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 תגובה מטעם הכנסת

( להגיש תגובה הכנסת)להלן:  1 , מתכבדת המשיבה2.3.2021סולברג מיום  בהתאם להחלטת כב' השופט

 מטעמה, כדלקמן:לעתירה 

יבטל את החוק לתיקון פקודת בריאות העם  כי בית המשפט הנכבד ,ותבבקשת העותרעניינה של העתירה  .1

(. התיקון לפקודה או הוראת השעה)להלן:  2021-נגיף הקורונה החדש(, התשפ"א –הוראת שעה  – 36)מס' 

ט. 20סעיף  (פקודת בריאות העםאו  הפקודה)להלן:  1940הוסף לפקודת בריאות העם, התיקון במסגרת 

, לשם עידוד הציבור להתחסן מפני נגיף הקורונה, רשאי מנכ"ל משרד בסעיף בהתאם להסדר שנקבע

משרד העבודה, הרווחה במשרד החינוך ובהבריאות להעביר לגורמים מסוימים ברשות מקומית, 

יסון או (, מידע על אדם שרשאי לקבל חיסון אך לא קיבל חמשרד הרווחהוהשירותים החברתיים )להלן: 
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המידע שיימסר יכלול שקיבל רק את מנת החיסון הראשונה )והמועד לקבלת מנת החיסון השנייה חלף(. 

יצוין גם תאריך  -, כתובת וטלפון של אותו אדם, וככל שקיבל את מנת החיסון הראשונההותזעודת שם, ת

 מתן אותה מנה.

תכלול התייחסות לצורך , אשר של הרשות מפורטתפי בקשה -המידע יימסר לרשויות האמורות רק על

מנכ"ל ידי -עלהמידע מסירת ההתחסנות. לשם עידוד היא תבצע ובכלל זה לפעולות שאותן האישי במידע 

בעידוד הציבור למשרד הבריאות שתכנע כי המידע נדרש לשם סיוע בכך שהוא ה יתמותנמשרד הבריאות 

הבריאות או קופות החולים בביצוע אותן פעולות עידוד פני משרד -וכי יש לאותה רשות יתרון עללהתחסן, 

כמו כן, על מנכ"ל משרד הבריאות לקבוע הנחיות בנושא, אשר נועדו להתוות את אופן יישום . התחסנות

 ההסדר, וכן את הוראות לעניין אבטחת המידע. 

, כפי 2021-נגיף הקורונה החדש(, התשפ"א –הוראת שעה  – 36העתק החוק לתיקון פקודת בריאות העם )מס' 
 . 1מש/שפורסם ברשומות, מצורף ומסומן 

יתר על המידה בזכות לפרטיות  ת, וזאת משום שהוא פוגעהוראת השעה אינה חוקתית ותלטענת העותר .2

ט לפקודה אינו צולח את מבחני המידתיות, 20לעמדת העותרות ההסדר שנקבע בסעיף ובכבוד האדם. 

לעידוד ההתחסנות, ומנגד היא עלולה לגרום לנזקים  –לתפישתן  –המידע לא תביא  משום שמסירת

 עצומים )ישירים ועקיפים(. 

"עבר בחקיקת בזק, בהליך התיקון לפקודה לעמדת העותרות  -טענות נוספת נטענו במישור הפרוצדורלי 

 , ואף מטעם זה דינו להיבטל.רעוע ופגום"

מהותי ובין אלה -טענות העותרות, בין אלה שבמישור החוקתיבתמצית ייאמר, כי לעמדת הכנסת דין  .3

 . שבמישור הפרוצדורלי, להידחות

לעמדת הכנסת, הגם שאין חולק כי הוראת השעה פוגעת בזכות לפרטיות, היא  – באשר לחוקתיות ההסדר .4

 צולחת את מבחני פסקת ההגבלה. 

מסירת מידע רפואי בהסדר זמני )לכל היותר לשלושה חודשים( המאפשר  מדוברתחילה יש לזכור כי 

ממוקד, אשר אינו כולל את המצב הרפואי של אדם ואת נסיבותיו האישיות )מחלות, טיפולים, מידע אישי 

שמסר לרופא(, אלא רק מידע "יבש" באשר לשאלה אם התחסן או לא התחסן. מעבר לכך, מידע ממוקד 

המנויות בהוראת שעה ולגורמים שהוסמכו בו לעיין ולהשתמש במידע, תוך הטלת  זה נמסר רק לרשויות

פי בקשה -חובות שונות לאבטחת ושמירת המידע. מסירת המידע אינה נעשית בהליך אוטומטי, אלא על

של הרשות, הכוללת הצגת התכנית לעידוד התחסנות אשר המידע האישי דרוש לה. כאמור, מסירת המידע 

משרד הבריאות מותנית בכך שהוא השתכנע כי יש תועלת במסירת המידע לאותן רשויות  ידי מנכ"ל-על

, ומבטיחים כי העברת המידע לשם עידוד ההתחסנות. כל אלה ממתנים את הפגיעה בזכות לפרטיות

 .במצבים שבהם אכן ניתן יהיה להפיק ממנה תועלת לשם עידוד הציבור להתחסןתיעשה רק 

מסירת כפי שצוין לעיל, , שכן ממוקדות, היא רבההמפעולות עידוד ההתחסנות  מנגד, התועלת הציבורית .5

"כי יש לגוף שמטעמו פועל המידע לרשויות האמורות תיעשה רק אם מנכ"ל משרד הבריאות השתכנע 

. במצבים אלה, מקבל המידע יתרון על משרד הבריאות וגורמים אחרים העוסקים במתן חיסון למטופלים"
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, וברי כי תוצאה זו כי מסירת המידע תסייע להגדלת שיעור המתחסנים באוכלוסייה הנחת המוצא היא

 . היא בעלת תועלת רבה

יעיל בהפחתת הדבקה ומקטין באופן משמעותי את הסיכונים מפני נגיף הקורונה החיסון  -ברמת הפרט 

כיום את הכלי החיסונים מהווים  -הבריאותיים )מחלות קשות ומוות( כתוצאה מהנגיף. ברמת הכלל 

האסטרטגי המרכזי למניעת התפשטות הנגיף. ככל שיותר אנשים יתחסנו, יהיה בכוח הציבור ליצור 

. ההערכה של גורמי ויהיו פחות אנשים שידבקו מהנגיף )ולמצער לא ייפגעו ממנו באופן קשה( "חיסון עדר"

, ולהביא ת הנגיףהמקצוע במשרד הבריאות היא שרמת חסינות גבוהה עשויה לבלום את התפשטו

 הפרט המוטלות כתוצאה מהתפשטות הנגיף. להפחתה משמעותית של ההגבלות על זכויות 

ט לפקודת 20משכך, באיזון הכולל בין מכלול הזכויות והאינטרסים הנוגעים בדבר, לעמדת הכנסת, סעיף 

בחקיקה  בריאות העם צולח את המבחנים החוקתיים, ואינו מקים עילה להתערבות שיפוטית חריגה

 ראשית של הכנסת. 

תטען הכנסת כי אין בטענות העותרות כדי לבסס עילה למתן סעד  – באשר לתקינות הליכי החקיקה .6

 חוקתי בשל פגמים בהליך החקיקה. 

ועדת במסגרת הדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת )להלן: על אף הליך החקיקה המזורז, 

הכולל הצעות הצעת חוק נוסח  חברי הוועדה סעיפי הצעת החוק ואף הונח בפנילובנו ונדונו (, העבודה

ברי כנסת על כך שחצוות הייעוץ המשפטי לוועדה. פרוטוקול הדיון בוועדה מצביע של ערות לתיקונים וה

, שאלו את נציגי הממשלה שאלות ועל עיקריהההצעה עמדו על מהותה של רבים השתתפו בדיון בוועדה, 

הסדר ועל ההצדקה לחקיקתו, כמו גם על כלים נוספים שעומדים לרשות הממשלה לעידוד רבות על ה

בעקבות הערות שונות שהועלו בדיון החליטו על עריכת שינויים בהצעת החוק גם . חברי הכנסת התחסנות

אשר הוזכר בפסיקה ביחס וכן הערות של הייעוץ המשפטי לוועדה. לפיכך, אין בפנינו מקרה המתקרב לרף 

  להתערבות בתקינות הליכי החקיקה.

לבסוף נחזור ונדגיש כי התיקון לפקודה אינו מסמיך את מנכ"ל משרד הבריאות למסור אוטומטית מכוחו  .7

, אלא מותנה בבקשה של רשות מידע על מי שלא התחסן לרשויות המקומיות, ומשרדי החינוך והרווחה

קבות תיקון שהוסף בעניין זה במהלך הליך לקבלת המידע ובהצגת תכנית לעידוד התחסנות )וזאת בע

ט מחייב את מנכ"ל משרד הבריאות לקבוע הנחיות שיתוו את ההסדר, ויבטיחו 20סעיף כמו כן, . החקיקה(

אבטחת המידע, שמירתו פעלו ליכי המידע יימסר רק כאשר אכן תהיה תועלת לדבר, וכי הרשויות 

של מנכ"ל משרד ממשלתי לגיבוש הנוהל -משטרם הסתיים ההליך הפניםבנסיבות אלה, ומחיקתו. 

)הגשת בקשה למנכ"ל משרד הבריאות מחייבת  מכוח התיקון, מסירת המידע מכוחו טרם החלההבריאות 

, משחלק נכבד מטענות העותרות השלכה מהותית על ההיבט החוקתייש לאופן יישום הוראת השעה . נוהל(

דווקא העותרות טענות אין מקום לבחון את שייקבע. לפיכך, לעמדת הכנסת,  אמורות לקבל מענה בנוהל

, וזאת אף בשים לב להיקף במישור היישומיבמקרה זה להתמקד נכון חוקתי, אלא -במישור העיוני

 . הביקורת השיפוטית המצומצמת על חקיקה ראשית של הכנסת

 כת לעניין. תחילה נעמוד על עיקרי התשתית העובדתית והנורמטיבית השיי .8
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 רקע עובדתי ונורמטיבי

 30.1.2020החלה התפרצות של המחלה הנגרמת מנגיף הקורונה. ביום  2019כידוע, במהלך חודש דצמבר  .9

הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות הנגיף כאירוע חירום בעל השלכות בינלאומיות על בריאות 

בר הציבור, ובהמשך קבע הארגון כי הערכת הסיכון להתפשטות הנגיף היא גבוהה מאד, וכי מדו

 ב"פנדמיה". 

נת לפי וכדבקת מסימ המחלכמחלה הנגרמת מנגיף הקורונה הכריז על השר הבריאות  27.1.2020ביום 

ידי מנכ"ל משרד הבריאות -( לפקודת בריאות העם, ומכוח החלטה זו הוצאו בהמשך צווים על1)20סעיף 

 לפקודה. 20לפי סעיף 

יסוד: הממשלה, -לחוק 39התקינה הממשלה, מכוח סמכותה לפי סעיף  2020החל מאמצע חודש מרץ  .10

תקנות שעת חירום )שנערכו בהן לאורך הזמן תיקונים ושינויים רבים(, זאת כחלק מהצעדים  30-למעלה מ

קנו לצמצום התפשטות הנגיף ולהתמודדות עם מצב החירום שנוצר בעקבותיו. תקנות שעת החירום שהות

השתרעו על תחומים שונים, ובהם בריאות, תנועה, תעסוקה, כלכלה, חברה, דת, מערכת המשפט, תכנון 

ובניה ועוד, והם הגבילו באופן משמעותי את התנועה והפעילות של פרטים, עסקים וגופים ציבוריים, וכן 

 כללו הגבלות שונות על פעילות כלי הטיס. 

ק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש בהמשך, הוסדרו סמכויות הממשלה בחו

, 23.7.2020. חוק הסמכויות, אשר נכנס לתוקף ביום (חוק הסמכויות)להלן:  2020-)הוראת שעה(, התש"ף

. החוק ייצר מסגרת חקיקתית לקביעת הגבלות על 30.6.2021נחקק כהוראת שעה אשר תוקפה עד ליום 

ל התפשטות התחלואה מנגיף הקורונה. ההסדר בנוי באופן דו שלבי: האוכלוסייה במצב חירום הנגרם בש

תחילה נדרש להכריז על "מצב חירום בשל נגיף הקורונה" )פרק ב' לחוק(. לאחר מכן הוסדרו הסמכויות 

של הממשלה לפעול לשם התמודדות עם נגיף הקורונה כל עוד ההכרזה על מצב החירום עומדת בתוקפה 

 )פרק ג' לחוק(.

)בפער  מנותהחיסון מתבצע בשתי החל בישראל מבצע חיסונים מפני הנגיף.  2020וף חודש דצמבר החל מס .11

כיום הכלי האפקטיבי ביותר למניעת התפרצות המחלה וצמצום והוא מהווה ימים בין המנות(,  21של 

 התפשטות הנגיף. 

הוא מהווה כלי וכפי שיפורט להלן, התיקון לפקודה שבפנינו, הוא למעשה כלי משלים לחוק הסמכויות, 

לעידוד כלי נוסף מטרת התיקון היא להעמיד  נוסף אשר מטרתו לסייע במניעת התפשטות נגיף הקורונה.

של החיסון אנשים להתחסן, אשר יהיה בו כדי להעלות את שיעור המתחסנים ולהגביר את האפקטיביות 

 . , ובכך להביא לצמצום ההגבלות על זכויות הפרט המוטלות מכוח חוק הסמכויותעל כלל האוכלוסיה

 נעבור אפוא לתיאור הליך החקיקה. 

 הליך החקיקה –הוראת השעה 

ן פקודת בריאות העם )הוראת וקיהניחה הממשלה על שולחן הכנסת את הצעת החוק לת 22.2.2021ביום  .12

 (. הצעת החוק)להלן:  2021-נגיף הקורונה החדש( )מסירת מידע על מתחסנים(, התשפ"א –שעה 
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, להעביר מידע בהוראת שעה לשלושה חודשיםאת מנכ"ל משרד הבריאות, הוצע להסמיך הצעת החוק ב

מי שלא שלוש קבוצות של אנשים: מתחסנים, זהות כתובת וטלפון, לגבי תעודת הכולל שם, מספר 

הוצע, כי . שהתחסנו רק במנת החיסון הראשונה )וחלף המועד לקבלת מנת החיסון השנייה(, ומי התחסנו

לגבי מי שמתגורר באותה  –לעובד רשות מקומית שמונה לכך בידי ראש הרשות תהיה העברת המידע 

 שמועסק במוסד חינוך. מי לגבי  - ולמנכ"ל משרד החינוך רשות,

שוכנע כי המידע נדרש למקבל המידע כדי לסייע למשרד הבריאות שהמנכ"ל תנאי להעברת המידע הוא 

יש למקבל המידע יתרון בביצוע פעולות לעידוד הציבור שהוא סבור כי לעודד את הציבור להתחסן וכן 

 להתחסן על פני משרד הבריאות והגורמים האחרים העוסקים במתן חיסונים. 

יתאפשר לפעולות עידוד במידע השימוש פי המוצע, -על. תנאים לשימוש במידעהצעת החוק כוללת את ה

עידוד אדם להתחסנות ייעשה רק בידי מי שאינו מכיר . התחסנות בהתאם להנחיות מנכ"ל משרד הבריאות

בין הנכונות להתחסן ובין הפעלת סמכות או מתן לאסור כריכה  . עוד הוצעאו עשוי להכיר את אותו אדם

על כל וכן לאסור , שות המקומית או של משרדי החינוך והרווחההמצויים בסמכותה של הרשירותים 

חובת סודיות הוצע לקבוע  ,. כמו כןעל בסיס התחסנותו או אי התחסנותו בזכויותיו של אותו אדםפגיעה 

 לגבי מידע שהגיע לאדם לפי סעיף זה, והוראות לעניין מחיקת המידע לאחר המועד לשימוש בו.

בהם התשתית העובדתית הרלוונטית ביחס למבצע  ה, ונפרשמפורטים ביותרדברי ההסבר להצעת החוק  .13

בדבר החשיבות בהתחסנות )בכל הגילאים( ככלי מרכזי של גורמי הממשלה  החיסונים ולעמדה המקצועית

 למניעת התפשטות נגיף הקורונה ונזקיו:

ף, החל לאחר השלמת פיתוחו ואישורו לשימוש בישראל של חיסון יעיל ובטוח לנגי"... 
מבצע חיסונים בישראל. במאמצים כבירים, הצליחה המדינה לתת  2020בסוף חודש דצמבר 

מיליון אנשים כבר קיבלו מנה שנייה ו־ 2.5מיליון מתחסנים:  3.9מיליון מנות חיסון לכ־ 6.4
חיסון רוב האוכלוסייה היא האסטרטגיה הנבחרת  ...מיליון אנשים קיבלו תעודת מחוסן 2.2

"חסינות עדר" של  –מגפה. עם זאת, למרות מספר המתחסנים הנזכר לעיל ליציאה מה
אוכלוסיית ישראל עדיין אינה בת השגה בשלב זה, בין השאר מאחר שלא ניתן לחסן ילדים 

מהאוכלוסייה בישראל.  30%קבוצה שמהווה כ־ – 16מתחת לגיל 

 

חיסון יעיל הוא הפתרון האמיתי להתפרצות מחלה מידבקת, בוודאי כשמדובר בפנדמיה, 
והוא עשוי להוריד בשיעור חד את נתוני התחלואה, התחלואה הקשה, התמותה ואף את 

 ...המחוסנים ( שלInfectivityשיעורי המידבקות )

חיסון קבוצות הגיל הצעירות חשוב ביותר, גם למדינת ישראל באופן כללי וגם לפרטים 
החיים בה. הקורונה אינה מחלה של מבוגרים בלבד. מאז תחילת המגפה, שיעורי התחלואה 

( היו גבוהים יותר מאשר בקרב קבוצות הגיל 29–20ו־ 19–10בקרב הצעירים )בגילים 
ר החולים במחלה קשה היה נמוך יותר. לאחרונה, דבר זה השתנה. לפי האחרות, אף ששיעו

 59–0, חלקם של בני 2021פברואר –הנתונים שבידי משרד הבריאות לגבי החודשים ינואר
עד  10.3%במאושפזים עלה מ־ 39–17, וחלקם של בני 54.9%ל־ 41.4%–במאושפזים עלה מ

שיעורי החולים הצעירים במצב קשה . כמו כן נצפתה בתקופה זו עלייה דומה ב18.0%–ל
מבין החולים הקשים. תופעה זו קשורה ככל הנראה לחדירת הווריאנט האנגלי של הנגיף 

 לישראל.

נוסף על הסיכון לפרט, 

... 
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אם כן קיימת חשיבות לחיסון של כל מי שיכול להתחסן, כדי להגיע לרמת חסינות גבוהה 
ולצמצם ככל האפשר הפצת וריאנטים חדשים. 

. 

בשל האמור לעיל, ובשל הירידה המסוימת במספרי המתחסנים ושיעוריהם, ובמיוחד 
במקומות מסוימים בארץ ובקרב קבוצות אוכלוסייה שבהן החיסון הוא חיוני וחשוב הן 

על שלום הציבור בכללותו והן להגנה על עובדים אחרים ועל לקוחות, מוצע להקנות  להגנה
 ..."למשרד הבריאות כלים שיסייעו בעידוד התחסנות באופן ממוקד ויעיל יותר.

 ]ההדגשות במסמך אינן במקור[

להתחסן, סיבות השונות שבגינן בוחרים אנשים מיוזמתם שלא בדברי ההסבר יש גם התייחסות נרחבת ל .14

 ועל היכולת להשפיע עליהם באמצעות עידוד התחסנות ממוקד:

כאמור, הצלחת מבצע החיסון בישראל מרשימה, אך המדינה רחוקה עדיין מחסינות "
מספקת של כלל האוכלוסייה. מהנתונים שהתקבלו עד כה ניתן לראות כי 

 , כפי שיפורט בהמשך. 

–40בקבוצת הגיל  –כך, לפי נתוני מרכז המידע והידע במרכז השליטה של משרד הבריאות 
 29–20ובקבוצת הגיל  50% – 39–30, בקבוצת הגיל 64%, שיעור הכיסוי החיסוני הוא 49
בלבד, וזאת אף על פי  32%שיעור ההתחסנות עומד על  18–16. אף בקרב בני 42% –

, בשל התקרבות מועד בחינות 39–20שקבוצה זו זכתה לתעדוף מיוחד, לפני קבוצת הגיל 
 הבגרות.

חלף מאז שיעורי ההיענות להתחסן בקבוצות הגיל הצעירות נמוכים גם ביחס למשך הזמן ש
ומעלה  50שנפתחה בעבורם האפשרות להתחסן, וכמו כן בקרב האוכלוסייה בסיכון של בני 

אזרחים שאינם מוגנים מהידבקות בנגיף, כלומר אינם מחלימים או  300,000עדיין נותרו כ־
 מחוסנים.

כאמור, הסיבות להיענות נמוכה בקרב הצעירים נבחנות כל העת, והן מגוונות: אדישות 
מחלה, חוסר הבנה של הצורך בחיסון בקבוצות גילים אלה, מסרים מבהילים )ברובם כלפי ה

הגדול כוזבים( ברשתות החברתיות, חשש מתופעות לוואי וכדומה. חלק מהסיבות 
המתוארות ניתן לטיפול באמצעות הסברה כללית, כפי שנעשה באופן אינטנסיבי מאז החל 

מבצע החיסונים. 

... 

 2%ימים עשרות אלפי אנשים )כ־זאת ועוד, מהנתונים שבידי משרד הבריאות עולה כי קי
מן המתחסנים( שקיבלו את מנת החיסון הראשונה, אך לא הגיעו לקבלת המנה השנייה 

אינם מצויים  –ימים, בלא ציון סיבה ידועה או קביעת תור למנה השנייה )כלומר  25בחלוף 
בבידוד או חלו בינתיים וכדומה(. 

. המשמעות האפידמיולוגית של 
התחסנות במנה אחת בלבד לא ידועה עדיין, ויש חשש שרמת החסינות הנמוכה יותר 

 "של וריאנטים חדשים לנגיף.שמקנה חיסון במנה אחת עלולה לתרום ליצירה או להפצה 

מאמצי בכלל זה , ושננקטו עד כה לשם עידוד ההתחסנות אמצעים השוניםהבדברי ההסבר לבסוף פורטו  .15

 :קופות החולים

פנו למבוטחיהן, בתחילה לפי קבוצות התעדוף ובהמשך לכלל המבוטחים, באמצעי ]ש[" 
באמצעות עלונים בכמה , החברתיתהתקשורת הכלליים, דרך אתרי קופות החולים, במדיה 
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שפות ושילוט במרפאות, וכן באמצעות מסרונים וטלפונים יזומים בקריאה להגיע 
  ..."ולהתחסן.

 וכן מאמצי משרד הבריאות: 

החברתית  במדיהכגון: פעולות הסברה באמצעות קמפיינים שונים באמצעי התקשורת, "
ק עיקש ונחוש במידע כוזב והדיגיטלית ובכלים ממוקדים למגזרים מסוימים, נוסף על מאב

(Fake News וזאת בעלות של מיליוני שקלים. נוסף על כך, כחלק מאסטרטגיית היציאה ,)
מהמגפה מקדם משרד הבריאות מדיניות שתאפשר למתחסנים כניסה והשתתפות בפעילות 

נוסף על כך, פועל  ..בטוחה למתחסנים ולמחלימים בלבד, במסגרת כללי "התו הירוק".
משרד הבריאות לתגמל כלכלית קופות חולים שיציגו עלייה בשיעור המתחסנים מעל גיל 

בקרב מבוטחיהן; מתוכננת הקמת חמ"לים משותפים לרשויות המקומיות ולקופות  50
החולים, אשר יפעלו במשותף ובאופן מסונכרן כדי להגיע לתושבים שלא התחסנו ברשות 

הפעלה של ניידות התחסנות כדי להגיע למקומות עבודה גדולים, המקומית; מתוכננת 
לפריפריה, לציבור הכללי )כגון בשמורות הטבע, פעילות שבוצעה לאחרונה במסגרת אירועי 

 .""דרום אדום"( ולאנשים המרותקים לביתם, וצעדים נוספים נשקלים כל העת

הרשות  –גם בידי גורמים נוספים  מדוע לא ניתן להסתפק במאמצים אלה, ונדרש להעמיד הובהרכן 

המקומית ומשרד החינוך )בשל השיעור הנמוך יחסית של מתחסנים בקרב המועסקים במוסדות חינוך(, 

 כלים אפקטיביים לשם עידוד התחסנות:

גדולים  מאמצים"הצורך בהעברת המידע כמוצע בחוק זה נותר קיים גם לאחר שבוצעו 
בידי משרד הבריאות וגורמים אחרים והן בידי קופות  לעידוד הציבור בכללותו להתחסן, הן

מתחסנים מקרב הזכאים להתחסן,  90%הצורך האפידמיולוגי להגיע ליעד של  ..החולים.

 .

...." 

. )ביום הנחתה על שולחן הכנסת( עוד באותו היוםהצעת החוק נדונה במליאת הכנסת בקריאה הראשונה  .16

זאת, לאחר שוועדת הכנסת נענתה לבקשת הממשלה וקיצרה את תקופת ההנחה לקריאה הראשונה, 

. בתום הדיון במליאה, שבמסגרתו הביעו חברי הכנסת את עמדותיהם )ג( לתקנון הכנסת81בהתאם לסעיף 

 מתנגדים.  6-תומכים ו 21, אושרה הצעת החוק בקריאה הראשונה, ברוב של בסוגיההעקרוניות 

נגיף הקורונה החדש( )מסירת מידע על  –ן פקודת בריאות העם )הוראת שעה קוק הצעת החוק לתיהעת
 . 2מש/, מצורף ומסומן 2021-מתחסנים(, התשפ"א

. ועדת ההסכמותהדיון בוועדה אושר בוקיום ש, וזאת לאחר הצעת החוק הועברה לדיון בוועדת העבודה .17

ועדת הסכמות היא ועדה של נציגי סיעות הקואליציה והאופוזיציה, אשר קמה בתקופת הבחירות, 

ובהתאם לכללים המקובלים בכנסת, לא ניתן לקיים דיונים בוועדות הכנסת ללא אישורה. החלטות 

הוועדה מתקבלות פה אחד. משמעות הדברים היא כי הייתה הסכמה מלאה בין סיעות הכנסת בדבר 

ות בדיון בהצעת החוק בתקופת בחירות ובלוחות זמנים מהירים )להבדיל מהסכמה ביחס להסדר הנחיצ

 (. עצמו המוצע

ניירות . קודם לדיון בוועדה הונחו בפני חברי הכנסת 23.2.2021הדיון בוועדה התקיים למחרת היום, ביום 

קרטיה, עמותת פרטיות עמדה שונים בסוגיה מטעם ארגונים שונים, ובכלל זה: המכון הישראלי לדמו
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בישראל. מסמכי עמדה אלה פורסמו לישראל, מכון "זולת" לשוויון וזכויות אדם, וההסתדרות הרפואית 

 עות הדואר האלקטרוני לחברי הכנסת.באתר האינטרנט של הוועדה והופצו באמצ

 בחלקן , אשרלתיקונים ביחס לסעיפים שוניםהצעת חוק עם הצעות נוסח הונח גם בפני חברי הכנסת 

הונח מסמך הכנה מטעם הייעוץ המשפטי לוועדה ובפני יו"ר הוועדה , ידי חברי הכנסת-עלאומצו הגדול 

, ובכלל זה הצורך אשר עמד על עיקרי הצעת החוק ועל ההיבטים המשפטיים השונים הנוגעים בדבר

 .בעמידת הצעת החוק במבחני פסקת ההגבלה

 . 3מש/טעם צוות הייעוץ המשפטי לוועדה והנוסח המוצע לתיקונים מצורף ומסומן מהעתק מסמך ההכנה 

עוה"ד ענת מימון, מצוות הייעוץ המשפטי . ם של הצעת החוקיתחילה דנה הוועדה בהיבטים הכללי .18

-9, בעמ' 23.2.2021פרוטוקול הדיון מיום ) הממשלתית הצעת החוקההסדר שבעיקרי על עמדה לוועדה, 

ה מספר הצעות לתיקון הנוסח שהועלו על ידי הלשכה המשפטית לרבות האפשרות של אדם וכן ציינ ,(2

כן הוצגה התכלית . ולא ימשיכו לפעול מולו לעידוד התחסנות יימחקלבקש כי המידע שהועבר לגביו 

בהעברת המידע לרשויות המקומיות ולמשרד החינוך והוסבר כי ההנחה בבסיס הצעת החוק היא כי 

קשר שיכול לסייע בפעולות לעידוד התחסנות.  –לגורמים האמורים יש קשר ישיר לתושבים ולעובדים 

וע שירותים מאותו חברי הכנסת ביקשו לדעת האם במידע שנמסר לרשויות ניתן לעשות שימוש כדי למנ

ו'. עוה"ד מימון הדגישה כי ההסדר דוכלו שירותים מקוונים בלבד למשל לאפשר  -אדם שלא התחסן 

אותו אדם לעידוד מסירת המידע נועדה רק לשם ביצוע פעולות הבהירה כי , וזאתהמוצע אינו מאפשר 

וכל לגשת למקומות "יכול להיות שבהמשך יחוקקו חוק שאדם שלא התחסן, לא ילהתחסן. לדבריה, 

  (.5)שם, בעמ'  "ציבוריים או לקבל שירות. זה לא החוק שלנו

 עוה"ד טליה אגמון, מהלשכה המשפטית במשרד הבריאות, התייחסה לתכלית שבבסיס הצעת החוק:

"...מה הפחד, מה החשש ממי שלא מתחסן לאנשים שהתחסנו? אני יכולה לומר, אני לא 
 5%לחיסון, יש  95%ראש אמר שיש שיעור הגנה של -היושברופאה, וגם חבר הכנסת כץ 

מהאוכלוסייה  30%אנשים שעל פי הצפי שעל אף שהם התחסנו הם לא מוגנים, יש 
בישראל, הצעירים, הילדים, שהם לא מחוסנים, ולכן 

... 

הקונספט של החוק הזה הוא לעודד אנשים להתחסן. אנחנו מדברים על תמריצים חיוביים, 
אחרת שתהיה זה לא נתפס . גם בחקיקה על סיוע, על עידוד ועל שכנוע, ולא על סנקציות

יש דברים נוספים שנעשים  - -בעינינו כסנקציות אלא כהגנה על הזולת שאיננו מחוסן 
 "במקביל.

 : (24)שם, בעמ'  גם לסיבות השונות בגינן אנשים לא מתחסניםהיא התייחסה בדבריה 

קוראים לזה  אני מבינה שבחלק מהמקרים הקושי הוא חוסר במידע או הססנות, אנחנו"
"הססנות חיסונים", או פשוט אנשים שצריכים שיפנו אליהם אישית, או אולי צריכים את 

העזרה הכי פשוטה כמו הסעה למקום החיסון או איזה פעולה מהסוג הזה. 

, אחרת לא היינו מציעים את . אנחנו חושבים שיש פה 
 "הצעד הזה, שבהחלט יש בו פגיעה בזכות הפרט.
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מבצע בעיצומו של מצויים עמדה על הדחיפות של ההסדר נוכח העובדה שאנו  עוה"ד אגמוןכמו כן, 

 :(25-24)שם, בעמ'  החיסונים

לגבי תקופת שלושה החודשים. ההבנה היא שאנחנו בכל זאת במבצע חיסונים שצריך "
להיגמר מהר, לכן אנחנו בהליך מזורז, ביקשנו קיצור זמנים בוועדת הכנסת ואנחנו פה 

ההבנה היא שאם הגופים האלה מסוגלים  המועד שזה עבר במליאה. למחרתהיום בוועדה, 
 ..להתגייס, לעודד אנשים ולהביא תוצאות אפקטיביות, זה יקרה במהרה.

כמובן אם בסוף נראה שזה לא מספיק או אם בסוף יסתבר שצריך להביא את כולם למנת 
זו שאלה, אנחנו עדיין לא  –חיסון נוספת, שזה כרגע עוד לא על הפרק באופן קונקרטי 

אם נראה שזה עובד,  –ריך יהיה או לא יודעים בוודאות כמה זמן החיסון מחזיק, ואם צ
ונראה שצריך עוד, נבוא חזרה לכנסת ונשאל את השאלה האם ניתן להאריך את הצעת 

 "החוק.

אשר עוה"ד אגמון , חברי הכנסת הביעו עמדות שונות ביחס להצעת החוק והעלו מספר שאלות בסוגיה .19

ידי -להסתפק בפעולות המתבצעות על לשאלת חה"כ חוה אתי עטיה מדוע לא ניתן השיבה עליהן בדבריה.

קופות החולים עושות פעילות גם ברמה אישית ", השיבה עוה"ד אגמון, כי (10)שם, בעמ'  קופות החולים

וגם ברמה כללית, אבל אנחנו רואים שזה לא מספיק, לא מספיק ממוקד, וגם המשאבים שלהם מוגבלים, 

, הדברים שמדברים ללב התושבים, ויודעות להגיע והרשויות מקומיות מכירות את המאפיינים של הרשות

 (.23)שם, בעמ'  "אליהם בדרך אחרת

פעולות רבות מטעם הגורמים השונים כדי לעודד התחסנות, אך נדרש מתבצעות כי  ציינהעוה"ד אגמון 

 :(24)שם, בעמ'  להעמיק את העבודה בנושא באמצעות סיוע של הרשויות המקומיות ומשרד החינוך

כמה שאלות, מה עוד עושים? במקביל יש עוד הרבה פעולות. זאת לא הפעולה הוזכר ב"
היחידה, זה לא החוק היחיד. יש צעדים של הסברה, יש צעדים של חקיקה בתהליכי עבודה, 
והם יגיעו לכנסת בזמן הקרוב, אני מקווה, כשבין היתר מדברים על הגבלות מסוימות על 

זה לא החוק הזה. החוק הזה מדבר על דבר אחד מי שלא התחסן או לא נבדק למשל, אבל 
בלבד, וזה העברת מידע לגופים שלדעתנו יכולים לעודד באופן אינדיבידואלי אנשים 
להתחסן, הרשויות המקומיות, משרד חינוך ויכול להיות שהוועדה תחשוב שיש גוף או 

 "גורם נוסף.

 וקא לרשות המקומית ומשרד החינוךבמענה לשאלת חה"כ קארין אלהרר בדבר הצורך בהעברת המידע דו .20

, הסבירה עוה"ד אגמון כי יש להם נגישות גבוהה יותר למי שלא מתחסן ויכולת לברר את (10)שם, בעמ' 

 (:23הסיבות לכך )שם, בעמ' 

הרציונל מאחורי הצעת החוק הוא  –לגבי השאלה מה מתכוונים לעשות עם המידע "
כמו הרשויות המקומיות ומשרד החינוך יודעים טוב יותר איך להגיע לאנשים, איך שגופים 

לברר איתם, מה מפריע להם, למה הם לא מתחסנים, אולי הם צריכים עזרה במשהו, אולי 
 יש להם שאלות שלא נענו, חששות שהם יכולים לחבר למידע וכדומה. 

באופן מקומי הפועלות ש לרשויות המקומיות תייחסה עוה"ד אגמון ליתרון המובנה שיהדבריה בהמשך 

 (:27)שם, בעמ'  גופים ארציים ןאל מול קופות החולים אשר ה

הייתה שאלה מה היתרון של הרשויות על קופות החולים. דבר אחד, אנחנו מדברים על "
היכרות קונקרטית עם תושבי הרשות, עם ההעדפות שלהם, עם הצרכים שלהם, עם 

עליהם בעבר. קופות החולים הם גופים ארציים. למרות החלוקה הדברים שידוע שעבדו 
שלהם למחוזות ולסניפים, הניהול הוא מרכזי. הם שולחים סמ"ס לכל המבוטחים, זה אותו 
סמ"ס לכולם. הם לא יודעים לעשות את ההתאמה הזאת ואין להם את הפניות, את 

רה כפי שיכולה לעזור היכולות ואת המשאבים לנהל את הדברים האלה במוטת שליטה קצ
לדעתנו. ושוב, לא היינו מביאים את ההצעה הזאת אילו חשבנו שמה שהמדינה וקופות 

 "החולים עושות זה מספיק טוב ומביא לתוצאות הרצויות.
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מוצע הסדר הוהדגישה שבהתאם להתייחסה לנוסח העדכני של הצעת החוק, עוה"ד אגמון לצד זאת, 

את המידע ממנכ"ל משרד הבריאות לבקש באופן אקטיבי  כיםהחינוך צריהרשויות המקומיות או משרד 

 :(24-23)שם, בעמ'  ולהציג תכנית פעולה בנושא

התוכנית היא שהמידע יגיע רק לגורם, רשות מקומית או משרד החינוך, שיבקש, זאת "
 ..אומרת, הם צריכים לעשות משהו אקטיבי.

בקשה הזאת הם צריכים לומר מה הם לבקש, וב –הם צריכים לעשות פעולה אקטיבית 
מתכוונים לעשות בגדול, כרעיונות, כשיטות עבודה, ועל סמך זה מנכ"ל משרד הבריאות 
צריך להשתכנע, כפי שהחוק אומר, שבאמת יש תועלת אפשרית, והחוק מנסח את זה כרגע 

 ..בסעיף קטן )ג( לגבי התועלת שצפויה מהעברת המידע הזה.

ולכים לזרוק מידע על רשות מקומית שאין לה מה לעשות איתו זאת אומרת, אנחנו לא ה
  ..ושהיא לא מתכוונת לעשות איתו דבר.

אנחנו לא כתבנו מראש את הפעולות, מה הם יכולים לעשות, כי אנחנו יודעים שלא כל 
הרעיונות הטובים אצלנו. אנחנו כן נבדוק מה הם מציעים, נשתכנע שזה חוקי, שזה 

 ."..בסדר.

חה"כ אלהרר האם מסירת המידע תיעשה באופן דיפרנציאלי, השיבה עוה"ד אגמון כי יכולה לשאלת  .21

 :(24)שם, בעמ'  להיות שונות בין הרשויות בעניין זה

אני לא בטוחה שהייתי מכנה את זה דיפרנציאלי, אבל בהחלט יכולות להיות פעולות "
היכולות שלה, גם  שונות ברשות שונה. כל רשות לפי המאפיינים של התושבים שלה,

ההעדפות והרצונות של ראש הרשות. בהחלט יכול להיות שברשויות שונות מתאימים 
צעדים שונים. אם זה מהדבר הכי פשוט של הצבת מוקדנים שיתקשרו ויבררו אם יש בעיה 
או קושי ספציפית לאנשים שעוד לא התחסנו, ועד פעולות יותר יצירתיות שכרגע אנחנו 

 "..באופן גורף מה הן יהיו.לא יכולים להגיד 

לאיסור המוצע לפיו עובד של רשות מקומית לא  ידי חה"כ אופיר סופר נגעה-סוגיה נוספת שהועלתה על .22

בין האישית יוכל לבצע פעולת עידוד התחסנות ביחס לאנשים שהוא מכיר. הוא אמר כי דווקא ההיכרות 

עידוד ההתחסנות. עוה"ד אגמון השיבה כי עובדי הרשות לתושבים יכולה להביא לאפקטיביות של פעולת 

 :(28-27)שם, בעמ'  הוראה זו נועדה להבטיח שלא תהיה פגיעה גדולה מדי בפרטיות

עלתה שאלה, והיא שאלה מורכבת, לגבי רשויות קטנות וההיכרות עם האנשים. "
ח לפקודת 20הנושא של לא לפנות לאדם שאתה מכיר קיים היום גם בסעיף 

בריאות העם ביחס לחקירות האפידמיולוגיות. זה סעיף שנועד לשמור על 
הפרטיות של האנשים, עד כמה שניתן, בתוך אותה מערכת שקצת פוגעת בפרטיות 
שלהם ומעבירה עליהם מידע. רשויות קטנות יצטרכו להחליט האם הן מוצאות 

זוהות, פתרון לדבר הזה, האם הן מסתפקות בעשיית פעולות קבוצתיות ולא מ
ולכן הן אולי יבחרו שלא לבקש מאיתנו את המידע הזה. אין שום דבר בחוק 
שמחייב רשות לפנות אלינו ולבקש מידע. אם היא סבורה שמגודלה ומיכולותיה 
היא מסוגלת להגיע לאנשים בצורה טובה גם בלי המידע, או שהיא מעדיפה 

או משהו בסגנון הזה, לעשות רק פעולות קבוצתיות, כמו כינוסים עם חבר מועצה 
 ... א בוודאי תוכל לבחור לעשות את זהאו לשלוח כרוז ברחובות, הי

זאת הדרישה מצד הגנת הפרטיות. ושוב, זה לא חדש, זה כבר קיים גם בסעיף שבו 
הרשויות יכולות להסמיך אנשים לבצע חקירות אפידמיולוגיות, וזאת הוראה 

שלא נעשית פנייה על ידי אדם מפורשת שכבר נמצאת בחוק לגבי הדבר הזה, 
 שמכיר את האדם שאליו הוא פונה, כדי לצמצם את הפגיעה בפרטיות.

אנחנו הגדרנו שהגורם שהוא המוקד שמקבל את המידע בתחילה הוא עובד 
הרשות המקומית או במשרד החינוך זה המנכ"ל. עובד הרשות המקומית שהוסמך 

את המידע לבעלי תפקידים שונים על ידי ראש הרשות, כמובן שהוא יכול להעביר 
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שיבצעו את השיחות. בהקשר הזה זה יכול להיות מהרווחה של הרשות, או 
מוקדנים, או מה שיוחלט לעשות. אני חושבת שאין הגבלה שזה לא יכול להיות 
חבר מועצה, אבל דרוש שיהיה אדם שלא מכיר אישית את האנשים שאליהם הוא 

  "מה שנכלל בזה. פונה ומוחתם על טופס סודיות וכל

שונת אגורמים ציבוריים שונים את עמדותיהם ביחס להצעת החוק. רבחלק הבא של הישיבה הביעו  .23

ויס, מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח, שאמרה כי הקמפיין של -הדוברים הייתה עוה"ד שרון אברהם

הזה של העברת מידע "באמצעי הקיצוני משרד הבריאות עובד מצוין, ועל כן אין הצדקה לעשות שימוש 

ייעשה שימוש במידע כדי למנוע שכי הצעת החוק מעוררת חשש  הוסיפה(. היא 28)שם, בעמ'  באופן גורף"

 שירותים מאזרחים, ויש לפעול לעידוד חיסונים בדרכים חלופיות )שם(. 

צדקה עוה"ד רחל ארידור הרשקוביץ דיברה בשם המכון הישראלי לדמוקרטיה, ואמרה כי אין לתפישתה ה

היא הציעה לקבוע (. 28ם, בעמ' שלהעברת מידע ביחס למתחסנים, ומדובר בפגיעה לא נדרשת בפרטיותם )

מנכ"ל משרד הבריאות יפורסמו לציבור כדי שניתן יהיה לדעת מי הרשויות שמקבלות את ת ושהחלט

הציעה להוסיף כי ההגדרה של מי שמורשה לקבל את המידע רחבה מדי לטעמה, ועוד העירה המידע. 

כראוי )שם, אותו יש את המשאבים המתאימים לאבטח הוראה שתבטיח שלרשויות המקבלות את המידע 

 (. 29בעמ' 

פרידמן, ממכון זולת, אמרה כי היא מזהה שלושה כשלים מרכזיים בהצעת החוק. האחד, -ד"ר שלי קמין .24

ות או למשרד החינוך כלים טובים לרשויות המקומי, שכן לעמדתה אין אי מיצוי אמצעים פוגעניים פחות

אשר תיצור , יותר לקדם את ההיענות של הציבור לחיסונים. השני, מדובר בפגיעה בסודיות הרפואית

באמון הציבור ברשויות הבריאות. השלישי, אין לרשויות המקומיות ולמשרד החינוך את הידע פגיעה קשה 

רמים אלה אינם כפופים לכללי אתיקה מקצועית המקצועי להסביר לציבור מדוע יש צורך בהתחסנות, וגו

והנזק ממנה לתפישתה פרידמן, כי הצעת החוק אינה מידתית -רפואית. לאור כל האמור, אמרה ד"ר קמין

 (. 30-29רב על התועלת )שם, בעמ' 

הצעת החוק , אמר כי משפטיםעוה"ד ראובן אידלמן, היועץ המשפטי לרשות להגנת הפרטיות במשרד הגם  .25

(. 30רשויות המקומיות בנושא עידוד התחסנות )שם, בעמ' לקשיים, ויש לבחון את היתרון שיש  מעוררת

הצלת החיים אל מול  יו"ר הוועדה, חה"כ חיים כץ, עמד על הצורך לאזן את הפגיעה בפרטיותבתגובה, 

וההגבלות האחרות המוטלות הנובעת מההתחסנות ומניעת הפגיעה הרוחבית במשק כתוצאה מהסגרים 

כי מדובר בהעברה חסרת תקדים של מידע רפואי, ללא השיב (. עוה"ד אידלמן 31)שם, בעמ' על הציבור 

התחסנת או "–(. יו"ר הוועדה השיב כי מדובר במידע מצומצם ביותר 33)שם, בעמ' הסכמה של "החולה" 

 סופר הוסיף כי מידע זה למעשהחה"כ . איתאו היסטוריה רפו מצב רפואי כללימידע על , ולא "לא התחסנת

עוה"ד  )שם(. " כך שגם לתפישתו אין המדובר בפגיעה קשה בפרטיותתו הירוק"במסגרת הגם נמסר 

אידלמן הדגיש כי גם המידע על ההתחסנות הוא בגדר מידע רפואי, וכי לעמדת הרשות להגנת הפרטיות 

העברת מידע סטטיסטי אינה רבה, והיא אינה התועלת מהעברת המידע האישי על כל תושב, להבדיל מ

 מצדיקה את הפגיעה בפרטיות )שם(. 

הצעת החוק לא תעודד האיגוד  אמר כי לעמדת, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, ד"ר נדב דוידוביץ .26

ד"ר חגי לוין הוסיף כי הפתרון הוא גם התחסנות, נוכח חוסר האמון שייווצר מעצם העברת המידע )שם(. 

הוא הדגיש . כמו כן, ולא בהעברת מידע לגורמים נוספים בהעמדת המשאבים המתאימים לקופות החולים

כי לרשויות המקומיות יש תפקיד חשוב בעידוד התחסנות באופן כללי, בהתאם למידע אגרגטיבי שייתן 
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ר מידע אין מקום להעבילגישתו , אך המקומית אזורים שונים ברשותלשיעור ההתחסנות בביחס  התמונ

 (. 38)שם, בעמ'  יםפרטני ביחס לתושב

אביב אמרה כי גם לעמדתה הפתרון הוא לתת לרשויות המקומיות -פרופ' נורית גוטמן, מאוניברסיטת תל

"תנו לרשויות המקומיות לעשות את ההסברה, את הקמפיינים, : כלים לעודד התחסנות ברמה כללית

 (.39)שם, בעמ'  שמות ספציפיים..." בצורה הכי טובה עם ידע מקצועי. אל תתנו להם

מה יעשו הרשויות עם המידע, לה לא ברור עדיין אמרה כי התייחסה לדברים האמורים וחה"כ אלהרר  .27

הוא השתכנע שיש אמר כי חה"כ סופר מנגד, (. 34ולא הוצג בפניה מתווה ממשלתי בסוגיה )שם, בעמ' 

יזור סמכויות לרשויות המקומיות מביא "הבנו שבהצדקה להעביר את המידע לרשויות המקומיות. 

אפקטיביות גבוהה יותר. ראינו את זה בסוגיית הלימודים וראינו את זה בסוגיות אחרות. זה בגדול 

בהעברה אוטומטית מדובר הביע תמיכה בהצעה והדגיש שאין חה"כ אופיר כץ גם (. 36)שם, בעמ'  הרציונל"

 )שם(. תכנית שמציגה הרשות" ]ב[תלות ]ב["הקבלה של המידע הוא  , וכישל המידע

עוה"ד נטלי מופסיק, מהלשכה המשפטית במשרד הרווחה, ביקשה כי בנוסף לרשויות המקומיות ולמשרד  .28

"משרד הרווחה מפעיל אלפי החינוך, יימסר מידע גם לרופאה הראשית במשרד הרווחה. היא אמרה כי 

ם שעוד לא יכולים להתחסן, לאנשים עם מוגבלויות מסגרות ובכלל זה בעיקר מסגרות לילדים בסיכון, ילדי

ולאזרחים ותיקים, שאלה קבוצות סיכון... אנחנו מבקשים שיתאפשר גם לרופאה הראשית של משרד 

הרווחה לפנות למנכ"ל משרד הבריאות כדי לקבל את המידע על התחסנות הצוותים המועסקים. אנחנו 

(. עוה"ד אגמון אמרה כי משרד הבריאות 40-39שם, בעמ' ) נבנה מנגנון מסודר, כמובן בכפוף להוראות"

)שם,  אינו מתנגד לכך, וחברי הכנסת החליטו להוסיף גם את האפשרות של העברת המידע למשרד הרווחה

 . (53בעמ' 

החוקתיות ועמד על עוה"ד עמית עמיר, ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, התייחס לטענות  .29

 (:40שם, בעמ' את מידתיות ההסדר )ות העיקריות המבטיחההוראות 

אני רק רוצה להתייחס בקצרה להערות הכלליות שנאמרו בדבר מידתיות החוק. "
אכן, יש פה פגיעה בפרטיות, פגיעה לא מבוטלת, לצד זאת יש תכלית ראויה ביותר 

 וחשובה, שעליה עמדה הוועדה.

חשוב להבהיר שננקטו צעדים במסגרת הצעת החוק לקבוע שורה של סעיפים 
שמגבילים את האופן שבו אפשר להשתמש במידע. המידע משמש רק לתכלית 
של עידוד התחסנות. יש איסור מפורש להתנות מתן שירות, לכרוך בהפעלת 
סמכויות ולפגוע בזכויות תוך כדי שימוש במידע. כל פעולה שעוסקת בדברים 
האלה אולי תוסדר בחקיקה אחרת, אבל לפי החקיקה הזאת אסור לעשות שימוש 

 כזה במידע, המידע הזה משמש אך ורק לעידוד.

כל הצעדים האלה, כולל חובת מחיקה, חובת שמירת סודיות, הגבלת התכלית 
שלשמה ישמש המידע, קביעת מורשי גישה והחתמה שלהם על התחייבויות 

נועדו לצמצם את הפגיעה בפרטיות. כאמור יש פגיעה, כל אלה  –לשמירת סודיות 
ואנחנו חושבים שהפגיעה מידתית לאור התכלית החשובה ולאור התשתית 
העובדתית שמציג משרד הבריאות, לרבות ניסיון עבר בעבודה עם הרשויות 
המקומיות, שלפיו כן היה יתרון בהפעלה של הרשויות המקומיות כדי לפנות 

זה נתון עובדתי,  –י ולשכנע אותם במקרה ההוא להיבדק לאנשים באופן ספציפ
ולאור הנתונים שמציג משרד הבריאות בדבר המאמצים שכן  –והוא חשוב לדעתי 

 "נעשו לפניות, כולל פניות אישיות, בידי קופות החולים כבר היום.
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יכולות עוה"ד מירה סולומון, ממרכז השלטון המקומי, אמרה כי היא סבורה שהרשויות המקומיות  .30

כפי הסדר המוצע והוא אינו חסר תקדים לקביעת היש הצדקה  על כן לעמדתהלתרום לעידוד ההתחסנות ו

 (:41-40שכן כבר כיום הרשויות המקומיות לוקחת חלק בקטיעת שרשראות הדבקה )שם, בעמ' שנטען, 

הופתענו מהדבר הזה, מכיוון שמספר חודשים, כמעט שנה, יושבים מתשאלים  "...
ות המקומיות ומתשאלים אנשים על המקומות שבהם הם היו, מה הם עשו, ברשוי

איפה הם הרגישו חולים ותסמינים, כדי לנתק שרשראות הדבקה ולקבוע לאנשים 
שהם צריכים ללכת לבידוד. המידע הרפואי שעולה שם לא שונה ממידע רפואי 
 ביחס למחוסנים ולמחלימים או לכאלה שלא התחסנו ולא החלימו. באמת

 ..הופתענו מהאמירה על תקדים.

בעניין היכולת של הרשויות המקומיות לסייע. גם כאן הופתענו מהאמירות של 
מיליון בני החיסון, האנשים  1.5-כל הדוברים בוועדה עד כה. כאילו מבין כ

כאילו כולם, המניעים שלהם  –שיכולים להתחסן היום, ועדיין לא התחסנו בכלל 
למשל חשש ללכת למרכזי חיסון ואולי להידבק שם,  הם מניעים רפואיים ולא

חוסר יכולת להגיע, כי בתחבורה הציבורית זה מלחיץ להגיע ואין דרך אחרת, וכל 
מיני נושאים אחרים שגורמים לאנשים לא להגיע לחיסון ולאו דווקא איזו תפיסה 

 רפואית שצריכה להתברר בין הרופא לבין האדם החושש.

נו יוזמים כבר עכשיו, לא פעם ולא פעמיים ברשויות אנחנו יודעים, כי אנח
אנחנו יודעים שיש אנשים שמשוועים לסיוע שבדיוק אנחנו היינו  –המקומיות 

 .."מעוניינים להעמיד.

הקריאה עוה"ד מימון את סעיפי הצעת החוק השונים ועמדה על מהותם ועל בחלק האחרון של הישיבה,  .31

עמדה על החשיבות בהוספת סעיף המטיל על מנכ"ל משרד היא גם במסגרת זו . השינויים המוצעים בהם

 (:48)שם, בעמ' בנוגע למידע הבריאות את החובה לקבוע הנחיות בנושא אשר יתוו את פעולות הרשויות 

זה סעיף שנוסף במהלך הדיונים המקדימים שעשינו עם הייעוץ המשפטי. אנחנו "
בע מראש. ההנחיות האלה מבקשים פה שכן יהיו הנחיות שמשרד הבריאות יק

אמורות לכלול גם את הפרוצדורה איך מבקשים את המידע, מה מועבר, איך 
שומרים אותו. היה חשוב לנו שגם יהיה כתוב מה יהיה מותר לעשות עם אותו 
המידע, איזה סוגים של פעולות מותר לעשות, כמובן במגבלה של מה שמותר 

ו, ומבקש: תסירו את המידע לגביי לאותו גוף. גם היה חשוב שאדם שפונים אלי
ותפסיקו לפנות אליי, גם ייקבעו לעניין זה הוראות, כדי שאפשר יהיה לחדול 
לבצע את הפעולות מולו. גם ייקבעו הגבלות לגבי כמה אנשים יכולים להיחשף 
למידע ואם יש תפקידים מסוימים שניתן יהיה להסמיך אותם לעיין במידע הזה. 

שמבחינתנו אמור לתת את המסגרת היותר מהודקת איך זה סעיף חדש שנוסף, 
 "יפעלו עם המידע הזה.

חברי הכנסת קיבלו את מרבית הצעות התיקון, אשר ברובן מהוות אמצעי למיתון הפגיעה בפרטיות  .32

ידוד, עפעולות . כך למשל הוספה חובה לאפשר מחיקת מידע או מניעת ביצוע המידע והבטחת השמירה על

 :(4)שם, בעמ'  לגביו מידע. כפי שהבהירה עוה"ד מימון לבקשת אדם שהועבר

הוספנו הוראה שמאפשרת לאדם להגיד: תקשיבו, מסיבותיי שלי אני לא מתחסן, "
תסירו את השם שלי מהרשימות שלכם, אל תפנו אליי יותר. ובמצב כזה מנכ"ל 

 "משרד הבריאות יקבע הוראות איך מסירים את המידע לגביו.

הבהרה בדבר עבירת המשמעת אליה יהיה חשוף העובד המוסמך במקרה של שימוש במידע כמו כן, הוספה 

, כי שלא למטרות החוק, וזאת כדי להדק את אבטחת המידע. באשר להיבט הפלילי, אמרה עוה"ד מימון

)שם, בעמ'  , ועל כן לא נדרש לקבוע איסור פלילי מיוחדהסנקציה הפלילית קיימת בהתאם לדין הכללי

50:) 
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עיר שבחנו הוספה של עבירה פלילית ספציפית לגבי מי שפועל לפי הסעיף הזה, א"
ונאמר לנו ממשרד המשפטים שאין צורך, כבר יש את העבירות הכלליות שיכולות 
להיות רלוונטיות, גם לפי חוק הגנת הפרטיות, גם איסורים שחלים על עובדי 

  "ר קיימות.ציבור שכמובן חלים גם פה, ולכן הסנקציות הפליליות כב

חברי כנסת  5, ברוב של בתום הדיון חברי הכנסת אישרו את הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית .33

 .תומכים, ללא מתנגדים או נמנעים

 .6, צורף לעתירה כנספח 23.2.2021העתק פרוטוקול הדיון בוועדת העבודה מיום 

(, לאחר שוועדת הכנסת החליטה לקצר 23.2.2021הצעת החוק נדונה במליאת הכנסת בהמשך אותו היום ) .34

 לתקנון הכנסת(.  88את תקופת ההנחה גם בנוגע לקריאה השנייה והשלישית )בהתאם לסעיף 

בתום הדיון במליאה, ולאחר שיו"ר הוועדה הציג בפני חברי הכנסת את עיקרי הצעת החוק והשינויים 

כנוסח ליהם החליטה הוועדה במהלך הליך החקיקה, הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה והשלישית, ע

 מתנגדים, וללא נמנעים.  13חברי כנסת תומכים,  30ברוב של הוועדה, 

לאחר אישור הצעת החוק בוועדת העבודה ש, בשלב 23.2.2021להשלמת התמונה העובדתית יוער, כי ביום  .35

לכנסת, וטענו בפנייתם כי  תאת הכנסת, פנו באי כוח העותרת ליועצת המשפטיאך קודם לאישורו במלי

נפלו פגמים בהליך החקיקה וכן שההסדר לוקה בפגמים חוקתיים. פניה זו נענתה בתגובה מפורטת מיום 

ידי היועצת המשפטית לוועדת העבודה, עוה"ד נעה בן שבת. במכתבה הוסבר מדוע לא נפל -, על24.2.2021

 קיקה פגם, כל שכן פגם היורד לשורשו, ומדוע הצעת החוק צולחת את המבחנים החוקתיים. בהליך הח

, 24.2.2021יום טעם הייעוץ המשפטי לוועדה, מוהמענה שניתן לה מ 23.2.2021העתק פניית העותרת מיום 

 . 11-10צורפו לעתירה וסומנו נספחים 

 ההסדרעיקרי  -הוראת השעה 

  :ט לפקודת בריאות העם20שנקבע בסעיף  להלן נעמוד על עיקרי ההסדר .36

 זמניות ההסדר

הוועדה החליטה . (2021)קרי, עד לסוף חודש מאי  הוראת שעה לשלושה חודשיםנקבע כהתיקון לפקודה  .37

להתנות את תוקפה של הוראת השעה בקיומה של הכרזה בתוקף של מצב חירום בשל נגיף הקורונה, 

יפקע אם בתוך תקופת הוראת השעה לתיקון נקבע כי  1בסעיף לחוק הסמכויות. לפיכך,  2בהתאם לסעיף 

בכך למעשה ניסתה הוועדה תוקפה של ההכרזה על מצב החירום, יפקע גם תוקפה של הוראת השעה. 

צמצם ככל האפשר את תקופת תוקפו של התיקון ולכרוך בין העברת המידע לבין קיומו של מצב חירום ל

 המצדיק את העברת המידע. 

  הגורם המוסר את המידע

ט)א((; לצד זאת נקבעה גם חובה של מוסד רפואי או גוף ציבורי להעביר 20)סעיף  מנכ"ל משרד הבריאות .38

רד הבריאות, לבקשתו )לשם עידוד הציבור להתחסן וכן לשם מתן את המידע לגבי המתחסנים למנכ"ל מש

 ט)י((. 20תעודת התחסנות( )סעיף 
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 הגורם המקבל את המידע 

עובד אותה רשות מקומית שמונה לכך בידי ראש הרשות  -ביחס למידע של אדם המתגורר ברשות מסוימת  .39

מנכ"ל משרד החינוך.  –ות חינוך . ביחס למי שמועסק במוסד המקיים פעיל((1ט)ב()20)סעיף  המקומית

שהפנתה להגדרה הרחבה שבחוק  הוועדה החליטה לצמצם את ההגדרה שהייתה בעניין זה בהצעת החוק

בקשת מנכ"ל משרד החינוך להעברת מידע יכולה להיעשות רק לגבי מי שמועסק , וקבעה כי הסמכויות

במוסדות חינוך שנמצאים באחריות ובפיקוח משרד החינוך, ולא לגבי כל מוסדות החינוך שהופיעו בהצעת 

וממילא הרלוונטיות שלהם פחותה החוק הממשלתית ואשר חלקם אינם מצויים באחריות משרד החינוך 

  .((2ט)ב()20)סעיף לתכלית ההסדר 

ביחס למי שמועסק במסגרת רווחה )בהתאם להגדרה של מסגרות אלה בחוק כי  בחוקעוד נקבע 

לפנות ולבקש מסירת  רופא ראשי מנהל מערכת שירותי הבריאות של משרד הרווחהיוכל  – הסמכויות(

קה, לבקשת משרד . כאמור, תוספת זו הוכנסה במהלך הליך החקיהמידע לגבי מי שמועסק במסגרות אלה

לצמצם את ו, ו במסגרות רווחהיד-לפעול לעידוד ההתחסנות של המועסקים עללו הרווחה, כדי לאפשר גם 

 ((.3ט)ב()20במסגרות אלה )סעיף  המטופלותהפגיעה בקבוצות הסיכון 

  הגורם המשתמש במידע

הגורם המקבל את המידע רשאי להסמיך בעל תפקיד )אחד או יותר( בגוף מטעמו, אשר יהיה רשאי לעיין  .40

הגבלות על מי יכול ט)ד((. 20במידע ולעשות בו שימוש לשם ביצוע פעולות לעידוד הציבור להתחסן )סעיף 

בהנחיות מנכ"ל  להיחשב "עובד מוסמך" ומספר האנשים שיכולים להיחשב ככאלה ביחס לכל גוף, ייקבעו

  משרד הבריאות.

והפגיעה בפרטיות היכולה על מנת להבטיח שלא יהיה ממשק בין עובד של רשות לבין אדם המוכר לו, 

, נקבע כי מקבל המידע לא יבצע פעולות עידוד התחסנות ביחס לאדם שהוא מכיר או להיגרם בשל כך

לא תיעשה פנייה קבעה הוועדה כי על קטינים, ט)ח((. כמו כן, כדי להגן 20סבור שהוא צפוי להכיר )סעיף 

 ט)ז((. 20( כדי לעודד אותו להתחסן, אלא לאפוטרופוס שלו )סעיף 18-16ל ילקטין )קרי, ילדים בג

במהלך הליך החקיקה הוסף איסור על העברת מידע לחבר מועצה ברשות מקומית. חברי הוועדה חששו 

בלחץ פסול על אנשים להתחסן, וכי נכון לאפשר את  שהעברת המידע לחבר מועצה עלולה להביא לשימוש

  .שיעשו בו שימוש זהיר ומושכל לתכלית שלשמה המידע מועבר השימוש במידע רק לגורמי מקצוע

 היקף המידע 

למי שרשאי להתחסן ולא ביחס הוא רק שמנכ"ל משרד הבריאות רשאי למסור לרשויות האמורות המידע  .41

לא הוועדה קבעה כי במנה ראשונה בלבד )וחלף המועד לקבלת המנה השנייה(. או שהתחסן  ,התחסן בכלל

ט)א((. המידע 20)סעיף  לצורך עידוד התחסנות שאינו נדרשמידע זהו  שכן ניתן למסור מידע על מתחסנים

ראו המען ומספר הטלפון של אותו אדם )וכן , זהות(תעודת )שם ומספר  שניתן למסור הוא מידע מזהה

 דע לעידוד התחסנות"(.הגדרת "מי
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  התנאים למסירת המידע

 שלושה תנאים מרכזיים לשם מסירת המידע:נקבעו  .42

 בהתאם לבקשה קונקרטית שתוגש רק ידי מנכ"ל משרד הבריאות -המידע על מי שלא התחסן מועבר על

הפעולות הפירוט של . על הבקשה לכלול את , ולא באופן אוטומטיידי כל אחת מהרשויות האמורות-על ול

רשות שאינה מתכננת לפעול , בהתאם לכך ;ט)ג((20המתוכננות לעידוד ההתחסנות מפני קורונה )סעיף 

 . )גם תנאי מהותי זה הוסף בהליך החקיקה( התחסנות לא תקבל כלל את המידעבאופן קונקרטי לעידוד 

  סעיף  ההתחסנותמנכ"ל משרד הבריאות שוכנע כי המידע נדרש לאותה רשות כדי לסייע בעידוד(

 .((1ט)ג()20

  מנכ"ל משרד הבריאות סבר שלעניין ביצוע הפעולות לעידוד ההתחסנות, יש לאותה רשות יתרון על משרד

  .((2ט)ג()20)סעיף  הבריאות והגורמים האחרים העוסקים במתן חיסון )למשל, קופות החולים(

 הגבלת השימוש במידע

הוראת השעה כלומר, . הציבור להתחסן מפני נגיף הקורונה""לשם עידוד התכלית של מסירת המידע היא  .43

לעודד אנשים שנועדו נועדה אך ורק כדי לאפשר לרשויות לערוך פעולות עידוד התחסנות ממוקדות 

להתחסן. לפיכך, נקבע במפורש כי לא ניתן לכרוך בין התחסנות לבין מניעת שירותים לאותו אדם או 

, בזכויותיו של בעקיפיןסמך המידע פעולה הפוגעת, במישרין או  בוצע עלתהפעלת סמכות כלפיו, ולא 

  ט)ו((.20ם כתושב או כעובד )סעיף האד

לה את הפעולות שהרשויות רשאיות לעשות עם המידע לשם עידוד יכמו כן, הוראת השעה גם מגב

 ((. 4)ה()20הגוף המקבל את המידע )סעיף לפי דין של ההתחסנות, רק לפעולות המצויות בסמכות 

  הנחיות מנכ"ל משרד הבריאות

הוראת השעה מחייבת את מנכ"ל משרד הבריאות לקבוע הנחיות, בין היתר, לעניין אופן הגשת בקשה  .44

להעברת מידע, דרכי העברת מידע, אופן השימוש בפרטי המידע ושמירתו, החזקת המידע ומחיקתו, סוג 

, הגבלות , בכפוף לפעולות שהגוף מוסמך לבצע לפי כל דיןלעשות לשם עידוד ההתחסנותהפעולות שניתן 

ט)ה((. עוד נקבע, כי 20)סעיף  ומספרם תפקידים אשר יוכלו לעיין במידע ולעשות בו שימושבעלי העל 

כי שמו מידע והימנעות מהמשך פעולות עידוד לגבי אדם שביקש המחיקת ההנחיות ייכללו גם את אופן 

  .((5ט)ה()20)סעיף  מחק מהרשימותיי

 אבטחת המידע

כוללת מספר הוראות אשר בחלקן הוספו במהלך הליך החקיקה, אשר קובעות הסדרים הוראת השעה  .45

 שונים אשר נועדו להבטיח את השמירה על סודיות המידע. 

 ( כאמור, במהלך הליכי ((; 2ט)ד()20השימוש במידע מותנה בחתימה על טופס התחייבות לסודיות )סעיף

"שימוש במידע שלא לפי הוראות סעיף זה עלול החקיקה הוספה החובה לכלול בטופס גם הבהרה כי 

 , וזאת כדי לחזק את ההרתעה ומניעת השימוש לרעה במידע. להוות עבירה פלילית ועבירת משמעת"

  ט)ה((20הנחיות מנכ"ל משרד הבריאות יתייחסו לסוגיית אבטחת המידע )סעיף. 
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  מקבל המידע ישמור את המידע שהועבר אליו באופן מאובטח, וימחק את המידע שהועבר אליו לא יאוחר

 ט)ט(. 20יום מיום קבלתו )סעיף  60-מ

  היעשנקבע במפורש כי אדם שהגיע אליו מידע לפי סעיף זה ישמור אתו בסוד, ולא יגלה אותו לאחר ולא 

 בו שימוש פרט לתכלית האמורה בסעיף זה. 

 

 הטיעון המשפטי

 לא נפל בהליך חקיקת הוראת השעה פגם היורד לשורשו

. לעמדתן, לא היה "בהול ולא חוקי"תחילה נבקש להתייחס לטענות העותרות על כך שהליך החקיקה היה  .46

הליך החקיקה שהתקיים היה הליך לא מכובד, אשר לא וכן נטען שמקום לקיים הליכי חקיקה חפוזים, 

"לא איפשר לחברי הכנסת להשתתף  חלק, למשל קופות החולים, וכןבו לקחת  איפשר לגורמים שונים

 לעתירה(.  63)פס'  בהליך חקיקה כראוי או להבין לעומק את ההשלכות"

כידוע, בהתאם להלכה הפסוקה, כשמדובר בטענות הנוגעות להליך החקיקה, הרי שהתערבותו של בית  .47

 4885/03פגם היורד לשורש הליכי החקיקה )בג"ץ  המשפט הנכבד מוגבלת למצבים שבהם הוכח כי נפל

 ((. 2004) 42-41, 14( 2, פ"ד נט)ארגון מגדלי העופות בישראל נ' ממשלת ישראל

בית המשפט הדגיש כי התערבות מסוג זה מוגבלת רק לאותם פגמים בהליך החקיקה המגיעים לכדי 

היסוד של הליך החקיקה במשטרנו "פגמים קשים ונדירים שיש בהם פגיעה קשה וניכרת בעקרונות 

עקרון (. העקרונות עליהם עמד בית המשפט הנכבד בהקשר זה הם 42)שם, בעמ'  הפרלמנטרי והחוקתי"

 (. 51-43)שם, בעמ'  ועקרון השוויון בהליך החקיקה עקרון הכרעת הרוב, עקרון הפומביות, ההשתתפות

כי עקרון ההשתתפות בהליך החקיקה מחייב : "אמור מעתה נקבע כך תוכנו של עקרון ההשתתפותבאשר ל

)שם,  הכנסת אפשרות מעשית לגבש את עמדתם בקשר להצעת החוק..."-הליך חקיקה שבו תינתן לחברי

 (.50בעמ' 

( )אשר בקשה לדיון נוסף בעניינו תלויה ועומדת( 6.8.2017) קוונטינסקי נ' כנסת ישראל 10042/16בבג"ץ 

חברי הכנסת לקיים דיון פרלמנטרי  עמד כב' השופט סולברג על כך שעקרון ההשתתפות משמעו זכותם של

ואילך לפסק דינו(. הובהר כי  60במסגרתו יוכלו חברי הכנסת להשמיע עמדתם לאחר גיבושה )ראו פס' 

על הכנסת לקיים דיון בדומה ל'הליך הנאות' שרשויות מנהליות  "...שומה להדגיש: אין מוטלת חובה

שקיימו חברי הכנסת; אנו מגינים על זכותם  איכות הדיון "איננו בוחנים את(, וכי 68)בפס'  מחוייבות בו"

לפסק דינו, והשוו  40; ראו גם, בהרחבה, בפס' 106פס' ב) של חברי הכנסת להשתתף בדיון, הא ותו לא"

 כב' השופט מזוז, בדעת מיעוט, באותו עניין(.  לפסק דינו של

, פגם היורד לשורשושל התיקון לפקודה חקיקה לא נפל בהליך היישום פסקי הדין האמורים מצביע כי  .48

 . הקים עילה להפעלת ביקורת שיפוטית על החוקאשר יכול ל
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לוחות הזמנים של החקיקה אינם מצביעים, כשלעצמם, על אי התממשות עקרון ההשתתפות,  ,ראשית .49

שדה  429/20דברי כב' השופט עמית בבג"ץ ויש לבחון את כלל הנסיבות הרלוונטיות הנוגעות בדבר )ראו 

 (. (4.2.2020)פורסם בנבו,  לפסק דינו 13פס' , בנ' כנסת ישראל

לרוב דות עם נגיף הקורונה, אשר צרכיה מתפתחים תוך כדי תנועה, החקיקה בעניינים הנוגעים להתמוד

. כפי שציינה עוה"ד , גם בתקופת הבחירות, וחברי הכנסת ערוכים לכךבלוחות זמנים קצריםמתאפיינת 

הממשלה ביקשה שהצעת החוק תידון בדחיפות, נוכח אגמון ממשרד הבריאות במהלך הליך החקיקה, 

. זאת, בפרט נוכח בידי הרשויות כלים יעילים לטיפול מהיר לעידוד התחסנותלתת שזוהה הצורך המידי 

. יתרה מכך, )אשר תלויה גם במימד הזמן( צורך בהבטחת האפקטיביות שלווהבעיצומו שמבצע החיסונים 

, אלא נדרש התיקון לפקודהבניגוד לרושם העולה מהעתירה, העברת המידע אינה מתבצעת מיד עם פרסום 

לפיכך, העמדת כינו תכניות פעולה בנושא, יעבירו בקשה למנכ"ל ויפעלו בהתאם להנחיות שלו. שהרשויות י

ביקשה לקדם במהירות ועל כן הממשלה כלים ישימים בפני הרשויות היא תהליך שנדרש זמן להיערכותו, 

 . את התהליך, והכנסת נענתה לבקשה זו "להתניע"כדי  בנושאהאפשרית את החקיקה 

נציגי סיעות המורכבת משצוין לעיל, הדיון בוועדת העבודה אושר בוועדת ההסכמות, כמו כן, כפי 

הקואליציה והאופוזיציה הפועלת בתקופת הבחירות. אישור ועדת ההסכמות )המתקבל פה אחד( מעיד 

)בדומה להצעות על הקונצנזוס שהיה בין הסיעות על כך שיש הצדקה לדון בהצעת החוק בפגרת הבחירות 

)עם סברו שיש צורך לדון בה בדחיפות  ןמלמד שהוכן ות שנוגעות להתמודדות עם נגיף הקורונה( חוק נוספ

בהכרח על  המעיד הזאת יודגש, כי הסכמת ועדת ההסכמות לדיון בוועדה בהצעת חוק מסוימת, אינ

(. כך גם עולה מהחלטות ועדת הכנסת לקצר את תקופת ההנחה של הצעת גופההסכמה לגבי הצעת החוק 

 .והשלישית החוק, לפני הקריאה הראשונה ולפני הקריאה השנייה

סעיפי הצעת החוק ואף לובנו ונדונו במסגרת הדיון בוועדת העבודה על אף הליך החקיקה המזורז, , שנית .50

צוות הייעוץ המשפטי של ערות הכולל הצעות לתיקונים וההצעת חוק נוסח  חברי הוועדה הונח בפני

עמדו על מהותה רבים השתתפו בדיון בוועדה, ברי כנסת על כך שחלוועדה. פרוטוקול הדיון בוועדה מצביע 

, שאלו את נציגי הממשלה שאלות רבות על ההסדר ועל ההצדקה לחקיקתו, כמו ועל עיקריהההצעה של 

חברי הכנסת החליטו שצוין לעיל,  כפי. גם על כלים נוספים שעומדים לרשות הממשלה לעידוד התחסנות

בעקבות הערות שונות שהועלו בדיון וכן הערות של הייעוץ המשפטי על עריכת שינויים בהצעת החוק 

 לוועדה. 

 ברכה לוי נ' היועץ המשפטי לממשלה 145/21בג"ץ וראו לעניין זה דברי כב' השופט סולברג אך לאחרונה ב

  ק דינו:לפס 18, פס' (17.02.2021)פורסם בנבו, 

לא ניתן לטעון כי עקרון ההשתתפות נפגע בענייננו. אדגיש, העקרון האמור אינו "
מתיימר לחייב את חברי הכנסת להשתתף בדיון השתתפות ערה. מטרתו היא 
לבחון אם ניתנה אפשרות כזו; לא אם נעשה בה שימוש בפועל. זכות זו שמורה 

 "לחברי הכנסת, ברצותם ירחיבו וברצותם יקצרו.

לקחת חלק בהליך החקיקה, לא  חברי הכנסת, הגם שעקרון ההשתתפות בוחן את האפשרות של שלישית .51

ציבוריים שונים. כך, גורמים בהליך החקיקה לקחו חלק גם מכך שעל אף לוחות הזמנים, ניתן להתעלם 

ריאות, לצד חברי הכנסת וצוות הייעוץ המשפטי לוועדה, השתתפו בדיון גורמי ממשלה שונים ממשרדי הב

, המכון הישראלי 1הרווחה, המשפטים והרשות להגנת הפרטיות, וכן נציגי ארגונים שונים ובהם העותרת 
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לדמוקרטיה, איגוד רופאי בריאות הציבור, מכון זולת, מרכז השלטון המקומי ועוד. גורמים אלה הביעו 

עירו הערות ביחס להוראות עמדות שונות ביחס להצעת החוק, חלקם אף הגישו ניירות עמדה בנושא, וכן ה

יצוין, כי נציגי קופות החולים הוזמנו לדיון, וחלקם אף השתתפו בדיון באמצעות הזום, אך לא שבהסדר. 

 ביקשו רשות דיבור. 

אשר על כן, על אף הליך החקיקה המואץ אין בפנינו מקרה המתקרב לרף אשר הוזכר בפסיקה ביחס  .52

 להתערבות בתקינות הליכי החקיקה. 

 צולחת את המבחנים החוקתייםהוראת השעה 

התיקון לפקודה מסמיך את מנכ"ל משרד הבריאות להעביר מידע אישי ורפואי לגבי אזרחים, ועל כן אין  .53

משאין מחלוקת ועליו לעמוד בתנאי פסקת ההגבלה.  שהתיקון מגלם פגיעה בזכות לפרטיותחולק על כך 

 היא ראויה, נעבור לבחינת מבחני המידתיות.  –עידוד התחסנות  –כי התכלית שבבסיס ההסדר 

 קשר רציונלי בין התכלית להסדר שנקבע

התאמה בין האמצעי החקיקתי הפוגע בזכות החוקתית לבין התכלית דורש "הקשר הרציונאלי מבחן  .54

שנועד החוק להגשים. על האמצעי החקיקתי להיות ענייני ולהוביל באופן רציונאלי להגשמת מטרת 

 ((. מנחם)להלן: עניין  (2002) 279, 235( 1, פ"ד נז)מנחם נ' שר התחבורה 4769/95"ץ בג" )החקיקה

 לעמדת הכנסת מבחן זה מתקיים בשני אופנים עיקריים:

יכולת יש שבהן לרשות המקומית ביסוד הוראת השעה עומדת התפיסה לפיה יש נסיבות , ראשית .55

 לים או למשרד הבריאות. הדבר נובעאפקטיבית יותר לעודד תושב להתחסן, מאשר לקופות החו

של הרשויות המקומיות ומההיכרות הקרובה שלהן עם התושבים ועם צרכיהם. כפי שהתחדד מהמשאבים 

, ופעולות העידוד הסיבות בשלן אנשים בוחרים מיוזמתם שלא להתחסן הן מגוונותבמהלך הליך החקיקה, 

לים, אף שהייתה בהן תועלת רבה, אינן ידי משרד הבריאות וקופות החו-האינטנסיביות שנעשו על

  .מספיקות

של אוכלוסייה אשר נדרש לכוון אליו  יש פלחלפיה גורמי המקצוע בממשלה חברי הכנסת קיבלו את עמדת 

( ובין אם סיוע בהנגשת למתחם חיסוניםבין אם סיוע פיזי )למשל, הסעה  –פעולות עידוד וסיוע נקודתיות 

הגורמים המוסמכים . ם מאותו אדם להתחסן תוך ניסיון ליתן להם מענההחסמים המונעי תמידע או בהבנ

הם בעלי ניסיון בפעולות ממוקדות אישיות, הנעשות ברמה מקומית על סמך היכרות  רשות המקומיתב

כפי שצוין במהלך הליך החקיקה, ניסיון העבר מצביע על כך שהיו מקרים בהם הרשות עם "השטח". 

תפיסה זו עומדת גם ביחס לעובדי מוסדות החינוך והרווחה.  .לעודד אנשים להיבדק ההמקומית הצליח

לעבוד מולם באופן נקודתי,  , יכולתמקומות העבודה שבהם הם מועסקיםיש לכי היא גם לגביהם ההנחה 

 תוצאות אפקטיביות יותר מאשר פעולות עידוד כלליות המתבצעות ברמה הארצית.בדרך זו להשיג ו

המחוקק לא יצא מנקודת הנחה כי בכל מקרה יתקיים בהכרח קשר רציונלי בין ב להדגיש, כי חשו, שנית .56

. משכך, נקבע כבר המקומיות או למשרדי החינוך והרווחההעברת המידע לרשויות עידוד ההתחסנות לבין 

 ברמת החקיקה, כי תנאי להעברת המידע הוא שמנכ"ל משרד הבריאות השתכנע כי המידע אכן נדרש כדי

, מנכ"ל משרד הבריאות יבחן את התקיימות התנאים הוראת השעהעל פי לסייע בעידוד הציבור להתחסן. 
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תפרט הרשות את הפעולות הספציפיות בהן היא מתכננת לנקוט  ההאמורים על בסיס בקשה שתוגש לו וב

 , לפי העניין. התושבים או העובדיםעל מנת לעודד התחסנות בקרב 

מנכ"ל משרד הבריאות נדרש לקבוע הנחיות לעניין סוג הפעולות שניתן לבצע לעידוד ההתחסנות על בסיס 

דורשות המידע האישי, וגם בכך יש כדי להבטיח שיימסר מידע רק במקרים שבהם פעולות העידוד אכן 

 מסירת המידע האישי.את 

המידתיות של שמירת הקשר הרציונלי במילים אחרות, המחוקק עיגן בתוך ההסדר החוקי עצמו את תנאי 

 העברת המידע.  -לבין האמצעי  ,עידוד ההתחסנות -בין התכלית 

 אמצעי שפגיעתו פחותה

פי ההלכה הפסוקה, אין משמעותו של מבחן "האמצעי שפגיעתו פחותה" כי על המחוקק לבחור -כידוע, על .57

כי האמצעי משמעותו של המבחן הוא "תמיד את אותו אמצעי שפגיעתו בפרט פחותה במושגים מוחלטים. 

שנבחר צריך להיות כזה שפגיעתו בזכות האדם היא מתונה, אך לאו דווקא הפחותה ביותר האפשרית 

לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל  –"ב לה 6304/09" )בג"ץ במסגרת קשת האפשרויות הקיימות

  .((2.9.2010טת פרוקצ'יה )פורסם בנבו, לפסק דינה של כב' השופ 115, פס' נ' היועץ המשפטי לממשלה

לרשות המחוקק עומד "מרחב תמרון חקיקתי" המאפשר לו לבחור בין אמצעים עוד הובהר בפסיקה, כי 

רק "חקיקתיים שונים המגשימים את התכלית החקיקתית. בית המשפט הנכבד מתערב בבחירת האמצעי 

" )עניין בלתי מידתי באופן ברורמיתחם והוא כאשר האמצעי הנבחר חורג באופן משמעותי מגדריו של ה

 (.280, בעמ' מנחם

מבין  כי להראות באמצעי הפוגעני במידה הפחותה ביותר, ודי בחירה בהכרח אינו מחייב זה מבחן" כידוע

 לומר בה, ניתן הפגיעה ועוצמת הנפגעת אמצעי שבהתחשב בזכות אותו הרלוונטיים, נבחר האמצעים

 24, פס' (23.2.2012)פורסם בנבו,  ניר נ' יו"ר הכנסת 1213/10בג"ץ ) "פחותה בזכות פגיעה מאפשר שהוא

 לפסק דינה של כב' הנשיאה ביניש(.

במקרה זה, ההסדר שנקבע בהוראת השעה, לצד התיקונים שנערכו בו במהלך הליך החקיקה, ממתנים  .58

 את מידת הפגיעה בזכות לפרטיות, במספר אופנים:

  בגדר כלי משלים בלבד. כפי שהובהר הן בדברי ההסבר והן בהליך החקיקה, נעשוהתיקון לפקודה הוא 

פירות. יחד עם  אף נשאוצעדים רבים אשר נועדו לעודד אנשים להתחסן, ומאמצים אלה  ועדיין נעשים

נמצא שיש צורך במתן כלים נוספים למקרים שבהם נדרש לעשות פעולות עידוד עם חלוף הזמן, זאת, 

מנכ"ל משרד הבריאות מסירת המידע מותנית בכך שממוקדות ואישיות. יביות, אפקטהתחסנות 

"כי יש לגוף שמטעמו פועל מקבל המידע יתרון על משרד הבריאות וגורמים אחרים העוסקים השתכנע 

בכך "ייבא" המחוקק לתוך ההסדר גם את מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה,  .במתן חיסון למטופלים"

שה רק כאשר יש לרשויות המקבלות את המידע עדיפות בביצוע פעולות עידוד שכן מסירת המידע תיע

 ההתחסנות הממוקדות. 

  לא התחסן( ואינו כולל מידע רפואי במנה אחת הוא מצומצם )התחסןלרשויות המידע שניתן להעביר ,

 וכו'(.  , היסטוריה רפואיתבעל נופך אישי )מצב רפואי, קבלת טיפול רפואי מסוים
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 יל על מנכ"ל משרד הבריאות חובה לקבוע הנחיות בנושא, אשר מתוות את הגשת הבקשות המחוקק הט

לקבלת מידע ואופן השימוש בו, וזאת כדי להבטיח כי השימוש שייעשה במידע יהיה כדין ורק לתכלית 

הנחיות אלה יקבעו גם את סוגי הפעולות המותרות לפי סמכות  עידוד ההתחסנות. –שלשמה הוא נועד 

להתנות  כי לא ניתןבמפורש מעבר לכך, המחוקק הבהיר כדין שניתן יהיה לנקוט לעידוד ההתחסנות. 

 למנוע שירות או לפגוע בזכויות תוך שימוש במידע זה.  הפעלת סמכויות,

 המידע או משימוש לא ראוי בו. לצד הדין  נקבעו הוראות שונות אשר נועדו לצמצם את החשש מדליפת

ו, העברת המשמעתי והפלילי שלו חשוף עובד של רשות אשר ייעשה שימוש במידע שלא לשם תכלית

. מעבר לכך, על הרשות בחתימה על טופס סודיות םעיון ושימוש במידע מותנינקבע בהוראת השעה כי 

יכללו הנחיות מנכ"ל משרד הבריאות קבע כי נכמו כן, . הוטלה חובה לשמור את המידע באופן מאובטח

וסוג  , וכן הגבלות על מספרדרכי העברת המידע, אופן השימוש בו, שמירתו, החזקתו ומחיקתוגם את 

המידע יועבר באופן מצומצם ככל שיוכלו להיחשף למידע )על מנת להבטיח ש של הגורמים התפקיד

, נוסף על ההגבלה שלא (לגורמים נוספים יודלףלא האפשר לגורמים שיעסקו בעידוד ההתחסנות בלבד ו

ברמת החקיקה, נקבעה חובה סטטוטורית . יפעל אדם על פי המידע לעידוד התחסנות של אדם המוכר לו

יום, וכן איסור על העברת המידע לידי הגורמים הפוליטיים ברשות  60של מחיקת המידע בתוך 

 המקומית )חברי המועצה(. 

  מנכ"ל משרד הבריאות נדרש גם לקבוע הנחיות אשר יאפשרו למחוק מידע או להימנע מהמשך ביצוע

פעולות עידוד, לבקשת אדם אשר הועבר לגביו מידע. הוראה זו נועדה לאפשר לאנשים שלא התחסנו, 

מאותו מאגר מידע של קבוצת הלא כי המידע אודותם ימחק במהלך פעולות לעידוד התחסנות לבקש 

עידוד התחסנות אישי. יש בהוראה זו כדי ליתן נוספות למתחסנים, על מנת שלא יתבצעו מולם פעולות 

מקבל מענה לחשש שהעלו העותרות על כך שאנשים שלא התחסנו יהיו חשופים להצקות והטרדות מצד 

 במטרה לעודד אותם להתחסן.  המידע

 שנועד לאפשר לרשויות "להכות בברזל בעודו חם" לכל היותר ה חודשיםמדובר בהסדר זמני לשלוש ,

משקל בבואנו לבחון את ולסייע במבצע ההתחסנות בעודו בעיצומו. זמניות ההסדר אף היא בעלת 

 16-15, פס' 699( 2נו)פ"ד , רסלר נ' כנסת ישראל 24/01בג"ץ מידתיות ההסדר )ראו למשל לעניין זה: 

בנוסף קביעת ההסדר לשלושה חודשים או עד לתום תקופת . ((2002ופט מצא )השכב'  לפסק דינו של

ההכרזה על מצב חירום בשל מגפת הקורונה מעידה על הקשר ההכרחי בין החוק שחוקק לבין המצב 

המיוחד והחירומי שבשלו נקבע ההסדר. הוועדה עמדה על כך שככל שהמגפה תדעך ומצב החירום 

 ההסדר בדבר העברת המידע לא יעמוד עוד בתוקפו.  –יסתיים 

 תועלת מול הנזק

כי ההסדר הנתקף גם עומד במבחן המידתיות במובן ה"צר". ביסוד מבחן זה עומד הכנסת לבסוף, תטען  .59

הניסיון לאזן בין הפגיעה הנטענת בזכות היסוד לבין התכליות הגלומות בהסדר הנדון. כפי שהבהירה כב' 

, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, חטיבת זכויות האדם נ' שר האוצר 2605/05ץ "בגהנשיאה ביניש ב

 (:2009לפסק דינה ) 50, פס' 545( 2פ''ד סג)

מבחן המשנה השלישי של המידתיות הוא מבחן המידתיות במובן הצר. מבחן זה "
הוא במהותו מבחן ערכי ובמסגרתו יש 
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." 

כפי שצוין לעיל, אין חולק כי הוראת השעה פוגעת בזכות לפרטיות, בכך שהיא מאפשרת להעביר מידע על  .60

עבודתו במשרד החינוך או ההתחסנות של אדם, ללא שניתנה הסכמתו לכך, לרשות המקומית או למקום 

הרווחה. ואולם, לצד האמור, יש לזכור כי הוראת השעה מאפשרת מסירת מידע רפואי ממוקד, אשר אינו 

כולל את המצב הרפואי של אדם ואת נסיבותיו האישיות )מחלות, טיפולים, מידע אישי שמסר לרופא(, 

לכך, מידע ממוקד זה נמסר רק אלא רק מידע "יבש" באשר לשאלה אם התחסן או לא התחסן. מעבר 

לרשויות המנויות בהוראת שעה ולגורמים שהוסמכו בו לעיין ולהשתמש במידע, תוך הטלת חובות שונות 

 מתנים את הפגיעה בזכות לפרטיות.לאבטחת ושמירת המידע. כל אלה מ

. כאמור, הנחת המוצא של בפרטיות כאמור, התועלת שבהסדר היא רבההמוגבלת אל מול הפגיעה 

יש לה צורך במידע האישי לשם ביצוע שהמחוקק היא שמסירת המידע תיעשה רק כאשר הרשות הוכיחה 

פני משרד הבריאות או קופות החולים לביצוע פעולות אלה. -יש לה עדיפות עלשפעולות עידוד התחסנות, ו

מידע על מי שלא התחסן במצבים מסירת החברי הכנסת קיבלו את עמדת גורמי המקצוע בממשלה, כי 

 . תוצאה זו תהיה רבההשגת ברי כי התועלת מהגדלת שיעור המתחסנים באוכלוסייה, ולתסייע אלה, 

יעיל בהפחתת הדבקה ומקטין באופן משמעותי את הסיכונים מפני נגיף הקורונה החיסון  -ברמת הפרט 

החיסונים מהווים כיום את הכלי  - הבריאותיים )מחלות קשות ומוות( כתוצאה מהנגיף. ברמת הכלל

יהיה בכוח וכמה שיותר מהר, האסטרטגי המרכזי למניעת התפשטות הנגיף. ככל שיותר אנשים יתחסנו, 

. ויהיו פחות אנשים שידבקו מהנגיף )ולמצער לא ייפגעו ממנו באופן קשה( הציבור ליצור "חיסון עדר"

חסינות גבוהה עשויה לבלום את התפשטות  ההערכה של גורמי המקצוע במשרד הבריאות היא שרמת

צורך בהטלת מגבלות על זכויות הפרט של הציבור המוטלות כתוצאה ב תמשמעותילהפחתה להביא ו הנגיף

 . מהנגיף

 ,מדובר באנשים אשר נמצאיםבאשר למסירת המידע ביחס לעובדי משרד החינוך והרווחה, יצוין, כי 

צעירה אשר אינה יכולה להתחסן או אוכלוסייה הנמצאת בחשיפה מתמדת אל מול אוכלוסייה  ,ככלל

במוסדות אלה יש חשיבות מוגברת לשיעורי התחסנות גבוהים של ברמת סיכון גבוהה יחסית מהנגיף. 

, ועל כן שבו מצויה האוכלוסיה עמה הם באים במגעהמועסקים בהם, כדי למנוע ככל הניתן את הסיכון 

ויות כדי לעודד אנשים אלה האפשרויות העומדות בפני הרשיש הצדקה במקרה זה להגדיל את מנעד 

 להתחסן.

באיזון הכולל שבין מכלול הזכויות והאינטרסים הנוגעים בדבר, יש הצדקה  סתנלאור האמור, לעמדת הכ .61

 גם מבחן משנה זה. לתיקון לפקודה וההסדר שנקבע בה הוא הולם ומאוזן, וצולח 
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לא במישור  –כל האמור לעיל, עמדת הכנסת היא כי הוראת השעה אינה מגלה עילה למתן סעד חוקתי  נוכח .62

 המהותי ולא במישור הפרוצדורלי. 

בבואו להפעיל את סמכותו  בזהירות ובריסוןפי ההלכה הפסוקה, על בית המשפט לנהוג -כידוע, על

 ץ"בגפרוקצ'יה ב, דברי כב' השופטת לביקורת חוקתית על חקיקה ראשית של הכנסת. ראו לעניין זה

 :(14.7.2008פורסם בנבו, )לפסק דינה  17, פס' לשכת עורכי הדין בישראל נ' השר לביטחון פנים 1548/07

"בבחינת חוקתיות של חוק הכנסת, נוהג בית המשפט, מלכתחילה, 
משפט כי בבואו להפעיל את ביקורתו השיפוטית. לא על נקלה יכריז בית ה 

חוק שחוקקה הכנסת הינו בלתי חוקתי... 
 " 

מאופן יישום ההסדר, ואולם התמונה בהקשר  יהן: חלק נכבד מטענות העותרות נוגע לחששותזאת ועוד .63

זה טרם התבררה, שכן יש לעמוד בהקשר זה על הנחיות מנכ"ל משרד הבריאות מכוח הוראת השעה, ועל 

, בשים לב להיקף הביקורת השיפוטית המצומצם על חקיקה בקשות הרשויות לקבלת מידע. גם מטעם זה

. להתמקד במישור היישומיחוקתי, אלא -העיוני ראשית של הכנסת, אין מקום דווקא להתמקד במישור

לא ניתן לדון משכך ליתן מענה לחלק נכבד מטענות העותרות, ואמורות מנכ"ל משרד הבריאות הנחיות 

 .בטענותיהן ללא בחינתו וראיית התמונה העובדתית והמשפטית המלאה הנוגעת בעניין

 

 אשר על כן, לעמדת הכנסת דין העתירה שבפנינו להידחות.  .64
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