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 לכבוד

 יו"ר, חברות וחברי וועדת המשנה
 למודיעין ולשירותים חשאיים

 רושליםי, הכנסת

 שלום רב, 

 גיוס מנגנוןהארכת תוקף החלטת הממשלה בדבר   הנדון: 
  הקורונהמאמץ לצמצום התפשטות להמעקב של השב"כ 

 המשך השימוש במעקבי השב"כ בדבר( 24.5.2020) 15החלטת ממשלה מס'  

את בקשת  דחובוועדת המשנה אנו מבקשים שת( 26.5.2020)יום שלישי  מחרלקראת הדיון שיתקיים 

נגד חולי  השב"כהמעקב של בשירותי שימוש המלחדול לאלתר  משרד הבריאותאת ו נחושתהממשלה 

שמסדירים את  ,סקירה של ההחלטות ודברי החקיקה –ר' בנספח למכתב זה ) פוטנציאלייםקורונה ונדבקים 

  (.המעקבים אחר חולי קורונה ונדבקים פוטנציאליים

 ירות הביטחון הכלליהמעקב של ש ןמנגנואת לרתום הממשלה  עם פרוץ משבר הקורונה החליטה .1

של כולנו,  גישה ישירה לנתוני התקשורתלשב"כ יש . ם התפשטות המחלהומאמץ לצמצטובת הל

לפני חצי ביקר אלמוני לפני חודשיים, היכן דיבר פלוני בדוק ולדעת עם מי ו לבאופן שמאפשר ל

מהאנשים שבאו במגע קרוב ניכר  חלקלשחזר לאחור ולאתר נתונים אלה מאפשרים שנה וכד'. 

 שקדמו לאבחון. הימים  14עם חולה קורונה מאובחן במהלך 

בהחלטת , ובהמשך ת חרוםתקנות שעאמצעות בתחילה ב ,זו המשימה שהוטלה על השב"כ .2

האמורה לרשימת התפקידים  משימהאת השמוסיפה  ,(31.3.2020מיום  4950)מס'  ממשלה

מעת לעת, אבל  ךהחלטה הוארתוקף ה. לחוק השב"כ 7סעיף ב כמפורטל השירות, ש"הרגילים" 

שימוש מצריכה שהתמודדות עם הקורונה עדיין בהתאם לפסיקת בג"ץ, ככל שהממשלה סבורה 

כנסת בשלוש אושר בשת פרדתונבחקיקה עצמאית בכלי המעקב של השב"כ, עליה לעגן זאת 

 . ((26.4.2020) בן מאיר נ' ראש הממשלה 2109בג"ץ ) קריאות

או עד להשלמת  16.6.2020עד ליום "הנ"ל  להאריך את תוקף ההחלטהאתמול החליטה הממשלה  .3

שתוגבל לסיוע במקרים פרטניים  במתכונת מצומצמתלפי המוקדם, , בנושא החקיקההליך 

. (24.5.2020מיום  מכתב מזכיר הממשלה ר'; בהמשךנוהל שייקבע קרים שיבחרו לפי מ) יחודיים בלבד"יו

 לחוק השב"כ, טעונה אישור של הוועדה.  7החלטה זו, ככל החלטה שמתקבלת לפי סעיף 

אנו קוראים לוועדה שלא לאשר את המשך השימוש בכלי המעקב של השב"כ, ולהתנגד לכל יוזמת  .4

שהממשלה תניח בפני הוועדה את כל הנתונים מן הראוי יתר על כן, חקיקה בנושא זה. 

הוועדה מתבקשת לאשר, כמו גם את הנתונים שלהחלטה )את הממשלה( שהובילו  והנימוקים

שיש, על פי הנטען, לכלי המעקב של השב"כ  בלעדיתהייחודית וה תרומהההמלאים שמלמדים על 

 .(31.3.2020ר' פרוטוקול )לפני כחודשיים מהממשלה לגבש כבר  שהוועדה דרשה ,חלופותביחס ל  

שימוש בכלים אשר פותחו במטרה להילחם בגורמים עוינים והפנייתם כלפי אזרחי ותושבי ה" .5

כל אישור . (38פס'  2109/20בג"ץ )" שוחר דמוקרטיה להדיר שינה מעיניו של כלעשוי … המדינה

 תחושתאת מגביר , שלו לטריוויאליזציה, רק תורם השב"כבכלי המעקב של להמשך השימוש 

ומרחיק אותנו מהאפשרות של מעבר , )לפחות אצל הפקידות הבכירה במשרד הבריאות( בו התלות

 הוגות בדמוקרטיותשנו, "אזרחיות", שמבוססות על הסכמה, סולידריות ואמון הציבור לחלופות

 . אחרות שמתמודדות עם נגיף הקורונהה

https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_571582.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8393.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4950_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4950_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4950_2020
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p220k4_001.htm#Seif7
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/20/090/021/v43&fileName=20021090.V43&type=2
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/20/090/021/v43&fileName=20021090.V43&type=2
https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_571582.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_571582.pdf
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/20/090/021/v43&fileName=20021090.V43&type=2
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עשו כותרות עיתונים בכל רחבי כשהודיע הממשלה לראשונה על גיוס השב"כ למאבק בקורונה ר .6

ים בלבד. ; על החלטת הממשלה מאתמול תמצאו דיווח בעיתונים בודד)הדמוקרטי( העולם

משרד ראש שירותי הבריאות ב ,בבית המשפטכזכור, במהלך הדיון . ו"מתרגלים"הזמן  בחלוף

 . את השימוש במעקב השב"כ "להרחיב …נבחנת האפשרותהודיעה כי "אפילו הבריאות 

שב"כ "לסיוע במקרים את השימוש בכלי הלפני חודשיים לאשר אך לו הייתה הממשלה מבקשת  .7

הגבול המקובל בדמוקרטיות. לחצות את  הייתה הוועדה מהססתעדיין פרטניים וייחודיים בלבד", 

עוט על ההסדר "המשופר", נבקש להזכיר: שנוהנה היום, הסדר מעין זה מוצג כ"שיפור". אך לפני 

יעוד המרכזי של השב"כ. לא לצורך כך הוא הוקם. המדינה תצטרך למצוא פתרונות "זה לא הי

  .(34ע'  31.3.2020, פרו' מיום , חה"כ גבי אשכנזי)יו"ר הוועדהחלופיים." 

אתמול  שהוועדה תקבל את כל הנתונים, חוות הדעת והמסמכים, שהובילומן הראוי  –חשוב מכך  .8

בין אלו שחפצו להרחיב את  כדי לאזן ולפשר דבר להחלטה שהתקבלה בסופו שלאת הממשלה 

 במעקבי השב"כ לבין מי שהצביעו על הנתונים שמאפשרים לוותר עליו לחלוטין. השימוש 

, שנועדה לעגן שקיימה וועדת החוץ והביטחון בהצעת החוק המרשיםלדיון אנו מפנים זה בהקשר  .9

ר' הסבר מפורט בנספח ) חבי בידודנתוני מיקום של את סמכויות המשטרה לקבל מחברות תקשורת 

שבלעדיו אנו  כפיתרון הכרחיוועדה והוצגה ל. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה (למכתב זה

עמדתי עקבית, היא העמדה של משרד הבריאות, והיא שהביאה עלולים לחוות התפרצות נוראה: "

היה מקיים את הדיון אף אחד מאיתנו לא  אם היום היינו במצב של איטליה לתוצאות פנטסטיות.

 . (44, ע' 21.4.2020)פרו' " הזה

ורק בשל , הדרושים אבל חברות וחברי הוועדה התעקשו לשאול שאלות ולקבל את מלוא הפרטים .10

שבמשך שבועות נעשה שימוש מינימלי בכלי "ההכרחי" כביכול,  :הוברר שלא כצעקתהכך 

חובת הבידוד. בסופו של דבר "לנוכח ושהמעקב ההמוני חשף רק שלושה חולי קורונה שהפרו את 

ונפסקו  …הסתייגויות שהועלו בדיונים, ביקשה הממשלה שלא להמשיך לקדם את הצעת החוק

 .(31פס'  2109/20בג"ץ )איכוני המשטרה של חייבי הבידוד"  

, לא נמדדו ברם הוועדה קיבלה דיווחים שבועיים ובהם נתונים.אכן,  – מעקבי השב"כ לבהקשר ש

תרומה השולית שיש למעקבי הולהעריך את מלאה תמונה הנחוצים כדי לקבל ולא נאספו נתונים, 

כך למשל, רובם המכריע של  והתפשטות נגיף הקורונה. השב"כ במאמץ הכולל למניעת הדבקה

 ,(דו"ח מכון גרטנר -ממקרי ההדבקה  64%-)כבן משפחה קרוב  במגעמקרי ההדבקה מתרחש בבית או 

ניתן לאתר בקלות גם ללא הסימולציה בכלי ואת אלה )וגם קרובים אחרים שאינם בני משפחה( 

וברר , והfalls positiveוטל של טעויות . לעומת זאת נרשם שיעור לא מבהמעקב של השב"כ

מבלי  ממשיכים להדביק םסימפטומטיי-שנשאים לא"מתחת לפנס" שעה מתבצע החיפוש ש

 שהשב"כ או משרד הבריאות יעלו על עקבותיהם. 

את המאמץ לאיתור נשאים ולצמצום  במידת מהמשפרים מותר להניח שמעקבי השב"כ  .11

השאלה  -לנוכח המחיר החברתי והערכי שכרוך בהמשך מעקב ההמונים ההדבקה, אבל 

שפגיעתן פחותה  ,חלופות "אזרחיות"שיתנו ביחס לתועלת  מידתיות הרלבנטית היא שאלה של

בהרבה. גם בעניין זה זכאית הוועדה, זכאי הציבור בכללותו, לקבל הסברים מפורטים יותר מעבר 

 למנטרה של "לא נמצאו חלופות". 

 
 

 

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/20/090/021/v43&fileName=20021090.V43&type=2
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 הסדרת המעקב אחר חולי קורונה ונדבקים פוטנציאליים –מורה נבוכים : נספח

  שני מנגנוני מעקב  שהסדירו תקנות שעת חירוםפרוץ משבר הקורונה הוציאה הממשלה מאז

נתונים, שמתעדים את כל הפעולות שאנו אותם  –( metadataשנסמכים על נתוני התקשורת )

שנאספים מכל האנטנות שעברנו בקרבתן;  – נתוני מיקום, לרבות עושים עם הטלפון הנייד שלנו
 (. )למי התקשרנו, עם מי דיברנו, מתי דברנו וכמה זמן ונתוני התקשרות

 תקנות שעת )" תקנות נתוני תקשורת" או "תקנות המשטרה, שעוגן במה שכונה "ן אחדמנגנו

לרית ולהסהסמיך קצין משטרה לפנות לספקי התקשורת  1(2020-חירום )נתוני מיקום(, התש״ף
באו במגע מי ש)חולי קורונה או  של מאות חייבי בידודנתוני מיקום ולקבל מהם ללא צו שיפוטי 

חשודים שהפרת הוראות קרוב עם חולה קורונה בשבועיים שקדמו לאבחונו(, ולאתר בעזרתם 
. בעקבות העתירות שהוגשו בעניין זה לבג"ץ, הגישה הממשלה לכנסת הצעת חוק, הבידוד

עה לחוק נתוני תקשורת שאמורה הייתה להחליף את "תקנות המשטרה" ולהוסיף הוראת ש
נגיף הקורונה החדש(  -נתוני תקשורת( )הוראת שעה  -הצעת חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה )

וק נדונה בוועדת . הצעת הח(2020-)קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד(, התש״ף
לאחר שמשרד הבריאות, משרד המשפטים  ,החוץ והביטחון של הכנסת ונתקלה בהתנגדות עזה

משכה והמשטרה לא הצליחו לבסס מבחינה עובדתית את הצורך בסמכויות המעקב הללו, 
 . הממשלה את הצעת החוק

 תקנות שעת )" השב"כתקנות ב"בתחילה עוגן  -שהוא זה אשר יידון מחר בוועדה  – מנגנון שניה

חירום )הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, 

ולבצע  לסכל טרורכדי מעקב שמשמש את השב"כ בשגרה ה"כלי" נסמך על , ו(2020-התש״ף
 טלפון ניידשמשתמש במי של כל  לנתוני התקשורתישירה גישה לשב"כ יש  :ואת תפקידי

בתחומי מדינת ישראל, באופן שמאפשר לו לבדוק ולדעת עם מי דיברנו לפני חודשיים, היכן 
מהאנשים לאתר חלק ניכר ניתן לשחזר לאחור ובעזרת נתונים אלה ביקרנו לפני חצי שנה וכד'. 

 שקדמו לאבחון. הימים  14שבאו במגע קרוב עם חולה קורונה מאובחן במהלך 

  לחוק  7סעיף בהחלטת ממשלה, שהתקבלה לפי  תקנות השב"כהוחלפו בסוף חודש מרץ
הגנה על סדרי המשטר הדמוקרטי וכד'( גם )סיכול טרור,  לתפקידי השב"כושהוסיפה  2,השב"כ

   3.למגר את התפשטות הקורונה ץסיוע במאמאת המשימה של 

 מדינה ותושביה שלא יו של השב"כ כלפי אזרחי הבהתאם לפסיקת בג"ץ, "שימוש ביכולות
ולאור זאת, ככל  4",סכנה לקיומה של חברה דמוקרטיתטומן בחובו  ביקשו להרע לה

ולא להסתפק  בחוק מיוחד ונפרדשהממשלה מבקשת להוסיף ולעשות בו שימוש עליה לעגן זאת 
יף ולעשות בית המשפט התיר לממשלה להוסלחוק השב"כ.  7בהחלטת ממשלה לפי סעיף 

, שבמהלכה יושלמו בת מספר שבועות שימוש בשירותי המעקב של שב"כ במשך תקופת ביניים
 הליכי החקיקה. 

  בהתאם לפסיקת בג"ץ פרסמה הממשלה תזכיר חוק, שצפוי להמשיך ולהתגבש כהצעת חוק. עד
שקיבלה מכוח סעיף  את תוקף ההחלטהמעת לעת אריכה הממשלה הלהשלמת הליכי החקיקה 

( ובמקביל צמצמה 16.6.2020הממשלה על הארכה נוספת )עד ליום החליטה אתמול  לחוק. 7
  ה זו טעונה אישור של ועדת המשנה.החלט 5בשירותי המעקב של השב"כ.את היקף השימוש 

                                                
; תיקון 8.4.2020מיום  8479ק"ת  2; תיקון מס' 25.3.2020מיום  8420ק"ת  1; תיקון מס' 16.3.2020 מיום 8390ק"ת ) 1

 .(21.4.2020מיום  8505ק"ת  4; תיקון מס' 14.4.2020מיום  8489ק"ת  3מס' 
השירות מופקד על שמירת ביטחון : """ייעוד השירות ותפקידיו 7סעיף  2002-חוק שירות הביטחון הכללי, תשס"ב 2

המדינה, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו, מפני איומי טרור, חבלה, חתרנות, ריגול וחשיפת סודות מדינה, וכן יפעל 
ממלכתיים חיוניים אחרים לביטחון הלאומי של המדינה, והכל כפי שתקבע  השירות לשמירה ולקידום של אינטרסים

לעניני השירות, שנועדה  פעילות בתחום אחר שקבעה הממשלה, באישור ועדת הכנסת… הממשלה ובכפוף לכל דין
 לשמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי של המדינה;

הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף " 31.3.2020מיום  4950החלטה מס'  3
מיום  5029החלטה מס' ; 28.4.2020מיום  5024החלטה מס' "; תיקון והארכה: הקורונה החדש וביטול החלטת ממשלה

 (5.5.2020מיום  5051החלטה מס' ; 4.5.2020מיום  5042החלטה מס' ; 30.4.2020
 .(26.4.2020) בן מאיר והאגודה לזכויות האזרח נ' ראש הממשלה 2135/20בג"ץ  2109/20בג"ץ  4
לסיוע במקרים פרטניים וייחודיים בלבד, בהם לא ניתן להשלים את איתור האנשים שבאו … הסמכת השירות לסייע" 5

 "במגע קרוב עם חולה באמצעות חקירה אפידמיולוגית בשיטות אחרות
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