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 1העלתה טענה. המשיבים העלו טענה שמלכתחילה נדרש היה לצרפם. אני מבינה שאין התנגדות 

 2שהגב' שמייצגת את השלטון המקומי מאיזו סיבה מתעכבת. לא נמתין לה.  לצירוף. אני מבינה

 3 כשהיא תגיע היא תצטרף בכל המובנים.

 4 

 5מור: כרגע למרות שהמשיבים מנסים להסית את כל הסיפור לשאלת היישום ולשאלת -עו"ד גן

 6ש הנוהל ולשאלות הבטחת מידע, אנו מלינים על עצם העברת המידע. מדובר על מידע מאוד רגי

 7בעת הזאת שהחוק מאפשר להעבירו ללא הסכמה שלה מטופל לקופות החולים ולצדדים שלישיים. 

 8 זו פגיעה חמורה בעיננו ופגיעה וודאית של החוק. 

 9 

 10 א' חיות: כבוד הנשיאה

 11 נדמה לי שאיש לא חלק על כך שפגיעה יש. 

 12 

 13עו"ד גן מור: אין מחלוקת, אך בתגובה הם מנסים להמעיט בכך ולשים את הדגש על היישום. זו 

 14 הפגיעה המידית של החוק עצם העברת המידע הפרטי מהמוסד הרפואי. 

 15 

 16 א' חיות: כבוד הנשיאה

 17 עדיין לא בשלה העת. יש לראות את החוקתיות בהסדר. 

 18 

 19ה. מדובר ברופאים ורופאות שעוברים זאת באמון עו"ד גן מור: אנו רואים בכך פגיעה מאוד חמור

 20הציבור ובפגיעה במוסד החסר. לא במקרה איגוד בריאות הציבור הגיש התנגדות והגיע לכנסת 

 21והביע התנגדות לגיטימית לחוק. זה עוד דבר שחסר תקדים, שבחסות המגפה מייצרים אי אמון 

 22אי נכפה לשתף פעולה עם העברת בין הציבור לבין הממסד הרפואי. פה בעצם על הצוות הרפו

 23המידע בעל כורחו. איגוד הציבור חושב שלא רק שזה פוגע זה גם מזיק מצד איגוד ההתחסנות. 

 24שוב התעלמו מעמדת רופאי הציבור, וכפי שאמר השופט עמית בענין איכוני השב"כ שמשרד 

 25אות לא התחשב הבריאות אמנם אינו מחויב לאיגוד הציבור, אך כפי שבענין מילדות משרד הברי

 26למיילדות בגניקולוגיה. אז הפרת האמון פה היא סוגיה שחוזרת על עצמה בתיקים שמפעילה 

 27המדינה. עכשיו זה השב"כ. מה מדובר על האיזוק האלקטרוני. אי אפשר את כל הצדדים הללו 

 28להשיג ללא אמון הציבור, ופה יש מה שפוגע באמון הציבור. פה עולה כי העברת המידע הוא דבר 

 29טכני. הפגיעה פה היא באמת פגיעה קשה באמון הציבור. יש פה עוד מדרון חלקלק שאנו לאחר 

 30מכן מתרגלים אליו. והפעם זה לא כדי למנוע סכנה מידית וברורה כמו איכוני השב"כ אלא במטרה 

 31 יה מחוסנת והמגפה במגמה של ירידה. ישל עידוד התחסנות שעה שרובה של האוכלוס

 32 

 33פה אדוני אומר דברים שלא תואמים את דברי הגורמים המקצועיים.  א' חיות: כבוד הנשיאה

 34ה תהיה ימהאוכלוסי 80%-הגורמים המקצועיים אומרים שכדי להשיג התחסנות עדר נדרש ש

 35מחוסנת. אנו לא מדברים על כך שיש לחסן, אנו מדברים על הדרך. נדמה לי שהכל מתכנס בעצם 

 36 ות המידתיות. למבחני מידתיות. זה מתכנס לסוגי

 37 
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 1עו"ד גן מור: ההצדקות פה מאוד מאוד חלשות. העיסוק המרובה בענין הבשלות ולא בענין 

 2ננו פה אין מקום לדוקטרינת ההצדקות. הנזק פה וודאי ומתרחש. הרי כל החוק יההצדקות. בעני

 3ש הזה בא לעולם בשל לחץ של משרד החינוך לקבל את המידע הזה. הפגיעה בזכות לפרטיות תתרח

 4 באופן וודאי ולכן, גם אם לא ניתן להעריך את מלא הנזק. 

 5 

 6 א' חיות: כבוד הנשיאה

 7הסעד המתבקש הוא תיקון סעיף קטן ב'. מצד שני רוב רובה של העתירה עוסקת בהעברת המסר 

 8 לרשויות המקומיות, ואין מקום להעברת המסר למשרד החינוך ולמשרד הרווחה.

 9 

 10ק יש פה רגישות מיוחדת שונה מהרגישות של הרשויות עו"ד גן מור: כיון שמדובר במעסי

 11המקומיות, כיון שמדובר על העברת מידע של אותו עובד שמעודדים את התחסנותו, ואנו סבורים 

 12כי יש עם כך קושי רב. קשה להלום שעובד שיקבל טלפון כזה יקבל בכך שיחת עידוד. קשה לראות 

 13תחסן. להתקשר למישהו שהוא ברשימת שהמשרד יתקשר אל כולם ויאמר להם כמה חשוב לה

 14האנשים והוא בעצם אומר לו שהוא לא התחסן, עלול ליצור אופי מאיים ולא אופי מעודד. אותו 

 15אדם ידע שהוא ברשימה של המעסיק, ועכשיו המעסיק חשף אותו. ברור שיש פה פגיעה מאוד 

 16ה לעשות זאת? חיפשנו קשה גם לפרטיות וגם לכבוד. כבוד האדם ופשוט לא ראינו את ההצדקה למ

 17 ולא מצאנו בתגובה הצדקה מספיק חזקה שלא יעשה זאת רופא מקופ"ח אלא דווקא המעסיק. 

 18 

 19 לדעתך זה משפיע על כך שזה דווקא רופא ולא מורה? זה משפיע על החיסון?: כבוד השופט נ' הנדל

 20 

 21לה על עובדים עו"ד גן מור: יש בקשה שמונחת על שולחן הדיונים במשרד המשפטים שתוביל להגב

 22בתחומים מסוימים. אולי עובדים שעובדים עם קבוצות חיסון, ותמנע מהם להגיע למקום העבודה 

 23עובד לא שלא יוכל להגיע למסגרת החינוכית, יבקשו להציג את אלא אם יציגו תעודת מתחסן. 

 24 תעודת המתחסן. 

 25 

 26 א' חיות: כבוד הנשיאה

 27 מה שאדוני אומר שיש אמצעים שהם הרבה יותר אפקטיביים. 

 28 

 29 עו"ד גן מור: אני לא יודע מה האמצעים, אך ייתכן שיש אמצעים שהם יהיו מוצלחים יותר. 

 30 

 31 א' חיות: כבוד הנשיאה

 32אם למשל החוק הזה יצמצם את ההרשאה בדיוק לגורמים הללו, כי נדמה לי כשדיברו על משרד 

 33החינוך ועל משרד העבודה והרווחה בדיוק כיוונו לכך שמי שישלחו לעודד אותו להתחסן זה בדיוק 

 34האנשים שמשרד החינוך מעסיק אותם. עובדי הוראה, גננות, סייעות ככל שהן מועסקות על ידי 

 35נוך או משרד העבודה והרווחה או להבדיל מוסדות לתשושי נפש או מוסדות מהסוג משרד החי

 36 הזה. יכוונו בדיוק למי שבא במגע עם אנשים כאלה. 

 37 
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 1 עו"ד גן מור: יש הרבה אמצעים לעודד התחסנות. החוק אוסר על שימוש במידע זה. 

 2 

 3 א' חיות: כבוד הנשיאה

 4ודד התחסנות. בנוסף לאמצעי ההסברה ברמה הכוונה לא לפגוע. החוק מעיד על עצמו שהוא מע

 5הכללית עליהם דיבר אדוני או תמרוץ של תו ירוק ברמה הכללית, שיהיה עידוד ברמה פרטנית. 

 6אני מודה ומתוודה שלא ירדתי לסוף האמצעים המעודדים הללו. אולי נשמע מפי המשיבים. ברגע 

 7י. בהנחה שזה מכוון בגלל שזה משרד שידעו פרטנית מי לא התחסן, יוכלו לעודד אותו באופן פרטנ

 8החינוך ומשרד העבודה והרווחה זה מכוון להיות מופעל כלפי אנשים שמטבע הדברים יש קשר 

 9 בין המשרדים הללו לבין האנשים שהם יכולים לפנות אליהם. מורים, עובדי סיעוד וכד'. 

 10 

 11יהיה בהתאם לאותה עו"ד גן מור: קשה לומר שהגבלת עובדים לא תעורר קושי. קשה לומר מה 

 12חקיקה. פה לא נאמר למסור את המידע הזה למשרד החינוך. אני יכול להעלות על דעתי עובדת 

 13במשרד החינוך שבשמירת הריון, שאף לא סיפרה עדיין. רק בן הזוג שלה יודע על ההיריון. פתאום 

 14אנשים מתקשר אליה מישהו המעסיק רוצה לפטר אותה רק בגלל שהיא לא התחסנה. זה מעמיד 

 15במצב מאוד משפיל. מה הבעיה שהחוק הזה בא לפתור? התשתית העובדתית היא אותה תשתית 

 16לתגובה מדובר ברשימה של מספר  66שבא לפתור החוק. אין פה משהו עדכני. בכל זאת מסעיף 

 17ישובים בעיקר קהילות בדואיות בפריפריה שם אחוז ההתחסנות מאוד מאוד נמוך. שם כמעט אף 

 18ישובית, הבעיה היא קהילתי. י. אם הבעיה עם הישובים הללו ברור שהבעיה לא אחד לא התחסן

 19יש ישוב שלם שלא מצליחים לגרום לאנשים ללכת להתחסן. כל הקהילה לא מתחסנת. אז אולי 

 20הבעיה שם היא בעיה ברמת הקהילה. אולי דווקא המנהיגות המקומית היא הבעיה ולא הפתרון. 

 21סן? ויש לבדוק את הדברים הללו. אין כל הסבר מדוע דווקא אולי שיצא פסק הלכה שיש להתח

 22העברת הרשימות הללו תביא את הפתרון לאותם יישובים בהם כל הקהילה לא מתחסנת. הדבר 

 23לתגובה יש תמריץ לא מבוטל שיעלה את ההתחסנות בקרב אוכלוסיות  19הזה לא ברור. בסעיף 

 24ת המשיבים, יש בקרב הציבור הענות מאוד הסיכון. למעט אותם כיסים נקודתיים שצוינו בתגוב

 25 80%גבוהה לחיסונים. בקרב קבוצות הסיכון של אנשים שהתחסנו ומחלימים אנו מגיעים מעל 

 26. קבוצת המתחסנים הולכת וגדלה 50שיעורי מחלימים או מתחסנים מעל גיל  90%-לדעתי קרוב ל

 27האמוק הזה מאז מסתיימת כתוצאה מהאמצעים שננקטים. לכן לא ברור מה הבהילות ומה ריצת 

 28קריאה שניה ושלישית. זה דבר לא שגרתי. יש פה דבר קיצוני ברמת השטחיות ומעביר מסר של 

 29זילות של חוק היסוד זילות של חוק הפרטיות. זה מוביל אותי לכך שאחת הבעיות של ההליך 

 30הגנת המהיר שלא חשבו על יעילות ההליך. חשבנו שהם מגדירים זאת לחוק היעילות ולחוק 

 31הפרטיות )מצטט(. אז יש פה בעיננו טעות קריטית שמשליכה על הוראות החוק. החוק קובע שלפני 

 32 8קבלת המידע, ולא לאחריו, יש להקים מאגר מידע ייחודי ולרשום אותו. זה לפי הוראת סעיף 

 33ת לחוק הגנ 7לחוק הגנת הפרטיות. זה בבעלות גוף ציבורי, וגם כולל מידע רגיש כהגדרתו בסעיף 

 34הפרטיות. הוא חייב להיות פרטי. אי אפשר להטמיע מידע זה במאגר אחר אשר קיים אצל 

 35 הרשויות. גם פה ההגשה והאישור הם תנאי מקדמי להעברת המידע והם לוקחים לא מעט זמן. 

 36 

 37 א' חיות: כבוד הנשיאה
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 1גורם אם ההוראה תצטמצם לזכות עיון, ולא להעברת המידע בדרך שהופכת להיות מידע שבידי ה

 2 הנעבר?

 3 

 4מור: קשה לי לומר שיביאו פלט ללא החוקים של העברת המידע. הם נועדו כדי לצמצם -עו"ד גן

 5את הסכנה של דליפת המידע או של זליגה שלו שהוא מידע מאוד מאוד רגיש. אין להעביר עכשיו 

 6אוד רשימות או לשלוח רק זכות עיון, כי אז הדבר הזה יחשוף את המידע הזה לבעיות אבטחה מ

 7 מאוד קשות. אי אפשר להשתמש בהעברת מידע. 

 8 

 9 א' חיות: כבוד הנשיאה

 10 הטענה הזאת היתה בעתירה? זו טענה חדשה. 

 11 

 12 מור: נכון זה לא הובא בעתירה. -עו"ד גן

 13 

 14 א' חיות: כבוד הנשיאה

 15 אדוני עכשיו מוסיף טענות. 

 16 

 17 מור: הרי אין חובת פרסום בחוק. -עו"ד גן

 18 

 19 א' חיות: כבוד הנשיאה

 20האמת שחיפשתי מידע בהגנת מידע. זה פרק חשוב. יש פה בעצם העברה כפולה. מקופות החולים 

 21למשרד הבריאות וממשרד הבריאות אל הגורמים שהחוק מאפשר להעביר. ההסדר שהחוק חולש 

 22 עליו הוא הפרק של מאגרי מידע. לא עובדים ככה. מי שממהר העתירה שלו חסרה. 

 23 

 24 מור: הם ציינו שהכלי ילך לפי החוק והתקנות. יש פה בעיה קשה. -עו"ד גן

 25 

 26 א' חיות: כבוד הנשיאה

 27 יש בהחלט בעיה. 

 28 

 29 חודשים יהיה ניתן לקבל את המידע.  3מור: ייתכן שבעוד -עו"ד גן

 30 3לגבי משרד הרווחה ציינתי קודם את העברת המידע למעסיק. לגבי רשויות מקומיות ניתנו 

 31 62ריות. שם מספר המתחסנים נמוך. הבעיה היא קהילתית ולא פרטנית. סעיף הצדקות מקו

 32לתגובה מדברת על חסמים של אנשים שרוצים להתחסן ואולי הם מתקשים. הפתרון הוא מאוד 

 33 פשוט, דרך קופות החולים. 

 34 

 35 א' חיות: כבוד הנשיאה

 36סנו והעמידו אמצעים דווקא בענין הזה בלי להעביר יותר מדי מידע היו רשויות מקומיות שהתח

 37להנגשת המידע לנקודות המידע ואכן היו שהתחסנו. אך לא פרטני. לא דפקו למישהו בדלת,  
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 1ואמרו לו לא התחסנת בוא תתחסן. אלא העמידו אמצעים כאלה שכל אחד ביוזמת עצמו יפנה. זה 

 2 לא פסול. זה סייע ביותר. 

 3 

 4להגיע, הרשות תעזור לו. גם אם הרשות מור: כולל עזרה שמי שרוצה להתחסן ולא יודע -עו"ד גן

 5עולה על מקרה, היא יכולה לשאול אדם אם הוא רוצה. גם הענין של קשר אישי, לא ברור איזה 

 6קשר אישי יש בין הרשות המקומית לבין הציבור. גם פה יש התעלמות מוחלטת מעמדת הרופא. 

 7ת וישאל אותו שאלות זה מזיק שאדם ללא הכשרה רפואית, ללא המידע, יעשה את כל הפעולו

 8רפואיות ויענה לו שאלות שהוא קרא בגוגל. זה יכול להיות מאוד מאוד חמור. לרשות המקומית 

 9יש סנטיב מאוד חזק להתחסנות, וזה יכול להוביל למצב של לחץ עודף להשיג את המטרה בכל 

 10של מחיר. מי ששמע את התקשורת, שיש לחץ בערים והם לא סובלניים לנושא. הנזק העקיף 

 11ע בענננו ברור שאי אפשר לדעת היום אם המידע ידלוף או לא. אך כשמדברים על דתקיפת המי

 12מידע רגיש זה צריך להיות חלק מהמידע מראש, כי אנחנו יודעים שמידע דולף. ככל שהמידע יותר 

 13מבוקש כך עולה הסכנה ופה יש מידע מאוד מבוקש והרבה גורמים רוצים לשים עליו את היד. ככל 

 14יותר אנשים שחשופים למידע כך גוברת הסכנה. לכן, צריך להיות הימנעות מאיסוף המידע שיש 

 15אם אין בו הכרח. יש לזכור, שרשות שתקבל רשימה של כמה מאות או עשרות אלפי אנשים, לא 

 16אחד שיקבל את הרשימה תחת סודיות, הוא שיפיץ את הרשימה הזאת. הוא יצטרך להכשיר עוד 

 17ל וברור שלפי דין המידע הזה יעבור הרבה מאוד ידיים והסכנה לדליפה אנשים שיהיו חמ" 100

 18מאוד גדולה. הנזק העקיף הוא מאוד מאוד גדול אם המידע הזה יגיע לרשתות ואנשים יחשפו 

 19 אליהם. לכן, יש להטיל מגבלות מסוימות במקומות עבודה או במקומות ציבוריים.

 20 

 21 א' חיות: כבוד הנשיאה

 22יעים מורת רוח רבה שהבקשה של גב' להצטרף הוגשה רק אתמול בשעה אריה, אנו מב-עו"ד בן

 23 16:00. אין לי דבר לומר מלבד שראוי שתצטרפו. לוקח זמן עד שהיא נקלטת. לאחר שעה 19:00

 24 יש  כונן במזכירות. אין סיבה להגישה כמה שעות לפני הדיון בערב. 

 25 

 26 אריה: לא ידענו על העתירה. -עו"ד בן

 27 

 28 יות:א' ח כבוד הנשיאה

 29הבעיה שאין לנו דבר כתוב מבחינתכם. לא נימקתם כל עמדה. לכן אין לנו דבר כתוב מבחינתכם. 

 30 אנו יודעים מהחומר שאתם תומכים בתיקון הזה. 

 31 

 32 אריה: כן. -עו"ד בן

 33 

 34 א' חיות: כבוד הנשיאה

 35 אך את ההסברים אנו לא מכירים ולכן המשיבים והעותרים לא יכולים להתייחס. 

 36 

 37 ניתנה החלטה. 
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 1 

 2 מה הנימוק?  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 3 

 4אריה: גם מעיון בעתירה וגם מעיקרון היבט הפשטות, העדר חיסון תלוי במידה רבה -עו"ד בן

 5באופן בו יורגל הנוהל שנמצא בשלבי עבודה מתקדמים. עידוד חיסון יכול להיות גם ברמה 

 6 הקהילתית וגם ברמה הפרטנית. 

 7 

 8 א' חיות: כבוד הנשיאה

 9 יסטיקה. טברמה הקהילתית מספיקה סט

 10 

 11 אריה: לכן המידע נמצא בכל הרשויות. -עו"ד בן

 12 

 13 א' חיות: כבוד הנשיאה

 14 למה זה לא מספיק?

 15 

 16אריה: הרשויות אומרות שהם הגיעו לנקודה בה יש צורך לבצע פעולות. כמו למשל לבצע -עו"ד בן

 17הצבת הסעה לטובת קבלת החיסון, סיוע את כל אמצעי הסיוע הנדרשים ברמת הפרט. כך למשל 

 18 בדיקה. פרטני בליווי אישי. 

 19 

 20אתם לא מתכוונים להזמין אנשים לשיחות אישיות. כל הדברים האחרים : כבוד השופט נ' הנדל

 21 במקום אחר אז תפעלו.  70%בישוב מסוים,  80%הסעות וכו' הכל טוב ויפה. אם אתם יודעים שיש 

 22 

 23אריה: יש מקומות בהם הקהילה מאוד קטנה. ההכרות בה עם הרשות המקומית היא -עו"ד בן

 24בהחלט משפיעה וניתן עם נציגי הקהילה לפנות אל אותם אנשים באופן פרטי ולבדוק מה מונע 

 25 מהם לקבל את החיסון. 

 26 

 27 א' חיות: כבוד הנשיאה

 28כי זה נבע מחששות מתופעות  נניח שיבוא אדם לאותה רשות מקומית ויפנה אל אדם שלא התחסן

 29 לוואי. איזו רשות יש לעובד רשות התברואה להסיר את החשש הזה?

 30 

 31 אריה: הרעיון הוא של החקיקה הזאת לייצר מצב בו מאגנים משאבים. -עו"ד בן

 32 

 33 א' חיות: כבוד הנשיאה

 34 זה סיסמאות. 

 35 

 36וכיחו את עצמם. אריה: אוכל להוכיח זאת בחקירות שנעשו באמצעות החקיקה הזאת שה-עו"ד בן

 37עדיין היה צריך לבצע בדיקה רחבה. נעשה תיקון בחקיקה לקבל מידע לצורך תשאול של שאלות 
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 1שלא יכולה להיות מחלוקת, בוודאי לא בידי חברי שיכולה  להיות בירוקרטיות והן הוכיחו את 

 2 עצמם. 

 3 

 4היתה הגנת שם היתה שאלה אדם מאומת עם מי הוא נפגש. שם  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 5הפרטיות של החולה המאומת והיתה בעיה עם מי הוא נפגש. היתה החלטה גם לא למסור את 

 6שמו. נתנו את הדוגמא של אישה שנכנסת להריון. אז אותו פרקליט של הרשות המקומית, מה 

 7 היא תצטרך לומר לו שהיא בהריון?

 8 

 9ז יאמרו לו שהם מסרבים אריה: המקומות בהם פונים אליהם בעקבות אותו טפול, וא-עו"ד בן

 10לומר את הסיבות, יסומן האופן של ביצוע הטפול, לא הצלחנו לבצע את החיסון. קשה לומר שזה 

 11 יכלול הוראות ברורות לגבי מה מותר ומה אסור לעשות. 

 12 

 13 א' חיות: כבוד הנשיאה

 14 איזו כשירות יש לעובד שאין לו כל הכשרה או השכלה רפואית להסיר את המכשול?

 15 

 16אריה: אין. במקומות בהם אי ההתחסנות או אי קבלת המנה השניה נובעת מטעמים -עו"ד בן

 17 לוגיסטיים כאלה ואחרים כבר הצלחנו לטפל באותה קבוצה. 

 18 

 19 א' חיות: כבוד הנשיאה

 20אנחנו מסכימים שפלח לא מבוטל שלא הולך להתחסן מחשש לתופעות לוואי לרשות המקומית 

 21על כך אין תועלת בהעברת מידע כל כך פולשני להסיר את אין מענה. על כך אין לכם מה לעשות. 

 22 החשש הזה. 

 23 

 24ה תעשה פעולה שתקדם את ילגבי ההסעות, אנחנו רוצים דוגמא שהעירי: כבוד השופט נ' הנדל

 25הענין. לגבי רפואה אתם לא רופאים. לגבי ההסעות אפשר לעשות זאת בכללי. כשמישהו צריך 

 26 הסעה נדאג. 

 27 

 28מה שרציתי לומר, אנו רואים נתונים שהמדינה בעצמה הציגה שהנתונים  א' חיות: כבוד הנשיאה

 29מראים שיש בעיה קהילתית מגזרית. כלומר דווקא באותם ישובים שנדרש עידוד להתחסנות, שם 

 30. פה הדלתא שבין ללכת 70-80%ה שלא התחסנה מגיע לאחוזים  ניכרים שבין יאחוז האוכלוסי

 31רוב האנשים. אז מה התועלת בטפול נקודתי פרטני והפוך.  לטפול פרטני לבין טיפול כוללני. זה

 32לכן, זה הפרדוקס של חוסר התועלת הזאת. אלא אם גב' יכולה להציג לנו דבר שאתם יכולים 

 33 להציג דבר אחר. 

 34 

 35אריה: נתון שהרשות המקומית התוודעה אליו כשהיא תשאל מדוע לא? איננו יודעים את -עו"ד בן

 36שזו סיבה שניתנת לטפול על ידי הרשות, אם זה באמצעות משרד  הסיבות לאי התחסנות. ברגע

 37הרווחה או בכל דרך אחרת, היא תוכל לסייע. ברגע שייאמר שיש חשש מתופעות הלוואי, אני 
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 1מסכימה כי במקומות בהם שיעור ההתחסנות נמוך, זה עשוי להצביע על התנהגות קהילתית 

 2חלק מהתוכנית שמוגשת כוללת בתוכה גם  כוללנית, היא בוודאי ממשיכה להתנהל ביתר שאת.

 3את ההיבט הכוללני וגם את ההיבט הפרטני. מדובר על דיבור, על פניה ישירה, להודעות טקסט, 

 4 הודעות באתר הרשות. 

 5 

 6 א' חיות: כבוד הנשיאה

 7זה לא קשור לתיק הזה. אני מדברת על כך שאתם מקבלים מידע רגיש והשאלה למה אתם צריכים 

 8דיו עהתועלת שניתן להפיק מכך? מה אתם יכולים לעשות עם המידע הזה שבל לקבל את זה? מה

 9 אתם לא יכולים לעשות?

 10 

 11אריה: בנקודת הזמן שבה אנו מקבלים את המידע אנו לא יודעים האם הנמען אליו אנו -עו"ד בן

 12פונים הוא מסרב בריאות מטעמים בריאותיים או נמנע חיסון מטעמים שאנו יכולים לסייע לו. 

 13נו לא מעט מקרים בהם אדם היה חולה מרותק לבית והיה צריך לקבל חיסון קיבל הודעה מצא

 14 שישלח אליו אמבולנס. 

 15 

 16את מציגה זאת כאילו את הגורם המתווך בין המטופל לבין הרשויות. אז : כבוד השופט נ' הנדל

 17 לא צריך אתכם בעצם. הרופא עצמו יפנה. 

 18 

 19לה הוא מטעמים רפואיים הגורמים שלנו הם לא יה שהחשש שיאריה: לגבי האוכלוס-עו"ד בן

 20הגורמים שיכולים לסייע. בהיבט הזה הנוהל יתדרך את הרשות המקומית כיצד להתנהג עם 

 21 התרחיש. ייתכן שייאמר לא לטפל. 

 22 

 23 א' חיות: כבוד הנשיאה

 24 איפה המקרים בהם אתם יכולים להועיל בזכות, ואך ורק בזכות המידע הזה?

 25 

 26כבר יש רשויות שרוצות להפעיל את הסמכות הזאת. אותן רשויות  ח' מלצר:כבוד המשנה לנשיאה 

 27 קרטית.נמש בסמכות הזאת שניתנה להן? קותמה הן רוצות לעשות? אותן רשויות שרוצות להש

 28 

 29 עו"ד בן אריה: הממצאים הם ממצאים פיזיים לפיהם נוכל לעודד את החיסון באמצעים שלנו. 

 30 

 31 איך תעודדו את החיסון? כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 32 

 33 אריה: במידה והמניעה מחסיון היא לוגיסטית, הרשות תפתור זאת. -עו"ד בן

 34 

 35 א' חיות: כבוד הנשיאה
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 1הבעיה היא בישובים מסוימים באחוזים מאוד גדולים. זאת הרשות לא תוכל לפתור. אדם שלא 

 2לשרשרת הדבקות. הבעיה מתחסן כי הוא לא יוצא מהבית הוא גם לא ידביק אף אחד. הבעיה היא 

 3 היא לאדם שבא במגע עם אוכלוסיות. מה תוכלו לעזור?

 4הייתי מצפה שגב' תאמר יש אנשים שאנו מעסיקים ברשויות מקומיות, ואם נדע את פרטיהם נוכל 

 5 לפתור. 

 6 

 7 אריה: בהיבט של נוגדי השלטון, עמלים היום על ניסוח חקיקה. -עו"ד בן

 8 

 9 גע בחוק הזה כתוב שאסור להשתמש במידע. כר כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 10 

 11 אריה: נכון. הענין של תיקון החקיקה צריך להיות מטופל במישור אחר של ענין רגולטורי. -עו"ד בן

 12 

 13 א' חיות: כבוד הנשיאה

 14 מה הערך המוסף של החוק הזה?

 15 

 16כרגע דיה לצרה בשעתה. אני מניח שיהיה חוק וגם אותו יתקפו.  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 17 כתוב שאסור לעשות. 

 18 

 19אריה: כרגע אנחנו לא מתיימרים לעשות זאת מכוח החוק הזה. היינו מטפלים בכך -עו"ד בן

 20 במישור אחר כפי שהוא מטופל בבית הדין לעבודה. 

 21 

 22לגבי החוק הזה יש פגיעה בפרטיות. אם יש פגיעה בפרטיות כדי להצדיק : כבוד השופט נ' הנדל

 23מה התועלת. כי פגיעה יש. לא קיבלנו תועלת קונקרטית אחת. זה  את החוק אנו צריכים לדעת

 24 הקושי. 

 25 

 26: זה מעין גלגול אחריות. אין כאן שום הצדקה. אמרתי לגב', זה כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר

 27כמו שאומרים, היה מקרה שהוא היה מתאים. שם זה עבד. לא דומה המשל לנמשל. אתם 

 28התאהבתם וגם אחרים, המקרה לא דומה בכלל. היה לי פעם תלמיד ששמע על המרצת פתיחה. 

 29 ח בהמרצת פתיחה. זה לא דומה. מאותו רגע שהוא שמע על המרצת פתיחה כל הליך הוא פת

 30 זה לא אשמתכם. אמרתי זאת בהתחלת הפתיח. 

 31 

 32אריה: לפנינו מצב שתחת אותה אלונקה שהפכה להיות רחבה, תחת לגדיעת שרשרת -עו"ד בן

 33הדבקה, כדי שנוכל להמשיך ולנהל את המערכות, כדי להסתייע בכוח המכפיל שזה נותן, על מנת 

 34 ולהתחסן. לעודד כמה שיותר אנשים לבוא 

 35 

 36 א' חיות: כבוד הנשיאה
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 1האם אתם דורשים את המידע הזה כדי להמשיך ולתרום? האם ללא המידע הזה אתם הגעתם 

 2 למקסימום שאתם הולכים לסייע?

 3 

 4 י גבוה. יטסיאריה: שיעור ההתחסנות הגיע למקסימום של קפ-עו"ד בן

 5 

 6 א' חיות: כבוד הנשיאה

 7 כלומר במקומות בהם אחוז ההתחסנות גבוה?

 8 

 9אריה: נחשפנו ללא מעט דיונים בהם פרופ' אש נפגש עם ראשי האוכלוסיות והסביר להם -עו"ד בן

 10את מידת חשיבותם להגיע לכל תושב ותושב. כך היה במסגרת שתי ישיבות בהם גם חברתכם 

 11הנאמנת נכחה בהם הוסברה החשיבות של עבודה פרטנית מול התושבים על מנת לעודד אותם 

 12חשיבות של ההתחסנות. בפרק הישיבה מהישיבה הראשונה לישיבה השניה ולהסביר להם את ה

 13ובב יותר בקרב הקהילה ובמקום בו יש להם את המידע להסתובב בין תהם פעלו על מנת להס

 14התושבים, לחבר אותם עם גורמי מידע דרך משרד החינוך בתיווך משרד החינוך. מדובר בעוד 

 15התמודד עם המגפה ולצאת ממנה. הדרך היא ראשית פעולה מסיעת של השלטון המקומי על מנת ל

 16 קבלת מידע מהו היקף אותם מתחסנים מאילו טעמים. 

 17 

 18 א' חיות: כבוד הנשיאה

 X. 19ההיקף ידוע. בישוב מסוים היקף המתחסנים הוא 

 20 

 21אריה: את היקף אותם מסרבי חיסונים, הוא נתון לא ידוע. את הנתון הלא ידוע הזה נוכל -עו"ד בן

 22 את היקף התופעה. אם נדע באומץ ובידע כי יש פה ענין של ריבוי חששות.  לטפל אם נקבל

 23 

 24 א' חיות: כבוד הנשיאה

 25לקופות החולים יש את המידע הזה. ואם אין להם הם יוכלו להשיג אותו בלי לפגוע בסודיות 

 26 רפואית. 

 27 

 28ש את ינים שתוכלו להנגיייש עניינים רפואיים שלא בסמכותכם. יש ענ: כבוד השופט נ' הנדל

 29ה. לכן לא צריך את המידע. בשני המצבים קשה לי להבין מה יעזור לכם לקבל יהמידע לאוכלוסי

 30 את המידע. 

 31 

 32אריה: יכול להיות שנקבל את המידע, נקבל תוצאות שונות דווקא באותם ישובים בהם -עו"ד בן

 33 אנו מוצאים מציאות הרבה יותר קשה. 

 34 

 35בהתחשב בעובדה שגם אם זה נכלל אין מחלוקת על עצם הפגיעה בזכות. נסקי: יעו"ד סומפול

 36בגדר מידע רפואי, זה לא כמו היסטוריה רפואית, מצב רפואי. זה מצב בינארי ועם כל ההתחשבות 

 37 יש להבין. 
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 1 

 2 א' חיות: כבוד הנשיאה

 3ר יש פה אפקט מצטבר של שחיקה של הזכות לפרטיות בתקופת הקורונה. זה עוד דבר ועוד דב

 4והדברים הולכים ומצטברים. כשאין הוכחה לתועלת אין סיבה לגרום את הנזק גם אם זה לא 

 5מידע על מחלות. יכול להיות שאדם שלא רוצה להתחסן מסיבה רפואית, הוא יצטרך לומר 

 6 שהסיבה היא רפואית. אם לא חייבים לא חייבים. איפה התועלת? 

 7 

 8 הגנה.עו"ד סומפולינסקי: הזכות לפרטיות לא קיבלה 

 9 

 10מה שאומרת הנשיאה יש פה שחיקה. איפה שזה חיוני אישרנו.  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 11איפה שאין שחיקה וזה מדרון חלקלק, משתמשים במילים ריקות מתוכן, עידוד החיסון. זה 

 12 משמש הצדקה להמשך פגיעה בפרטיות או סוג אחר של פגיעה בפרטיות.

 13 

 14עו"ד סומפולינסקי: ברמת החקיקה, החקיקה מאשפרת את העברת המידע רק במצב בו יש תועלת 

 15בעצם קבלת המידע האישי. כלומר הרשות צריכה מידע אישי ולא יכולה להסתפק במידע 

 16הקהילתי. לא רק שהיא הראתה את הצורך שלה אלא היא הראתה את היתרון שיש לה למשל על 

 17 קופות החולים. 

 18 

 19 א' חיות: יאהכבוד הנש

 20 זה צריך להופיע בתוך הבקשה. אך אין לזה שום משמעות. 

 21 

 22 עו"ד סומפולינסקי:

 23ברמת החוק בוודאי שיש לכך משמעות. המשמעות היא שהמידע הזה לא עובר אוטומטי לרשות 

 24 המקומית מה שעלה מנוסח הצעת החוק הממשלתית. העמידו זאת במקום של תגישו בקשה. 

 25 

 26 :א' חיות כבוד הנשיאה

 27כל רשות שתרצה זאת תנסח  זאת. ביקשתי בעצם שחברתך תנסח מה יהיה כתוב בבקשה, אנחנו 

 28 לא מצלחים להבין. 

 29 

 30גב' תיתן לנו דוגמא. לפני שנכנסים למחסום, גב' תעלה בדעתה  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 31 מקרה שמתאים להגשת בקשה. 

 32 

 33 עו"ד סומפולינסקי:

 34ים. אני יכולה להעלות על דעתי שתי קבוצות משמעותיות. חברי הכנסת ראו שישנם כאלה מצב

 35ה שהמניעים לאי התחסנות הן סיבות יותר טכניות שלא הצליחו להגיע ירשאית הפלח באוכלוסי

 36סייה זה והחיסון לא הגיע. יש שצריכים את הפניה האישית הזאת. וה"יש הסעה" לא ולפלח אוכל

 37 עובדת עליהם. זה פלח קטן. 
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 1 

 2אז אומרים להם תפעילו מאמץ נקודתי. למה צריך לעשות בדברים  לנשיאה ח' מלצר:כבוד המשנה 

 3שיש דרך אחת ישירה בלי בעיות, כי לקופות החולים יש רופאים ויש אנשים שאמונים על הסודיות 

 4הרפואית והם גם יודעים את כל הדברים. לא צריך להגביר פגיעה בפרטיות ומפנים אליהם את 

 5 שהם יעשו את המשימה הזאת. גם בחוק כתוב.  הדרישה או את הבקשה

 6 

 7 עו"ד סומפולינסקי:

 8החוק הזה לא בא לעולם עם תחילת החיסונים וגם לא עם איתור הקושי בעידוד אנשים להתחסן. 

 9החוק הזה הגיע לאחר תקופה שהגיעו למיצוי מאוד משמעותי שקופות החולים הצליחו לעשות. 

 10פות החולים הוא שונה. לא תמיד יש להם את היכולת יש עידוד מול אנשים שלעיתים מעמד קו

 11לפעול אל מול אותו פלח אוכלוסייה שבעצם צריך את הפניה האישית הזאת וכך ניתן לפתור לו 

 12חסמים עם פלח האוכלוסייה הזאת. הדעת נותנת שזו לא קבוצה מאוד מאוד גדולה וקופות 

 13 שחסמים טכניים מונעים מהם להגיע. החולים לא מצליחות להביא אותם אל החיסון השני. ייתכן 

 14 

 15 א' חיות: כבוד הנשיאה

 16האם אי אפשר באופן אחר לטפל בענין. מי שעבר חיסון אחד, האם הקופות מיצו באמצעות רופא 

 17המשפחה או באמצעות הרופא לבריאות הציבור, ואם יש להם בעיה של הסעה אפשר לשאול אותם. 

 18כן שהם בעצמם יאמרו כן, אם תסייעו לי ביום מסוים גב' אומרת יש להניח כי המחסום טכני. יית

 19באמצעי מסוים אבוא לחיסון השני. האם אנו ידועים שהקופות מיצו את המאמץ הזה? כתוב בחוק 

 20 שיש למצות את כל האמצעים האחרים לפני שחושפים מידע לאמצעים לא רפואיים. 

 21 

 22 עו"ד סומפולינסקי:

 23אם הרשות לא תצליח להראות את הרצון שיש לה, לסוג הפעולות שקופות החולים יכולות לעשות 

 24מוגבל. גם מעצם מקומו של רופא הקהילה מול הקהילה עצמה, ומול המשאבים האינהרנטיים. 

 25הטעמים של חשש מתופעות לוואי זה בעצם לסייע היכן שקופת החולים לא מצליחה ולהביא את 

 26לת המידע הרפואי שהם צריכים גם אם קופת החולים עצמה לא היא שמוסרת האנשים האלה לקב

 27את המידע. ייתכן שגורמי הרווחה ברשות מסוימת שלא מצליחים להגיע אל קופות החולים, אפשר 

 28להביא את קופות החולים אליהם. אדם שקיבל את ההחלטה שלו בצורה מושכלת, קיבל את כל 

 29 מדוע הוא לא רוצה להתחסן. המידע לא צריך להביא את נימוקיו 

 30 

 31 א' חיות: כבוד הנשיאה

 32אך אתם חושפים אותו לזה. ברגע שאתם נותנים שם וטלפון יגיע אליו נציג הרשות המקומית 

 33ויקיש על דלתו הוא יצטרך להסביר לו. גם אם יאמר זה לא עניינך. למה הוא צריך לתת מידע 

 34 לאיש רשות מקומית?

 35 

 36 עו"ד סומפולינסקי:

 37 עה רחבה יותר מתופעת המתחסנים ויש צורך לפצח את התופעה. נוצרה תופ
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 1 

 2אחוז ההתחסנות עולה לאין שיעור על אחוז ההתחסנות הקיים.  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 3מה משרד החינוך יעשה? מלבד להפעיל לחץ על המורים או על אותן קבוצות שלא מתחסנות? לא 

 4 ל למשרד החינוך לעשות שמותר לו לעשות?יודע מה תעשו בחקיקה עתידית. מה זה יועי

 5 

 6עו"ד סומפולינסקי: למשרד החינוך מערכת אחרת מול רשות מקומית. קופת החולים פועלת מול 

 7כל האוכלוסייה. מדוע העבודה ברמה הפרטנית לא מספיקה לעומת העבודה הפרטנית של 

 8תועלת כל כך רבה  הרשויות המקומית. מאחר ומדובר בתועלת של העלאת שיעור ההתחסנות היא

 9שהרשויות המקומית ביקשו את המשימה הזאת והכנסת אמרה שזה נבדק. קופות החולים לא 

 10 יודעות איפה אתה עובד. העבודה שלהם היא הרבה יותר ערכית וכללית. 

 11 

 12 כי גב' בריאה.  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 13 

 14 עו"ד סומפולינסקי:

 15כי ההחלטה שלך לא להתחסן הופכת להרבה יותר  הבעיה במשרד החינוך היא לא רק האיזונים,

 16 משמעותית. 

 17 

 18 מטרות החוק אל מול מה שאסור על פי החוק.  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 19 

 20 עו"ד סומפולינסקי:

 21 זה גם שאנו מגלים שיעור התחסנות נמוך יותר עם הבנה אחרת. 

 22 

 23 א' חיות: כבוד הנשיאה

 24לפי החוק הזה לפגוע במישרין או בעקיפין לפגוע הרי החוק הזה מדבר על הצד החיובי. אסור 

 25 בזכויות של אדם כעובד. אז מה יעשה משרד החינוך עם המידע הפרטני?

 26 

 27 הוא יכול לעשות פעולות מנוקדות.  עו"ד סומפולינסקי:

 28 

 29יש להראות אילו פעולות הוא יכול לעשות שמותר לו לעשות. אז  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 30יש לנו תמיד בעיות אכיפה. איך נדע שהוא עושה במידע שימוש למה שהוא צריך. יש שאלה נוספת, 

 31אנו מדברים פה על ביקורת חוקתית על החוק. לא על ביקורת מנהלית. שלא תהיינה אי הבנות. 

 32 בפעם הקודמת נציגי המדינה הם אמרו שלא הבינו שזו ביקורת חוקתית על החוק. 

 33 

 34 עו"ד סומפולינסקי:

 35לא ימצא דרך לפעולת העידוד הקונקרטית לא יקבל את רשות המידע. יכולה  אם משרד החינוך

 36 להיות פעולת עידוד של מורים לקבל מידע. 

 37 
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 1זאת משרד החינוך יכול לעשות. אם הוא יודע שבעיר מסויימת  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 2 בבית ספר מסויים יש אחוז מתחסנים נמוך יפעל.

 3 

 4 א' חיות: כבוד הנשיאה

 5ארוכה אנו מנסים ולא מצליחים להבין מה התועלת בפגיעה בפרטיות שהחוק הזה מביא שעה 

 6 איתו?

 7 

 8 עו"ד סומפולינסקי:

 9התועלת היתה הנחת מוצא עקרונית עיונית כי אנו בשלב החוקתי ולא בשלב היישום שיש ערך 

 10פסיבי דת הזאת כדי להביא אנשים לחשוב לקבל מידע ולחשוב. יש שפועלים באופן קבפעולה הממו

 11ופונים אליהם אומרים להם כמה הדבר חשוב, שיפנו שוב לרופא, דבר שקופות החולים לא עושות, 

 12 שתביא אותו שוב לפנות לרופא. 

 13 

 14 א' חיות: כבוד הנשיאה

 15רבה יותר. למשל לקבוע רופא משפחה.  האם אין אמצעי שפגיעתו פחותה מצד אחד ותועלת בצידו

 16לכל אחד יש רופא משפחה. אנו מדברים על מי שיש לו ביטוח בריאות רפואי, יקבל מידע מהקופה 

 17על מטופל שלו שלא התחסן. אותו רופא ירים טלפון לאותו מטופל וינהל איתו שיחה ברמה 

 18אם צריך משאבים  המנומקת שרופא יכול לעשות מאשר שאדם ישלח אותו לשוחח עם הרופא.

 X. 19לתמרץ למשל קופות שהצליחו, ניתנו תמריצים כוללניים לקופות שהצליחו 

 20 

 21 עו"ד סומפולינסקי:

 22 וזה לא הספיק. 

 23 

 24 א' חיות: כבוד הנשיאה

 25יכול להיות בנית מגנון על ידי רופא, שמידע רפואי רגיש, ינהל את השיחה הזאת. בין ברמה 

 26בין להבין אתה סיבה להימנעות. מה החסם? לבנות זאת האישית עם אדם שכן יוצא או לא יוצא ו

 27דרך גורמי רפואה. זה השדה שאנו נמצאים בו. אם האיש הזה יגיד, אין לי איך להגיע או קשה לי 

 28בשעות ובימים קבעו. אפשר להציע את הדבר הזה בהסכמתו. ברגע שהוא נותן הסכמה אפשר 

 29ם טכניים והנגשה. אך לא באופן כופה להכניס כמובן את הרשות המקומית שרוצה לתת אמצעי

 30 לגורמים שהתועלת שהם יכולים להעניק היא תועלת שאנו לא מצליחים להבין. 

 31 

 32 עו"ד סומפולינסקי:

 33למשרד החינוך יש תועלת בדבר שהוא פחות רלבנטי מרופא. לא כעובד הוראה ללא סיכונים עם 

 34אותו פלח אוכלוסייה. הדבר הזה גם אם התועלת שלו תהיה קטנה ברמת עידוד מספר קטן של 

 35אנשים להתחסן, הרווח הכולל מאוד מאוד גדול. זה לא כזה פשוט, כי גם אם מחר יבוא חוק 

 36של עובדי הוראה לעבוד עם קהל. בסוף מערכת החינוך צריכה לתפקד. אם לא שיגביל את שרותם 

 37 נעלה את זה לא יהיה ניתן לפתור זאת באמצעות מגבלות. אז יש פה עוד כלי. 
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 1 

 2 א' חיות: כבוד הנשיאה

 3מה שרופא יכול להסביר, גם את הענין של הערבות ההדדית, ואת החשיבות של ההשלכות שהוא 

 4לא נכון. עובד רשות מקומית לא יכול לתת הסברים רפואיים ולצורך זה  מסכן אחרים. הפוך זה

 5 הוא ישלח אותו לרופא ולכן זה לא יעיל. לא ברור איזה מנגנון יצרו פה. 

 6לכנסת. אנחנו באמצע  33חודשים כשאתם יודעים שזה נופל בסעיף  3-אתם קובעים הוראת שעה ל

 7 ים מראש שזה לא יגיע בקרוב. חודשים ואתם יודע 3-מרץ שזה חודש עמוק בתוך ה

 8 

 9 עו"ד סומפולינסקי:

 10 לחוק הכנסת. בכל זאת חשוב לי לומר, שנציגי הממשלה ישמעו.  38מפנה לסעיף 

 11 החוק הזה נחקק בתוך תקופת הבחירות. 

 12 

 13לא חל עליו?  38אתם אומרים שחוק שנחקק בתוך התקופה סעיף  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 14 חוק בתוך התקופה ואז מייד הוא ייהנה. אחרת יצא מצב שמחוקקים 

 15 

 16 א' חיות: כבוד הנשיאה

 17 חודשים, אין לכך כל משמעות.  3

 18 

 19 עו"ד סומפולינסקי:

 20יש אפשרות לחוקק חוק בוודאי כשהחוק חוקק בתוך תקופת בחירות והכנסת אמרה שזה יהיה 

 21חל באופן אוטומטי. אסייג זאת לפי ההבנה שלנו, וכך  38חודשים. אי אפשר לומר שסעיף  3בתוך 

 22 הבנו זאת, היתה לנו מחשבה זאת בעקבות הסיפור של הוראת השעה איך אנחנו מנסחים זאת. 

 23 

 24 זו הבנה שלכם. זו גם הבנה שלי.  נשיאה ח' מלצר:כבוד המשנה ל

 25 

 26יישום החוק נעשה בסופו של דבר על ידי גורמי הממשלה. הפרשנות שלי  עו"ד סומפולינסקי:

 27 3-מעניינת אך היא לא מחייבת את גורמי הממשלה. בהתאם לגורמי השב"כ פה החוק הוא ל

 28 חודשים. 

 29 

 30 חודשים כי זה קבוע בחוק.  3הם קבעו  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 31 

 32 א' חיות: כבוד הנשיאה

 33חודשים בכהונת  3חודשים ועוד  4פורמלית אפשר לפרש את הסעיף הזה לפי האופן בו הוא חל. יש 

 34אם מישהו ירצה לפרש זאת כאילו זה חל  38הכנסת הנכנסת. לכן, בקריאה פורמלית של סעיף 

 35 עליו, זה יפה. 

 36 
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 1זה קצת גם ענין של קביעת ניואנס של אנשי חקיקה ואיך הם מראש מנסחים  עו"ד סומפולינסקי:

 2 את החוק שיהיה ממועד עד מועד. זה מוביל ללא מעט מקרים שהתחולה היא עד מועד מסוים.

 3 בנוסף לניסיון שלנו, בנוסח החוק לא לראות זאת כחוק שפקע, אלא כחוק שהסתיים. 

 4 

 5 א' חיות: כבוד הנשיאה

 6 ת החוק לא רואים זאת עין בעין עם גב'. הפעלתו איין. הגורמים שיזמו א

 7 

 8 עו"ד סומפולינסקי: ההנחיות הן בישורת האחרונה. 

 9 

 10הוא ניסוח מעניין )מצטט(. זאת אומרת אי אפשר לקחת  38סעיף  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 11 החודשים.  3חיקוק שמחוקקים אותו מעבר לפרשנות התכליתית בתוך תקופת 

 12 

 13אין ספק שהמקרה הזה הוא שונה ממקרה של נתוני השב"כ. לא היה די  38בסעיף עו"ד רוזנברג: 

 14 זמן להידרש לכל הסוגיות שעולות כאן. אבקש כי כבודכם יחדדו זאת וניתן הודעה מסודרת. 

 15הטענה לא עלתה בעתירה. לקראת שלבים די סופיים הדברים החלו לנקר בראש. כדי לתת תשובה 

 16לאפשר לנו. החוק פורסם בספר החוקים בפברואר. לענין הנוהל, כולי תקוה שהיום  מוסמכת נבקש

 17 הוא ינוסח. יש לנו סמכות לקבל את האישור. 

 18זה מה שעמד בהליך החקיקה המהיר. סיעות הבית ראו אתה צורך להיעתר לבקשת הממשלה 

 19זה מוכפף לתקופת בצד כי  38לקדם הליך מהיר. אין הרבה דברי חקיקה. אני שם לרגע את סעיף 

 20הבחירות. נקווה שזה יביא אותנו למחוזות טובים יותר. זה מורכב. זה פשוט הליך יותר מסורבל 

 21 ויותר ארוך ורצו להעמיד זאת כמה שיותר רחוק. 

 22 

 23 א' חיות: כבוד הנשיאה

 24אם שם מרכז הכובד זו צריכה להיות רגולציה מחייבת ולא אמצעי מנהלי מוחלש. זה מחזיר אותנו 

 25 ז הכובד חוזר לחוק. למרכ

 26 

 27אביב. המחוקק כאן קבע -עו"ד רוזנברג: לא מדובר על הנחיות מנהליות ברשות האוכלוסין בתל

 28 והנחה את מנכ"ל משרד הבריאות לכל הפחות במה להידרש בהנחיות ולצקת עוד תוכן. 

 29 

 30בפועל תאשרו זאת בהנחיות? כמה שאלות עולות פה. אם זה  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 31 מופנה לכל הרשויות זה גם נורמטיבי וגם כללי. 

 32 

 33עו"ד רוזנברג: זה מחייב נקודה. גם רואים זאת מתוך הקשר החוק. החוק מבהיר על מה יש לפעול 

 34 על פי הנחיות משרד הבריאות. אנו עוסקים פה ברשויות ציבוריות. 

 35 

 36 ' חיות:א כבוד הנשיאה
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 1תושבים, נניח, לא יכולים להגיש  3000-האם יכולה להיות הנחיה שישובים שיש בהם נניח פחות מ

 2 בקשה?

 3 

 4אנו הרי עוסקים עו"ד רוזנברג: זה טעון בקשה של משרד הרווחה, זה תלוי מה מספר המתחסנים. 

 5 ה יותר מנותק. פה ברשויות המנהליות. כל מקבלי המידע הן רשויות מנהליות. לכן אנו בעולם הרב

 6 

 7זה מאוד רלבנטי. מדובר פה על רשויות מקומיות, זה מאוד  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 8 רלבנטי. 

 9 

 10עו"ד רוזנברג: בניתוח המשפטי יש לתת זהות למקבלי המידע מבחינת החובות שחלים עליהם. 

 11 לגבי הפרסום ברשויות, יש לאבחן זאת מהסיטואציה שבפנינו. 

 12לגבי התוחלת והתועלת, ההבנה שפניה פרטנית היא אפקטיבית. כן מנסחי החוק ועמדת הממשלה 

 13 שיש לייצר. 

 14 

 15 א' חיות: כבוד הנשיאה

 16היא אפקטיבית באיזה מובן. הם אומרים קוראים זה לזה עידוד, אך המשמעות היא לא עידוד 

 17 אלא לחץ. בפועל כשהוא יקבל טלפון מנציג משרד החינוך הוא יבהל. 

 18 

 19עו"ד רוזנברג: אין יכולת כרגע לא לקופות החולים ובטח לא לרופאים להרים טלפון לאנשים שלא 

 20עצם  "שלום אדוני אנו יודעים שלא התחסנת, האם אפשר לסייע לך?"התחסנו. עצם הפניה תהיה: 

 21היכולת לייצר מנגנו כזה שיפעל מהר מבחינת כוח האדם האינטראקציה בסל לא נמצאת. 

 22 גיסטיות שלו לא קיים במקומות אחרים שרק הם זכאים לקבל את המידע.והיכולות הלו

 23 

 24 א' חיות: כבוד הנשיאה

 25 מה שרופא משפחה לא יעשה זאת?

 26 

 27אם זה ענין של אמצעים, אני לא אומר רופא משפחה. קופ"ח  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 28 ריך נתגבר. למה ללכת מוגנת. יכול להיות שצריך עובד של קופ"ח שהוא ירים את הטלפון. ואם צ

 29 בדרך הישרה?

 30 

 31 ה ריאלית שאנשי קופות החולים יבצעו אלפי שיחות. יאין ציפיעו"ד רוזנברג: 

 32 

 33אף עובד קופת חולים. אדוני מצפה שפקיד ברשות הציבורית יעשו  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 34 זאת? 

 35 

 36 א' חיות: כבוד הנשיאה
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 1יש שלא יודעים שאסור להם לענות. פונה אליהם איש רשות הם יענו לו ויחשפו בפניו מידע שהם 

 2 לא אמורים לחשוף. 

 3 

 4עו"ד רוזנברג: שאלות כובדכם יתעוררו בצורה זו או אחרת. אנו קצת יותר משבוע לאחר החקיקה. 

 5. זה עולה באופן לכן, אי אפשר בעיני לבחון את שאלת החוקתיות או אי הנוהל מטעמו הוא יפעל

 6שצינור העברת מידע, לוקח מידע רב ואומר זו לא בעיה שלכם. זה לא יעלה מהיישום  הברור, התמ

 7ולא מהנוהל. עלה בדיון כמה פעמים אם יהיה ככה ומותר להניח שיהיה ככה. אלא מה? באופן 

 8 מקדים ניתן להניח שתהיה כזו פגיעה עובדתית. 

 9 

 10 א' חיות: כבוד הנשיאה

 11 אין ויכוח.  על הפגיעה

 12 

 13הבעיה היא כללית מדי. זה מטריד. מה שאתם אומרים, אנו רוצים לעודד. : כבוד השופט נ' הנדל

 14זו מטרה ראויה. זה כללי מדי. אני לא מבין מזה מה ניתן לעשות. גם בחוק המסגרת צריך להיות 

 15כם וגם לב"כ פירוט מינימלי. אתם בעד חיסון. אז השאלה תסמוך עלינו. גם הנימוק שמשותף גם ל

 16 הכנסת אתם אומרים ההנחה שזה יעזור. איך יעזור? נבדוק. 

 17 

 18 א' חיות: כבוד הנשיאה

 19 הם לא יציפו את התועלת. הם לא יבהירו את מה שכרגע אי אפשר להבהיר. 

 20 

 21 עו"ד רוזנברג: אנחנו רואים זאת אחרת. אין כרגע מערך פניות טלפוני לאזרח. 

 22 

 23 שקופ"ח לא יכולה לעשות זאת. זה נבדק?אתם אומרים : כבוד השופט נ' הנדל

 24 

 25עו"ד רוזנברג: הגענו לנקודה זו לאחר שמשרד הבריאות יחד עם קופות החולים יצאו במבצע 

 26חיסונים שנתן תוצאות יפות מאוד, אך בקצב כרגע אנו רואים שחיקה, ואנו רואים שני שעוני חול. 

 27 זאת בצורה מאוד מסודרת. מצד אחד התפשטות מצד אחר האטה של קצב ההתפשטות. פרטנו 

 28 

 29 מכוח החוק על פני הדברים, לא נראה שתהיה תועלת כלשהי.  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 30 

 31עו"ד רוזנברג: כשבאים ואומרים עם הרבה הגנות, את היכולת לעשות אפקטיבי, אנו נראה את 

 32התמורות. נראה זאת גם במשרד החינוך ובמשרד הרווחה. מבקשים העותרים מכבודכם הן ביחס 

 33לתועלת והן ביחס לנזק. אם כבודכם אומרים שבשום אופן לא ניתן, ולו קשר בסיסי, אין לי איך 

 34כשהחוק בא ואומר במפורש, כתוב משרד הבריאות וגופים אחרים. אז יש הוראות לשכנע. אך 

 35בחוק, לכן אנו סבורים כי החוק לא מידתי. אם יש להצדיק את הרף התחוקתי, יש לראות את 

 36 הרף. 

 37 
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 1 א' חיות: כבוד הנשיאה

 2אם  החוק היה ממחיש לנו את התועלת, פה אנו מחפשים את התועלת לא את ההגנה. הפגיעה  

 3 היא פגיעה. 

 4 

 5 עו"ד רוזנברג: יש לשכנע את הוועדה. 

 6 

 7 א' חיות: כבוד הנשיאה

 8חודשים. כמה זמן לוקח  3וזה יקרה באיזה לוח זמנים? עוד מעט פסח ועוד מעט עבר חודש מתוך 

 9 לבנות תוכנית רצינית ומנומקת כזאת?

 10 

 11ראש שהתוכנית עו"ד רוזנברג: אני מנסה לשכנע אתכם כמו בתוכנית סבאח. אי אפשר להניח מ

 12 הזאת לא מרפאת את החששות. 

 13 

 14 א' חיות: כבוד הנשיאה

 15בפסק דין סבאח החוק קבע הגנות. אנו לא שואלים על זה. אנו מדברים במובן הצר. אנו מדברים 

 16על נזק מול תועלת. על דעת הרוב בסבאח אדוני לא צריך לשכנע אותי כי אני הייתי בדעת הרוב. 

 17 בחינת היכולת ועכשיו זה פגיעה נטו. יש גם אפשרות שהגענו לקצה מ

 18 

 19עו"ד רוזנברג: אין פגיעה נטו כי אין העברה טוטאלית של מידע. איך אפשר להניח בפני כבודכם 

 20 את הטענה למרות שהועבר מידע יש תועלת. 

 21 

 22אתם חושבים שיש חדש. אפשר לפגוע בזכויות יסוד ולומר זה  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 23 לטובת הכלל. 

 24 

 25"ד רוזנברג: זו הוראה מפורשת של המנכ"ל מתי להעביר מידע. זה בדיוק הענין. זה לא נקבע עו

 26 בהנחיות.

 27 

 28ההסדר הראשוני הזה צריך להראות שהוא עומד בפסקת ההגבלה.  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 29ד אני יכול לומר לאדוני כי הוא כתב שזה עומד בדרישה של מדינה יהודית דמוקרטית. זה רק עומ

 30 בדרישה שזה נעשה מכוח חוק. אולי זה לא רלבנטי שזו מדינה יהודית, בכל השאר זה לא עונה. 

 31 

 32עו"ד רוזנברג: פה במישור המושגי אנו לא חלוקים. יחד עם זאת ניסו לתרגם את הנזק המושגי 

 33 למושגים אחרים. אין לנו תוכנית אחת שאושרה. 

 34 

 35 א' חיות: כבוד הנשיאה

 36 הערנו להם על כך שהם אצו להגיש את העתירה ויש בה חורים. 

 37 
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 1עו"ד רוזנברג: נטען שזה יביא לקריסה כי עובר מידע רפואי. כפי שאמרה חברתי, הרי זה לא מידע 

 2 שנמסר לרופא עברתי ניתוח כזה, מסר את התיק הרפואי. אז זה טוב בתור סיסמא. 

 3 

 4האגודה של הרופאים לאיגוד הציבור, אמרו כי  זה לא מדוויק. כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 5 יסוד המוסד שיש לתת אמון. זה הגוף הרלבנטי למדינה. 

 6 

 7עו"ד רוזנברג: בסוף יש חובות ויש נטלים על עותר לקבל סעד ממרחיקי לכת. יש כאלה. ברוך 

 8 השם בית המשפט עושה מלאכתו נאמנה. 

 9 

 10אז מה שאתם עושים, יש בתכם )מצטט(. הדרישה המינימלית פועלת לחו: כבוד השופט נ' הנדל

 11מבחנים מאוד עדינים, ואתה אומר תפעילו שיקול דעת. ואם אפשר לעשות זאת בחוק זה אפשר 

 12גם בחוקים אחרים. לצערנו לא חסרים מצבי חירום במדינת ישראל. שהצו יאמר אם פוגע או לא 

 13יך להית מפורט בלי סוף, פוגע. זה מאוד מסוכן. אם החוק היה מפורט יותר, אני לא אומר שצר

 14 אך כמו שיש נטל על הצד האחר, יש נטל גם עליכם.

 15 

 16עו"ד רוזנברג: לדעתנו החוק עומד בכך. דורש המידע מתווים לו את שיקול הדעת. לכן, פעמים 

 17רבות כשכותבים בצורה מהירה, מה לעשות שבסוף הדרך הדברים משתנים ולכן יש לקרוא זאת. 

 18של המחוקק ולא כרטיס פתוח. הדברים הם גם לגבי הנזק וגם לגבי  היו אמות מידה נורמטיביות

 19בסוף, הגענו לנקודה שבה המהלכים שבוצעו וממשיכים להתבצע ע"י משרד הבריאות  התועלת.

 20 יחד עם הגורמים. 

 21 

 22פורמה לעשות את הדברים היא בידי הגורם המחסן. טכגורם מחסן. הפל א' חיות: כבוד הנשיאה

 23הבריאות למשרד החינוך לכל העולם במקום לרכז את המאמץ בידיה המידע מטייל למשרד 

 24קופות. אולי רופא המשפחה בשלב הראשון אולי מידע קונקרטי בתוך הקופה. יש הרבה 

 25 אפשרויות. למה הלכתם לפיזור המידע כלפי חוץ?

 26 

 27תו עו"ד רוזנברג: הוא כבר לא גורם חוץ בכלל. היתה הרבה טרוניה בשלטון המקומי שמדירים או

 28 והוא שחקן חוץ. 

 29 

 30 א' חיות: כבוד הנשיאה

 31 גייסתם אותו חקירות אפידמיולוגיות לצורך חקירה.

 32 

 33 עו"ד רוזנברג: לאיתור האנשים עצמם. 

 34 

 35מיליון קיבלו חיסון אחד. בקופ"ח פתרו את הבעיה. זה מצב מאוד מיוחד  5: כבוד השופט נ' הנדל

 36 שיש להעביר מידע ולפגוע בפרטיות.מה שקורה כאן. זה לא יכול להיות במשרד הבריאות 

 37 
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 1 עו"ד רוזנברג: מה אומר משרד הבריאות? אני רוצה עוד. 

 2 

 3 א' חיות: כבוד הנשיאה

 4 אין ויכוח שיש לעשות עוד, השאלה אם הדרך בה פעלתם היא הדרך הנכונה. 

 5 

 6ום עו"ד רוזנברג: חברותיי אמרו שיש להבין עוד יותר באופן קונקרטי פלחי אוכלוסייה וגיל. הי

 7 ריאנטים קשה לעשות פילוח שוק. ובו

 8 

 9 א' חיות: כבוד הנשיאה

 10 בחנתם את זה? אתם יודעים לנתח את זה?

 11 

 12 עו"ד רוזנברג: יש בעיות רגישות. 

 13 

 14 א' חיות: כבוד הנשיאה

 15 מה הפילוח. כמה מתוך אלה שלא התחסנו נובע מחשש לתופעות לוואי אתם יודעים?

 16 

 17 מהמטרה. שיגיעו מטעם משרד החינוך. עו"ד רוזנברג: לא יודע. זה בדיוק חלק

 18 

 19אי אפשר לערוך סקר. לשאול האם אתה מוכן לענות לשאלה? יש הרבה : כבוד השופט נ' הנדל

 20 שאלות. גם לא ברור אם החוק הזה, שאלתי דוגמא אחת לא בדיוק קיבלנו.

 21 

 22שהם עו"ד רוזנברג: בסוף השאלה האם ליצוק, בלי החוק לא ניתן לעשות זאת, לאפשר לאנשים 

 23לא ממשרד הבריאות ליצור קשר אישי לבן אדם. זה הדבר שעכשיו הכרחי לעשות והוא אפקטיבי. 

 24העותרים לא הניחו תשתית שזה לא אפקטיבי. אם יש טענות לכך שקופות החולים לא ערוכות 

 25לעשות זאת, זו שאלה שהיא כמעט בעובדה, הם צריכים להיות כאן. העותרים טענו את שטענו, 

 26 לים בחסר. אז אנו פוע

 27 

 28 א' חיות: כבוד הנשיאה

 29לא תפקידנו להציע פתרונות אלטרנטיביים. אנו רק שואלים אם אין אפשרויות אחרות. מי שצריך 

 30להראות שיש תועלת. הנטל עליכם להראות שאין  םלהשיב על שאלות אלה הם אתם. הנטל עליכ

 31אמצעי שפגיעתו פחותה. אדוני היה צריך לומר פנינו לקופות החולים הן לא מסוגלות להרים אתה 

 32עת מה דמבצע הזה. הם לא מסוגלים לתת מידע פרטני. הם דורשות הרבה יותר כסף. אינני יו

 33 התשובות, אך אלה תשובות שאתם צריכים לספק. 

 34 

 35יתר הגורמים וזנברג: שלושת הגורמים שיכולים לתת אתה מידע הם הגורמים היחידים. עו"ד ר

 36 לא אפשריים בטח לא בטווח הזמן הזה. 

 37 
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 1 אריה:-עו"ד בן

 2כאשר משרד הבריאות היה צריך סיוע בהיבט של בידוד למבודדים, במסגרת נוהל משותף הוחלט 

 3רכות כספת בה הרשות המקומית על העברת מידע על אנשים במודדים. זה נערך באמצעות מע

 4יכלה לראות נתונים רגישים אודות נתונים של משפחות שאינן משפחות רווחה, אלא הצטרפו 

 5כמשפחות נזקקות למעגל הזה ולגשת אליהם באופן פרטני פרט להצעת שירותים שעשתה באופן 

 6היא גם משרד פרטני בקהילה ולסייע להם באופן פרטני. כך היא גם עשתה בנוגע למבודדים. גם 

 7 הממשלה כדי לקבל סיוע. 

 8 

 9 אך לא מדובר על מידע רפואי.  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 10 

 11 אריה: בהחלט יכול להיות גם מידע רפואי. -עו"ד בן

 12 

 13 א' חיות: כבוד הנשיאה

 14אין שום ספק שלרשויות המקומיות יש תרומה נכבדה והם תרמו רבות לסייע במגפת הקורונה. 

 15גב' מספרת על דברים שנעשו בחקירות אפידמיולוגיות סיוע לאיתור וכו'. ההוראות הללו לא 

 16נתקפו ולכן לא היו בפנינו. אנו מנסים להבין מה התועלת. על פני הדברים כנתון פתיחה מה 

 17דע שעובר לרשויות. אנו מאוד מתקשים לשים את היד על התועלת הזאת. עדיין התועלת של המי

 18 יכול להיות שבהמשך הדרך נקבל תשובות יותר מפורטות. גב' נכנסה לתמונה לפני יממה. 

 19 

 20ף, ואריה: אני וחברתי מנסות לשקף את ההיבט הזה. כשאנו מנסות לשקף את היבט השיק-עו"ד בן

 21ים לפחות לשקף לבית המשפט שבמקרים בהם לא היה ספק לפגיעה עולה היבט התועלת. אנו יכול

 22 התועלת עלתה על הנזק. 

 23 

 24 א' חיות: כבוד הנשיאה

 25 ככה אי אפשר לחוקק חוק שפוגע בזכויות יסוד. 

 26 

 27 שם לא היתה פגיעה במישור הרפואי.  כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 28 

 29 א' חיות: כבוד הנשיאה

 30 900חקירה האפידימיולוגית היתה נצרכת. יצאנו לדרך עם שם התועלת לא היתה מוטלת בספק. ה

 31 חוקרים והכניסו גם את היחידה החוקרת. זה לא המקרה כאן. 

 32 

 33 מור: לא להעביר את המידע ולא לדרוש את המידע, זה לא מונע. אם תוכלו להתייחס. -עו"ד גן

 34 

 35 א' חיות: כבוד הנשיאה
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 1יש נקודה שלא התייחסתם אליו במידה של צדק. מאגר מידע ייעודי. לא ביקרנו את העותרים על 

 2כך, זה קבוע בפרק שנוגע למאגרי מידע. האם נתתם את הדעת על כך. ברגע שאתם מעבירים קובץ 

 3 לגורם מידע אחר הוא צריך להירשם כמאגר מידע. 

 4 

 5 גורם מידע שצריך עיון.  עו"ד רוזנברג: יש גורמים להקמת העברת המידע. יש

 6 

 7 א' חיות: כבוד הנשיאה

 8 טעון התייחסות.  38לא הספיק לו עיון. זה טעון התייחסות. גם סעיף 

 9 נעצור את הדיון כאן. ניתן החלטה. הדחיפות של הדברים מובנת, נפעל בהתאם. 

 10 

 11 הוקלד ע"י גלית


