה פוצלו מהצעת החוק.
ראו לעניין זה דברי היועצת המשפטית לוועדה ,עוה"ד מירי פרנקל שור )בעמ'  ,11-12לפרוטוקול הדיון
מיום :(29.6.2020
"הסמכת השב"כ הייתה בחודש מרץ-אפריל בהליך מאוד לא שגרתי ,אפילו די
דרמטי .מדובר בהסמכת שירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל להשתמש
בסמכויות שניתנו לו כארגון מסכל להילחם בטרור ,שזה ייעודו ותפקידו ,כדי
לאכן אזרחים ותושבים שבעצם לא עברו שום עבירה .הנושא נדון בבג"ץ ,כאשר
בג"ץ החליט שלעת הזאת ,לעת הזאת שפרצה המגיפה ,לא היו כלים והמדינה
הייתה צריכה להתמודד ,נכון להשתמש בסעיף )7ב() (6לחוק השב"כ .הוא גם
אמר שיש להסדיר את הנושא בחקיקה ראשית.
הצעת החוק שמונחת על שולחן הוועדה עברה קריאה ראשונה ביום רביעי
בערב .זאת הצעת חוק שקיבלה פטור מחובת הנחה ביום רביעי בערב.
.
מכיוון שאני מבינה שהממשלה מבקשת
לתת בידה איזה כלי ,הצעתי לוועדה לפצל את הצעת החוק .מה זאת אומרת
פיצול הצעת חוק? אנחנו מפצלים את הצעת החוק לשניים ,כאשר חלק
מההסדר נשאר על שולחן הוועדה ,חלק עובר למליאת הכנסת .אם הצעת החוק
תעבור בהסדר שאנחנו מציעים ,בהסדר היותר מצמצם ,עם מתן כלי למשרד
הבריאות להסתייע בשב"כ במקרים שהם מבקשים ,מהיום בערב עד לעוד
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שלושה שבועות תינתן למשרד הבריאות האפשרות להסתייע בשירות הביטחון
הכללי.
הצעת הפיצול ,שצריכה לקבל את אישור הוועדה וגם את
אישור מליאת הכנסת ,נותנת מענה לשני הדברים".
 .32ועדת החוץ והביטחון דנה בחלק הראשון שפוצל מהצעת החוק ביום  29.6.2020וביום .30.6.2020
בדיון מיום  29.6.2020פרשו גורמי המקצוע בממשלה את הנתונים הרלוונטיים לעניין היקף התפשטות
הנגיף והאפקטיביות של אמצעי השב"כ לצמצומו .עוה"ד טליה אגמון ,ממשרד הבריאות ,ציינה כי יש
עלייה משמעותית בתחלואה ,וכי יש צורך חיוני להעמיד בידיהם כלים כדי לעצור אותה ,ואמצעי השב"כ
הוא אחד מהם .היא ציינה כי בגל התחלואה הראשון איכוני השב"כ סייעו לאתר כ 5000-איש ,ובדרך זו
אותרו כשליש מהחולים ומדובר בשיעור הצלחה גבוה )פרוטוקול הדיון מיום  ,29.6.2020בעמ'  .(3עוד
ציינה כי מערך החקירות האנושי תוגבר וכי הכלי של השב"כ נועד להשלימו )שם ,בעמ' .(5
בהמשך התייחסה עוה"ד אגמון לחלופות האזרחיות ואמרה כי "אנחנו כל הזמן מחפשים חלופות ,שאלה
כלים משלימים .הכלי של השירות הוא כלי משלים לכלים שאנחנו משתמשים בהם .אם נגיע למצב שבו
יש לנו כלים מספיק טובים אחרים ,לא תהיה סיבה להמשיך להסתייע בשירות ...אנחנו לגמרי מודעים
למחלוקת הציבורית ,אנחנו לא מנסים להתחמק מזה" )שם ,בעמ' .(11
 .33חה"כ שקד חזרה על עמדתה מהדיונים הקודמים לפיה במכלול הנסיבות יש הצדקה להסתייעות בשב"כ,
וכי בנקודת הזמן הנוכחית לא קיימת חלופה אפקטיבית הולמת )שם ,בעמ'  .(13חה"כ ניר ברקת הביע
תמיכה בהסתייעות בשב"כ ואמר כי מהניסיון עולה שמדובר בכלי אפקטיבי לאיתור חולים באופן מהיר.
הוא ציין כי לא ידוע על שימוש לרעה בכלי הזה ,וכי הכלי מאפשר בידוד פרטני ומונע בדרך זו את הצורך
בבידוד נרחב אשר יוביל לפגיעה קשה במשק )שם ,בעמ'  .(16חה"כ שרן השכל ציינה כי לצד הפגיעה
בפרטיות הנובעת מאיכוני השב"כ ,צריך לזכור שכלי זה מצמצם את הצורך בבידוד נרחב ובסגר ,ובכך
הוא מונע את הפגיעה בחירות של הפרט ,שאף היא פגיעה דרמטית וקשה .עוד ציינה ,כי מדובר בכלי
מציל חיי אדם וכי היא סבורה שנכון לאפשר את השימוש בו )שם ,בעמ' .(17
מנגד ,חה"כ יאיר גולן הביע הסתייגות מהפעלת השב"כ לצורך מעקב על אזרחים וציין ,כי "באמצעות
הסברה נכונה אפשר לשכנע את הרוב המוחלט של אזרחי ישראל להוריד את אותה אפליקציית מגן,
לאפשר מעקבים בצורה אחרת ,בצורה וולונטרית" )שם ,בעמ'  .(15-14חה"כ ברביבאי אמרה ,בהמשך
לדבריה בדיונים הקודמים ,כי נוכח העובדה שהקורונה אינה עתידה להיעלם בקרוב ,גוברת החשיבות
במציאת פתרונות אזרחיים הולמים ,אשר מהווים חלופה אפקטיבית סבירה לשב"כ )שם ,בעמ' .(16
 .34בפני חברי הכנסת נשמעו בהרחבה נציגי ציבור ונציגי החברה האזרחית אשר הביעו את עמדתם בסוגיה.
כך למשל ,ד"ר חגי לוין אמר כי לעמדת איגוד רופאי בריאות הציבור ,הנזק שנגרם לציבור מאיכוני
השב"כ גדול על התועלת הנובעת ממנו ,ועל כן הם מתנגדים להצעת החוק )שם ,בעמ'  .(21עוה"ד גיל גן-
מור ,מהאגודה לזכויות האזרח ,הביע אף הוא התנגדות להצעת החוק ,וזאת בדומה לטיעונים שהועלו
על-ידי העותרת בעתירותיה )שם( .עוה"ד דן אור ,מהמועצה להגנת הפרטיות ,אמר כי הוא אינו סבור
שצריך לקבל את הנחת היסוד לפיה אין חלופות לכלי השב"כ ,וכי מדינות רבות משתמשות בכלים
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אזרחיים כדי להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה .הוא הציע להגביר את השקיפות בהליך קבלת
ההחלטות ,כך שיפורסמו לציבור עמדת צוות השרים שבוחן את החלופות ועמדת הרשות להגנת הפרטיות
)שם ,בעמ' .(23
 .35בהמשך הדיון של אותו היום ושל שני הדיונים שנערכו ביום  ,30.6.2020דנה הוועדה בהסתייגויות
השונות שהציעו חברי הכנסת להצעת החוק המפוצלת ,כאשר בתום הדיונים הסתייגויות אלה נדחו.
ביום  30.6.2020אישרה ועדת החוץ והביטחון את הצעת החוק המפוצלת לקריאה השנייה והשלישית.
במהלך דיוניה ,החליטה הוועדה על הוראת שעה זמנית שתוקפה עד ליום  ,22.7.2020שבמהלכה תוסמך
הממשלה להכריז על הסמכת השב"כ לסייע למשרד הבריאות ,בשלושה סוגי מצבים :האחד ,אם
הממשלה שוכנעה שיש צורך בהסתייעות בשב"כ במקרים פרטניים וייחודיים ,שבהם לא ניתן להשלים
את זיהוי האנשים שבאו במגע קרוב עם החולה באמצעות חקירה אפידמיולוגית בשיטות אחרות )למשל,
בשל מצבו של החולה(; השני ,אם התקיימו נסיבות חריגות המנויות בתוספת ,וזאת כדי לאפשר לממשלה
גמישות למצבים בלתי צפויים; השלישי ,אם הממשלה שוכנעה כי בשל חשש להתפשטות המחלה קיים
צורך בהסתייעות בשב"כ ,ובלבד שמספר החולים באותו היום או ביום שקדם לו עלה על .200
וראו לעניין זה דבריו יו"ר הוועדה )שם ,בעמ' :(30-29
"אנחנו התנהלנו עם הכלי הזה קרוב לשלושה חודשים .הוועדה הייתה קשובה
לצורכי משרד הבריאות .היינו ערניים באשר להתנהלות משרד הבריאות
בשימוש בכלי הזה .ראינו אתכם מגישים הצעת ממשלה שדיברה על שימוש
בכלי באותם מקרים חריגים ומעטים .אחרי זה משרד הבריאות ,שהוא הגורם
המנחה ,הבהיר שהוא מוותר לחלוטין על השימוש בכלי .אם צריך את הכלי
מהחולה הראשון ,אז היה צריך את הכלי מהחולה הראשון ביום התפרצות
המגיפה .ראינו את משרד הבריאות מנהל את המערכת ,כולל ברגעים אלה,
כשאין לו את הכלי .יש לנו ימים רבים שאנחנו נמצאים באזור ה 200-חולים,
 150חולים 70 ,חולים.
ביקשתי לקבוע את המספר  ,200כי הסתכלתי על ציר הזמן .כל עוד היו 200
חולים לא שמענו מטעם משרד הבריאות צורך בשימוש בכלי .אני מניח הנחת
עבודה שיש חקירה אפידמיולוגית .שמעתי שיש כמעט  300אחיות ו250-
סטודנטים .יש כ 550-אנשים שמקיימים חקירות אפידמיולוגיות .אני מניח שה-
 550האלה יודעים לבצע כ 200-חקירות .אם נצליח לבלום את המגיפה ונרד
מתחת ל 200-חולים ,לא תצטרכו ,ואת זה הבהרתם ,להשתמש בכלי .אנחנו
רוצים לתת את הכלי ,אבל אנחנו לא רוצים אותו למעלה מן הנדרש .הכוונה
היא לייצר איזה שהוא בנצ'מרק שיעודד אתכם לפעול בכל החזיתות.
."...
 .36עוד נקבע כי הממשלה תמנה צוות שרים שיכלול ,בין היתר ,את ראש הממשלה ,ראש הממשלה החלופי,
שר הבריאות ,שר המשפטים ,ושר המודיעין .צוות השרים יבחן את המשך הצורך בהסתייעות בשב"כ,
בהתחשב במצב התחלואה ,בתרומת תוצאות פעולות הסיוע של השב"כ ובקיומן של חלופות להסתייעות
כאמור .הובהר כי על הצוות להתחשב בפגיעה בזכות לפרטיות ,ולצורך כך גם תונח בפניו חוות דעת של
הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים.
העתק פרוטוקולי הדיון בוועדת החוץ והביטחון מיום  ,29.6.2020מצורף ומסומן מש.4/
העתק פרוטוקולי הדיון בוועדת החוץ והביטחון מיום  ,30.6.2020מצורף ומסומן מש.5/
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 .37החלטת הפיצול של הצעת החוק אושרה במליאת הכנסת ביום  ,29.6.2020וביום  1.7.2020אישרה
המליאה את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית ,ברוב של  51חברי כנסת ,מול  38מתנגדים וללא
נמנעים.
העתק חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-מצורף ומסומן מש.6/
 .38להשלמת התמונה ביחס להוראת השעה הזמנית ,נציין כי בחודש יולי הוגשו שתי עתירות אשר ביקשו
לתקוף את חוקתיות הוראת השעה הזמנית :האחת ,בג"ץ  5261/20בן אבירם נ' הכנסת )התקבל ביום
 ,(20.8.2020אשר נדחתה על הסף מחמת אי מיצוי הליכים וחוסר בשלות .השנייה ,בג"ץ  4762/20האגודה
לזכויות האזרח נ' הכנסת )התקבל ביום  ,(28.7.2020אשר נדחתה על רקע פקיעתה של הוראת השעה
הזמנית והחלפתה בהסדר הרחב יותר .בהחלטת בית המשפט מיום  28.7.2020נקבע כי "ככל שיש בפי
העותרות הנוגעות לחוק במתכונת הנוכחית מן הדין שאלה תועלינה בעתירה חדשה ולאחר מיצוי
הליכים".
)ד( הסמכת השב"כ – הוראת השעה מושא העתירה
 .39ועדת החוץ והביטחון דנה בחלק השני שפוצל מהצעת החוק  -היא הוראת השעה שבמוקד העתירה -
בימים  16.7.2020 ,15.7.2020ו.19.7.2020-
 .40יצוין ,כי בעתירה מתייחסים העותרים לכך שהוועדה החלה את דיוניה רק כעבור כשבועיים לאחר אישור
הוראת השעה הזמנית .נבקש להעיר בעניין זה ,כי במהלך שבועיים אלה ,יו"ר הוועדה וצוות הייעוץ
המשפטי לוועדה היו בבידוד .על כל פנים ,הגם שבתקופה זו לא נערכו ישיבות פורמליות של הוועדה,
נערכה "מאחורי הקלעים" עבודת הכנה רבה של צוות הייעוץ המשפטי לוועדה ,אל מול גורמי המקצוע
השונים בממשלה ,ובכלל זה נבחנו על-ידם הצעות שונות שהועברו לוועדה לתיקון הצעת החוק ,בין היתר
על-ידי חלק מהעותרים ,וכן עובדו ונותחו הנתונים השונים שהועברו לוועדה על-ידי גורמי הממשלה.
בהמשך לכך ,לקראת דיוני הוועדה בהוראת השעה ,הונח בפני חברי הכנסת מסמך סקירה בנושא הצעת
החוק וכן נוסח מטעם הוועדה אשר כלל הצעות שונות לתיקון הצעת החוק הממשלתית .כמו כן ,נשלחה
לחברי הוועדה חוות הדעת של הרשות להגנת הפרטיות.
העתק מסמך ההכנה שהופץ ביום  15.7.2020על-ידי צוות הייעוץ המשפטי לוועדה לקראת הדיונים בהצעת
החוק שפוצלה ,והנוסח המעודכן של ההצעה מטעם הוועדה ,מצורף ומסומן מש.7/
העתק חוות הדעת של הרשות להגנת הפרטיות ,שהונחה על שולחן ועדת החוץ והביטחון ביום ,14.7.2020
מצורף ומסומן מש.8/
 .41הדיון בוועדה ביום  15.7.2020הוקדש ברובו לבחינת הסוגיה במישור העקרוני ,כלומר להצדקה להמשיך
ולהסתייע באמצעי השב"כ לשם איתור חייבי בידוד.
יו"ר הוועדה התייחס לנתונים העולים מדיווחי משרד הבריאות ואמר כי המערך האפידמיולוגי האנושי,
הוא הכלי המרכזי לשם קטיעת שרשראות ההדבקה ,וצריך לחזק ולשדרג אותו לאור היקף המגיפה
והתפתחותה )פרוטוקול הדיון בוועדה מיום  ,15.7.2020בעמ'  .(2עוד אמר ,כי לדעתו יש לכלול בהוראת
השעה עצמה חובה של הממשלה להוסיף יישומון אזרחי שמבוסס על הסכמה וולונטרית ,אשר יאפשר
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להשלים את החקירה האנושית בכלים טכנולוגיים ,כאשר אמצעי השב"כ מגיעים רק כשכבת מגן
שלישית )שם ,בעמ' :(3
"הרעיון המסדר שאני מבקש להציג בפניכם הוא מערכת הגנה רב-שכבתית
שכוללת את שלושת הכלים האלה במשולב כאשר המטרה האחודה של שימוש
בשלושת הכלים היא שיטוח העקומה ,קטיעת שרשראות הדבקה והורדה או
בלימה של המגפה .כאשר המרכיב השני בהצעה המעודכנת הוא לקבוע את
אותו סף או רף שמתחתיו משרד הבריאות איננו רשאי להיעזר בכלי השב"כ
שהוא כלי שאיננו שגרתי .הוא איננו כלי ,הייתי אומר ,לגיטימי לעשות בו
שימוש במהלך העסקים רגיל ,במצב רגיל שבו יש הימצאות של הנגיף .אבל הוא
לא ברמה של התפרצות מגפה ,אך מעל רף מסוים שהוא רף אובייקטיבי ,ידוע,
פשוט ,מובן לציבור ,מובן לכולם – מעל אותו רף יכול משרד הבריאות
להסתייע ,לצד הכלים שעומדים לרשותו ,להסתייע גם בכלי השב"כ...
 ...הערכה שלי היא שמה שעמד בפנינו ,לצד ההתמודדות בגל הנוכחי ,גל יולי-
אוגוסט ,הוא אתגר מאוד גדול לקראת חודשי החורף – אוקטובר ,נובמבר,
דצמבר .שם האתגר הגדול העומד לפתחה של מדינת ישראל .יש לנו כשלושה-
ארבעה חודשים להיערך לדבר .אנחנו צריכים להעמיד את כל הכלים הנמצאים
תחת ידינו ,כדי לאפשר למשרד הבריאות להתמודד עם אותו אתגר ...ולכן אותה
הוראת שעה ,שמאפשרת שימוש במספר כלים כדי לצמצם את שרשראות
ההדבקה בהקשר של הקורונה ,לדעתי ,חיונית".
 .42חה"כ משה יעלון אמר כי מאחר שמספר הבדיקות שמבוצעות )לרבות סרולוגיות( אינו מספק ,וכך גם
לגבי היקף החקירות אפידמיולוגיות ,עולה חשש כי הדבר נובע מההסתמכות על כלי השב"כ .הוא
התייחס בדבריו גם לצורך בהעמדת פרויקטור שיתכלל את כל הטיפול בקורונה )שם בעמ'  .(4יו"ר
הוועדה השיב כי הוא מצטרף לביקורת של חה"כ יעלון ,אך הוא סבור שאין בכך כדי למנוע את המשך
הקידום של הצעת החוק )שם ,בעמ' :(5
"אבל ,כמו שאמרתי ,גם הנושאים שהעלית ,בפרט הנושאים הקשורים בטבורם
לעבודתה של הוועדה הזאת ,לא צריך למנוע מאיתנו מלהשלים את הצעת החוק
כאן ,לרבות מה שאמרתי לך ,אותו יישומון ,אותו מערך אזרחי וולונטרי שעד
עכשיו התמהמה .ההצעה שלי לחייב ,לא לאפשר כאופציה ,אלא לחייב את
הממשלה להשלים את הפיתוח בזמן נקוב ,להשקיע כסף בהסברה ובהפצתו.
לעשות תוכנית עבודה לאומית ,להשיק את הדברים .יכול להיות שאנחנו נכנס
פה בעוד חודשיים-שלושה ונראה במה הדברים אמורים .אגב ,בהינתן שאותו
יישומון אזרחי יעבוד ,כפי שחלק מאנשים מעריכים ,הרי אנחנו נבחן את זה
במבחן התוצאה ,לא במבחן הכוונה .מבחן התוצאה צריך להיות השטחת
העקומה .ואם העקומה תשוטח בצורה אפקטיבית ,השב"כ יצא מהסיפור.
השב"כ הוא אחרון שנכנס וראשון שיצא".
 .43חה"כ ניצן הורוביץ הביע את התנגדותו להסמכת השב"כ .הוא ציין כי התנגדותו נובעת הן מהפגיעה
בפרטיות הגלומה בהסתייעות בשב"כ והן מכך ששימוש באמצעי השב"כ הוביל לכך שהממשלה אינה
מקדמת את החלופות האזרחיות .הוא ציין כי ב 39-מדיניות יש אפליקציה אזרחית כמו "המגן" ,והוא
סבור שגם בישראל צריכה להיות אפליקציה אזרחית כהשלמה חיונית למערך האפידמיולוגי האנושי,
ללא כל הסתייעות בשב"כ )שם ,בעמ' .(8
יו"ר הוועדה אמר כי יש ליתן את הדעת לכך שבהתאם להוראת השעה השימוש באמצעי השב"כ נעשה
רק במצב שבו יש מעל  200חולים ביום .הוא התייחס לכך שכמות כזו של חולים הובילה להטלת סגר
כללי במלבורן שבאוסטרליה ,המונה  5מיליון נפשות ,ושגם סגר שכזה מהווה צעד פוגעני ביותר שיש
להימנע ממנו ,ואמצעי השב"כ מסייעים לכך )שם ,בעמ'  .(11-10חה"כ אלעזר שטרן השיב "אני חושב
שהכלי הזה שאני מהיום הראשון אומר לך שיש כאן מצב שצריך להשתמש בו .ובתנאי אחד :שהוא לא
17

נותן פטור מפיתוח ויישום של אמצעים אחרים .ולצערי הרב ,זה מה שקורה" )שם ,בעמ'  .(12בהמשך
דבריו הציע חה"כ שטרן לקצר את תוקפה של הוראת השעה לחודש ימים ,על מנת שלוועדה יהיה "כוח"
רב יותר להבטיח שהממשלה אכן מקדמת את החלופות האזרחיות )שם ,בעמ' .(15
חה"כ אורנה ברביבאי הביעה עמדה דומה לפיה המשך ההסתייעות בשב"כ תוביל לכך שהממשלה לא
תפתח את החלופות האזרחיות .היא אמרה כי השימוש באמצעי השב"כ מחליש את אמון הציבור ,והיא
סבורה שעל הוועדה "להוביל את הדיון למצב של אלטרנטיבה אזרחית הראויה למדינה דמוקרטית .ואם
נהיה שם ,ממילא החלופה של השב"כ תתייתר" )שם ,בעמ' .(16
 .44באשר לקביעת רף של  200חולים ביום ,אמר יו"ר הוועדה כי מספר זה מעיד על "אובדן שליטה או על
חשש לאובדן שליטה" ,ולכן במקרה זה אפשר לדעתו לעשות שימוש באמצעים לא קונבנציונליים –
אמצעי השב"כ .הוא אמר כי זה מתבסס על מרכז המידע וההערכה הלאומי )שם ,בעמ' :(13-14
"ברגע שהורדנו ,חברים ,כמו שאמרתי :last in, first out ,האחרון להיכנס
והראשון לצאת .זה אותו כלי לא קונבנציונלי .עד  200ינהלו בכלים האפשריים.
מה שאנחנו מבקשים עכשיו הוא לחייב את הממשלה להוסיף מערכת נוספת.
עכשיו ,אני מקווה ,כמו שהרבה פה משערים ,ואי-אפשר לדעת ,צריך לראות את
זה ,בסופו של דבר ,הציבור הוא בוגר ,הציבור יוריד ,הציבור יעשה שימוש.
לממשלה יש אחריות לעודד ולהעצים את התהליכים האלה .ואם אכן ייעשה
שימוש ,ואם הכלי הזה הוא באמת אפקטיבי ,כמו שאומרים ,כי הוא מחייב את
אותה תרומה וולונטרית בשלושה מקטעים ,אנחנו נוריד את העקומה .ואם
אנחנו לא מורידים את העקומה ויש כאן מגפה ,אז זה לא כל כך משנה שכלים
כאלה או אחרים – אנחנו צריכים את כל הכלים כדי לרדת מאותו מספר ".200
ד"ר חגי לוין ,יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור ,אמר כי לדעתו בכלים הקיימים מאותרים פחות מ50%-
מהחולים ,שכן ההערכה היא כי יש מספר רב יותר של חולים אשר אינם מאותרים )שם ,בעמ'  .(17הוא
אמר כי מהמידע הקיים היום בעולם ,נראה שמאותרים רק עשירית ממספר הנדבקים" .כשאתה מבין
את הדבר הזה ,אתה מבין שאתה לא תצליח – לא בחקירות אפידמיולוגיות ולא באמצעי טכנולוגי ולא
בשב"כ – להשתלט על כל מקרה ומקרה .אתה צריך לעבור מהגנה אישית להגנה אזורית .פשוט צריך
להבין את הקונספט הזה" )שם ,בעמ'  .(19ד"ר לוין אמר כי לעמדתו המקצועית המטרה אינה צריכה
להיות "השטחת העקומה" אלא הגנה על האוכלוסייה בסיכון גבוה )שם ,בעמ'  .(21הוא ציין כי אם יש
 200חולים ידועים ,הנחת המוצא צריכה להיות שיש  2000חולים שנדבקו ,ואכן במצב זה "אין ספק שזאת
אזעקת אמת" ,אך כאמור הוא חולק על כל האסטרטגיה הממשלתית שנקבעה )שם ,בעמ' .(22
בהמשך דבריו אמר ד"ר לוין כי יש צורך בחיבור בין המידע הטכנולוגי לחקירה האנושית ,שכן המידע
של איכוני השב"כ צריך להיות בפני החוקר האפידמיולוגי על מנת שיוכל להעמיק מול החולה את הבירור
ביחס לאנשים שהוא בא עמם במגע )שם ,בעמ' .(23
 .45פרופ' קרין נהון ,אמרה כי קביעת החובה בחקיקה לקדם את החלופות האזרחיות ,היא מהלך חשוב מאד
והיא מברכת על כך .עוד ציינה כי יש קושי במעקב אחר הדיווחים של משרד הבריאות ,שכן אין פורמט
דיווח קבוע .באשר לנתונים עצמם העולים מהדיווחים היא ציינה כי מניתוח המידע עולה שהמערך
האפידמיולוגי האנושי נמצא בקריסה )שם ,בעמ'  .(24בהמשך התייחסה לקושי העקרוני בהפעלת
החלופות האזרחיות במקביל לשימוש באמצעי השב"כ ,כפי עולה מהניסיון בעולם באימוץ טכנולוגיות.
היא הציעה בשלב ראשון להפסיק את השימוש באמצעי השב"כ כדי לתת הזדמנות להטמעת החלופה
האזרחית" ,ולקדם אותה כמו שצריך ולא למראית עין" .לדבריה "יתכן שצריך להפעיל את השב"כ ,אבל
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אני מציעה לחשוב על מבחינים מחמירים להפעלת השב"כ" )שם ,בעמ'  .(27-26פרופ' נהון אמרה כי
לעמדתה אפליקציית "המגן  "2היא חלופה אזרחית טובה )שם( .כמו כן הציעה לעבות את הפיקוח
הפרלמנטרי על הכרזת הממשלה להסמיך את השב"כ ,נוכח חריגות הכלי )שם ,בעמ' .(28
מר צבי דביר ,מהתנועה לזכויות דיגיטליות ,הצטרף לעמדת ד"ר לוין ,בדבר הצורך לעשות אינטגרציה
בין המידע הטכנולוגי לחקירה האנושית .לדבריו "אנחנו לא מספקים לחקירות עצמן את הכלים
הדיגיטליים ההכרחיים שנעשים בכל העולם בשביל לעשות אותם אפקטיביים ,יעילים ומהירים" .הוא
הציע כי כל אדם שמגיע לחקירה אפידמיולוגית יידרש לתת הסכמה לאיכון הסלולרי שלו ,והמידע שיגיע
מחברות הסלולר ,יסייע בחקירה )שם ,בעמ' .(30
 .46עוה"ד תהילה שוורץ אלטשולר ,מהמכון הישראלי לדמוקרטיה ,ביקשה לשים דגש לא רק על כמה חולים
השב"כ הצליח לאתר ,אלא גם על כמה אנשים הוא הכניס לבידוד שווא .היא ציינה כי מדובר במספר רב
של אנשים ,אשר הוכנסו דה-פקטו ל"מעצר בית" ללא שהייתה לכך הצדקה )שם ,בעמ'  .(32היא אמרה
שאין מקום להציב את כלי השב"כ ככלי שמטרתו להשטיח את העקומה ,כי מדובר במכלול של כלים,
אשר הכלי הטכנולוגי  -אזרחי או שב"כ  -הוא רק אחד מהם .היא הציעה לקבוע מנגנון אשר יבטיח את
הקידום של היישומון האזרחי ואת ההפסקה ההדרגתית של השימוש בשב"כ בעקבות זאת )שם ,בעמ'
 .(34-33יו"ר הוועדה התייחס להצעה של המכון הישראלי לדמוקרטיה במסמך שהוגש על-ידם לוועדה,
בו מוצעים כלים שיתמרצו את האוכלוסייה להוריד את היישומון האזרחי – ובכלל זה למנוע כניסה
לתחבורה ציבורית ללא הורדת האפליקציה .עוה"ד שוורץ אלטשולר אמרה כי מדובר בתימרוץ אקטיבי,
לפי "כללי הכלכלה ההתנהגותית" )שם ,בעמ' .(34
 .47עוה"ד גיל גן-מור ,מהאגודה לזכויות האזרח ,פירט את התנגדותם להצעת החוק ופרש בהרחבה את
טיעוניהם בסוגיה ,וזאת בנוסף למסמך שהונח מטעם האגודה על שולחן הוועדה .בדבריו הדגיש עוה"ד
גן-מור את הנזק הרב הנגרם מההסתייעות בשב"כ לעומת התועלת השולית הנובעת ממנו )שם ,בעמ' 37-
:(36
"אנחנו צריכים שורה ארוכה מאוד של אסטרטגיות ותוכניות כדי לשטח את
העקומה ,והחקירה האפידמיולוגית היא רק אחת מאסטרטגיות האלה והיא גם
לא הכי חשובה במצב של התפשטות נרחבת .היא לבד לא תמנע את הסגר .לכן
מה שאנחנו צריכים לבדוק הוא את התועלת השולית של האמצעים של השב"כ,
אם יש בכלל כזאת ,לעומת חלופות אחרות ,שזה טיוב החקירות האנושיות
פלוס האמצעים וולונטריים חלופיים...
הנושא של חלופות ,כמו טיוב החקירות האנושיות וגם בכוח ,וגם באיכות,
בשילוב יישומון וולונטרי ,התפיסה שלנו היא לא רק שהן מידתיות מבחינת
הפגיעה בפרטיות ,הן גם יעילות יותר .ולכן אנחנו חושבים שברגע שאתה בעצם
מאפשר את המשך הכלי של השב"כ ,אתה גם פוגע בפיתוח של החלופות האלה
שהן מדויקות יותר וישימות יותר".
העתק פרוטוקול הדיון בוועדת החוץ והביטחון מיום  ,15.7.2020מצורף ומסומן מש.9/
 .48ביום  16.7.2020המשיכו חברי הכנסת לדון בהצעת החוק .בפתח הישיבה התייחסו גורמי המקצוע
במשרד הבריאות לעיבוי של המערך האפידמיולוגי ,אשר במקור כלל רק  27אחיות .הם ציינו כי המערך
תוגבר כך שכיום יש בו כ 200-אחיות ,ובנוסף מאויש על ידי  150סטודנטים למקצועות הרפואה במשרות
חלקיות המסייעים לחקירות )פרוטוקול הדיון מיום  ,16.7.2020בעמ'  .(5-2עוד צוין ,כי יש כוונה לגייס
עוד  300תקנים ,כך שבסך הכל יהיו  600תקנים מאוישים במערך האפידמיולוגי .יו"ר הוועדה ביקש
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לדעת מהם לוחות הזמנים לכך ,ועוה"ד אגמון השיבה כי מדובר בהליך שנמצא בעיצומו ,שנדרש לגביו
אישור תקציבי של משרד האוצר בשל העדר תקציב מדינה מאושר לשנת ) 2020שם ,בעמ' .(6
 .49באשר להצעה לקבוע רף של  200חולים אשר מתחת אליו לא ניתן יהיה להסתייע בשב"כ ,אמרה עוה"ד
אגמון כי משרד הבריאות סבור שאין מקום לקבוע רף שכזה .היא ציינה כי המעבר מ 100-חולים ביום
ל 200-חולים ביום הוא מהיר ביותר ,ויש יתרון בהסתייעות בשב"כ גם בשלבים הראשונים של התפשטות
המגיפה כדי למנוע את התפרצותה .עוד אמרה כי לעמדתם צריך להסתפק במכלול השיקולים שישקלו
בממשלה בעת ההסמכה של השב"כ )שם ,בעמ'  .(11יו"ר הוועדה הסביר את ההיגיון שעומד מאחורי
קביעת הרף האמור )שם ,בעמ' :(12
" ...היה לנו גל במרץ-אפריל .בשלב מסוים מדינת ישראל ראתה ,וכנראה בצדק,
הכרח לעשות שימוש בשב"כ והוציאה תקש"ח ...באיזשהו שלב ישבה ממשלת
ישראל ,ועל פי הנחיה רפואית של משרד הבריאות הגיעה למסקנה שהיא
מצמצת את שימוש כלי השב"כ ...התפוצה של הקורונה ,הגם שהייתה ,ירדה
ברמה מסוימת למספר חולים ,שאחרי שיקול דעת שהפעלתם החלטתם לא
להניח הצעת חוק ,ובמשך חלון זמן לא היה בכלל היתר שימוש בשב"כ.
הווי אומר ,שאתם בנושא הקורונה הבהרתם מקצועית שישנם שלבים :היה זמן
בגל שהייתם צריכים שימוש מלא בשב"כ ,היה זמן בגל שביקשתם והסתפקתם
רק בשימוש מוגבל בשב"כ ,כאשר החקירה האפידמיולוגית לא נותנת מענה.
והיה הזמן שהקורונה הייתה עדיין בינינו שהודעתם :אנחנו יכולים להשתמש
בכלי הזה .זה המצג שהצגתם בפני הוועדה .הוא מסתמך על שיקול דעת
מקצועי...
ככל שזה תלוי בי ,יהיה רף בחוק .וכפי שאנחנו קיימנו אתכם דיאלוג
קונסטרוקטיבי וקבענו את אותה מדרגה כפי שירדה כאן ,גם הפעם אתם
תידרשו לתת את המדרגה .יכול להיות שאין לכם יכולת לתת אותה ותשאיר
אותה בידינו ,וכמו שאמרתי ,הצעתי היא לקבוע כ .200-להגיד :תנו לנו יד
חופשית – אני נגד זה .אולי חבריי ישכנעו אותי כן לתת לכם יד חופשית ,אבל
בנקודת הזמן הזאת אני נגד .ואני מתייחס לאותו הליך הדרגתי שאתם הכתבתם
בהינתן ששמתם לב ,ובצדק ובדין ,ואני מאוד מעריך את זה ,שכלי השב"כ הוא
כלי חריג ואי-אפשר לעשות בו שימוש".
 .50ד"ר ענת צוראל פרבר ,ממשרד הבריאות ,ציינה כי הקורונה אינה דומה למחלות מדבקות אחרות ,שכן
"ההדבקה הרבה יותר קיצונית" .היא אמרה כי גם החקירה האפידמיולוגית הטובה ביותר ,לא תוכל
לשחזר את נתיב התנועה של האדם ואת כל האנשים שהוא בא עמם במגע ,ואת זה אפשר להשלים רק
עם המידע הטכנולוגי מהשב"כ .היא אמרה כי אכן נדרש לשפר את המערך האפידמיולוגי האנושי ,והדבר
נעשה תוך כדי תנועה כל הזמן )שם ,בעמ'  .(13היא ציינה ,בהמשך לדבריה של עוה"ד אגמון ,כי יש מקום
להסתייע בשב"כ גם כאשר יש פחות מ 200-חולים )שם ,בעמ' .(14
יו"ר הוועדה אמר כי מתחת לרף של  200חולים התועלת השולית מההסתייעות בשב"כ נמוכה יותר,
ובאיזון הכולל היא הופכת ללא מוצדקת )שם( .חה"כ ברביבאי הצטרפה לעמדתו ואמרה כי "החקיקה
צריכה להיות ברורה בהקשר שזה כלי אחרון ,רק כי אין ברירה .מבחינתי החקיקה הזאת מיותרת בכלל,
אבל נגיד שאתה מוביל לשם ,צריך להיות ברור למשרד הבריאות שזה לא כלי שמופעל באופן ראשוני,
שלא אליו הולכים ,זה רק בקצה" )שם ,בעמ'  .(16עוד ראו את דבריו יו"ר הוועדה בסוגיה זו ,בהמשך
הדיון )שם ,בעמ' :(46
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"אני אציג את ההצעה שלי .כפי שאמרתי ,יש תפיסה שמדברת על מערך אזרחי
כחלופה .התפיסה שאני מציע היא שזה יהיה כלי עזר נוסף ,כאשר מה שמכווין
אותנו הוא מדד המחלה ,זאת אומרת מדד ההתפרצות הנגיפית .ולכן בסעיף )(1
אני מציע לקבע את הרף של  200נשאים כאותו רף שמפעיל את האפשרות
ומהווה איזשהו מתג שמאפשר לממשלה לפנות לפעולה החריגה הזאת ,שהיא
הישענות על כלי השב"כ.
יש לנו כאן דברים שעלו במהלך הדיון לגבי ה 200-הראשונים .נשאל האם
בהינתן שזה היקף התפשטות הנגיף ,ניתן להפעיל את כלי השב"כ כבר מחולה
מס'  ,1או רק מחולה מס'  .201בהערות שנשמעו כאן ,גם על ידי חבר הכנסת
שטרן וגם מהדברים שהבנו מנציגי משרד הבריאות שאמרו שבכל מקרה חקירה
אפידמיולוגית מתקיימת לכולם ,אני שוכנעתי לאפשר להפעיל אותו גם על
חולה  .1אבל כאמור ,הדבר לא מפחית או לא מאיין את ההסדר שאומר שאם
התפשטות המגפה לא עולה לכדי  200חולים חדשים ביממה אנחנו לא נאפשר
למשרד הבריאות להסתייע בכלי השב"כ".
 .51בהמשך ,הקדישה הוועדה חלק נכבד מהדיון בסוגיית הקידום והפיתוח של "המגן  ."2עוה"ד אגמון
אמרה כי ההמלצה של משרד הבריאות היא להשיק את האפליקציה בהקדם תוך שיווקה באמצעות
קמפיין פרסומי .יו"ר הוועדה עמד על החשיבות בקידום חלופה זו ,שכן "השימוש ביישומון האזרחי מעיד
על ניסיון מקסימלי לצמצם את היקפי התחלואה ,וכנות מערכתית שאומרת :כלי השב"כ הוא הכלי
האחרון ,הוא איננו הכלי המועדף או הכלי הראשון .ואני באמת מברך על כך" )שם ,בעמ'  .(10עוה"ד
אגמון הדגישה כי הכלים השונים משלימים אחד את השני" .חלקם תוספים אוכלוסיות מסוימות שכלי
אחר לא תופס ,כי לתת את המונה הכי מלאה שאפשר" )שם ,בעמ' .(11
מר רונן הרלינג ,מ"מ מנכ"ל המשרד לענייני מודיעין ,אמר שכדי להתמודד עם האתגר של עידוד
אוכלוסיות רחבות ככל הניתן לשימוש באפליקציה האזרחית וברכיבים המשלימים ,יש חשיבה בעניין
הזה ,לרבות בדיקה ,האם נדרשת מסגרת חקיקתית אשר תסייע בהטמעה הרחבה של האמצעים
האזרחיים בציבור )שם ,בעמ'  .(17הוא ציין כי כאשר גובשה תפיסת ההפעלה במשרד הבריאות של
הקמפיין נראה היה שמדובר בסדר גודל של בין  4ל 6-מיליון ש"ח .יו"ר הוועדה ציין כי מדובר באומדן
לא ריאלי )שם ,בעמ'  ;18וראו גם דבריו בעניין זה בהמשך הדיון בוועדה בעמ' .(85-81
 .52חה"כ שטרן חזר על הצעתו מהדיון הקודם לאשר את הסמכת השב"כ לחודש בלבד ,על מנת להבטיח את
קידום האמצעים האזרחיים .יו"ר הוועדה ציין כי מדובר בכלים המשלימים זה את זה ,וכי מאחר שהכלי
האזרחי הוא וולונטרי ,עולה ספק האם הוא יכול להיות כלי חלופי לאמצעי השב"כ או כלי משלים בלבד
)שם ,בעמ' .(21
יו"ר הוועדה ביקש לדעת האם נעשה שימוש מהמידע שמגיע מאיכוני השב"כ לצורך העמקת החקירה
האפידמיולוגית .עוה"ד אגמון השיבה כי מטעמי הגנה על הפרטיות הדבר אינו מתאפשר ,שכן רק קבוצה
מצומצמת ביותר של אנשים נחשפים למידע העולה מאיכוני השב"כ )שם( .עוד הסבירה כי אפליקציית
"המגן" אינה מאפשרת לחולה לשדר אליה נתונים )שם ,בעמ'  .(30עוד ציינה כי נבדקת האפשרות לבקש
מהחולה העובר חקירה אנושית הסכמה )באמצעות קישור שישלח אליו לפלאפון( ,להעביר את הנתונים
שנאספו אצלו במכשיר מאפליקציית "המגן" ,וזאת כדי לייעל את החקירה האנושית )שם ,בעמ' .(33
 .53עוה"ד ענת אסיף ,ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ,ציינה שהוראת השעה אינה מאפשרת
לממשלה להסמיך את השב"כ ,אלא לאחר שמצאה כי אין חלופה מתאימה להסתייעות בשב"כ,
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ושלעמדתה נכון להסתפק בהוראה זו ,ולא לקבוע בחקיקה הוראות לעניין קידום "המגן" שאינה
מתאימה לדעתה לחקיקה ראשית )שם ,בעמ' :(35
"אז עוד פעם ,אני חושבת שצריך להפריד בין כל המהלך שהוועדה מקדמת בצדק
רב ,שגם בית המשפט העליון עמד עליו ,שגם הממשלה עמדה עליו בתוך הניסוח
של החוק בסעיף )3ב( בהקמת צוות השרים ,הוא ציר אחד מאוד מאוד חשוב.
אבל לכתוב את הסעיף הזה בחקיקה – לנו נראה לא נכון."...
עוה"ד עלי קלדרון מהרשות להגנת הפרטיות חזר על עיקרי עמדת הרשות ,על הקושי הנובע מהסתייעות
בשב"כ ועל החשיבות בקידום אפליקציית המגן )שם ,בעמ' .(40-37
 .54בחלק השני של הישיבה החלה ההקראה של סעיפי הוראת השעה וחברי כנסת הביעו עמדות שונות ביחס
לפרטי ההסדר .תחילה דנה הוועדה בהערות שנשמעו מאת נציגי משרד הבריאות ביחס לקביעת רף של
 200חולים כרף שמתחת אליו לא ניתן יהיה להסתייע בשב"כ .היועצת המשפטית לוועדה ,עוה"ד מירי
פרנקל שור הסבירה את ההסדר המוצע על-ידי הוועדה) :שם ,בעמ' :(46
"הסעיף בעצם קובע שני מתגים .המתג הראשון הוא המתג שבו הממשלה
מתחילה את התהליך לאחר ששוכנעה כי בשל חשש ממשי להתפשטות רחבת
היקף של המחלה קיים צורך מיידי וממשי בהסתייעות בשירות ,והמתג השני
הוא הסמכה כללית שניתן להסתייע בשירות ,אבל צריכה להיעשות בדיקה יום-
יומית שיש למעלה מ 200-חולים .זה המתג השני .ב 200-חולים ומעלה משרד
הבריאות יכול להסתייע בשירות ,ובפחות מ 200-חולים הוא לא יכול להסתייע
בשירות".
חה"כ אלי אבידר ,אשר הביע התנגדות עקרונית להצעת החוק ,אמר כי אם מסמיכים את השב"כ ,הגבול
של  200נראה לו סביר ביותר .יו"ר הוועדה חזר על עמדתו לפיה  200חולים ביום מהווה "סימן של
התפשטות התופעה" )שם ,בעמ'  .(47עו"ד אגמון שבה והסבירה מדוע הם אינם סבורים שיש הצדקה לכך
)שם ,בעמ' :(48
"אני חייבת להגיד ש 200-הוא מספר גבוה ,במיוחד כשמגיעים אליו הרבה
פעמים כשקצב ההכפלה הוא כבר גבוה .ואז ,עד שנספיק לעשות משהו ,כבר
נהיה ב ,500-כמו שקרה בפעם שעברה ,שהתחלנו לדבר על החקיקה של החוק
ב 400-חולים ליום והגענו להשלים את החוק הזמני כשכבר היו  900ו .1,000-זה
קורה מאוד מהר .ולכן המספר  200הוא גבוה בעיני אנשי בריאות הציבור".
וראו בעניין זה גם את דברי ד"ר חגי לוין ,בעמ' .62-60
 .55בהמשך דנו חברי הכנסת במנגנון הפיקוח הפרלמנטרי על הכרזת הממשלה להסמיך את השב"כ .יו"ר
הוועדה ציין כי הוא אינו סבור שיש הכרח שוועדת החוץ והביטחון תתכנס לדון בפרקי הזמן הקצרים
של  21ימים ,ויש לרווח את הדיונים בוועדה על מנת להבטיח כי הוועדה תקיים דיונים מעמיקים בנושא
ולא דיונים קצרים ותכופים" ,על הנייר" .חה"כ אבידר אמר כי לעמדתו יש חשיבות בפיקוח פרלמנטרי
תכוף ,שיכלול גם אישור בדיעבד ,נוכח החריגות של השימוש בכלי השב"כ )שם ,בעמ' .(51
היועצת המשפטית של הוועדה התייחסה לצורך בהידוק הפיקוח הפרלמנטרי לעומת הצעת החוק
הממשלתית .היא הציעה שייקבע שעל הוועדה יהיה לדון בהסמכת הממשלה בתוך  5ימים ממועד
החלטת הממשלה ,כאשר היא תהיה מוסמכת לא רק לקבל החלטה בינארית  -לאשר או לבטל את
ההסמכה ,אלא גם לערוך בה שינויים )שם ,בעמ' :(51
"בדיון יכולה ועדת החוץ והביטחון להחליט שהיא מאשרת את ההכרזה ,שהיא
מבטלת את ההכרזה ,או שהיא מאשרת את ההכרזה אבל בשינויים .למה הכוונה
"בשינויים"? זאת אומרת שהיא יכולה להתנות את האישור ,למשל ,בחיזוק
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המערך האפידמיולוגי .הכנסת יכולה להרים דגל ולומר שאם משרד הבריאות
לא יחזק את המערך האפידמיולוגי ,בתום תקופת ההכרזה אין מה להכריז פעם
נוספת .או למשל האפליקציה האזרחית .לעמדתי ,דווקא בנושא כל כך רגיש,
סבוך ומורכב כמו הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במשבר האזרחי ,צריך
לתת לכנסת את סמכות הפיקוח והליווי של התהליך".
 .56באשר לחלופה של הסמכת השב"כ במקרים פרטניים וייחודיים גם במקרה שבו יש פחות מ 200-חולים
ביום ,החליטו חברי הכנסת כי אין הצדקה להותיר חלופה זו )שהייתה קבועה בהוראת השעה הזמנית(,
וזאת על אף התנגדות נציגי משרד הבריאות אשר סברו כי חלופה זו נצרכת .ראו לעניין זה את דברי יו"ר
הוועדה )שם ,בעמ' :(73
"אני אומר שגם אם אין קורונה בהיקף התפשטות משמעותית ,אל תפעילו את
השב"כ גם כשהחקירה האפידמיולוגית לא עולה לכדי שימוש .השב"כ הוא לא
צעצוע בכספת שצריך ללחוץ קוד וזה קצת מורכב אבל יש לי אותו .אני הייתי
מוריד את הסעיף הזה ,אלא אם כן אתם אומרים לי שפה אני פוגע מהותית
באינטרס ציבורי".
לאחר מכן דנו חברי הוועדה בהצעות שונות לשיפור וייעול מנגנון ההשגה על הבידוד ,כדי למזער את
הפגיעה הנובעת מכניסה לבידוד לשווא.
העתק פרוטוקול הדיון בוועדת החוץ והביטחון מיום  ,16.7.2020מצורף ומסומן מש.10/
 .57בבוקרו של יום  19.7.2020ערכה הוועדה סיור במוקד משרד הבריאות בבסיס פיקוד העורף ברמלה ,על
מנת לבחון בפעולה את מנגנון ההשגות על הודעות הבידוד .בתום הסיור התכנסה הוועדה להמשך דיון
בהצעת החוק ובהסתייגויות השונות שהגישו חברי הכנסת לגביה .וכך סיכם יו"ר הוועדה את הביקור
בפתח הישיבה )פרוטוקול הדיון בוועדה מיום  ,19.7.2020בעמ' :(3
"הוועדה ביקרה היום בפיקוד העורף בצה"ל .רצינו לאמוד ממקור ראשון את
אותו מערך עררים כפי שמוסדר בחקיקה  -מערך שאמור לעמוד לשירותם של
אותם אנשים שקיבלו הודעת איכון ,הודעה ממשרד הבריאות שהם באו במגע
עם מי שאותר כחולה מאומת; מערך שבו ניתנת להם הזכות לברר את הנושא
ובמידת הצורך לערער על אותה הודעה שמחייבת אותם להיכנס לבידוד .למדנו
על הזמן שבו מאתרים את האנשים שבאו במגע עם חולה מאומת...
אני רוצה להודות לצה"ל .נוכחנו לדעת שפיקוד העורף הוא גוף שיודע ליטול
משימה שציר הזמן שלה הוא קצר .פיקוד העורף נתן מענה ראשוני טוב למשרד
הבריאות .במסגרת אותה הפעלה מחודשת של האיכונים באמצעות השב"כ,
נוכחנו לדעת שמשרד הבריאות ,כמערכת אזרחית ,לא היה מוכן וערוך להיקף
עררים בהיקפים כפי שנוצרו או כפי שמתקיימים .פיקוד העורף נכנס מתחת
לאלונקה ונתן את אותו מענה ,בשים לב שאירוע הקורונה איננו אירוע עם
תאריך תפוגה ברור.
אנחנו מדברים כאן ,לפחות על פי הצעת החוק הממשלתית ,על היערכות
לאיכוני שב"כ לשישה חודשים ,כאשר נדמה לי שאפילו תאריך זה לא בטוח
מתממשק באמת עם התחזיות המדעיות המעודכנות .מכיוון שאירוע האיכונים
ואירוע העררים שנלווה אליו איננו דבר של ימים ספורים או של שבועות,
עמדתי היא שזאת איננה משימה שצריכה להיות מופקדת דרך קבע בידי פיקוד
העורף ,אלא משימה אזרחית של מוקדנים  call center -מה שמכונה בלעז -
שמשרד הבריאות יכול להתארגן איתה בצורה יחסית קלה ומהירה .שמענו
מהסקירה שניתנה לנו על ידי נציגת משרד הבריאות שזאת כוונת משרד
הבריאות .במקטע הזה צריך להעביר את זה לידיים אזרחיות .אני חושב שיש
לא מעט עניינים במערכה הכוללת של הקורונה שצה"ל צריך להיכנס בפרופיל
גדול ,אולי צריך לעשות שימוש ביכולות הטובות של המערכת הצבאית ,אבל
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בנגזרת הספציפית הזאת של בירור בנוגע לאיכוני שב"כ ,נדמה לי שזאת מלאכה
לידיים אזרחיות שדי בקלות אפשר להתארגן אליה".
 .58יו"ר הוועדה אמר כי לעמדתו יש צורך בקיצור ימי הבידוד ,וכן יש לבחון את הממשק הדרוש בין המידע
הטכנולוגי לבין החקירה האנושית )שם( .חה"כ יעלון ציין כי לעמדתו יש לקצר את זמן ההמתנה לקבל
תשובה במוקדים ,וכי זמן של  14-10דקות אינו מספק .כמו כן ,ציין כי יש להקצות מוקדנים אשר יענו
בשפות נוספות ,ולא רק בעברית וערבית )שם ,בעמ'  .(4חה"כ אריאל בוסו התייחס לכך שצריך לאפשר
למוקדנים יותר תמרון כדי להפעיל שיקול דעת ולשחרר אנשים מבידוד כאשר אין הצדקה לכך )שם,
בעמ'  .(5חה"כ אבי דיכטר אמר כי איכוני השב"כ הם אפקטיביים ויעילים הרבה יותר מהמצופה ,ועל כן
הוא תומך בהמשך השימוש בכלי זה .עם זאת ציין כי גם הוא סבור שיש לקצר את זמני ההמתנה
במוקדים כדי לייעל את הטיפול במי שסבור שהוא אינו צריך להיות בבידוד )שם ,בעמ' .(7
 .59בהמשך ביקשו חברי הכנסת עדכון נוסף באשר לצעדים שנעשים להטמעת אפליקציית המגן  2בציבור.
מר פיני יצחקי ,ממטה ההסברה הלאומי ,התייחס לעבודה שנעשית על-ידם בעניין זה )שם ,בעמ' .(16-13
מר רפי מירון ,ראש אגף טכנולוגיה במל"ל ,ציין כי "לקראת החורף אנחנו חייבים להיות ערוכים עם
מערך מלא ושלם שכולל את "מגן  "2ואת האמצעים המשלימים לחסרי הטלפונים החכמים .קשה לי
לחזות אם ייקח חודש או חודש וחצי כדי להשלים את המהלך של הגעה לשניים וחצי מיליון .לקראת
תחילת ספטמבר ,לקראת תחילת שנת הלימודים אנחנו צריכים להיות עם כמות התקנות בתחום שדיברת
עליו" )שם ,בעמ' .(17
 .60בהמשך דנה הוועדה בשאלת מנגנון הפיקוח הפרלמנטרי על הסמכת הממשלה .יו"ר הוועדה חזר על
עמדתו כי הוא סבור שנכון לרווח את הדיונים בוועדה לפעם בחודש .לעומת זאת ,חברי כנסת אחרים
סברו שנוכח חריגות אמצעי השב"כ אזי אין מנוס מקיום דיונים תכופים )ראו למשל דברי חה"כ יואב
סגלוביץ' ,בעמ'  30ו .(33-חה"כ דיכטר הציע שהוועדה תהיה חייבת לדון לפחות פעם אחת בשתי הכרזות:
"אני מציע שהוועדה לא תיתן ליותר משתי הכרזות לעבור בלי שהיא דנה בזה.
היא יכולה לדון כל  21יום ,היא יכולה לדון כל  25יום ,היא יכולה לדון כל 42
יום ,אבל היא לא יכולה להמתין יותר מ 42-יום".
לבסוף החליטה הוועדה כי היא לא תהיה חייבת לדון בכל הכרזה של הממשלה ,ואולם בהכרזה העוקבת
להכרזה שלא אושרה על-ידי הוועדה באופן אקטיבי ,הוועדה תהיה חייבת לדון בתוך חמישה ימים
ממועד אישורה בממשלה .כמו כן ,הוחלט לאפשר לוועדה גם לקצר את תוקפה של ההסמכה.
 .61חברי הכנסת דנו גם בצורך בהידוק ההוראות ביחס להשגה ,כדי להבטיח שמי שלא צריך להיכנס לבידוד
יוכל להשתחרר מכך .עוה"ד אגמון ביקשה להדגיש בהקשר זה כי הגם שמתקבלת החלטה לשחרר מישהו
מבידוד ,אין משמעות הדברים כי הייתה טעות באיכון של השב"כ ,אלא כי יש מגבלות לכלי הטכנולוגי
שאינו יודע לעמוד על כלל הנסיבות של המגע עם החולה )שם ,בעמ' .(39
לבסוף דנה הוועדה בהסתייגויות השונות שהגישו חברי הכנסת בנוגע להוראת השעה .בתום הדיון
בסוגיה ,ולאחר שנדחו ההסתייגויות ,אושרה הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית ,בשינויים עליהם
החליטה הוועדה ,ברוב של  5תומכים ו 4-מתנגדים .בקשה לדיון מחדש )ריביזיה( נדחתה על-ידי הוועדה
למחרת היום.
העתק פרוטוקול הדיון בוועדת החוץ והביטחון מיום  ,19.7.2020מצורף ומסומן מש.11/
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 .62הצעת החוק אושרה במליאת הכנסת בקריאה השנייה והשלישית ביום  ,20.7.2020ברוב של  48תומכים
מול  23מתנגדים ,והיא אושרה כנוסח הוועדה .הוראת השעה פורסמה ברשומות ביום .21.7.2020
העתק חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש
)הוראת השעה()תיקון( ,התש"ף ,2020-מצורף ומסומן מש.12/
עיקרי הוראת השעה
 .63כאמור ,הוראת השעה מעגנת את הסמכת השב"כ לסייע באיתור חולי קורונה ובמי שבא עמם במגע,
לשישה חודשים ,קרי עד ליום  .20.1.2021וזו מטרתה של הוראת השעה )סעיף :(2
"מטרתו של חוק זה היא מתן אפשרות להסמיך את שירות הביטחון הכללי
לסייע למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית לשם צמצום התפשטות
נגיף הקורונה החדש ,כדי להגן על שלומו ובריאותו של הציבור ,כחלק ממאמצי
מדינת ישראל להתמודד עם ההתפשטות מהירה של הנגיף ולנוכח הדחיפות
הנובעת מהעלייה בשיעורי התחלואה המהווה סכנה חמורה ומיידית לאזרחי
ישראל ותושביה המחייבת שימוש באמצעים חריגים ,והכל לתקופה מוגבלת
ובד בבד קידום והטמעה של השימוש בקרב הציבור בטכנולוגיה אזרחית
לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים".
בסעיף המטרה שהוסיפה הוועדה להוראת השעה ,יש אפוא התייחסות בין היתר לדחיפות ולסכנה חמורה
ומיידית המצדיקה את השימוש באמצעי השב"כ ,לכך שמדובר באמצעים חריגים וזמניים לתקופה
מוגבלת ,ולכך שבד בבד יש לקדם ולהטמיע בקרב הציבור טכנולוגיה אזרחית.
ויודגש ,הוראת השעה אינה כוללת מנגנון פנימי של הארכת תוקפה ,באישור מליאת הכנסת או הוועדה.
ככל שהממשלה תבקש להאריך את תוקפה של הוראת השעה ,הדבר יחייב שינוי חקיקה ,קרי שלוש
קריאות בכנסת.
סמכות הממשלה להכריז על הסמכת השב"כ:
 .64בהתאם לסעיף  ,3הממשלה רשאית להכריז על הסמכת השב"כ במקרה אחד בלבד ,והוא רק אם שוכנעה
כי בשל חשש להתפשטות רחבת היקף של המחלה ,יש צורך מידי וממשי בכך והיא שוכנעה שאין חלופה
מתאימה להסתייעות בשב"כ .וזאת ,בשים לב לסיכון הנשקף לציבור מהמחלה ,ולאחר שהונחו בפני
הממשלה המלצותיו של צוות השרים לבחינת הצורך בהסתייעות בשירות .על הצוות לבחון את הצורך
בהמשך ההסתייעות בשב"כ בהתחשב במצב התחלואה בישראל בשל הנגיף ,בתרומת תוצאות פעולות
הסיוע לצמצום התפשטות המחלה ,בקיומן של חלופות להסתייעות בשב"כ ,וכן בפגיעה בזכות לפרטיות
הנגרמת כתוצאה מפעולות הסיוע .לעניין זה נקבע בהוראת השעה כי תונח בפני הצוות חוות דעתה של
הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים ,אשר כאמור הונחה גם בפני הכנסת.
הכרזת הממשלה על הסמכת השב"כ תהיה לתקופה שלא תעלה על  21ימים ,והיא תפורסם ברשומות.
כניסתה לתוקף תהיה עם פרסומה ברשומות .על מנת לחזק את השקיפות נקבעה גם חובת פרסום של
ההכרזה באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
אם חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה ,על הממשלה לבטלה ,והודעה על הביטול תפורסם
ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הבריאות בהקדם האפשרי.
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הוועדה החליטה כי בתקופת תוקפה של ההכרזה ,משרד הבריאות יהיה רשאי להעביר לשב"כ בקשה
לבצע פעולות סיוע ,רק אם מספר החולים החדשים באותו יום או ביום שקדם לו עלה על  .200כאמור,
חברי הכנסת לא אימצו את הצעת הממשלה להוסיף בעניין זה חלופה אשר תאפשר הסתייעות בשב"כ
גם כאשר רף החולים נמוך מ 200-חולים ביום ,במקרים פרטניים וייחודיים.

אישור ההכרזה על-ידי ועדת החוץ והביטחון:
 .65הצעת החוק הממשלתית כללה פיקוח פרלמנטרי מינימלי ,לפיו ההכרזה של הממשלה להסמכת השב"כ
תונח על שולחן הכנסת וועדת החוץ והביטחון בסמוך ,ככל האפשר ,לאחר שהחליטה עליה הממשלה.
עוד הוצע ,כי תוקפה של הוראת השעה יהיה לשלושה חודשים ,ומליאת הכנסת תהיה מוסמכת להאריך
את תוקפה של הוראת השעה בשלושה חודשים נוספים.
כאמור ,הוועדה מצאה בהסדר הפיקוחי שהוצע קושי רב ,הן מאחר שהפיקוח הפרלמנטרי מתבצע רק
בחלוף שלושה חודשים ,והן משום שדיון במליאת הכנסת אינו מאפשר את הפיקוח הפרלמנטרי ההדוק
המתבקש בסוגיה כה מורכבת ורגישה .בנוסף לכך ,בהתאם להצעת הממשלה ,ועדת החוץ והביטחון לא
הייתה אמורה לבצע בקרה על ההכרזות העתיות של הממשלה בתוך תקופת תוקפה של הוראת השעה.
משכך ,החליטה הוועדה לשנות מהצעת החוק ולקבוע כי הכרזת הממשלה על הסמכת השב"כ ,המתבצעת
פעם ב 21-יום ,תובא לאישור ועדת החוץ והביטחון .הוראת השעה קובעת כי הוועדה תהיה רשאית לדון
בכל הכרזה של הממשלה ,ואולם בהכרזה העוקבת להכרזה שלא אושרה על-ידי הוועדה באופן אקטיבי,
הוועדה תהיה חייבת לדון בתוך חמישה ימים ממועד אישורה בממשלה.
שינוי זה הוא מהותי ביותר ,שכן הוא מקנה לכנסת את הכלים לפקח באופן אפקטיבי על הסמכת השב"כ
לכל אורך תקופת הוראת השעה ,ומבטיח את הבחינה התכופה של הכנסת ,של המשך ההצדקה לשימוש
באמצעי השב"כ לשם מניעת התפשטות הנגיף.
פעולות הסיוע שמבצע השב"כ כשקיימת הכרזה בתוקף:
 .66לפי סעיף  ,5הפעולות שמוסמך השב"כ לבצע כוללות קבלת מידע ממשרד הבריאות לגבי מי שאובחנו
כחולים במחלה הנגרמת מהנגיף ,עיבוד מידע טכנולוגי לגביהם בנוגע לתקופה של עד  14ימים לפני מועד
אבחונם כחולים ,והעברה למשרד הבריאות של נתוני המיקום שלהם באותה התקופה ,וכן נתונים לגבי
אנשים שאותרו כמי שבאו במגע קרוב עם החולים בתקופה זו.
יצוין ,כי ב"פרטי בקשה לקבלת סיוע" ,נכלל בהצעת החוק ,בין היתר ,גם "התאריך שחל  14ימים לפני
תאריך אבחונו כחולה" .הוועדה החליטה להוסיף אפשרות לקצר את התקופה לפי ההנחיות המקצועיות
של משרד הבריאות ובהתאמה לכך שונה פריט מידע זה ל" -תאריך שממנו נדרשת הבדיקה שחל עד 14
ימים לפני תאריך אבחונו כחולה ,ולפני ההנחיות המקצועיות של נציג משרד הבריאות".
מנגנון השגות למי שאותר על-ידי פעולות הסיוע ונדרש להיכנס לבידוד:

26

 .67לפי סעיף  ,8מי שאותר כמגע קרוב של חולה ,מקבל לפי החוק הודעה ממשרד הבריאות בה מפורטת
חובתו להיכנס לבידוד עד מועד מסוים .מי שקיבל הודעה כזו רשאי להגיש השגה על ההודעה ,ולבקש כי
הנתונים שעל בסיסם התקבלה ייבחנו מחדש .במקרה כזה ,משרד הבריאות רשאי להעביר לשב"כ בקשה
נוספת לביצוע פעולות הסיוע בעניינו ,והשב"כ רשאי לבצען.
כמו כן ,נקבע כי בהחלטתו בהשגה ,יתחשב משרד הבריאות בין היתר בהצהרתו של המשיג לגבי מיקומו
במועד הנקוב בהודעה שקיבל ולגבי היותו במגע קרוב עם חולה באותה עת ,וכן כי החלטה על דחיית
ההשגה תהיה מנומקת ,ותימסר לפונה בהקדם האפשרי בנסיבות העניין ,ולא יאוחר מ 24-שעות ממועד
הפנייה בהשגה .החלטה זו של הוועדה מעבה את מנגנון ההשגות כך שהוא כולל עתה מתן משקל להצהרת
המשיג ,והטלת חובה על החלטה מנומקת בתוך  24שעות .מועד זה למעשה קוצר מהנוסח הממשלתי
שהונח בפני הוועדה וכן מהוראת השעה הזמנית ,שבהם המועד עמד על  3ימי מענה.
נהלים פנימיים ושמירת מידע:
 .68הוראת השעה קובעת הוראות לגבי נהלים שייקבעו במשרד הבריאות )על-ידי מנכ"ל המשרד( ובשב"כ
)על-ידי ראש השב"כ( ,עניינים הנוגעים ליישומו .לגבי נוהל השב"כ נוסף פיקוח פרלמנטרי באמצעות
הוראה המחייבת את הבאת הנוהל לידיעת ועדת המשנה .כן נוספו הוראות הנוגעות לשמירת המידע ,הן
במשרד הבריאות והן בשב"כ ,מגבלות לגבי השימוש בו והעברתו ,הנחיות בדבר מחיקתו לאחר תקופה
מסוימת ,הוראות עונשיות לגבי שימוש או גילוי של מידע אסור ,ועוד .הסדרים אלה אשר עוגנו עוד
בהחלטת ההסמכה שאושרה בוועדת המשנה קיבלו תוקף מחדש בחקיקה זו.
שימוש בטכנולוגיות אזרחיות:
 .69בסעיף 12א נקבע כי משרד הבריאות "יעמיד לשימוש הציבור טכנולוגיה לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם
חולים לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש ..וכן יפיץ את הטכנולוגיה האזרחית ויקדם את
השימוש בה בקרב הציבור הרחב בישראל" .עוד הובהר ,כי מדובר בטכנולוגיה אשר כוללת הסכמה מדעת
של המשתמש ,אשר תופץ לציבור ללא תשלום .כמו כן ,הוועדה סברה כי יש צורך לקבוע כחובה מחייבת
להשקיע מאמצעים בפיתוח האפליקציה האזרחית .כך למשל ,נקבע ששר הבריאות יגבש תכנית לאומית
לעידוד הציבור להשתמש בטכנולוגיה האזרחית ויבטיח את התקציב הדרוש למימושה.
ביום  30ביולי  2020הושק יישומון "מגן  ,"2כפי שעלה בדיוני הוועדה שלאחר חקיקת הוראת השעה,
עליהם נפרט להלן ,הפצת "מגן  "2לציבור בשלב זה טרם צלחה.
חובות דיווח לכנסת:
 .70בהוראת השעה נקבעו גם חובות דיווח שבועיות של משרד הבריאות והשב"כ לוועדת החוץ והביטחון
וליועץ המשפטי לממשלה .חובות אלה נקבעו גם בנוסח הוראת השעה הזמנית ,אך הן חודדו והוגדרו
מחדש לאור הניסיון מהדיווחים שהועברו לוועדה בזמן שחלף מאז.
חובת הדיווח כוללת נתונים שונים הנוגעים ליישום הוראת השעה ,הכוללים בין היתר את מספר החולים
שלגביהם משרד הבריאות ביקש מהשב"כ לבצע פעולות סיוע ,מספר האנשים שאת פרטיהם העביר
השב"כ למשרד הבריאות כמי שאותרו כי באו במגע קרוב עם חולה ,מספר החולים המאובחנים שאותרו
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לפני כן על בסיס פעולות הסיוע לעומת אלה שאותרו על בסיס חקירה אפידמיולוגית )או לא אותרו כלל(,
ועוד.
לשם הידוק הפיקוח הפרלמנטרי ,עיבתה הוועדה את סעיף הדיווח שכבר קבעה בהחלטת ההסמכה לפיו
מרד הבריאות יעביר לוועדה ,אחת לשבוע ,נתונים נוספים ,שיאפשרו לעמוד מקרוב על האפקטיביות של
כלי השב"כ ,במיוחד ביחס לחלופות האחרות.

עיגון הסדר הנוגע לעיתונאים:
 .71הוועדה עיגנה מנגנון מיוחד לעיתונאים ,שבו נקבע כי מנכ"ל משרד הבריאות יקבע בנוהל ,שיאושר על-
ידי היועץ המשפטי לממשלה ,גם הוראות לעניין החרגת העברתם של פרטי בקשה לקבלת סיוע של חולה
שהוא עיתונאי.
דיוני ועדת החוץ והביטחון שנערכו לאחר חקיקת הוראת השעה
 .72מאז חקיקת הוראת השעה הכריזה הממשלה  4פעמים על הסמכת השב"כ לסייע למשרד הבריאות
בהתאם להוראת השעה ,במועדים אלה 16.9.2020 ,1.9.2020 ,11.8.2020 :וב) 7.10.2020-וזאת מעבר
להסמכה הראשונית שנעשתה מכוח החוק עצמו( .לצד החלטות ממשלה אלה ,וכחלק מדיוני הפיקוח
הכלליים של ועדת החוץ והביטחון ,היא קיימה מאז חקיקת הוראת השעה ועד היום שלושה דיונים
בסוגית איכוני השב"כ ,שנעמוד עליהם להלן בתמצית.
 .73הדיון הראשון התקיים ביום  10.8.2020והוא עסק בדיווחים השונים של משרד הבריאות ,בהתאם
להוראת השעה .יו"ר הוועדה ביקש להעלות לדיון את סוגיית קיצור ימי הבידוד מ 14-ימים ל 10-או 12
ימים .סגן שר הבריאות ,חה"כ יואב קיש ,התייחס להצעה לקצר את ימי הבידוד ,והסביר כי עמדת גורמי
המקצוע היא כי אין הצדקה לכך )שם ,בעמ'  .(7הוא אמר כי אין לדעתו לקשור בין סוגיה זו לבין איכוני
השב"כ אשר מתגלים ככלי אפקטיבי ביותר המאתר כ 30%-מהחולים )שם ,בעמ' :(10-7
"המספר  30%שנמצאו בלעדית הוא מספר חשוב .המספר הנוסף הם אלה
שדואליים ,כ 5,500-שנמצאו גם בשב"כ וגם בחקירות .יש כ 6,000-מגעים שעלו
רק בחקירות האפידמיולוגיות אבל השב"כ לא נכנס לאיתור בני משפחה ורוב
רובם שלאותם  6,000הגיעו מחקירות בני משפחה.
לכן השב"כ הוא כלי מאוד אפקטיבי .משלים בצורה מאוד משמעותית .עדיין
אנחנו לא במקומות שהיינו רוצים להיות ,בוודאי בנושא החקירות
האפידמיולוגיות אבל בנקודת הזמן הנוכחית ,שמתבצע מאמץ מקביל של בניית
כוח במפקדת פיקוד העורף שמטפלת בנשוא החקירות האפידמיולוגיות והעברת
מקל והשילוב שלנו והמספרים הגדולים של הנדבקים היומיומיים ,ברור
שחייב...
לגבי ה 12-וה 14-יום .אנחנו עושים עבודה מקצועית .היא חייבת להיות
מקצועית והיא חייבת להיות זהירה מכמה סיבות :אין תקדים ,אנחנו עובדים
לפי משהו שנוצר פה ולא נעשה דבר כזה בלי שנעשה אותו בצורה מקצועית.
כל העולם מתנהל בצורה מסוימת .אנחנו אומרים ,לאור זה שיש כלי שב"כ
שעוזר לנו ,נראה אם אפשר לזוז עם זה".
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 .74בהמשך ביקש יו"ר הוועדה לקבל עדכון בנוגע להשקת אפליקציית "מגן  "2ולקושי בהטמעתו בציבור,
כפי שעולה מדיווחי משרד הבריאות לוועדה )שם ,בעמ' :(20
"אני מציע שלעניין מגן  2נשמע את משרד הבריאות .מנהלת פיתוח יישומון
המגן שרית דשא ,האם את יכולה לתת לנו עדכון מעבר למה שציינתם בדו"ח
לעניין המגן? אני אציין את מה שהוצג בפנינו בדו"ח בסוף השבוע האחרון ,היה
קמפיין של יומיים בטלוויזיה בעלות של  500,000שקל ,הוצאו מההשקה כמיליון
וחצי שקל על קמפיין הוראות בדיגיטלי ולאור תוצאות מאכזבות של קמפיין
ההורדות בטלוויזיה ,כאשר נוצר רושם של עשרות רבות יותר מהעבר הוחלט
על עצירת הקמפיין לביצוע הערכת מצב.
נתתם דעתכם על סיבות שנמצאו להסרת ההתקנה .ציינתם צריכה גבוהה של
הסוללה ,שזו הייתה בעיה ידועה .ציינתם תהליך הרשמה ארוך ,המשתמש
מתבקש לאשר גישה למספר אפשרויות ולתת הרשאות מעבר לשמונה מסכי
התקנה באנדרואיד ו 12-מסכי  ,IOSלא היה צריך לחכות לדו"ח שלנו אני מניח
שכשפיתחתם את האפליקציה הבנתם שאתם מתמודדים עם  12מסכים בIOS-
אז מדוע זה הושק כך אם אתם מניחים שזו בעיה? האם לא ראיתם את הבעיה
לפני כן? הייתה גם בעיה של ריבוי התראות ,נדמה שהעסק לא ממריא .האם
את יכולה לסבר את אוזנינו?"
גב' שרית דשא ,מנהלת פיתוח יישומון "המגן" השיבה כי לעמדתם מוקד הבעיה של האפליקציה הוא
בצריכה הגבוהה של הסוללה )שם(:
"כמו שאמרת ,נושא הסוללה הוא נושא של מגבלה טכנולוגית של בלוטוס .זה
נושא שנתקלו בו בכל האפליקציות שמתבססות על אותה טכנולוגיה בעולם
ואין לו פתרון טכנולוגי .ברגע שאנחנו מתבססים על טכנולוגית בלוטוס
שעובדת ברקע ,זו המגבלה שהיא ידוע והצרנו עליה טרם עליית האפליקציה.
לגבי ריבוי מסכים ברישום לאפליקציה ,הדבר נבע מתוך רצון לשקיפות מול
המשתמשים .למעשה עבור כל הרשאה שאנחנו מבקשים מהמשמשים אנחנו
מבינים שיש תהליך שהוא ארוך מידי ואנחנו מתכננים כבר בתחילת שבוע הבא
להשיק גרסת תיקונים ועדכונים שבה אנחנו מקצרים את התהליך .באופן מידי
אנחנו מורידים שני מסכים ובקרוב נשיק גרסה שתיתן קיצור עוד יותר
משמעותי.
בנוסף אנחנו קשובים לציבור ,קיבלנו את הדברים ובאותה גרסה אנחנו
מכניסים עוד כמה ניואנסים ,למשל בנושא הבלוטוס ,הטכנולוגיה שצורכת
סוללה ,אנחנו מאשרים בצורה קלה ,מדף הבית של האפליקציה ,לסגור את
הפונקציונאליות של הבלוטוס .כך שאם אני נמצאת בבית אני יכולה לכבות את
רכיב הבלוטוס בתוך המגן כדי שלא יצרוך סוללה ולהדליק אותו רק כשיהיה
צורך".
באשר לקמפיין הפרסומי של האפליקציה ,הרחיבה גב' עינה שמרון ,סמנכ"לית הסברה ויחסים בין
לאומיים ,משרד הבריאות ,על החסמים בשימוש באפליקציה:
"השקענו  2מיליון שקל וראינו שיש מתוך ה 100,000-שהתקינו את היישומון,
 50,000איש הסירו את היישומון .ביקשתי לעצור את הקמפיין ולא להמשיך
להוציא עוד  2מיליון שקל כדי ללמוד מה היו הסיבות .פנינו לגוגל באמצעות
לפ"מ ולפ"מ נתנו לנו מספר סיבות שהיוו חסם ושגרמו לכמעט  50%להסיר
אחרי שהתקינו את האפליקציה.
קבלנו את הממצאים של גוגל באמצעות לפ"מ ביום חמישי בערב ומה שהם
אמרו שם ,שאנשים הגיעו בשעה  14:00ל 10%-סוללה ,שזה היה חסם אחד.
חסם נוסף היה שבאנדרואיד היו  8מסכים עד שהתקינו את ההתקנה החדשה
וב 12 IOS-מסכים ,אז הם ביקשו לקצר את תהליך ההתקנה כי הרבה אנשים
נשברו במהלך תהליך ההתקנה.
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עלה גם החסם שאנשים לא רוצים להיכנס לבידוד ,גם חסם של פרטיות וגם
חסם של התראות .יש אנשים שקבלו לא התראה על חולה ,אלא התראה
שהאפליקציה עובדת ,כל כמה דקות .זה שיגע אותם והם הורידו את זה.
העברתי את הממצאים בסוף השבוע האחרון לרונה קייזר שהיא אחראית על
היישומון ואנחנו כבר נערכים לקמפיין חדש .אני רק מחכה שיסיימו את התהליך
של הייעול או שיפור האפליקציה .נצא מחדש לתהליך פרסומי".
 .75יו"ר הוועדה התייחס לדברים אלה ואמר כי "יכול להיות שמעבר למסקנות הראשוניות משרד הבריאות
יגיע לתובנות יותר ברורות .אני מבין שהעצירה היא עצירה לצורך לימוד המצב ולצורך תיקון הדברים
הדרושים תיקון וגיבוש אסטרטגיה חדשה" .חה"כ דיכטר אמר כי הוא אינו מופתע מהנתונים ,שכן "אין
מה לעשות ,אצלנו בישראל אתה לא יכול להסתמך על וולונטאריות של אנשים שיעלו את מגן  2או כל
מגן אחר ואנחנו נטפס עד מגן  13ו 14-עד שנבין שזה לא עובד" )שם ,בעמ' .(21
בתום הדיון סוכם כי הוועדה תמשיך לעקוב בנושאים אלה.
העתק פרוטוקול הדיון בוועדת החוץ והביטחון מיום  ,10.8.2020מצורף ומסומן מש.13/
 .76ביום  6.9.2020דנה הוועדה בהכרזת הממשלה מיום  ,1.9.2020על הסמכת השב"כ עד ליום .22.9.2020
לקראת הדיון הפיץ צוות הייעוץ המשפטי של הוועדה מסמך סקירה הנוגע להוראת השעה ולנקודות
הרלוונטיות לדיון .כן הופץ על-ידם ניתוח כולל של הנתונים שקיבלה הוועדה מהדיווחים העתיים של
הממשלה על-פי הוראת השעה .מניתוח זה עולה כי נכון ליום  24% ,2.9.2020מהחולים מאותרים על-ידי
השב"כ 35% ,מהחולים מאותרים על-ידי חקירה אנושית 17% ,מהחולים מאותרים על-ידי שני כלים
אלה ,ו 24%-לא אותרו מראש בכלל .עוד עולה מהנתונים כי יש עלייה במספר החולים המאותרים על-
ידי החקירה האנושית ,וכי עלייה זו אינה באה "על חשבון" החולים המאותרים על-ידי השב"כ.
העתק מסמך הסקירה של צוות הייעוץ המשפטי לוועדה מיום  4.9.2020וניתוח נתוני משרד הבריאות ,מצורף
ומסומן מש.14/
 .77בפתח הישיבה בוועדה התייחס ד"ר אודי קלינר ,ממשרד הבריאות ,לנתונים העולים מדיווחי משרד
הבריאות ,ואמר כי "על בסיס הנתונים שתיארתי לגבי יעילות הכלי ,אנחנו חושבים שלא נכון להפסיק
את השימוש בו נכון להיום ,גם בהינתן שאין עדיין חלופה ראויה .המלצתנו אם כך להמשיך בשימוש
בכלי זה" )פרוטוקול הדיון בוועדה מיום  ,6.9.2020בעמ' .(3-2
חברי הוועדה המשיכו את הדיון מיום  10.8.2020באשר לקיצור ימי הבידוד ,ויו"ר הוועדה הסביר כי
הקשר בין סוגיה זו לבין איכוני השב"כ ,הוא שאיכוני השב"כ מכניסים קבוצה גדולה של אנשים לבידוד
ולכן הפגיעה המשקית הנובעת מהבידודים – גם אם הם מוצדקים – היא רבה.
 .78חברי הכנסת התייחסו גם לכישלון של הטמעת אפליקציית "מגן  "2בציבור .עוה"ד עלי קלדרון ,מהרשות
להגנת הפרטיות התייחס אף הוא לסוגיה )שם ,בעמ' :(27
"יש אמצעי חילופי אחד שאנחנו לאורך כל הדרך חושבים שהוא המשמעותי
ביותר .כוונתי לאפליקציית מגן  .2נאמר פה כמה וכמה פעמים שהוא לא הצליח
לתת את המצופה ממנו .לדעתנו הוא לא הצליח כי לא נעשה די להטמיעו בקרב
הציבור .החלופה המדוברת רחוקה ממיצוי והקמפיין היה מוגבל ,חלקי ,לא כלל
התייחסות של מובילי דעת קהל .הבעיתיות שיש בכלי זה ,שהוא כלי מנטר ,היא
החשש וחוסר אמון הציבור במנגנונים שאנחנו מספקים לו .אנחנו חושבים שיש
לערוך קמפיין שיווק מסיבי ולא להרים ידיים כל כך מהר .אנחנו מזכירים שזה
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כלי וולונטרי שעוצב בצורה מאוד נכונה .אם אלה יהיה המסרים שיועברו
לאזרחים ,ברור שיש עוד שיקולים כמו הבטרייה ,אבל אם האזרח יבין
שהאופציות שעומדות למולו זה איכון שב"כ – חלופה בעייתית ,לדידנו –
לעומת פתרון וולונטרי ,אנחנו חושבים שבסופו של דבר האזרחים יורידו
וישתמשו .זה האמצעי היחיד שיכול לעזור בקטיעת השרשראות".
גב' רונה קייזר ,ראש אגף מערכות תקשוב במשרד הבריאות עמדה על הקושי בהטמעת אפליקציית "מגן
 ,"2הנובעת לעמדתם מהצריכה הגבוהה של הסוללה )שם ,בעמ' :(28
"נכון להיום ,יש  2.5מיליון איש שהורידו את האפליקציה .מתוכם הסירו את
האפליקציה כ 1.5-מיליון .לכן אנחנו נשארים עדיין עם מיליון משתמשים
פעילים .חשוב לי להגיד שאנחנו רוצים להפריד בין משתמשים ששדרגו ,ואכן
רוב המשתמשים שדרגו ,בסך הכול גייסנו כ 200,000-משתמשים אבל מתוכם
הסירו  .180,000זאת אומרת שבנטו נשארנו עם  20,000שמחזיקים באפליקציה.
אני לא יודעת להגיד לכם מה השדרוג יעשה ,אבל אני כן יודעת שהנושא של
צריכת הבטרייה הוא נושא כאוב מאוד וכרגע אני לא רואה לו מזור .זה אומר
שזה ימשיך וילווה אותנו .גם בעולם הנושא הזה הוא נושא כואב .גם אפל וגוגל
מנסות לתת לזה מענה והן השיקו אך לאחרונה תיקון ל API-האחרון שלהן.
עדיין אין שום אפליקציה משמעותית בעולם שמשיגה תוצאות .אנחנו עדיין
נמצאים על אחוז אימות של  25%במקרה הכי גבוה במדינות העולם".
 .79עוה"ד גיל גן-מור ,מהאגודה לזכויות האזרח ,חזר על עמדתם בנוגע לשימוש באיכוני השב"כ .הוא ציין
כי הכישלון של הפצת "מגן  "2נובע מכך שבמקביל עושים שימוש באמצעי השב"כ ,וכי רק אם אלה
יופסקו ,ניתן יהיה להטמיע את "מגן  "2בציבור ,כפי שנעשה בעולם )שם ,בעמ' .(34-33
 .80בתום הדיון בסוגיה ,חברי הוועדה אישרו את הכרזת הממשלה ,ויו"ר הוועדה אמר כי נדרשת עוד עבודה
מצד הממשלה ,בסוגיית קיצור ימי הבידוד והחלופות האזרחיות.
העתק פרוטוקול הדיון בוועדת החוץ והביטחון מיום  ,6.9.2020מצורף ומסומן מש.15/
 .81דיון שלישי בסוגיה התקיים ביום  ,12.10.2020וזאת בעקבות הכרזת הממשלה על הסמכת השב"כ מיום
 7.10.2020אשר תוקפה עד ליום  .28.10.2020יצוין ,כי גם לקראת ישיבה זו הפיץ הייעוץ המשפטי לוועדה
מסמך ניתוח של הנתונים שדווחו לוועדה על-ידי הוועדה .מנתונים אלה עולה כי נכון ליום ,7.10.2020
שיעור החולים המאותרים על-ידי השב"כ הוא  ,25%שיעור החולים המאותרים על-ידי חקירה
אפידמיולוגית הוא  ,19%שיעור החולים המאותרים על-ידי שני כלים אלה הוא  ,18%ואילו שיעור
החולים שאינם מאותרים כלל עומד על  .38%יצוין ,כי מדיווח זה עולה ,כי למעט בחודש אוקטובר ,אחוז
החולים המאותרים על-ידי החקירה האנושית הולך וגדל ,ובחודש ספטמבר עמד על כ .50%-על אף עלייה
זו ,אחוז החולים המאותרים על-ידי השב"כ נותר בעינו –  ,25%ויש בכך כדי להעיד על כך שמדובר בכלים
המשלימים זה את זה ושכל אחד מהם מאתר "קבוצות" שונות של אנשים שבאו במגע עם החולה .1
העתק ניתוח דיווחי משרד הבריאות מיום  ,12.10.2020מצורף ומסומן מש.16/
 .82חלק גדול מהישיבה הוקדש להמשך בירור סוגית קיצור ימי הבידוד ,וזאת על אף שהיא אינה פועל יוצא
ישיר של הוראת השעה ,אלא ,כאמור ,מתוך ראיה רחבה של ההשלכות של איכוני השב"כ על מספר

 1יצוין ,כי בעמוד  15לגרף הנתונים התגלתה טעות כך שבעמודת הסה"כ אמורים להופיע הנתונים הבאים :העמודה הסגולה
צריכה להיות  741,472:והעמודה הכחולה צריכה להיות .64,152 :כך ששיעור החולים שהתגלו בעמודת הסה"כ צריך לעמוד על
.8.65%
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האנשים שנכנסים לבידוד .תעשיינים שונים הופיעו בפני הוועדה ושיקפו את הנזקים שתקופת בידוד
ממושכת גורמת להם .וראו את דבריו של יו"ר הוועדה בפתח הישיבה בעניין זה:
"אני מבקש במסגרת החובה שלנו לבחון את הדברים להסתכל באספקלריה
רחבה ,נקודת מבט רחבה בנושא הזה ,בשלושה הקשרים במיוחד .אחד ,הנושא
בעיניי המרכזי שצריך להיבחן בכל פעם ,והוא משך תקופת הבידוד ,המושתת
על אלה שבאו במגע עם חולים מאומתים .נכון להיום החובה בישראל היא
להיכנס לבידוד ל 14-יום .בפועל הממוצע הוא כשמונה ימים .ואנחנו מקיימים
פה דיון רציף מתוך ניסיון לבחון ,האם אפשר לקצר את התקופה הזאת.
בעיניי קיצור ביומיים ,המשמעות שלו קיצור ב 25%-מתקופת הבידוד .זה ממתן
את הפגיעה בחירויות פרט ,וזה ממתן את הפגיעה המשמעותית במשקי הבית
ובמשק הישראלי .אנחנו מדברים על קיצור שיביא לצמצום פגיעה של מאות
מיליוני שקלים מדי חודש .זה תלוי כמובן במספר המבודדים .אנחנו רואים שיש
מקומות נוספים בעולם שקיצרו את הבידוד לעשרה ימים ,והדיון שלנו מול
נציגי משרד הבריאות הוא דיון רציף".
 .83באשר לאפקטיביות של כלי השב"כ ,אמר חה"כ דיכטר כי מהנתונים עולה שמדובר בכלי יעיל ביותר
לאיתור חייבי בידוד ,ועל כן אין לדעתו מקום לוותר עליו )שם ,בעמ'  .(24-23הוא ציין כי מהניתוח של
הנתונים עולה כי נדרש עדיין קיצור של ההחלטות בהשגות )שם ,בעמ'  .(25חה"כ ברביבאי אמרה מנגד
שהיא סבורה שאין מקום להמשיך ולהסתייע באיכוני השב"כ .חה"כ ניר ברקת השיב כי "אנחנו לא
מחליפים פה לא את הרופאים ולא את הממשלה ,אנחנו מסתכלים בפרספקטיבת מקרו רגע על הנתונים.
והנתונים מראים שהשב"כ מביא לנו – בצורה יעילה יותר ,בצורה יעילה פחות – מביא לנו חולים ,מאתר
אותם ,כשאין לנו כלים אחרים .אני מסכים עם החבר דיכטר שאין שום סיכוי לוותר עליו בשלב זה"
)שם ,בעמ' .(29
בתום הדיון אישרה הוועדה את הסמכת השב"כ עד ליום  .28.10.2020בסיכום הישיבה אמר יו"ר הוועדה
כי הוועדה תמשיך לעקוב אחר סוגיית קיצור ימי הבידוד .לעניין "מגן  "2הוא ציין כי "לפחות על פי
הדו"ח האחרון אפשר להגיד שמדינת ישראל זנחה את המגן  .2הגרסה המעודכנת מאז ה 1-ביולי עודכנה
על ידי  70,000אנשים והוסרה על ידי  38,000אנשים .זאת אומרת ,סך יש כ 30,000-איש שהתקינו או
מפעילים את אותו מגן  .2לפי הדוח שקיבלנו משרד הבריאות בעצם נטש את זה הלכה למעשה ,לא
משקיע בדבר ,ואנחנו נבחן את זה מן הסתם בהמשך) ".שם ,בעמ' .(34
העתק פרוטוקול הדיון בוועדת החוץ והביטחון מיום  ,12.10.2020מצורף ומסומן מש.17/
 .84להשלמת התמונה העובדתית נציין ,כי בעקבות מחיקת העתירה בבג"ץ  5746/20בשל אי מיצוי הליכים,
בבג"ץ ביום  31.8.2020פנו העותרים למשיבי הממשלה ולכנסת כדי לקבל את עמדתם לטענותיה בדבר
העדר החוקתיות של הוראת השעה ,המקרינה גם ,לעמדתם ,על חוקתיות סעיף  11לחוק השב"כ .משיבי
הממשלה והכנסת השיבו בפניות מפורטות לתשובה זו )צורף כנספח ע 23/וע 31/לעתירה(.
 .85ומכאן לעתירה שבפנינו.
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הטיעון המשפטי
 .86העותרים מבקשים כי בית המשפט הנכבד יבטל את הוראת השעה כולה ,שכן לעמדתם הסמכת השב"כ
לסייע למשרד הבריאות פוגעת בפרטיות ובחירות ,ואינה עומדת בתנאי בפסקת ההגבלה .טענות
העותרים מתמקדות בעיקרן במבחני המידתיות ,תוך שנטען כי קיים אמצעי שפגיעתו פחותה בפרטיות
 והוא אפליקציית "המגן" ,וכן שהנזק שנגרם מהפגיעה בפרטיות על-ידי הפעלת השב"כ ,עולה עלהתועלת שיש בכלי זה .לחלופין התבקש ביטול השימוש של הוראת השעה בסעיף  11לחוק השב"כ ,אשר
קובע את ההסמכה הכללית של השב"כ לאסוף נתוני תקשורת ולשמור אותם במאגר מידע ,וזאת לשם
מילוי תפקידיו .כמו כן ,התבקש ביטול הכרזת הממשלה מיום  ,6.9.2020אשר ניתנה מכוח הוראת השעה.
כאמור ,הסעד העיקר שהתבקש הוא ביטול הוראת השעה .כפי שיפורט להלן ,לעמדת הכנסת יש לדחות
את סעד זה ,שכן על אף החריגות שבשימוש באמצעי השב"כ לשם הסיוע למשרד הבריאות באיתור חולי
קורונה ומי שבא עמם במגע ,הוראת השעה צולחת את המבחנים החוקתיים .ואולם ,קודם לבחינת
הפגיעה בזכויות הגלומה בהוראת השעה ועמידתה בתנאי פסקת ההגבלה ,נבקש להתייחס לפסק הדין
בעניין בן מאיר ,ולהשלכתו על הבחינה החוקתית של הוראת השעה.
ההשלכות של פסק הדין בעניין בן מאיר על חוקתיות הוראת השעה
 .87פסק הדין בעניין בן מאיר עוסק אמנם בהסמכה של השב"כ לאסוף ולעבד מידע טכנולוגי לצורך סיוע
במניעת התפשטות נגיף הקורונה ,מכוח סעיף )7ב() (6לחוק השב"כ ,וכעת מדובר בהסמכה מפורשת של
השב"כ בחקיקה ראשית ,אך יש בפסק הדין כדי להשליך על הניתוח החוקתי שבפנינו .יתרה מכך ,מפסק
הדין עולה כי חלק ניכר מהקשיים הנובעים מהסמכת השב"כ בדרך של חקיקת משנה ,באים על פתרונם
כאשר מדובר בהסמכה מפורשת בחקיקה ראשית ,בפרט משמדובר בענייננו בחקיקה זמנית ביותר.
ראו למשל דברי כב' הנשיאה חיות )שם ,פס'  33-32לפסק דינה(:
"המשיבים כולם עמדו על כך שלחקיקה ראשית חסרונות בנסיבות העניין,
בעיקר מן הטעם שיש בה כדי לעגן באופן קבוע סמכות חריגה וליצור בכך
תקדים בעייתי לעתיד .ואולם ,יש לזכור כי חקיקה ראשית יכולה להתבצע גם
על דרך של הוראת שעה התחומה בזמן והיפה לשעתה.
)ראו איתי בר-סימן-טוב וגאיה הררי-הייט "שעתן היפה של הוראות
השעה? עלייתה של החקיקה הזמנית בישראל והוראות לטיובה" עיוני משפט
מא ...((2019) 589 ,539
 ...ככל שיידרש המשך מעורבות השב"כ לצורך בלימת המגפה גם מעבר לתום
תקופת תוקפה של החלטת ההסמכה ביום  ,30.4.2020על הממשלה לפעול לעיגון
הבסיס למעורבות כזו בחקיקה ראשית ,על מנת לאפשר את השתתפותם של
חברי הכנסת מכלל סיעות הבית בהכרעות הנוגעות לסוגיה חשובה זו.
".
ראו דברי כב' המשנה לנשיאה ,מלצר )שם ,פס'  3לפסק דינו(:
"
 ,כמוצע ע"י חברתי הנשיאה וחברי ,השופט נ' סולברג ,ובלבד
שיתקיימו בחקיקה שכזו גם שאר תנאי "פיסקת ההגבלה"".
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וכן ראו דברי כב' השופט סולברג )שם ,פס'  2לפסק דינו(:
"צרכי-השעה הדוחקים חייבו לפעול כך ,באופן שנעשה .מעורבותו של השב"כ,
וענן העלטה המתלווה אליה ,מכורח המציאות ,זהו דבר 'לא נעים ,לא נורא'
)לדעת המקילים( ,ומכל מקום לא בלתי-נסבל )לדעת המחמירים(.
תוקף החלטת ההסמכה של הממשלה עומד
לפוג בימים הקרובים ,ואם יחל הליך החקיקה קודם לכן ,ניתן יהיה להאריך את
תוקפה של החלטת הממשלה ,לפרק הזמן הדרוש להליך ראוי של מחוקק מהיר
במלאכתו".
 .88אם כן ,אפוא ,בפסק הדין בעניין בן מאיר ,הכיר בית המשפט הנכבד באפשרות העקרונית להסמיך את
השב"כ בחקיקה ראשית זמנית ,לסייע בהתמודדות עם נגיף הקורונה ,הגם שברי שאין בו כדי לייתר את
הבחינה האם בשלב זה של המשבר קיימת עודנה הצדקה להמשיך ולהסתייע בשב"כ .כמו כן ,אין חולק
כי אין בפסק הדין כדי לייתר את הצורך בעריכת האיזונים החוקתיים ובעמידה בתנאי פסקת ההגבלה.
ואולם ,ההכרה העקרונית האמורה בפסק הדין ,היא רלוונטית לבחינה החוקתית של הוראת השעה,
ונדמה כי היא אינה באה לידי ביטוי של ממש בניתוח החוקתי של העותרים.
בחינת הפגיעה בזכות לפרטיות
 .89כפי שציינה הכנסת במענה לעתירות שהוגשו בעניין בן מאיר ,אין חולק כי הסמכת השב"כ לאסוף ולעבד
"מידע טכנולוגי" של אזרחים לשם סיוע בהתמודדות עם נגיף ,פוגעת באופן קשה בזכות לפרטיות .עמד
על כך בית המשפט הנכבד בעניין בן מאיר:
"
זכות זו ,אשר זכתה למעמד חוקתי עם
חקיקתו של חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו )סעיף  7לחוק היסוד( ,ועוד קודם
לכן עוגנה בדברי חקיקה ובראשם חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,1981-הוכרה
בפסיקה כאחת מן החשובות שבזכויות האדם )ראו ע"פ  1302/92מדינת ישראל
נ' נחמיאס ,פ"ד מט) ;(1995) 353 ,309 (3ע"א  439/88רשם מאגרי המידע נ'
ונטורה ,פ"ד מח).((1994) 835 ,808 (3
יתרה מכך ,לא אחת צוין בפסיקה כי הזכות לפרטיות היא "אחת החירויות
המעצבות את אופיו של המשטר בישראל כמשטר דמוקרטי" )רע"א 2558/16
פלונית נ' קצין התגמולים משרד הביטחון ,פס'  39לפסק דינה של השופטת ד'
ברק-ארז ) ;(5.11.2017ראו גם :עע"מ  9341/05התנועה לחופש המידע נ' רשות
החברות הממשלתיות ,פסקה  41לפסק דינה של השופטת ע' ארבל ).((19.5.2009
וברוח דומה ציין חברי ,השופט נ' סולברג בע"א  8954/11פלוני נ' פלונית ,פ"ד
סו):(2014) 740 ,691 (3
"המשטר הדמוקרטי דורש אף הוא את קיומה של הזכות לפרטיות .קיומו של
מרחב חיים פרטי שלא נמצא תחת עינה הפקוחה של המדינה ,הוא הכרחי
בקרבּה .ביקורת
לקיומה של חברה פלורליסטית המעניקה דרור למגוון הקולות ִ
פוליטית לא תצמח במקום בו חיי האדם מנוטרים באמצעים שונים .קיומו של
מרחב פרטי ,הכרחי לפיתוחן של עמדות ייחודיות אשר יוכלו לקבל בהמשך
ביטוי פוליטי ] [...ודוק :הזכות לפרטיות אינה משרתת רק את האדם כאדם.
נודעת לה משמעות חברתית נרחבת ,מעבר לזכותו של הפרט .מעלתה גדולה
וחשובה לעצם קיומה של החברה האנושית".
 .90ברם ,גם בהעדר מחלוקת על כך שהוראת השעה פוגעת בזכות לפרטיות ,נבקש להעיר בהקשר זה שלוש
הערות:
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ראשית ,העותרים מבקשים להדגיש בטיעוניהם כי כאשר בוחנים את התועלת שיש מהאמצעים של
השב"כ ,יש להתייחס לתועלת השולית של אמצעים אלה ,ביחס לאמצעים המופעלים לשם מניעת
התפשטות הנגיף )כגון החקירות האפידמיולוגית הפרטניות( וביחס לאמצעים הטכנולוגיים שניתן
להפעיל )כגון אפליקציית "המגן"( .כפי שהובהר לעיל ,התועלת מהשימוש באמצעי השב"כ אינה שולית,
שכן כ 25%-מהחולים מאותרים באמצעות כלי זה באופן בלעדי ואינן מתייחסות לאותו פלח
באוכלוסייה .מכל מקום ,ברוח טיעון זה של העותרים יש לבחון גם את הפגיעה בפרטיות הנובעת מאיכוני
השב"כ .גם בהינתן שהסמכת השב"כ פוגעת בפרטיות ,הבחינה של הפגיעה בזכות זו צריכה לצאת
מנקודת הנחה כי לשם איתור חולי קורונה ומי שבא עמם במגע ,נדרש בכל מקרה לפגוע בפרטיות של
האזרחים ,ובאופן לא מבוטל .נבקש להפנות לעניין זה לדברי כב' השופט סולברג בפסק הדין בעניין בן
מאיר )פס'  3לפסק דינו(:
"בעידן הנוכחי ,שפרטיות וצנעת הפרט נרמסים בראש חוצות ,ו"נתוני מיקום"
מופצים לכל עבר ,דומני שהפגיעה של ה'תוספת השולית' בפרטיות ,בעטיה של
מעורבות השב"כ ,באופן שבו היא נעשית ,ניתנת להכלה .אדרבה ,בשעה הקשה
הזו ,נדרשים כולם לאחריות חברתית כללית ולסולידריות .הדעת נותנת ,וסקרי
דעת קהל בתקופה זו אכן לימדו על נכונות אנושית לוותר קמעא על הפרטיות,
על מנת לסייע באיתור מוקדם של נדבקים; ניכרת נכונות שלא למצות עד דק
את זכויות הפרט ,מתוך אחריות כלפי הזולת ולמען החברה".
 .91שנית ,הפגיעה בפרטיות הנובעת מהוראת השעה צומצמה למינימום ההכרחי .העותרים מבקשים לראות
בהסמכת השב"כ ,כהיתר ל"מעקב המוני אחר תנועותיהם של חולים ,אחרי מוקמות שבהם שהו ,אחרים
מגעים קרובים של אנשים עם חולים" )פס'  154לעתירה( .עיון בהוראת השעה מלמד כי מדובר בהסמכה
מצומצמת בהרבה .השב"כ הוסמך לעבד נתוני מיקום של מי שאומת כחולה קורונה ,ולאתר "לאחור"
את האנשים שבאו עמו במגע .איכוני השב"כ נעשים אפוא באופן ממוקד ביחס לחולה קונקרטי ,וגם
לגביו יש התייחסות מפורשת למידע שניתן לעבד לגביו ולגבי האנשים שאותרו כמי שבאו עמו במגע קרוב.
מעבר לכך ,הוראת השעה כוללת מנגנונים שונים לשמירת המידע ,לאחזקתו ולמחיקתו ,ולקבוצה
המצומצמת של האנשים שיהיו רשאים לעיין במידע זה .יצוין ,כי הוראת השעה מבחינה בין המידע
שנאסף ומעובד על-ידי השב"כ )לרוב באמצעות מחשב( לבין המידע שמועבר למשרד הבריאות ,וזאת על
מנת להבטיח שהמידע שייחשף ביחס לחולה ולמי שבאו עמו במגע ,יהיה מינימלי .בהתאם לכך ,הצעות
שונות שעלו במהלך דיוני הוועדה לפיהן בפני החוקר האפידמיולוגי ייחשף המידע שעלה באיכוני השב"כ
כדרך לייעל את החקירה ,נדחו על-ידי חברי הכנסת מטעמים של שמירה על הפרטיות .אין בעתירה
התייחסות של ממש למנגנונים אלה ולהשלכתם על מידת הפגיעה בפרטיות.
 .92שלישית ,אל מול הפגיעה בזכות לפרטיות עומדים זכויות ואינטרסים ציבוריים כבדי משקל .העותרים
מתייחסים לפגיעה בפרטיות של החולה המאומת ובמי שבא עמו במגע .ואולם איסוף המידע ביחס
לאנשים אלה אינו רק פוגע בזכויותיהם אלא גם מגן על זכותם לחיים ולבריאות .איכוני השב"כ
מאפשרים למי שבא במגע עם חולה מאומת לקבל מידע על כך בהקדם ולהתנהל בהתאם לכך  -הן ביחס
לעצמו )עריכת בדיקה ,גילוי ערנות ביחס לתסמיני המחלה וכו'( והן ביחס לסביבתו )הימנעות ממגע עם
אחרים כדי למנוע את חשיפתם לסיכון בהידבקות בנגיף(.
ראו לעניין זה את דברי כב' השופט עמית בבג"ץ  2435/20ידידיה לוונטהל עו"ד נ' בנימין נתניהו ראש
הממשלה )פורסם בנבו ,(7.4.2020 ,בפס'  23לפסק דינו:
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"עומדות רגלינו במצב חסר תקדים של חשש להתפשטות מהירה של מגיפת
הקורונה בשיעורים גבוהים ,על כל הכרוך בכך בהיבט של תחלואה ,תמותה
וקריסה של מערכת הבריאות.
 ,אנו מציבים הפעם
מול הפגיעה בחירויות ובזכויות יסוד כמו חופש התנועה את הזכות לחיים
ולשלמות הגוף ,מצב בלתי שכיח במקומותינו .באיזון אופקי זה ,ידה של הזכות
לחיים על העליונה".
ואולם ,מעבר לאיזון האופקי שבין הזכויות ,אל מול הפגיעה בפרטיות עומדים אינטרסים ציבוריים
ובראשם בריאות הציבור ,מניעת קריסת מערכת הבריאות ,הגנה על החוסן הלאומי ואינטרסים
כלכליים .מדובר באינטרסים כבדי משקל ,אשר גם באיזון אנכי ,ובהינתן מכלול הנסיבות עליהן נעמוד
בהמשך ,יש בהם כדי להטות את הכף לעבר השימוש המוגבל באמצעי השב"כ .ראו לעניין זה את דברי
כב' הנשיאה חיות בעניין בן מאיר )פס'  39לפסק דינה(:
"אין לכחד – בצד הפגיעה הנגרמת מהשימוש במנגנון המעקב של השב"כ ,יש
למנגנון האמור יתרונות ניכרים .השימוש בו מאפשר איתור מהיר של מי שבאו
במגע קרוב עם חולי קורונה ,ובכך הוא תורם תרומה ממשית להצלת חיי אדם
ולשמירה על בריאות הציבור באמצעות קטיעת שרשרת ההדבקה .מצב דברים
זה מחייב איזון בין הפגיעה הקשה שמסב המנגנון לזכויות הפרט ובראשן הזכות
לפרטיות ,ובין התועלות הניכרות שיוצר השימוש במנגנון".
 .93רביעית ,אין בעתירה התייחסות לכך שהסמכת השב"כ נקבעה בהוראת השעה המוגבלת בזמן .כאמור,
תוקפה של הוראת השעה הוא לשישה חודשים בלבד ,ובתום תקופה זו פוקעת הוראת השעה .ככל
שהממשלה תסבור שיש הצדקה להמשיך ולהסמיך את השב"כ גם מעבר ליום  ,20.1.2021הרי שיהא
עליה להגיש הצעת חוק אשר תידון בכנסת בשלוש קריאות ,וממילא הכנסת תידרש לסוגיה זו מחדש.
יצוין ,כי במהלך דיוני הוועדה עמד הייעוץ המשפטי לכנסת על החשיבות בכך שלא ייקבע בהוראת השעה
מנגנון להארכת תוקפה אשר יותנה באישור ועדת החוץ והביטחון או מליאת הכנסת ,אלא דווקא לעגן
מנגנוני פיקוח פרלמנטריים תכופים ביותר ,כדי לאפשר במהלך תוקפה של הוראת השעה ,לעמוד מקרוב
אחר הצורך בהמשך קיומו של ההסדר ,על האפקטיביות שלו ,ועל הפגיעה הגלומה בו ,ואף לערוך בו
שינויים .כמו כן ,אם הממשלה תסבור שיש מקום להאריך את הוראת השעה ,יהא עליה לפעול לשינוי
חקיקה בנושא.
על השלכותיה של הוראה זמנית לניתוח החוקתי ראו למשל :בג"ץ  1548/07לשכת עורכי הדין בישראל
נ' השר לביטחון פנים ,פס'  18-20לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה )פורסם בנבו ;(14.7.2008 ,בג"ץ
 24/01עו"ד יהודה רסלר נ' כנסת ישראל ,נו) ,699 (2פס'  16-15לפסק דינו של השופט מצא ).(2002
בחינת הפגיעה בזכות לחירות
 .94טענה נוספת של העותרים היא כי הוראת השעה פוגעת בחירות ,שכן כתוצאה מאיכוני השב"כ מורים
למי שאותר במסגרתם להיכנס לבידוד ,והיא יוצרת אפקט "ממשטר" הנובע מ"המעקב ההמוני".
תחילה נבהיר ,כי הוראת השעה אינה יוצרת את חובת הבידוד למי שאותר על-ידי איכוני השב"כ ככזה
שבא במגע עם חולה מאומת .חובה זו מוסדרת בהוראות חקיקה אחרות ,אשר אינן נתקפות בעתירה דנן.
 .95יחד עם זאת ,לצד העובדה שהוראת השעה לא פוגעת באופן ישיר בחירות ,נבקש לציין כי ועדת החוץ
והביטחון שמה דגש על כך שאיכוני השב"כ מובילים לכניסה מסיבית של אנשים לבידוד .חובת הבידוד
פוגעת בשורה של זכויות הפרט ,ובראשם הזכות חירות וחופש תנועה .משכך ,הוועדה לא התעלמה
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מההשלכות הנובעות מהעובדה שאיכוני השב"כ מכניסים אנשים רבים לבידוד .לאור האמור ,הוועדה
בחנה את הוראת השעה גם בפריזמה הזו ,וזאת כדי להביא לצמצום הנזקים והפגיעות הנגרמים
מהבידוד.
כפי שצוין לעיל ,הוועדה הקדישה חלק נכבד מדיוני החקיקה ומדיוני הפיקוח על הסמכת השב"כ,
לסוגיית תקופת הבידוד הנדרשת למי שבא במגע עם חולה מאומת .חברי הוועדה ביקשו להדק ולייעל
את מנגנון ההשגה בפני משרד הבריאות על חובת הבידוד )ואף נערך סיור של הוועדה "בשטח" בעניין
זה( .כמו כן ,הובהר בנוסח של הוראת השעה כי הסמכת השב"כ הנוגעת לאיתור "לאחור" של מי שבאו
במגע עם החולה ,יהיה עד  14ימים ,כך שאם בהמשך יוחלט על קיצור תקופת הבידוד ,תקופת האיתור
לאחור תקוצר בהתאמה .יצוין בהקשר זה ,כי מהדיווחים שהועברו לוועדה עולה כי בתקופה האחרונה
חל שיפור של ממש בדיוק של כלי השב"כ ושיעור האנשים שהוכנסו לבידוד באמצעות כלי זה ירד .כמו
כן ,מנגנון ההשגות השתפר וזמני ההמתנה במוקדים קוצרו.
מכאן ,כי גם בהיבט של הזכות לחירות ,הוראת השעה כוללת מנגנונים המאזנים וממתינים את הפגיעה
)אשר כאמור ,בכל מקרה ,אינה נובעת באופן ישיר מהוראת השעה עצמה(.
 .96בשים לב לאמור לעיל ,ובהינתן שאין חולק כי הוראת השעה פוגעת בזכויות יסוד ,נעבור לבחינת עמידתה
בתנאי פסקת ההגבלה.

בחינת עמידת הוראת השעה בתנאי פסקת ההגבלה
 .97העתירה מניחה כי הוראת השעה נחקקה "בחוק" ו"לתכלית ראויה" ושקיים קשר רציונלי בין התכלית
לבין האמצעי שנבחר .עיקר טענות העותרים הוא כי לא מתקיימים במקרה זה שני מבחני משנה לקביעת
המידתיות  -מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה ומבחן המידתיות במובנה הצר .נעבור ליישום מבחנים אלה
על הוראת השעה.
)א( .מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה
 .98לעמדת העותרים ,החלטת ההסמכה אינה מגלמת את האמצעי שפגיעתו פחותה .לעמדתם ,ישנן חלופות
"אזרחיות" לאיסוף המידע הדרוש למשרד הבריאות ,שאינן כרוכות בהסתייעות בשב"כ ,ויש להעדיפן.
שתי החלופות המרכזיות אליהן מתייחסים העותרים הן החקירות האפידמיולוגיות האנושיות
ואפליקציית "המגן".
 .99כידוע ,על פי ההלכה הפסוקה ,אין משמעותו של מבחן "האמצעי שפגיעתו פחותה" כי על המחוקק לבחור
תמיד את אותו אמצעי שפגיעתו בפרט פחותה במושגים מוחלטים .משמעותו של המבחן הוא "כי
האמצעי שנבחר צריך להיות כזה שפגיעתו בזכות האדם היא מתונה ,אך לאו דווקא הפחותה ביותר
האפשרית במסגרת קשת האפשרויות הקיימות" )בג"ץ  6304/09לה"ב  -לשכת ארגוני העצמאים
והעסקים בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פס'  115לפסק דינה של כב' השופטת פרוקצ'יה )פורסם
בנבו .((2.9.2010 ,יתר על כן ,בגדרי מבחן "האמצעי שפגיעתו פחותה" אין די בכך שהאמצעי החלופי
המוצע פוגע במידה פחותה בזכות המוגנת ,אלא יש צורך להראות שהוא מגשים במידה דומה את
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התכלית של הוראת החוק הנדונה )בג"ץ  10662/04סלאח חסן נ' המוסד לביטוח לאומי ,סה )782 (1
).((2012
חקירות אפידמיולוגיות אנושיות
 .100העותרים מתייחסים לכך שיש צורך בשיפור מערך החקירות האפידמיולוגי האנושי אשר נדרש לייעל
אותו ,ובכלל זה להוסיף כוח אדם ,להכניס אמצעים משופרים להכנסת הנתונים ולאגירתם וכן לייעל את
עבודתו.
כפי שצוין לעיל ,ועדת החוץ והביטחון פיקחה ותמשיך לפקח על הקידום והשיפור של המערך
האפידמיולוגי האנושי .חברי הכנסת הביעו בתחילת הדרך ביקורת רבה על אופן התנהלות המערך,
בהמשך הם עמדו על השיפור הניכר במערך ,תוך כדי קריאתם להמשיך ולייעל אותו .מדיווחי משרד
הבריאות עולה בבירור כי אחוז החולים המאותרים על-ידי החקירות האנושיות הולך וגדל ,ויש בכך כדי
להוות אינדיקציה ברורה לכך שהמערך נמצא במגמת שיפור .כמו כן ,הוועדה עמדה על קיצור זמני
ההמתנה במוקדים ועל כך שהטיפול בהשגות על חובת הבידוד ייעשה בתוך  24שעות .מכאן ,כי אמצעי
מרכזי זה לא נזנח על-ידי הוועדה ,והוא קיבל מקום מרכזי במהלך דיוניה.
ברם ,חברי הכנסת השתכנעו שלצד הצורך בהמשך ייעול ושיפור מערך החקירות האנושי ,נדרש בכל
מקרה כלי טכנולוגי ,משלים ,לאיתור מי שבא במגע עם החולים .חברי הכנסת קיבלו בעניין זה את עמדת
גורמי המקצוע במשרד הבריאות לפיה גם במצב שבו החקירות האנושיות עובדות באופן יעיל ומהיר,
נדרש מידע טכנולוגי משלים אשר יאתר את מי שבא במגע עם החולה אשר לא ניתן לאתר אותו בחקירה
אנושית ,המוגבלת מטבעה.
עמדה זו עולה גם מהדיווחים שהועברו ממשרד הבריאות לוועדה ,מהם עולה כי השיפור והגידול באיתור
החולים באמצעות החקירות האנושיות ,לא "בא על חשבון" החולים המאותרים על-ידי איכוני השב"כ.
כמות החולים שאותרה על-ידי השב"כ  -כ - 25%-נותרה על כנה ,והיא מעידה על כך שאין המדובר
בקבוצות חולים "החופפות זו לזו" .יש בכך כדי להוות אינדיקציה ברורה לצורך בכלי טכנולוגי ,משלים,
ובכך שלא ניתן להסתפק בחקירות האנושיות בלבד.
כלומר ,הוועדה השתכנעה כי לצד השיפור של המערך האפידמיולוגי ,גם מבין המבודדים שאיתר השב"כ
בלבד התגלו עשרות אלפי חולים ,כך שקיים יתרון לא מבוטל בשימוש באמצעי השב"כ במשימת איתור
חולי קורונה.
חלופות אזרחיות לאיכוני השב"כ
 .101נוכח חריגותה של הסמכת השב"כ שבענייננו ,וכפי שפורט בהרחבה לעיל בפרק העובדתי ,לאורך כל
התקופה שקדמה לחקיקת הוראת השעה כמו גם בהליך החקיקה עצמו ,בחנה ועדת החוץ והביטחון את
העבודה שמתבצעת בממשלה לשם איתור חלופות אזרחיות להשגת הנתונים על ידי השב"כ .חברי הכנסת
הביעו את עמדתם כי יש לשאוף לכך שחלופות אזרחיות יהוו כלי טכנולוגי משלים אשר יהיה בו כדי
לייתר את הצורך באיכוני השב"כ .החלופה המרכזית שנדונה בהקשר זה היא יישומון "מגן ."2
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בדיוני ועדת החוץ והביטחון שקדמו להוראת השעה ובמהלך הליך החקיקה עצמו ,הוועדה השתכנעה
אין עדיין חלופה אזרחית טכנולוגית לאיתור חייבי הבידוד ,וכי אפליקציית "המגן" ,גם בגרסתה
המשודרגת ,אינה מספקת בשלב זה .כמו כן ,הובהר על-ידי גורמי המקצוע בממשלה כי בכל מקרה גם
כאשר תושלם האפליקציה במישור הטכנולוגי ,יידרש תהליך של הטמעת האפליקציה בציבור ,בין היתר
על-ידי "שיווק" מצד הממשלה .עוד הובהר כי תידרש הממשלה לבחון "תוך כדי תנועה" האם הפעלתה
הוולונטרית של האפליקציה אכן מאפשרת את הפסקת השימוש בכלי של השב"כ.
 .102יחד עם זאת ,חברי הכנסת ביקשו להבטיח כי הסמכת השב"כ לא תוביל לזניחת המאמץ לאיתור חלופות
אזרחיות .על כן הם כללו בהוראת השעה הוראה נורמטיבית ייחודיות )סעיף 12א( ,אשר מטילה על
הממשלה את החובה להעמיד לשימוש הציבור טכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיה במגע עם החולה,
הבנויה על הסכמתו של האדם להוריד למכשיר הנייד שלו את האפליקציה הרלוונטית .כמו כן ,הממשלה
חויבה לפעול להפצת הטכנולוגיה בציבור ולקדם את השימוש בה בציבור הרחב ,ללא תשלום.
ברם ,לצד קביעת החובה להמשיך ולקדם חלופה טכנולוגית אזרחית ,חברי הכנסת עמדו במהלך הליך
החקיקה על החסרונות הגלומים בחלופה זו – הן משום שהיא בנויה על הוולונטריות של הציבור
והאפקטיביות שלה מותנית בכך שנעשה בה שימוש נרחב ביותר ,והן משום שהיא עדיין אינה מהווה
תחליף אפקטיבי לאיכוני השב"כ .נציגי משרד הבריאות הבהירו כי בשלב זה היישומון אינו מדויק דיו
והוא "תופס" קבוצה גדולה יותר של חייבי בידוד ,וכתוצאה מכך עלולים להוביל ל"נזק היקפי" גדול
הרבה יותר.
 .103ואכן ,לאחר חקיקת הוראת השעה התברר כי הטמעתה של אפליקציית "מגן  "2בציבור טרם צלחה.
מדיווחי משרד הבריאות עולה כי מספר ההורדות של "מגן  "2אינו מספק ,ובשלב זה בוודאי שאין בו
כדי להוות תחליף ראוי לאיכוני השב"כ .ויודגש ,אין משמעות הדברים כי הוועדה זנחה חלופה זו ,ובכל
מקרה הממשלה מחויבת על-פי החוק לפתח יישומון זה ולקדם את הפצתו בציבור הרחב .כפי שהבהיר
יו"ר הוועדה גם בדיון האחרון שהתקיים בסוגיה ,ביום  ,12.10.2020הוועדה תמשיך לפקח על הסוגיה,
על מנת למצות אפיק זה.
משכך ,איננו סבורים כי בשלב זה ניתן להצביע על קיומו של אמצעי חלופי ממשי להשגת התכליות
העומדות בבסיס הוראת השעה .ואולם ,אין חולק ,כי "המאמץ לאיתורה של חלופה יעילה אחרת חייב
להימשך ללא לאות" )עניין בן מאיר ,פס'  41לפסק דינה של כב' הנשיאה חיות(.
הוראות בהסדר המצמצמות את הפגיעה בפרטיות
 .104מעבר לאמור ,הוראת השעה כוללת מספר מנגנונים הממתנים את הפגיעה בזכות לפרטיות ,ונעמוד על
עיקריהם:
ראשית ,כפי שצוין לעיל ,מדובר בחקיקה זמנית .מרכיב מהותי זה של ההסדר החקיקתי אינו מקבל
ביטוי במסגרת הניתוח החוקתי של העותרים.
שנית ,הוראת השעה מאפשרת בעיקרה את הפעלת השב"כ רק במצבים שבהם מספר החולים
המאומתים הוא גבוה – מעל  .200החלטה זו התקבלה בניגוד לעמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאות,
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וזאת מתוך תפיסה כי רק כאשר התפשטות הנגיף היא משמעותית יש הצדקה לעשות שימוש באמצעי
השב"כ החריגים .יש בכך כדי לצמצם את השימוש בכלי השב"כ ולצמצם את הפגיעה הנובעת ממנו.
שלישית ,כפי שציינו לעיל ,הוראת השעה כוללת שורה של מנגנוני בקרה על אופן האיסוף ,העיבוד,
השימוש ושמירת המידע הנאסף בשב"כ ובמשרד הבריאות .כמו כן ,נקבעו הוראות לגבי שמירה ומחיקה
של המידע .מנגנונים אלה מצמצמים באופן ניכר את המידע עצמו ,את המידע שעובר בין הרשויות ואת
מספר האנשים שנחשפים אליו ,ובכך מביאים לפגיעה המינימלית הנדרשת לשם איתור מי שבא במגע
עם החולה .הוראות נוספות שנקבעו לעניין זה הן :חובת החתימה על הצהרת סודיות של העובדים
הבודדים שנחשפים למידע )סעיף )14ג((; ההסמכה הפרטנית של עובדי השב"כ )סעיף )14ב(( ,וההוראות
העונשיות לעניין גילוי מידע שהגיע לאדם לפי הוראת השעה או שעשה בו שימוש ,הכוללות מאסר שלוש
שנים )סעיף .(20
רביעית ,מנגנון ההשגה על חובת הבידוד כתוצאה מאיכוני השב"כ הודק במהלך הליך החקיקה ,ונקבע
כי יש להשיב לפונה בתוך  24שעות .כמו כן ,הוועדה עמדה על כך שזמני ההמתנה במוקדים יהיו קצרים
יותר .מנגנון זה נועד להבטיח כי איכוני השב"כ ,אשר כאמצעים טכנולוגיים מטבעם הם מוגבלים ,לא
יובילו להכנסה מיותרת של אנשים לבידוד .מדיווחי משרד הבריאות עולה כי מנגנון ההשגה פועל והוא
מאפשר לאנשים אשר אוכנו על-ידי השב"כ "להשתחרר" מהבידוד במקום שבו נמצאה הצדקה לכך.
יודגש ,כי אין בשחרור מהבידוד כדי להצביע בהכרח על כך שמדובר היה בטעות באיכון ,אלא כדי להצביע
על כך שההשלמה של החקירה האנושית מאפשרת גמישות והפעלת שיקול דעת במקרים הפרטניים.
חמישית ,הסמכת השב"כ נתונה לפיקוח פרלמנטרי תכוף ,וכל הכרזה שנייה של הממשלה דורשת אישור
של ועדת החוץ והביטחון .השב"כ ומשרד הבריאות מעבירים לוועדה דיווחיים שוטפים ומפורטים ,מדי
שבוע ,אשר מעמידים בידי חברי הכנסת כלים אפקטיביים לבחינת מידתיות יישום הוראת השעה" ,תוך
כדי תנועה" .הפיקוח שמקיימת הוועדה מאפשר לבחון את יישום הוראת השעה בפרספקטיבה של זמן.
יתכן שלאחר תקופה מספקת תגיע העת בה הנתונים יובילו את חברי הכנסת להחליט שלא לאשר הכרזה
של הממשלה הנדרשת באישורה ,או שהכנסת תחליט שלא להאריך את תוקפה של הוראת השעה.
כאמור ,חברי הכנסת השתכנעו שטרם בשלה העת לכך.
 .105אם כן ,הסדרים שונים שנקבעו בהוראת השעה מבטיחים את צמצום היקף המידע ואת השימוש בו ,אך
ורק לשם השגת התכלית שבבסיס החלטת ההסמכה .מטבע הדברים ,אין בהסדרים האמורים כדי למנוע
כליל את הפגיעה בפרטיות הגלומה בשימוש באמצעים מיוחדים אלה ,אך יש בהם כדי למתן ולמזער את
הפגיעה בפרטיות ,ולהבטיח כי לצד השימוש בכלי היעיל והאפקטיבי של השב"כ ,הפגיעה בפרטיות לא
תעלה על הנדרש להגשמת תכליות ההסדר .מכאן ,כי גם מנקודת המבט של השימוש באמצעי השב"כ,
נקטה הכנסת באמצעים שפגיעתם פחותה ,כדי להבטיח את צמצום הפגיעה בפרטיות הגלום בכך.
)ב( .מבחן המידתיות הצר
 .106אכן ,כפי שצוין לעיל ,אין מחלוקת על כך שהסמכת השב"כ לאסוף ולעבד נתוני תקשורת של אזרחים
ותושבים אשר אינם חשודים בביצוע פעילות לא חוקית ,מהווה פגיעה קשה ביותר בפרטיות .מדיוני ועדת
החוץ והביטחון וועדת המשנה  -עובר להליך החקיקה ,בהליך החקיקה ולאחריו ,עולה בבירור כי חברי
הכנסת היו ערים למורכבות הנובעת מהסמכת השב"כ ,והם סברו שהרחבת פעילותו אל מעבר לתחום
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הביטחוני הצר שעליו הוא מופקד אינו דבר טריוויאלי כלל וכלל .חברי הכנסת סברו שיש מקום לעשות
שימוש באמצעי השב"כ רק במקרים חריגים בלבד ,והם הגיעו למסקנה כי משבר הקורונה הוא מקרה
ייחודי וחריג בהיקפו המצדיק את השימוש בכלי השב"כ ,וזאת נוכח הפגיעה הקשה הנגרמת כתוצאה
מהתפשטות הנגיף .כאמור ,הוראת השעה אינה מאפשרת לעשות שימוש באמצעי השב"כ לכל אורך
משבר הקורונה ,אלא רק לתקופה מוגבלת בזמן של שישה חודשים ורק במצבים שבהם התפשטות הנגיף
משמעותית – קרי ,שיש מעל  200חולים המאובחנים מדי יום.
כפי שצוין לעיל ,הסמכת השב"כ מקדמת אינטרסים וזכויות חשובות ובסיסיות לא פחות – הזכות לחיים
ולבריאות ,בריאות הציבור ,מניעת קריסת מערכת הבריאות ,שמירה על החוסן הלאומי ועל הכלכלה,
ועוד .האיזון בין האינטרסים והזכויות כבדות המשקל העומדים זה כנגד זה אינו פשוט .לאורך כל דיוני
ועדת החוץ והביטחון )ודיוני ועדת המשנה שקדמו לכך( ,נשמעו מגוון של דעות בנושא ,וחברי הכנסת
ליבנו את הסוגיה באופן מעמיק אל מול גורמי המקצוע בממשלה ,וגורמי מקצוע ומומחים מארגוני
החברה האזרחית.
 .107כפי שעולה מדיווחי משרד הבריאות ,מאז חודש יולי  ,2020איכן השב"כ מאות אלפי אנשים שנמצא כי
היו במגע קרוב עם חולה מאומת ונשלחו להם מסרונים על כך על-ידי משרד הבריאות .מתוך אלה התגלו
עשרות אלפי חולים .כלומר ,מדובר בכלי אפקטיבי ביותר אשר מסייע באופן משמעותי בקטיעת
שרשראות ההדבקה .על רקע האמור ,מסקנת חברי הכסת הייתה כי לעת הזו ,עם העלייה הדרמטית
בהיקף התחלואה ,בהעדר חלופה אפקטיבית ,התועלת שתצמח מהסמכת השב"כ היא גדולה יותר .כפי
שצוין לעיל ,מדובר בכלי האפקטיבי ביותר המצוי כיום לאיתור מיקום של אנשים שבאו במגע עם חולי
הקורונה .גם כעת מצויים אנו בשלב קריטי במאמץ למנוע ולצמצם את התפשטות הנגיף ,ועל כן הוא
מצדיק גם נקיטה באמצעים כה חריגים.
אשר על כן ,לעמדת הכנסת הוראת השעה צולחת גם מבחן זה.

דין הסעד לביטול סעיף  11לחוק השב"כ להידחות על הסף
 .108כאמור ,כסעד חלופי לביטול הוראת השעה כולה ,מבקשים העותרים לבטל את השימוש בסעיף  11לחוק
השב"כ ,לעניין הסמכת השב"כ מכוח הוראת השעה .לטענת העותרים הוראת השעה "משנה מקצה
לקצה" את התמונה ,שכן עתה אותו "בור עמוק" של מידע שנאסף מכוח סעיף  11לחוק ,מנוצל למטרה
אחרת שאינה נוגעת לליבת הפעילות של השב"כ  -הביטחון הלאומי .בנסיבות אלה ,כך נטען ,הוראת
השעה משנה את האיזונים הקיימים בחוק השב"כ והופכת את סעיף  11ללא מידתי.
לעמדת הכנסת אין מקום לבחון את חוקתיות סעיף  ,11אשר לא נערך בו תיקון חקיקה במסגרת הוראת
השעה.
 .109טענות העותרים גם בהקשר זה ,מופנות כלפי הוראת השעה ולא כלפי סעיף  11לחוק השב"כ .חוק השב"כ
מקנה לעובדי השירות סמכויות שונות ,וביניהן גם הסמכות לקבל נתוני תקשורת ולעשות בהם שימוש,
כמפורט בסעיף  11לחוק .הוראת השעה מעגנת את תפקיד השב"כ בסיוע בהתמודדות עם התפשטות נגיף
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הקורונה ,כאשר הסמכות העיקרית של השב"כ עליה מבוססת הוראת השעה ,היא הסמכות לקבל נתוני
תקשורת ולהשתמש בהם ,מכוח סעיף  11האמור.
טענות העותרים ביחס לחוקתיות סעיף  11הן אפוא תמונת מראה של הטענות בנוגע לחוקתיות הוראת
השעה ,ומדובר בניסיון לתקוף את אותה הסוגיה ממש ,רק מכיוון אחר .ככל שהוראת השעה צולחת את
המבחנים החוקתיים אזי הפעלת השב"כ לשם כך מכוח סעיף  11לחוק השב"כ צולחת אף היא מבחנים
אלה .על אף שהסעד מתמקד בסעיף  11לחוק השב"כ ,טענות העותרים אינן מתמקדות בפגיעה הנובעת
מסעיף זה ,אלא בפגיעה הנובעת באופן ישיר מהוראת השעה אשר היא המסמיכה את השב"כ לעשות
שימוש בסמכויות לפי סעיף  11האמור .מכאן ,כי אין בסעד חלופי זה כדי להצדיק עריכת ניתוח חוקתי
נפרד מהטענות שהועלו ביחס להוראת השעה ,אשר גם במסגרתן נלקחת בחשבון חריגות הסמכת השב"כ
והשימוש באמצעיו.
לפיכך ,לעמדת הכנסת יש למקד את הניתוח החוקתי של העתירה בהוראת השעה ,ואליה צריכים להיות
מכוונים "חיצי" העותרים.
ביטול הכרזת הממשלה מיום 6.9.2020
 .110העתירה אינה כוללת ניתוח של הסעד השלישי החלופי שהתבקש  -ביטול ההכרזה מיום 16.9.2020
)שבינתיים אינה בתוקף ,נוכח הכרזת הממשלה מיום  .(7.10.2020העותרים אינם מסבירים מהו הפגם
המינהלי אשר נפל בהכרזה של הממשלה והם מבקשים להפנות בהקשר זה לטענות העקרוניות שלהם
ביחס לחוקתיות ההסדר עצמו.
בהעדר העמדת תשתית משפטית לביסוס סעד זה ,הרי שדינו להידחות על הסף.

סוף דבר
.111

כפי שפורט בהרחבה לעיל ,על רקע ההתפשטות המחודשת של הנגיף ,מצאה הכנסת כי לעת הזו יש
הצדקה להסמיך באופן חריג את השב"כ ,בחקיקה ראשית זמנית ,לסייע במאמץ לאיתור חייבי הבידוד
ולצמצום התפשטות נגיף הקורונה .הוראת השעה מאזנת בין התכליות והאינטרסים השונים הנוגעים
בדבר ,וכפי שפורט לעיל ,אין בטענות העותרים כדי להצביע על עילה חוקתית להתערבות בה.

.112

אשר על כן ,לעמדת הכנסת דין העתירה שבפנינו להידחות.

היום 20 :באוקטובר2020 ,
ב' בחשוון ,התשפ"א

________________
אביטל סומפולינסקי ,עו"ד
ממונה על ייצוג הכנסת בערכאות
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