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)להלן:  4-2, מתכבדים המשיבים ולארכה שניתנה ,10.7.20הנכבד מיום  בהתאם להחלטת בית המשפט

 כדלקמן:  להגיש תגובתם לעתירה, (המדינהאו  המשיבים

  פתח דבר

 

מדינת ישראל מתמודדת עם אירוע חסר תקדים בהיבטי בריאות הציבור. מגפת הקורונה מאיימת  .1

לת באמצעים רבים למניעת התפשטות המחלה. על חייהם ובריאותם של תושביה. הממשלה פוע

לפי סעיף  (השירות)להלן גם: בין היתר, החליטה הממשלה להסמיך את שירות הביטחון הכללי 

לקבל, לאסוף ולעבד  (חוק השירות)להלן:  2002-טחון הכללי, התשס"ב( לחוק שירות הבי6)ב()7

ה במחלה, לצורך זיהוי נתיב תנועתו הימים שלפני מועד אבחונו של חול 14מידע טכנולוגי בתקופת 

וזיהוי אנשים שבאו עמו במגע קרוב, על מנת שיהיה בידי משרד הבריאות להורות להם להיכנס 

ידי בית -החלטתה זו של הממשלה נבחנה עללבידוד לטובת צמצום התפשטות נגיף הקורונה. 

ענין שחר )להלן:  (26.4.20) שחר בן מאיר ואח' נ' ראש הממשלה 2109/20משפט נכבד זה בבג"ץ 

נעשתה בסמכות בשלביו האמור  )6)ב()7מכח סעיף , אשר פסק כי הסמכת השירות (בן מאיר

הראשונים של המשבר, אולם אחר העמדת המענה המיידי הדחוף, נדרש לעגנה בחקיקה ראשית על 

 מנת לבסס המשך ההסתייעות בשירות. 
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הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי  ה בחוקעוגנהאמורה אכן כת השירות  הסמ .2

הוראת או החוק )להלן:  2020-לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

 (, הוא החוק העומד במוקד העתירה דנן. השעה

 

ך שלושה ביקשה לחוקק את החוק כהוראת שעה למשהמקורית , כי הצעת החוק היודגש כבר עת .3

הדרמטית במספרי  העלייהנוכח  ברם,. , עם אפשרות להאריכה בשלושה חודשים נוספיםחודשים

צורך לתת מענה דחוף ל , מחד גיסא,האחרונים, ועל מנת שבועותהחולים החדשים בכל יום ב

ומאידך גיסא, לאפשר דיון מקיף  במצב הדברים העדכני,בהסתייעות של משרד הבריאות בשירות 

חוק הצעת פוצל הדיון בבהצעת החוק הממשלתית, על ההסדרים המפורטים שנקבעו בה, ויסודי 

. 22.7.20ימים, עד ליום  21כהוראת שעה שתעמוד בתוקף למשך הסדר חלקי חוקק בשלב ראשון ו

כי מספרי החולים החדשים עודם ממשיכים לעלות, בהמשך לכך, וכשברקע לדברים גם העובדה 

ידי הממשלה -מבוקש על, במסגרתם המלאהדיונים בהצעת החוק  הכנסת מקיימת בימים אלה

 .   ארוך יותרלפרק זמן  ,שעהה  הוראתבעגן את הצעת החוק הממשלתית ל האפשרותנבחנת ו

 

, בו , ומציגה ניתוח חוקתי לביסוס מסקנתה זוהבטל הוראת השעהלהורות כי  תומבקש עותרותה .4

 11. כן טוענת היא, כי סעיף ייחסת היא בעיקר למבחני המידתיות, אליהם נתייחס אף אנו להלןמת

סמכויות שהוא לא ניתן לעשות שימוש בכי , ולחלופין הוראת השעהן ילחוק השירות בטל לעני

 . הוראת השעהן ימקנה לעני

 

   ., על הסף ולגופהה להידחותהמשיבים יטענו כי דין העתיר .5

  

המשיבים יטענו כי בשים לב למועד הגשת העתירה וקיום  ,ראשית על הסף, מחמת שלוש עילות:

, הרי שהעתירה כבר אינה אקטואלית ה של הוראת השעהפקיעתבה שלושה ימים לפני מועד הדיון 

ילה לא פנו תח עותרותשה, המשיבים יטענו כי דין העתירה להידחות על הסף מן הטעם שניתעוד. 

, שלישית)ג( לחוק. 4לכנסת ישראל בבקשה כי תפעיל את סמכותה לביטול ההכרזה, כקבוע בסעיף 

במיוחד אלו  – עותרותהובהצטרף טעם זה אל קודמיו, המשיבים יטענו כי חלק מהותי מטענות 

 (. 4מיצוי הליכים מול משרד הבריאות )המשיב -לוקה באי –הנסובות על עניינים מקצועיים 

 

בתמצית ייאמר בפתח הדברים, כי המשבר כן יטענו המשיבים כי דין העתירה להידחות אף לגופה.  

החריג, המאיים במישרין איום ממשי על החיים והבריאות, לא פחות, של החברה בישראל כולה, 

מצריך אמצעים חריגים. אופן מהלכה של התפשטות המחלה חייב ומחייב, כפי שנסביר, מענה 

ידוד החולים ומי שבאו עמם במגע, שאם לא כן יוסיפו להדביק אחרים ועד מהרה יצאו מהיר של ב

דבר נחיצותה ואף חיוניותה של הסמכת  , המשיבים יעמדו עלהדברים משליטה. בתגובה להלן

לא יוכלו לבדם אמצעים אחרים בהעדר אמצעי זה,  , בעת הזו,שירות הביטחון הכללי, ונפרט מדוע

מידה הנדרשת. כן נראה כי התועלת שמניב אמצעי זה להגנת הזכות לחיים את התכלית ב להשיג

  . ת לפרטיותבזכו והזכות לבריאות, עולה על פגיעתו

 

המשיבים יטענו, כי באיזון בין הזכויות והאינטרסים שעל הפרק במקרה דנן, גוברת התועלת 

בפרטיות, שאין להקל  הפגיעה בפרטיות. חרף הפגיעהפני בריאות על שמירה על המהצלת חיים ו

 בחוק ההקבוע בהוראת השעה, ההסדר הלןפורט ליבה ראש, ולאור גידור היקף הפגיעה בה כפי ש
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 הוק,-חריג אד חקיקתיהסדר ב . עניין לנובחינת הכרח בל יגונהב, ומאוזן הוא הסדר מידתי

ימת התפשטות אשר נועד אך ורק כדי לסייע בבל ,ימים 21-שחוקק כהוראת שעה תחומה בזמן ל

 מגפת הקורונה, המאיימת על בריאותם ושלומם של תושבי ישראל.

 

חריגה של כי לא קמה עילה להתערבות  נימוקים שיפורטו להלן, המשיבים יטענועל יסוד מכלול ה  

כי בית המשפט הנכבד ידחה את נבקש משכך ו, בית המשפט הנכבד בחקיקת הכנסת במקרה דנן

שהכרחי להעמיד שוכנעה טכנולוגי שהכנסת  אמצעיאותו  משלההמ תר בידיויו, כך שיההעתיר

הבריאותי עם המשבר  הבהתמודדות הממשלה לרשותעומד שכחלק מארגז הכלים בידה. כל זאת, 

 . שעמו מדינת ישראל, והעולם כולו, מתמודדים בימים אלה החריגוהכלכלי 

 

ו הדברים עד כמה שניתן להציגם בתגובה גלויה. פורטזו כבר בפתח הדברים נציין, כי בתגובה  .6

המשיבים יוכלו להציג לפני בית המשפט הנכבד במעמד צד אחד מידע חסוי שלא היה בידיהם 

 .עותרותה, ובהסכמת שימצא זאת בית המשפט הנכבד לנכוןככל , להציגו בתגובה הגלויה

 

ח בהצגת הידוע עד כה לגבי מחלת הקורונה ואופן הילוכנו בתגובה זו: נפתדרך היה ת ווז .7

הצורך באיתור מהיר ומדויק של מי שבאו במגע עם חולה על מנת לחייבו ונסביר את התפשטותה, 

נציג את הליך הסמכת  אחר זאת,. ככל שנדבק בו ,בבידוד ולמנוע המשך הפצת הנגיף על ידו

סגרת החלטת ממשלה לפי סעיף , תחילה במסגרת תקנות שעת חירום, לאחר מכן במהשירות

נפרט את עיקרי ההסדר  ,. לאחר מכן( לחוק השירות, ולבסוף במסגרת החוק מושא העתירה6)ב()7

שנקבע בחוק, ונציג את הניתוח החוקתי על יסודו נבקש מבית המשפט הנכבד לקבוע, כי לא קמה 

הריסון הנהוג נוכח ו עילה להתערבותו בגדרי העילות להתערבות שיפוטית בדבר חקיקה של הכנסת

 .    הזבהקשר בביקורת שיפוטית 

 

 להלן נפרט. 

 ןיהרקע הדרוש לעני  א.

 הקורונה  מגפת  .1א.

 

-SARSהחלה התפרצות של המחלה הנגרמת מנגיף קורונה המכונה  2019דצמבר חודש במהלך  .8

CoV-2  הגורם למחלהCOVID-19  :(. נכון להיום, רונה החדשנגיף הקואו  הנגיףאו המגפה )להלן

אין באוכלוסייה חסינות נגד נגיף זה, אין חיסון באמצעותו ניתן לצמצם את התפשטות המחלה, 

 ואין טיפול ידוע לריפוי המחלה. 

 

 ה,לפי הידוע על המחלנגיף הקורונה החדש יכול לגרום לתחלואה ותמותה המונית משמעותית.  .9

כאשר נכון להיום  ,הידועים בקרב כלל אוכלוסיית החולים 2%-4%-שיעור התמותה מוערך בכ

חשוב להדגיש כי שיעור התמותה . 0.85%שיעור התמותה בישראל בקרב החולים הידועים הינו כ

מעיד על הצלחת מערכת הבריאות הישראלית להתמודד עם בישראל לעומת העולם, הנמוך עד כה 

 ,אשר לא השכילו לבלום את התחלואה ומפותחות, ותכולל מדינות מערבי ,מדינות אחרות .המגפה

משמעותית  גבוהאחוז התמותה  י שיפורט בהמשך.פכ ,מציגות שיעורי תמותה גבוהים בהרבה
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לרבות מחלות  ,בקרב קבוצות סיכון שעליהן נמנים אנשים מבוגרים וחולים במחלות כרוניות

ממכון  משרד הבריאות ם שקיבלנתוני . על פיכרתווסלב, יתר לחץ דם נפוצות דוגמת מחלות 

ממחלה כרונית  35מאוכלוסיית ישראל סובלת בגיל , כמחצית המחקר של שירותי בריאות כללית

 כי חולים דיווחיאחר  ומעקב מחקרהחל , כי לאחרונה יצוין משתי מחלות כרוניות. 45אחת, ובגיל 

 מי בקרב לרבות, מחלהמן ה ההחלמה לאחר אףבריאותיים  וקשייםהם סובלים מתסמינים 

  .במהלכה קלים מתסמינים שסבלו

  

ידי הפרשות מדרכי -, מדובר במחלה העוברת מאדם לאדם עלמחלהב ההדבקהאופן לאשר  .10

 World)ולאחרונה הודיע ארגון הבריאות העולמי , )הדבקה טיפתית( הנשימה, כגון עיטוש או שיעול

Health Organization) עשוי הנגיף בתנאים מסוימים. )אירוסולית( הדבקה באוויר  כי תתכן אף

תסמינים כלשהם. תקופת הדגירה של  אין לור גם מאדם שיש לו תסמינים מזעריים או לעבו

ימים לאחר החשיפה. לפיכך, בתקופת הדגירה עלול אדם להעביר את המחלה  14-2המחלה נעה בין 

שיביאו לבדיקתו ואבחונו כחולה תסמינים צלו שיופיעו אעוד לפני וזאת לאנשים רבים סביבו, 

   . , ואפשר שיעביר את המחלה בלא שיופיעו אצלו תסמינים כללמחלהב

 

, הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות הנגיף כאירוע חירום בבריאות הציבור 30.1.20ביום  .11

(PHEIC בעל השלכות בינלאומיות. ביום )ן הבריאות העולמי באופן רשמי, כי קבע ארגו 11.2.20

 28.2.20. ביום SARS-CoV-2ושם הנגיף הוא  COVID-19המחלה הנגרמת על ידי נגיף זה תכונה 

לרמה גבוהה  COVID-19העלה ארגון הבריאות העולמי את הערכת הסיכון העולמית להתפשטות 

 מיה. כפנד COVID-19הכריז ארגון הבריאות העולמי על  11.3.20ביום , ומאוד

 

לרשימת המחלות הוסיף שר הבריאות את המחלה הנגרמת מנגיף הקורונה  27.1.20ביום  .12

(, בחלק א', פקודת בריאות העם)להלן:  1940המדבקות שבתוספת השנייה לפקודת בריאות העם, 

 ברשימת מחלות בעלות חשיבות בינלאומית המחייבות הודעה מיידית, לעניין תקנות הבריאות

( של ארגון הבריאות העולמי )צו בריאות International Health Regulations, 2005לאומיות )-הבין

 8334, ק"ת 2020-העם )שינוי רשימת מחלות מידבקות שבתוספת השנייה לפקודה(, התש"ף

על ידי שר הבריאות כמחלה מדבקת  27.1.20הוכרזה ביום בנוסף, המחלה  (.464התש"ף בעמ' 

ידי מנכ"ל משרד הבריאות -( לפקודת בריאות העם, ובהמשך לכך הוצאו על1)20סעיף  מסוכנת לפי

 לפקודת בריאות העם. 20שורת צווים מכוח סעיף 

 

 -כישנם  ,ם המתפרסמים בעולםנתוני, על פי 16.7.20נכון ליום המגפה התפשטה ברחבי הגלובוס.  .13

מסיבוכי עד כה בני אדם נפטרו  586,974 -ה, וכמקרים בהם אובחן נגיף הקורונ 13,699,621

בישראל, בהתאם לנתוני משרד הבריאות, מספר  ., והמספרים ממשיכים להאמירהמחלה

מקרי מוות  383מהם  ,44,750 הוא 16.7.20הנדבקים בנגיף בישראל למן ראשית המגפה ועד ליום 

 24,252-כומן המחלה, לימו החדווחו כמי ש 20,117-כ, מהם ביום זה 4בשעת כתיבת מסמך זה, 

 117-כן כומונשמים(,  58מאושפזים במצב קשה )מהם  204חולים במחלה כעת בפועל, מתוכם 

מתעדכנים מספר פעמים יובהר כי הנתונים נכונים לשעת כתיבת התגובה והם במצב בינוני. 

 ביממה.
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 באיתור מהיר ומדויק של מי שבאו במגע עם חולה צורךה  .2א.

 

לא קיים חיסון וצפויה להיות אפסית, כלפי המחלה החדשה באוכלוסייה  רמת החסינותכאמור,  .14

אף שיש מספר טיפולים בהם נעשה ) שבכוחו למנוע הדבקה, ואף לא טיפול ידוע לריפוי המחלה

להקל את שנועד  ,טיפול תומך לחולה . כמו כן קיים(שימוש שמסייעים להפחתת שיעור התמותה

ידי הפרשות מדרכי הנשימה, ואף בלא -ה עוברת מאדם לאדם עלהמחל תמודדותו עם תסמיניה.ה

 ימים.  14-ל 2שה"מדביק" סובל מתסמינים כלשהם, ולרבות בימי דגירת המחלה הנעים בין 

 

ן ( ביחס לנגיף נעה ביbasic reproductive numberהערכה ראשונית של מקדם ההתפשטות הבסיסי ) .15

אנשים בממוצע, והנגיף צפוי  3-ל 1.5בין ידביק התערבות חיצונית כל חולה  כלומר, בלא. 3-ל 1.5

להמשיך ולהתפשט במהירות. על מנת לבלום את ההתפרצות, יש להגיע למקדם התפשטות בסיסי 

 . 1-הקטן מ

 

יים, עשויים הם להדביק כאן נסביר, כי התפשטות הנגיף היא מעריכית. בהנחה שאדם הדביק שנ  .16

נדבקים( וכן הלאה  8נדבקים(, והארבעה ידביקו שניים נוספים כל אחד ) 4שניים נוספים כל אחד )

נדמה את תהליך התפשטות המגפה לעץ בו כל נדבק בנגיף מניב שני ענפים ..(. 256, 128, 64, 32, 16)

לקטיעת שרשרות אמצעים  טויינקלא ככל ש)או יותר(, המניבים ענפי הדבקה שלהם וכן הלאה. 

המכפלה הפשוטה תביא , באופן שיצמצם את הסתעפות העץ וענפיו הרבים והמתרביםההדבקה 

חולים אחדים בראשית המגפה  ,. כךבמספר הנדבקים לקפיצות ענקבתוך זמן קצר והקבועה 

  . קיםיהפכו עד מהרה לעשרות חולים, והמספרים יצמחו במהירות למאות, אלפי ועשרות אלפי נדב

 

מגפה, הראשית לשם המחשה, להלן תיאור גרפי של קצב עליית התחלואה במדינת ישראל מאז 

 :הממחיש גם כי המצב כיום חמור יותר מהמצב בגל הראשון
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   1הממחיש את קטיעת שרשרות ההדבקה להאטת התפשטות הנגיף: גם דוגמא לתרשים ראו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כיוון שקיומם של מי שנדבקו בנגיף ושיעור ההדבקה אינם בשליטתנו, הדרך היחידה לצמצם את  .17

לשם כך ננקטים אמצעים שונים  .התפשטות המחלה היא במניעת קרבה בין הנדבק בנגיף לאחרים

 איתור מהיר של הנדבק ומי שבא עמו במגע ובידודם על מנתלהבטחת ריחוק חברתי, ובכלל זה 

ימים בממוצע עד  4-3-כאשר אדם נדבק בנגיף הקורונה יחלפו כשלא יוסיפו להדביק אחרים. 

אם אמנם יחוש ) ימים בממוצע עד שיחוש בתסמינים הראשונים 6-5-שיתחיל להיות מידבק, ו

לאתר את מי מקדימים . ככל שככל שמחלתו מתמשכת, והוא עלול להדביק אחרים (בתסמינים

 אנו מצמצמים, כך (המגעים)להלן:  אותם להיכנס לבידודמנחים שאומת ושבאו במגע עם החולה 

 את פוטנציאל ההדבקה מכל אחד מהם. 

 

ההתפשטות,  קצבחשיבות בהאטת  בפרט ישנהמעבר לשאיפה לצמצום מספר הנדבקים הכולל,  .18

. חידת זמןהחדשים בכל י ם מספר הנדבקיםוצמצו של המחלה עקומת התחלואה" השטחת"היינו 

אף אם נניח שני תרחישים בהם יידבק אותו מספר אנשים אך בקצב שונה, הרי בתרחיש בו יידבקו 

 מערכת הבריאות תוכלבקצב איטי בזכות צמצום המגע בין החולים לאוכלוסייה שטרם נדבקה 

בקצב מהיר, עלול  אותו מספר אנשים דבקיבו י ש  בתרחישש עודב, לעמוד במתן מענה לחולים,

מעבר במהירות אל מול מספרי החולים המאמירים  - דבר להביא לקריסת מערכת הבריאותה

מבחינת מספר רופאים, מיטות אשפוז ומכשירי הנשמה, והיקף יכולתה לתת לקיבולת המערכת 

. ולהוסיף ולטפל בחולים ה"רגילים" החלמהשיסייע להם ב לכל החולים טיפול רפואי תומך מספק

  . , טרם קריסת מערכת הבריאותפיתוח תרופה או חיסוןעוד זמן לתאפשר האטת קצב ההדבקה אף 

 

 https://youtu.be/fgBla7RepXUהמסביר וממחיש את האמור באופן בהיר:  ,סרטון קצרראו 

7RepXUhttps://youtu.be/fgBla 

                                                      
 24.3.20רונה: שמונה תרשימים שמספרים את הסיפור", אתר "הארץ", מתוך "מדוע הריחוק החברתי חיוני כעת למאבק בקו 1

https://youtu.be/fgBla7RepXU
https://youtu.be/fgBla7RepXU
https://youtu.be/fgBla7RepXU
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לצמצום מספר הנדבקים מבוססת על ומדינת ישראל אסטרטגיית הפעולה של משרד הבריאות  .19

הוראות בדבר  שונות, במהלך הזמן, ובהןהוראות  ידי-ספר המגעים עלהחשיפה וממשך הקטנת 

מנעות הנחיות להיידי -הקטנת עוצמת החשיפה על וכן, לותהוהגבלת התק הגבלות תנועה ופעילות

כאשר בעת הזו שוב נשקלות  מסיכות עטייתחובת ו ,כללי היגיינהמרחק ושמירת ממגע פיזי, 

יה בתחלואה בכלל, ובמספר החולים במצב קשה הנגזרת יהגבלות תנועה משמעותיות עקב העל

ואף החמירה אותן במסגרת  ,הוראות בדבר הגבלת תנועה במהלך המגיפההמדינה פרסמה  .מכך

צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד של האירוע, בהתאם להתפתחויות ) ניהולו הדינמי

צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת  ;2020-בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, תש"ף

וכן תקנות שעת חירום שונות שבחלוף תקופת ; 2020-פעילות מוסדות חינוך( )הוראת שעה(, תש"ף

חוק לתיקון ולקיום תוקפן כחוקים שהאריכו את תוקפן ותיקנו אותן, כגון  תוקפן נחקקו בכנסת

חוק לתיקון ולקיום  ;2020-הגבלת פעילות(, תש"ף –של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 

הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם ) (תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש

חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות ו, 2020-נה החדש(, תש"ףצמצום התפשטות נגיף הקורו

  .(2020-שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )אזור מוגבל(, תש"ף

 

ביותר להתמודדות עם התפשטות הנגיף הוא בידוד החולים ומי שבאו והיעיל האמצעי החשוב  .20

)היא תקופת  מאז החשיפה יום 14לתקופה של  הכזה שעלול להוביל להדבק ,קרוב עמם במגע

כך תתאפשר  - החולאנשים שבאו במגע עם  אותרו ויבודדו יותרהדגירה האפשרית(. ככל שי

תוך צמצום  ,זאת כל .ולהיפך ,חלה ושל קצב הגידול במספר החוליםהקטנה של התפשטות המ

וסיף ולאפשר את הגבלת הפעילות לכל מי שאין לגביו אינדיקציה בדבר הצורך בבידודו, על מנת לה

 פעילות המשק עד כמה שניתן. 

  

, נתוני המיקום של אדם שאובחן כחולה את במהירות מרבית חיוני ודחוף לאתר ,לפיכך .21

, האנשים עמם היה במגע קרוב דיו, באופן המעמיד אותם בסיכון לחלות בהם שהה המיקומים

בדבר חובתם להיכנס  מהירות המרביתב, וליידע אותם ולהעביר את הנגיף לאחריםבעצמם 

   לבידוד. 

 

 ,אנושיתחקירה אפידמיולוגית שימוש בכלי של ביצוע ככלל, דרך המלך לצורך השגת יעד זה היא  .22

בדרך של תחקור החולה שאובחן, על מנת להתחקות אחר המקומות בהם שהה וכלל המגעים 

לה נודעות לצד היתרונות הגלומים בשיטה זו, ם, אולשקיים עם אנשים אחרים בתקופת הדגירה. 

ן איתור המגעים לצורך ילעני כלי בלעדיכ המשמעותיות המשליכות על האפקטיביות של מגבלות

. בין מגרעותיה של החקירה כניסתם לבידוד בהקדם האפשרי וקטיעת שרשרת ההדבקה

נדבקים חדשים  אלפיט מאות וכמעלהאפידמיולוגית האנושית, בפרט כאשר יישומה נדרש ביחס 

הארוך הזמן  ניתן למנות את משך, חולים חדשים( 1,800אובחנו מעל  15.7.20)ביום מדי יום 

אל  )דבר שאף נעשה( שיש לגייס ולהכשיר בהיקפים גדוליםכח האדם  ;נדרש לביצוע החקירהש

ו סמוך ההסתמכות על זכרונו של הנחקר ושיתוף הפעולה של ;מול מספרי החולים החדשים ביום

; מגבלות זמן הפעילות של החולים עצמם כמו לילות וסופי לאחר שנמצא כי הוא חולה במחלה

 . שבוע, בפרט במגזרים מסויימים, ומגבלות נוספות
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במספר הנדבקים במחלה, מצאו גורמי המקצוע במשרד הבריאות כי החד נוכח הגידול לאור זאת ו .23

גית פרטנית ככלי בלעדי לאיתור האנשים שבאו במגע עם החולה הסתמכות על חקירה אפידמיולו

תחקור פרטני בלתי אמצעי של כל מספקת ת במהירו, וכי לא ניתן לבצע או מספקתמעשית אינה 

עשרות היה  החדשים ביום החולים מספרכפי שנעשה בעת ש, בלעדיככלי  אדם שאובחן כחולה

  .חולים 1500 עולה על חדשים ביוםהחולים מספר ה בימים האחרונים כי זכירנ. בודדות

 

, ועד לקראת סוף יוני יש לציין כי מעת שהוחלט על חידוש הפעלת סיוע שירות הביטחון הכללי

ביום  400-צמח מספר החולים החדשים מכ -בתוך ימים ספורים ו 1.7.2020ביום ההפעלה בפועל 

 . זהו קצב הכפלה מדאיג ביותר.1800עולה על , ושבוע לאחר מכן כבר 800-לכ

 

 , כמו בשאר מדינות העולם בהן התפשטה המגפה,, באו גורמי המקצוע במשרד הבריאותלפיכך .24

של הפעלת יכולות טכנולוגיות לשם סיוע באיתור מהיר ככל הניתן לכלל מסקנה כי נדרשת 

ה הראשונה הידועה שלו ולכל אורך תקופת מי שאובחן כחולה, מרגע החשיפ שהוהמיקומים בה 

איתור כלל האנשים ששהו בסביבתו הקרובה למשך זמן רלוונטי במקומות בהם לצד הדגירה, 

שהה. זאת, על מנת שמשרד הבריאות יוכל ליצור קשר ישיר עם אותם אנשים וליידעם בדבר 

 מחלתם, ככל שחלו.  החובה להיכנס לבידוד במהירות האפשרית, כמו גם לבצע אבחון מוקדם של

 בתקנות שעת חירום ובהחלטת ממשלה הסמכת שירות הביטחון הכללי.  3א.

 

 שהעלהלאחר , שחר בן מאיר בענייןידי המשיבים בפני בית משפט נכבד זה -כפי שכבר הוצג על .25

רות חבבנבחנו אפשרויות להסתייעות משרד הבריאות את הצורך בכלי טכנולוגי  משרד הבריאות

, אולם נמצא כי הצעותיהן היו פחות יעילות ולא פחות פוגעות בזכות לפרטיות )להלן פרטיות

בשירות הביטחון הכללי. בהתאם או במשטרת ישראל נפרט(. כן נבחנה האפשרות להסתייע 

לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, נעשה ניסיון למצות ככל הניתן את בחינת האפשרות להשיג את 

ת ת המשטרה ולא להידרש להפעלת שירות הביטחון הכללי, וזאת לנוכח החריגּוהתכלית באמצעו

, 11-13.3.20הברורה הכרוכה במהלך מעין זה. אולם, במהלך ישיבות מקצועיות שהתקיימו בימים 

בהשתתפות גורמי מקצוע במשטרה ובשירות הביטחון הכללי וכן גורמים משפטיים בכירים, בהן 

וגיות הקיימות בידי הגופים, התחדד ועלה כי הפער בין יכולותיו של נידונו האפשרויות הטכנול

הנדרש הוא פער הטכנולוגי שירות הביטחון הכללי, לבין יכולתה של המשטרה להעמיד את המענה 

 מובהק, בגינו שונה המתווה לבסוף והוחלט להטיל את המשימה על שירות הביטחון הכללי. 

 
( 6)ב()7לקדם את הקניית הסמכות בדרך של החלטת ממשלה מכוח סעיף ם תחילה פעלו הגורמי .26

פעילות בתחום אחר שקבעה הממשלה, באישור ועדת " המסמיך את השירות לבצע, לחוק השירות

ני השירות, שנועדה לשמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי יהכנסת לעני

כפופה להליך בקרה פרלמנטרית בהיותה ממשלה החלטת הדרך זו נבחרה כיוון ש ".של המדינה

 למודיעין ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסתעדת המשנה   טעונה אישור ו

בהשתתפות היועץ אחר רצף דיונים, לרבות ישיבות ממשלה טלפוניות . (ועדת המשנה)להלן: 

החלטת  16.3.20ביום הונחה חוקתי(, -המשפטי לממשלה והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 . אולם הדיון שהתקיים בה מיד לאחר הנחתה נגדעמשנהועדת ה על שולחנה של 4897ממשלה מס' 

ּבו לאחר כשעה וחצי, נוכח   , אשר התקיימה באותו היום.23-הכנסת ה השבעת                           בא 
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שירות  לפעול להסמכתה, החליטה הממשלה, על דעת היועץ המשפטי לממשלבנסיבות שנוצרו,  .27

יום  14משך ל, היסוד: הממשל-לחוק 39עיף הביטחון הכללי בדרך של תקנות שעת חירום לפי ס

שזה  23-נוכח חוסר הוודאות באשר למועד כינוסה החדש של ועדת המשנה בכנסת הזאת,  בלבד.

י נחוץ בידי עתה הושבעה, מחד, והדחיפות הרבה שבהסמכת שירות הביטחון הכללי ומתן כלי מייד

  .משרד הבריאות להתמודדות עם מגפת הקורונה, מאידך

 

פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום )הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ  17.3.20ביום  .28

, אשר (תקנות השירות )להלן: 2020-ורונה החדש(, התש"ףהלאומי לצמצום התפשטות נגיף הק

אנשים שבאו במגע קרוב עם הת השירות לסייע למשרד הבריאות בזיהוי הסדירו מנגנון להסמכ

, על מנת לאתר את מי שעלול מידע טכנולוגיבאמצעות עיבוד , שקדמו לאבחונוהימים  14-חולה ב

 . 31.3.20פקעו ביום  התקנות. היה להידבק ממנו ולהנחותו להיכנס לבידוד ביתי

 

של שירות הביטחון ונהלים מפורטים של משרד הבריאות לתוקף של  ם, עם כניסת18.3.20ביום  .29

של החל יישומו , בהתאם לתקנות השירותעל ידי היועץ המשפטי לממשלה  ושאושרהכללי, 

 . "(המנגנון)להלן: "רות קבע בתקנות השישנהמנגנון 

 

הוציא בית , שחר בן מאירין בענ שהוגשו נגד התקנות בעתירותשהתקיים דיון , אחר 19.3.20ביום  .30

כי תקנות השירות יופעלו רק לאיתור המגעים עם חולים צו ביניים המורה המשפט הנכבד 

לא  12:00, בשעה 24.3.2020ככל שעד יום שלישי, "מאומתים )ולא די בחשד שחלו(. כן נקבע כי 

נות אלה, לא ידי הכנסת הוועדות הרלוונטיות כדי לאפשר פיקוח פרלמנטרי על תק-תוקמנה על

  ניתן יהיה לעשות כל שימוש בסמכויות המוקנות על פיהן מאותו מועד ועד החלטה אחרת".

 

את ועדת החוץ והביטחון הזמנית, וזו  23-הקימה הוועדה המסדרת של הכנסת ה 24.3.20יום ב .31

טלפונית סמוך לאחר הקמת הוועדות בכנסת קיימה הממשלה ישיבה  הקימה את ועדת המשנה.

( לחוק השירות, המסמיכה 6)ב()7לפי סעיף  4916החלטת הממשלה מס' ובו ביום התקבלה לילית, 

, והונחה על שולחן במאמץ לצמצום התפשטות נגיף הקורונהאת שירות הביטחון הכללי לסייע 

  .לצורך קבלת אישורה ועדת המשנה

 

, בהם דיונים פתוחים לציבור ודיונים משלהועדת המשנה קיימה חמישה דיונים בהחלטת המ .32

קץ . מעותרותהבהם נציגי ארגונים אזרחיים, חסויים. בדיונים הפתוחים נשמעו גם מומחים ו

החלטת הממשלה, תוך שערכה שינויים במרכיבי ההסדר את  חמישה דיונים אישרה ועדת המשנה

בישיבה טלפונית הממשלה , אישרה בשעת ערב 31.3.20ביום  אשר הונח בפניה על ידי הממשלה.

, היא החלטת הממשלה בעניין הסמכת שירות הביטחון הכללי, 4950את החלטת ממשלה מס' 

. ההחלטה פורסמה ברשומות ביום (החלטת ההסמכה)להלן: שאושר על ידי ועדת המשנה בנוסח 

 . 30.4.20עד ליום עמדה בתוקף (, ו8791)י"פ  1.4.20

 

לאחר אבחון של חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ההסמכה נקבע, כי  במסגרת החלטתבתמצית,  

לצורך ויעביר את פרטי זיהויו של החולה משרד הבריאות לשירות הביטחון הכללי  יפנהלנגיף, 

איתור אנשים שהיו , והימים שקדמו למועד האבחון 14-ב תנועותיואיתור מסלול בקבלת סיוע 
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ן המרחק ומשך הזמן ילעני העדכניות של משרד הבריאות בראי ההנחיות הקליניותמגע קרוב עמו ב

 (, על יסוד עיבוד מידע טכנולוגי שיערוך שירות הביטחון הכללי. המגעיםלהדבקה )להלן: 

 

 וממשרד הבריאות יישלח, את רשימת המגעים שנחשפו לחולה משרד הבריאותהשירות יעביר ל

ת, היה ליד חולה קורונה, בלא ציון פרטי , בו יצוין כי בתאריך נקוב, בשעה פלונימסרוןאליהם 

ימים ממועד  14ולכן חובה עליו להיכנס מיד לבידוד עד לתאריך נקוב, שחל בחלוף החולה במסרון, 

החשיפה. יוער, כי ניסוחו המדויק של המסרון השתנה במהלך התקופה לפי הצרכים שעלו, בין 

 היתר, מפניות הציבור ומהדיונים בכנסת. 

 

לטת ההסמכה שורת הוראות לענין מי שיורשו לנגישות למידע, אופן שמירת המידע, החכוללת כן 

 אבטחתו ומחיקתו, דיווח שוטף לכנסת וליועץ המשפטי לממשלה ועוד. 

 

 .1מש/מצורף ומסומן  4950החלטת הממשלה מס'  –העתק החלטת ההסמכה 

 2109/20.  פסק הדין בבג"ץ 4א.

 

אשר  שחר בן מאירין יבענ עמדה לביקורתו של בית המשפט הנכבד בעתירותהחלטת ההסמכה  .33

( 6)ב()7כי הסמכת השירות בהחלטת ממשלה מכח סעיף בית המשפט הנכבד קבע, נידונו במאוחד. 

ל יש לפעו ככל שיידרש המשך ההסמכה,נעשתה בסמכות בעת שנתקבלה, אולם  ירותלחוק הש

, ולפיכך ניתן יהיה להאריך את ה בחקיקה ראשית, שתהא זמנית ותיחקק כהוראת שעהנלעיגו

 . החלטת הממשלה אך לפרק זמן קצר שיאפשר השלמתו של הליך חקיקה זה

 

 לאפשר נועד כ"השב לחוק (6()ב)7 סעיף": כי קבע ,חיות' א הנשיאה' כבהמשפט הנכבד, מפי  בית

 בנסיבות לפעולה כ"השב להסמכת ביחס מסוימת גמישות, השירות ועדת באישור, לממשלה

 מההיסטוריה, הסעיף מלשון שעולה כפי, ואולם. החוק חקיקת בעת מראש נצפו שלא

 אך רחב (6()ב)7 שבסעיף" לאומי ביטחון" המונח, האובייקטיבית יתוומתכל שלו החקיקתית

 יםחמור איומים גם בו לכלול ניתן מתאימות ובנסיבות", המדינה ביטחון" מהמונח במעט

 המדינה כנגד ואחרים כאלה עוינים גורמים של אקטיבית בחתירה אינו שמקורם ומיידים

 במובן הביטחוןשל  הליבה לתחומי מעברשמדובר בהרחבת פעילות השב"כ  ככל אך. ומוסדותיה

שעליהם הוא מופקד, מדובר בהרחבה מצומצמת ביותר החלה באותם המקרים החריגים  הצר

 המשטר לסדרי או ותושביה המדינה לאזרחי ומידית חמורה נהסכוהנדירים שבהם קיימת 

 " .בלבד זמני ובאופן קפדניים ופיקוח ריסון אמצעי תחת, והכל במדינה

 

 ביטחון בצרכי מדובר שאין אף כי נראהקבעה הנשיאה, כי נוכח שעת החירום החריגה " זה רקע על

 חמורה סכנה של קיומה דברב המבחןתנאי  התקיימו, עם פרוץ משבר הקורונה הצר במובנם

 את דרשו]...[  אלו ייחודיות נסיבות. לעיל עמדנו שעליו הפירוש פי על הלאומי לביטחון ומיידית

 נגיף התפשטות מניעת של המשמעותי לאתגר ואפקטיבי מהיר מענה מתן לצורך כ"השב רתימת

 . "לחוק השב"כ (6()ב)7 סעיףואפשרו את הסמכתו לבצע משימה זו מתוקף  הקורונה

 

http://www.nevo.co.il/law/5051/7.b.6
http://www.nevo.co.il/law/5051/7.b.6
http://www.nevo.co.il/law/5051/7.b.6
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 ובמיוחד, שנוצרו והחריגות הייחודיות בנסיבות"סיכמה את הכרעתה בדברים הבאים:  הנשיאה 

 לקדם איפשרה שלא, הקורונה נגיף של המהירה התפשטותו נוכח שהוכתב הזמנים סד בהינתן

 ההחלטה כי סבורה אני, המשבר במסגרת"כ השב של תפקידו הסדרת לצורך ראשית חקיקה

 המהווה הזמן מימד בשל, זאת עם. בסמכות נעשתה כ"שבה לחוק (6()ב)7 סעיף באמצעות לפעול

 (6()ב)7 סעיף באמצעות כ"השב תפקידי את להרחיב האפשרות במסגרת משמעותי רכיב כאמור

מנוס מן  אין, במהותו ראשוני הסדר ההסמכה בהחלטת הקבוע ההסדר של היותו ובשל"ל, הנ

 תקופת לתום מעבר גם המגפה בלימת לצורך כ"השב מעורבות המשך שיידרש ככלהמסקנה כי 

 כזו למעורבות הבסיס לעיגון לפעול הממשלה על, 30.4.2020 ביום ההסמכה החלטת של תוקפה

 בהכרעות הבית סיעות מכלל הכנסת חברי של תתפותםהש את לאפשר מנת על, ראשית בחקיקה

 כהוראת ותיחקק במהותה זמנית תהיה כי הראוי מן, כזו חקיקה. זו חשובה לסוגיה הנוגעות

  .שעה

 
רלמנטרי באת כוח משיבי הכנסת בדיון שהתקיים, מיצוי מהלך חקיקה פ שהדגישה, כפי ואולם 

 המשימות לביצוע כ"השב הסמכתבור כי שהממשלה תוסיף לס ככלבנסיבות אלה, דורש זמן. 

יש לאפשר לכנסת להניע את מהלך החקיקה בהליך שראוי כי יהיה , נדרשת עודנה עליו שהוטלו

 עם .מתאימים דיונים ויתקיימוהערות הציבור,  תתקבלנה במסגרתו אשרמזורז אך לא חפוז, 

ככל  כי סבורה אני, 30.4.2020 ביום לסיומו מגיע ההסמכה החלטת שתוקף לכך, ובשים לב זאת

שיותנע הליך חקיקה, ניתן יהיה להאריך את תוקפה של החלטת ההסמכה לפרק זמן קצר נוסף 

 ."זה הליך של השלמתו את לאפשר מנת על ספורים שבועות על יעלה שלא

 

כב' המשנה לנשיאה השופט מלצר וכב' השופט סולברג הצטרפו לפסק דינה של הנשיאה בחוות 

 ביעות נוספות אליהן נתייחס בהמשך, במסגרת הניתוח החוקתי. דעתם, וצירפו ק
 

 חקיקת החוק מושא העתירה . 5א.

 

 הוחל בקיוםבשעות הערב,  26.4.20כאמור ביום , אשר ניתן שחר בן מאירין יבענ פסק הדיןעם מתן  .34

גיבוש עמדתם התייעצויות בין גורמי המקצוע וגורמי הייעוץ המשפטי הנוגעים בדבר לצורך 

, בעקבות התייעצויות אלובשאלת קידומה של חקיקה מסמיכה, בשים לב לקביעות פסק הדין. 

, 5024)יום הזיכרון(, יומיים לאחר מתן פסק הדין, החלטת הממשלה מס'  28.4.20התקבלה ביום 

לקיים בהקדם בשבעה ימים ו"החלטת ההסמכה במסגרתה הוחלט להאריך את תוקפה של 

ראש הממשלה ובהשתתפות הגורמים הרלוונטיים לעניין, לצורך בחינת ן בראשות האפשרי דיו

מכוחה יוסמך השירות להמשיך ולסייע למשרד הבריאות במאמץ  התנעת הליך חקיקה אשר

 2109/20הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש, בשים לב לקביעות פסק הדין בבג"ץ 

  ."הסמכה כאמור להשלכות אפשריות נוספות שלהולצורך לאזן בין חשיבות תכליתה של 

 

לאשר הארכה בת  30.4.20החליטה ביום החלטה זו הובאה לאישור ועדת המשנה, כמתחייב, וזו 

בהתאם לכך שתיקנה  5029החלטת ממשלה מס'  בו ביום נתקבלה. 5.5.20חמישה ימים, עד ליום 

 . ההסמכהאת משך הארכת תוקף 

 

http://www.nevo.co.il/law/5051/7.b.6
http://www.nevo.co.il/law/5051/7.b.6
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. 3.5.20-שותו של ראש הממשלה התקיים במועד המוקדם ביותר בו ניתן היה לקיימו, בהדיון ברא .35

בתום הדיון הוחלט על קידום חקיקה ראשית אשר מכוחה יוסמך שירות הביטחון הכללי לסייע 

ישראל בשל המגפה, ולאחר שצוות נוכח התמשכות מצב החירום השורר ב למשרד הבריאות

ה ונדרש לבחון את יעילות ההסתייעות בשירות ואת שאלת השרים שהוקם מכח החלטת ההסמכ

הולמת אחרת להשגת תכלית זמינה מצא כי נכון למועד זה אין חלופה קיומן של חלופות, 

 .ההסמכה

 

קביעה זו נסמכה אף על חוות הדעת האפידמיולוגית של ראש שירותי בריאות הציבור במשרד 

ממנה עלתה נחיצות המשך ההסתייעות בשירות , 25.4.20הבריאות, פרופ' סיגל סדצקי, מיום 

לצורך המשך צמצום התפשטות המחלה, בפרט נוכח הסרתן ההדרגתית של מגבלות הפעילות 

בהמשך לכך, ביום . תחקורו והתנועה והגדלת מספר הנחשפים לחולה והקושי לאתרם באמצעות

יופץ להערות הציבור  18.5.20עד ליום  הוחלט כי, בה 5042החלטת הממשלה מס' התקבלה  4.5.20

בששה שבועות עד ליום יוארך  החלטת ההסמכהתוקפה של  וכיתזכיר חוק להסמכת השירות, 

16.6.20 . 

 

ראש המטה לביטחון משך כשעתיים, בהשתתפות  5.5.20ועדת המשנה דנה בהחלטה זו ביום 

ממשלה, משנים ליועץ המשפטי ליאות הציבור במשרד הבריאות ושני לאומי, ראש שירותי בר

בו ביום . 26.5.20החליטה לאשר את הארכת החלטת הממשלה למשך שלושה שבועות, עד ליום ו

 . ההסמכהמשך הארכת החלטת בהתאם תוקן בה  5051החלטת הממשלה מס' נתקבלה 

 

על הכנת תזכיר החוק. אחר השלמת התייעצויות, שקדו הגורמים הרלוונטיים במשרדי הממשלה  .36

שנמנו וסבבי הערות על נוסח התזכיר, וקבלת אישור ראש הממשלה בתיאום עם השרים ישיבות 

להערות הציבור תזכיר חוק הסמכת שירות  19.5.20ביום פורסם , 5042בהחלטת הממשלה 

הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, 

, בהתאם 26.5.20ות הציבור למשך שבוע ימים, קרי, עד ליום להער הועמד. התזכיר 2020-התש"ף

 .5042החלטת הממשלה בלפרק הזמן שנקבע 

 

 24.5.20ביום בשים לב לירידה בנתוני התחלואה במקביל לגיבוש הצעת החוק, החליטה הממשלה  .37

שבהם לא ניתן תוגבל לסיוע במקרים פרטניים וייחודיים בלבד, השירות כך שלצמצם את הסמכת 

להשלים את איתור האנשים שבאו במגע קרוב עם חולה באמצעות חקירה אפידמיולוגית בשיטות 

ככל שיצטברו בידי משרד הבריאות נתונים המלמדים על חשש לעלייה  ות. בצד זאת צוין, כיאחר

, ובהיעדר תקים צורך בשינוי או הרחבת מתכונת ההסמכהמשמעותית בהיקף התחלואה, אשר 

להאריך את . כן הוחלט לדיון נוסף בממשלההנושא פות מתאימות אחרות באותה עת, יובא חלו

)החלטת  או עד לגמר הליך החקיקה לפי המוקדם 16.6.20תוקף החלטת ההסמכה עד ליום 

 . (15ממשלה מס' 

 

בצמצום האמור, וזאת עד ליום  החלטת ההסמכהאישרה ועדת המשנה את הארכת  26.5.20ביום 

יפקע תוקף  תונח הצעת חוק על שולחן הכנסתלא  8.6.20עד ליום ככל שתוך ציון כי  ,16.6.20

)החלטה  בהתאם לאמור 15בו ביום קיבלה הממשלה החלטה המתקנת את החלטה מס' . ההסמכה

 . (23מס' 
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 נוסחהגובש  ,חלקן בנוסח טיוטת החוקשהתקבלו והטמעת אחר השלמת בחינת הערות הציבור  .38

החוק  החליטה הממשלה לאשר עקרונית את טיוטת 7.6.20ביום אשר הובא לאישור הממשלה. 

ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו, ועדת השרים לענייני  בשינויים עליהם תחליט

חקיקה לאשר את נוסחה הסופי של הצעת החוק )החלטת ולהסמיך את ועדת השרים לענייני 

החליטה ועדת השרים לענייני ההתמודדות עם משבר הקורונה  8.6.20ביום (. 67ממשלה מס' 

כי הצעת החוק תובא לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה אולם לא תונח על שולחן  ,והשלכותיו

משכך, תמה . (142בהחלטה מס'  25.6.20-)החלטה זו קיבלה תוקף של החלטת ממשלה ב הכנסת

הבריאות בשירות והופסקה הפעלת מנגנון ההסמכה להסתייעות משרד בחצות  8.6.20ביום 

 השירות. 

 

אימצה את הקביעה החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר את טיוטת החוק אך  9.6.20ביום 

תיקנה הממשלה  14.6.20ביום  (.77)החלטת ממשלה מס'  על שולחן הכנסתלפי שעה שלא להניחה 

  (. 102בהתאם לאמור )החלטת ממשלה מס'  67את החלטה מס' 

 

בחצות יום הופסקה הפעלת מנגנון השירות  26.5.20יצוין, כי בהתאם להחלטת ועדת המשנה מיום 

   . 8.6.20-ה

 

נוכח עלייה ניכרת בהיקף התחלואה והגידול המשמעותי במספר החולים החדשים בהמשך לכך,  .39

מספר הגדלה משמעותית של ל בילוו, שהמידי יום, בשילוב עם הסרת מגבלות הפעילות והתנועה

אמצעי הטכנולוגי שהעמיד המגעים בין חולים למי שטרם נדבקו, עלה צורך בחידוש ההסתייעות ב

להניח את הצעת החוק על שולחן הכנסת החליטה הממשלה  24.6.20ביום על רקע זאת, שירות. ה

 (. 139)החלטת ממשלה מס' 

 

 .2מש/מצורפות ומסומנות יקה ת הממשלה הנוגעות לקידום הליך החקהחלטומכלול 

 

עברה ההצעה  פורסמה הצעת החוק ברשומות והונחה על שולחן הכנסת. באותו יום 24.6.20ביום  .40

 מתנגדים.  32תומכים מול  45ברוב של  בקריאה ראשונה במליאת הכנסת

 

בדיון צוין, כי מדובר במנגנון ביטחון לדון בהצעת החוק. הו חוץההתכנסה ועדת  29.6.20ביום 

ידי הוועדה בשמונה דיונים קודמים אשר נגעו להחלטת הממשלה מכוחה הופעל המנגנון -דון עלשנ

 קודם לכן, ולפיכך אין מדובר בדיון בנושא חדש מראשיתו.

 

אשר עמדה אותה  אהיה המשמעותית בהיקף התחלויאת העלהציגו בדיון משרד הבריאות  ינציג

כי הפעלת מנגנון השירות נחוצה בדחיפות, בנוסף  ו, וציינהקודם חולים חדשים ביום 400-עת על כ

שמופעלים זה מכבר, בהם חקירה אפידמיולוגית אנושית, אשר המשרד פעל  נוספיםלאמצעים 

גיוס , כולל תהליך נוספיםרבים סטודנטים אותה עת )מאז הוספו עובדים  150-כלתגברה ב

ההמתנה זמן  קיצורמאמץ לוהרחבת הבדיקות (; אחיות נוספותאושרה העסקת סלקטורים וכן 

 כן פעל משרד הבריאותכמו  ;והזמן עד הגעת תוצאותיה לנבדק, באמצעות קופות החולים בדיקהל

כן בלוטות'. טכנולוגיית עם גם כך שתעבוד , 2.0לגירסה פיתוחה של אפליקציית "המגן"  המשךל

 . וחברי הכנסת את עמדתם ביחס להצעת החוקבדיון גורמי ציבור  השמיעו
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יידון הסדר זמני, לתקופה  באופן שתחילהכי החוק יפוצל  את הצעתו,להצבעה העמיד ר הוועדה יו"

ון ההסדר יידחודשים(, ולאחר אישורה  3יום במקום  21מקוצרת מזו שהתבקשה בהצעת החוק )

הממשלה שונו החלופות בהן תוכל אף הסדר הזמני במסגרת ההמלא המובא בהצעת החוק. 

במקרים פרטניים וייחודיים הכרזה תתאפשר כך ש, הסמכת השירות בהתאם לחוק עללהכריז 

מקום שישנם למעלה בהם לא ניתן להשלים את זיהוי המגעים בחקירה אפידמיולוגית אנושית, או 

חולים  חקירה אפידמיולוגית  200בי , ואזי תיערך לגאו ביום שקדם לכך יוםאותו חולים ב 200-מ

שאושר בנוסח ( לחוק 3)3-( ו1)3סעיפים אנושית, ומעבר לכך ניתן יהיה להפעיל את מנגנון השירות )

  .לבסוף(

 

אחר האמור קיימה הוועדה דיון נוסף בהצעת החוק באותו יום, ולאחריו נידון הפיצול במליאת 

. במסגרת הדיונים דנו 30.6.20צעת החוק ביום הכנסת ואושר על ידה. הוועדה הוסיפה לדון בה

וקיימו חברי הכנסת בשימוש בכלי זה, נחיצותו ויעילותו בנסיבות העדכניות, הציגו הסתייגויות 

נידונה הצעת החוק במליאת הכנסת והחוק  1.7.20עליהן. ביום  ורביזיה שהוגשבקשות הבהצבעות 

 ושלישית.  התקבל בקריאה שניה

 

 .3מש/ מצורפת ומסומנתהצעת החוק 

ביטחון ובמליאת הכנסת מצורפים במלואם לתגובת הכנסת החוץ והפרוטוקולי הדיונים בוועדת 

לא נצרפם אף לתגובת המדינה, על מנת שלא להכביד יתר על המידה משכך, פי בירור מקדים(. -)על

 . בכפל נספחים האוחזים עמודים רבים בית המשפטעל תיק 

 החוק . 6א.

 

 לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש. הסמכת השירות לסייע במאמץ הלאומי  מעגן את חוקה .41

 

. 22.7.20ועד ליום  1.7.20יום, החל מיום  21החוק התקבל כהוראת שעה שתעמוד בתוקף למשך  .42

ימים אלה מתקיימים בוועדת החוץ והביטחון דיונים בהצעת החוק המקורית, אף היא במקביל, ב

, עם אפשרות הארכה לשלושה חודשים חודשים שלושה  כאמור וא, אך משכה ההוראת שעה

 . נוספים

 

הכרזה של הממשלה בדבר הצורך בהסתייעות בשירות,  הואתנאי להפעלת המנגנון הקבוע בחוק  .43

אפשרויות לחוק קובע שלוש  3ששוכנעה כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת. סעיף לאחר 

, בהיקף מותאם למצב התחלואה בעת ההכרזה ולסיכון הנשקף לציבור מהמחלה: חלופה הכרזהל

( עניינה בקיומו של צורך בהסתייעות בשירות במקרים פרטניים וייחודיים בלבד בהם לא ניתן 1)

ת זיהוי מי שבאו במגע קרוב עם חולה באמצעות חקירה אפידמיולוגית בשיטות להשלים א

( עניינה בקיומן של נסיבות חריגות המנויות בתוספת לחוק )בשלב זה טרם 2אחרות; חלופה )

( עניינה בכך 3נקבעו נסיבות בתוספת כאמור ולפיכך חלופה זו אינה ניתנת ליישום כעת(; חלופה )

 200-, שאז תיערך לאו ביום שקדם לו ,יוםאותו חולים חדשים ב 200 שמספר החולים עולה על

נציג יוכל החולים יתר גבי לו, חקירה אפידמיולוגית אנושית מבין החולים החדשים רק  החוליםמ

 .לפי הוראות החוק חקירה כזו או להסתייע בשירותרק להחליט אם לבצע משרד הבריאות 
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 שתוקפה 3 סעיף לפי הכרזה ניתנה כאילו יראו החוק של ילתותח ביום)א( לחוק קובע, כי "23סעיף 

חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה תבטל אותה כן נקבע בחוק כי אם ". ימים 21

 )ג((. 4לבטל את ההכרזה )סעיף  הוסמכה)ב((. אף הכנסת 4הממשלה )סעיף 

 

ורך בהסתייעות בשירות בשים לב לתחלואה החוק מורה עוד על הקמת צוות שרים שיבחן את הצ .44

)א(. הממשלה תמנה צוות שרים שיכלול את ראש הממשלה, ראש 12ולחלופות להסתייעות: "

הממשלה החלופי, שר הבריאות, שר המשפטים, שר המודיעין ושרים נוספים כפי שתחליט ... 

ואה בישראל בשל לבחינת הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות לפי חוק זה, בהתחשב במצב התחל

נגיף הקורונה החדש, בתרומת תוצאות פעולות הסיוע לצמצום התפשטות המחלה ובקיומן של 

חלופות להסתייעות כאמור, והכול בהתחשב, בין השאר, בפגיעה בזכות לפרטיות. לפני הצוות 

ים ")ב(. צוות השר, וכי תונח חוות דעתה של הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים בעניין זה"

ידווח לממשלה על ממצאיו והמלצותיו לגבי הנושאים שבחן לפי סעיף קטן )א(, כדי שהממשלה 

 תבחן את הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות לפי חוק זה". 

 

בעניין  5.7.2020של הממשלה מיום  180צוות השרים מונה כמתחייב, ר' החלטה מספר יצוין כי 

ות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום מינוי צוות שרים בהתאם לחוק הסמכת שיר

 (.2020-התפשטות נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

 

 .4מש/מצורף ומסומן  5.7.20מיום  180העתק החלטת הממשלה מ' 

 
בקשת סיוע שירות עביר ליריאות משרד הב ,אם לחוקומהו מנגנון ההסתייעות בשירות? בהת .45

והשירות יהא מוסמך לעבד מידע טכנולוגי לגבי החולה ומי שבאו (, 6)סעיף  חולה מאומתן ילעני

ולהעביר למשרד הבריאות את נתוני הימים שקדמו לתאריך אבחונו כחולה,  14-עמו במגע קרוב ב

ו עמו במגע קרוב, ואת הימים הללו, ואת נתוני הזיהוי של מי שבא 14-מיקומו של החולה ב

כי עם שינוי ההנחיות  ,יוער לעניין זה (.5התאריך, השעה והמיקום בו באו במגע אחרון )סעיף 

, הונחה השירות 10.7.2020לחקירה אפידמיולוגית שפרסמה ראש שירותי בריאות הציבור ביום 

 בלבד.הימים שקדמו לאבחון  עשרתעים שלהם בגלעבד מידע טכנולוגי ביחס לחולים ולמ

 

לשירות במסגרת בקשת הסיוע להעביר משרד הבריאות  רשאימגדיר באופן ברור אלו פרטים החוק  

שם החולה, מספר הזיהוי, מספר הטלפון ומספרו הסידורי ברשימת החולים במשרד הבריאות  –

 -(; איזה מידע טכנולוגי יהא השירות מוסמך לעבד 2)הגדרת "פרטי בקשה לקבלת סיוע" בסעיף 

 "כהגדרתה בחוק האזנת סתר וני זיהוי, נתוני מיקום ונתוני התקשרויות, למעט תוכן שיחה"נת

, תוך שהוגדרו במפורש גם המונחים "נתוני זיהוי", "נתוני 2)הגדרת "מידע טכנולוגי" בסעיף 

 –מוסמך להעביר למשרד הבריאות השירות ואיזה מידע יהא "(; מיקום" ו"נתוני התקשרויות

הימים שחלפו, ונתוני הזיהוי של מי שבאו עמו במגע קרוב, התאריך,  14-של החולה בנתוני מיקומו 

 לחוק. 2השעה והמקום בו היה המגע, בהתאם להגדרת "נתוני מיקום" ו"נתוני זיהוי" בסעיף 

 

כן מורה החוק, כי משרד הבריאות יודיע לחולה כי הועברו פרטיו לבדיקה באמצעים טכנולוגיים  

)ג((. אשר לפעולות 6ון מטרת הבדיקה והדרך בה יוכל לברר פרטים בעניין )סעיף בשירות, תוך צי
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"פעולות הסיוע יתבצעו באופן ממוכן ככל האפשר ובשמירה על הסיוע עצמן מורה החוק, כי 

 )ד( לחוק(. 5)סעיף  פרטיותם וכבודם של החולה ושל האנשים שבאו במגע קרוב עם החולה"

 

בדבר חובת ידי משרד הבריאות, ותכלול מידע -חולה תשלח עלההודעה למי שבאו במגע עם  

ין ולפנות בהשגה. ההודעה לא תכלול פרטים מזהים יהבידוד הנגזרת מכך, והדרך לערוך בירור בענ

לגבי  אודות החולה. ככל שתוגש השגה רשאי משרד הבריאות לפנות לשירות בבקשת סיוע נוספת

בקשר עם החולה או עם האנשים שבאו עמו במגע, ולא השירות לא יעמוד (. 8)סעיף  אותו חולה

  (. 11יעסוק בפעילות אכיפה של חובת הבידוד )סעיף 

 

גם הוראות לענין שמירת המידע, אבטחתו ומועדי מחיקתו במשרד הבריאות ובשירות,  מעגןהחוק  .46

לטיפול במידע והדרישה  הסמכת בעלי תפקידיםין יולענוהגבלות לענין הגישה למידע והשימוש בו, 

בו תובהר להם המשמעות הפלילית של שימוש  כי יחתמו על טופס ההתחייבות לשמירת סודיות

גילוי בגין  ספציפיתהחוק אף קובע עבירה פלילית (. 16-13)סעיפים  במידע בניגוד להוראות החוק

חובת בדבר  בניגוד להוראותלפי החוק  שלאבמידע מידע שהגיע לפי החוק או עשיית שימוש 

 לחוק(.  18בצירוף סעיף  20)סעיף בחוק במידע הקבועות סודיות והגבלת שימוש 

 

החוק אף קובע למשרד הבריאות ולשירות חובת דיווח לוועדת החוץ והביטחון וליועץ המשפטי  .47

, סיועלממשלה אחת לשבוע. במסגרת הדיווח עליהם לכלול את מספר החולים לגביהם התבקש 

מספר המגעים, אירועים מיוחדים ותקלות, סטטוס מחיקת המידע, מספר ההשגות, מספר המגעים 

 (.19שאותרו על בסיס פעולות הסיוע בלבד ועוד, כל גוף לפי המפורט בדיווח שעליו להעביר )סעיף 

ת הממשלה הוטל על השירות ומשרד הבריאות להעביר ליועץ ולכנסת ויצוין, כי גם בהתאם להחלט

. משרד הבריאות והשירות העבירו עד למועד הגשת תגובה זו שני דיווחים חים עיתייםדיוו

, ויועד כי ועדת החוץ והביטחון פירסמה את הדיווח הראשון באתר הכנסת וקיימה דיון כמתחייב

 .14.7.2020לגבי הנתונים שפורטו בו, ביום 

 

בביצוע פעולות לענין דרכי הפעולה של השירות  ולבסוף, החוק מורה כי ראש השירות יקבע נוהל .48

י המנהל הכללי של משרד הבריאות יקבע נוהל ן כוכ, וכי נוהל זה יהא חסוי ואסור בפרסום, הסיוע

בקשת הסיוע מהשירות, אופן השימוש במידע, ההנחיות  –שיכלול הוראות ליישום החוק 

טעונים אישור היועץ המשפטי לממשלה. שני הנהלים הקליניות לענין מגע קרוב, הטיפול בהשגות. 

ידי היועץ המשפטי -ואושרו על, 4950נדרשו גם מכח החלטת הממשלה  דומיםכאן יצוין, כי נהלים 

בהתאם הנהלים עודכנו  ,לאחר חקיקת החוק ,כעת. לממשלה למן תחילת ההסתייעות בשירות

משרד הבריאות  נוהל. חם העדכניבנוס ידי היועץ המשפטי לממשלה-על אושרוו ,לנדרש לפי החוק

      .משרד הבריאותהאינטרנט של באתר כמתחייב אף פורסם 

  

 .5מש/נוהל משרד הבריאות בהתאם לחוק מצורף ומסומן  
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 ב.  טענות סף

 

 –עון כי דינה של העתירה עוד בטרם נצלול לגופו של הדיון החוקתי, המשיבים יבקשו לט .49

להידחות על הסף בשל מספר טעמים עצמאיים, לא כל שכן נוכח  –במתכונתה ובעיתויה הנוכחיים 

 משקלם המצטבר יחד.

 

, המשיבים יטענו כי בשים לב למועד הגשת העתירה וקיום הדיון בה שלושה ימים בראש וראשונה .50

לבלתי תהפוך בתוך זמן קצר ביותר רי שהעתירה , ההוראת השעהשל ה פקיעתלפני מועד 

 אקטואלית. 

 

ימים  12 -ו  ,החוקימים לאחר חקיקת  10, קרי 10.7.20העתירה החוקתית שלפנינו הוגשה ביום 

ימים. אף שדיון בעתירה  21שהוגדר כהוראת שעה למשך  וזאת ביחס לחוק,ובלבד לפני פקיעת

מאליה  תפקעועד זה מצוי שלושה ימים בלבד לפני ש, הרי שמ19.7.20נקבע בדחיפות ליום 

מבית המשפט הנכבד. סד זמנים זה,  עותרותה ותמבקשהחקיקה הראשית שאת ביטולה 

אינו מותיר זמן מספק לבירור ממצה של סוגיות חוקתיות, לא כל שכן כדי להעניק את כשלעצמו, 

 לביטולו של חוק. צו מוחלט  – עותרותה חפצותבו הסעד 

 

הכנסת  שבחוק הוראה של פסלותה על שנורה עד נלךזהיר -"זהירבהקשר זה, ידועה ההלכה לפיה 

]...[ הפגיעה בזכותו של היחיד חייבת שתהא פגיעה מהותית, פגיעה יסודית ועמוקה, פגיעה שיש 

בג"ץ ) "חוק מפורשת-בה עוצמה שלילית בכמות, במשקל ובמידה כדי כך שמכריעה היא הוראת

 לפסק 5 פסקה(, 12.12.05נבו, )פורסם ב מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' שר האוצר עמותת 366/03

, מבלי להקל בה כמובן לפרטיות בזכות הוראת השעה של הפגיעת(. חשין לנשיא נההמש של דינו

שלושה ימים בלבד לאחר הדיון שנקבע בעתירה, באופן שמוביל למסקנה  להסתייםעתידה ראש, 

  . 22.7.20הצורך בקבלת סעד של ביטול חקיקה יתייתר מאליו עד ליום המתבקשת כי 

 

לא פנו תחילה  עותרותשהיטענו כי דין העתירה להידחות על הסף מן הטעם , המשיבים שנית .51

בסעיף הגם שזו עוגנה מפורשות לכנסת ישראל בבקשה כי תפעיל את סמכותה לביטול ההכרזה, 

ביקש ליצור  החוק, ניכר כי הוראת השעה)ג( לחוק. בהקשר זה, המשיבים ידגישו כי למקרא 4

י הדוק של הכנסת על הממשלה, לרבות באמצעות עיגון "כפתור כיבוי" פיקוח פרלמנטרמנגנון 

להפעלת החוק. מנגנון כיבוי חריג זה שהופקד בידי הכנסת מלמד על קיומו של סעד חלופי 

לבית המשפט הנכבד. לעמדת  ןאת עתירתן ה ולמצותו בטרם הגיש עותרותהפרלמנטרי שהיה על 

ר שאת ביחס לעתירה הנוכחית, הואיל וחלק משמעותי המשיבים, טענה זו נכונה היא בית

מתמקד בשאלת ההכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי,  עותרותההמשפטיות של  ןמטענותיה

ולבקש לאורן  ןטענותיהלפנות תחילה לכנסת, לשטוח בפניה את  ןעליהודווקא משום כך היה 

, אף שפסיקתו ןעמ ן, וטעמיהכן עשולא  עותרותהכרזה. כזאת, שתפעיל את סמכותה לביטול הה

"התערבות בחוק של הכנסת ]...[ צריכה לשמש של בית המשפט הנכבד רצופה בקביעות לפיהן 

בנסיבות כאמצעי אחרון אשר יש לפנות אליו רק לאחר מיצוי דרכים משפטיות אחרות, ככל שישנן 

לפסק דינה של  24(, פסקה 18.10.17)פורסם בנבו,  פלונים נ' שר הפנים 813/14)בג"ץ " כאלה

 ואלו עוגנו מפורשות בחקיקתה של הכנסת.  –הנשיאה נאור(. בענייננו, כאמור, ישנן דרכים כאלו 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20366/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20366/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20366/03
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 – עותרותה, ובהצטרף טעם זה אל קודמיו, המשיבים יטענו כי חלק מהותי מטענות שלישית .52

מיצוי הליכים מול משרד הבריאות -לוקה באי –יוחד אלו הנסובות על עניינים מקצועיים במ

(. העותרות הרחיבו בעתירתן בסוגיות הנוגעות לקיומם של אמצעים טכנולוגיים חלופיים 4)המשיב 

להתמודדות עם מגפת הקורונה, וטענו רבות כנגד אופן יישומו של האמצעי הטכנולוגי מושא 

גם כנגד מערך החקירות האפידמיולוגי האנושי. למקרא העתירה, דומה שאף -כמו; הוראת השעה

ולגורמי המקצוע בקרב  עותרותלחומרת המחלה אינו משותף והיקף  הניתוח המקצועי של הבנת

 ם.בחוות דעת של גורמי רפואה שוני ןעתירתלתמוך  עותרותהשל  ןניסיונהמשיבים, ויעיד על כך 

 

משאלו פני הדברים, קשה להלום מצב שבו העתירה מוגשת לבית המשפט הנכבד מבלי למצות  

הליכים מול משרד הבריאות בכל אותם נושאים. פסיקתו של בית המשפט הנכבד עמדה על כך 

שההקפדה על דרישת מיצוי ההליכים אינה עניין פורמאלי כלל ועיקר, אלא מדובר בדרישה 

ן היתר, להביא את העותר ואת הרשות לכדי הדברות וניסיון מוקדם לפתרון נועדה, בי"מהותית ש

עזיז נ' שר הבינוי  11041/03בג"ץ ) "הסוגיה המסוימת טרם הבאתה לפתחו של בית משפט זה

  (.(2004) והשיכון

 

ית חארת נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערב-ראש מועצת הכפר חרבתא בני 7505/10ראו בג"ץ  

(25.7.11 :) 

המשפט, מספר טעמים -"לדרישה בדבר מיצוי הליכים טרם הגשת עתירה לבית
, השאיפה היא להוביל את העותר ואת הרשות המוסמכת לכדי ראשיתמרכזיים: 

-הידברות וניסיון מוקדם לפתרון המחלוקת, בטרם הבאתה לפיתחו של בית
את המשפט. לעיתים, הפנייה המקדימה לרשות הרלוונטית, עשויה לפתור 

המשפט. -המחלוקת בין הצדדים ולייתר את הצורך בהתדיינות בין כותלי בית
באופן זה, ניתן למנוע הגשת עתירות שבדיעבד יתברר כי לא היה בהן צורך. 

לעיתים, הפנייה המקדימה אל הרשות המוסמכת והתגובה שתתקבל בעקבות 
קוד למי כך, לא יובילו לאיּון הצורך בהתדיינות משפטית, אולם הם יתרמו

הדרישה למיצוי  המשפט.-המחלוקת ולצמצום גבולותיה עוד בטרם הפנייה לבית
הסעד המינהלי נטועה, אפוא, בטעמים מעשיים ובשאיפה לקידום היעילות 

מהותיים. -, הדרישה למיצוי הליכים נובעת גם מטעמים עיונייםשניתהדיונית. 
-, אינו שם שיקולמשפט המפעיל ביקורת שיפוטית-יסוד הן כי בית-מושכלות

דעתה של הרשות המוסמכת והוא נמנע מהתערבות מקום -דעתו במקום שיקול
בו לא מתקיימת עילה שבדין לכך. בהתאם לכך, כלל בסיסי במשפט המינהלי 

המשפט יימנע מלהפעיל ביקורת שיפוטית בטרם ניתנה לרשות -הוא כי בית
נות המופנות אליה. הזדמנות נאותה להפעיל סמכותה ולגבש עמדתה בנוגע לטע

הפנייה לרשות המוסמכת והתשובה המתקבלת בעקבות כך, תורמים  ;ועוד זאת
 את להפעילהמשפט -לבית לגיבוש תשתית עובדתית ומשפטית המאפשרת

 "העניין על החלותהמידה -אמות לפי השיפוטית ביקורתו
 

  :(12.7.20)ארגון בריכות שחיה נ' ממשלת ישראל  4753/20ועוד, ראו בג"ץ 

דין העתירה להידחות על הסף מחמת היעדר מיצוי הליכים ואי פניה מוקדמת "
רם פנייתו של עותר לבית משפט זה, טלרשויות הנוגעות בדבר. הלכה היא כי 

עליו להקדים ולפנות לרשות המוסמכת ולהעלות בפניה את טענותיו, אחרת 
למען  עמותת הרצליה 9264/17תדחה עתירתו על הסף )ראו למשל: בג"ץ 
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מסאד נ' שר  2757/20(; בג"ץ 28.11.2017) 4, פסקה תושביה נ' מדינת ישראל
הלכה זו כוחה יפה גם כאשר מדובר בתקיפת (. 12.5.2020) 3, פסקה האוצר

 2030/20)ראו לאחרונה: בג"ץ חוקים או תקנות, הן בזמני שגרה והן בעת חירום 
 15פסקה  ,התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' שר המשפטים

(; בג"ץ 10.6.2020) אמסלם נ' השר לביטחון פנים 3643/20(; בג"ץ 18.3.2020)
 ((. 14.6.2020) הייב נ' השר לביטחון הפנים 3668/20

 

אין מקום להידרש לעתירה אשר לא קדם לה צעד של מיצוי הליכים. אין משכך, 
בית להלום ניסיון "להתכתב" עם הרשויות באמצעות פתיחת ערוץ פנייה ל

אין לכחד כי האופי הכמעט מיידי של כניסת ההחלטות מסוג  אמנם, משפט זה.
זה לתוקף בנסיבות הימים הללו אינו מאפשר מיצוי הליכים מפורט מבעוד 

 מועד. אולם, אין בכך בלבד כדי לפטור כליל מחובה זו." 
 

 :(, כדלקמן16.7.19) חיים נ' כנסת ישראל-בן 1381/19בג"ץ וראו גם 

 

 על להידחות דינה כי מסקנה לכלל הגעתי המשיבים ובתגובת בעתירה עיון אחרל. 2"
 עליו, לצדק הגבוה המשפט כבית בשבתו זה משפט לבית עותר יפנה טרם, אכן. הסף

((. 6.11.2005) שלמה בן' נ כהן 10312/15 ץ"בג) הרלוונטית המוסמכת לרשות לפנות
 צ"בג) תקנות או חוקים ולביט שעניינה בעתירה מדובר כאשר גם תקף זה כלל

' נ יצחק 2264/12 ץ"בג(; 2002) 873, 869( 6)נו ד"פ, ישראל מדינת' נ קריב 3481/02
 את הפנה אשר – העותר כי עולה המקדמית מהתגובה((. 8.5.2012) המשפטים שר

 הוראות נגד הן, הרשמי הנכסים כונס בנהלי שנקבעה כפי הרפורמה נגד הן חיציו
 כל ביצע לא – בפקודה מסוימות עבירות" אכיפת-אי" נגד והן פירעון חדלות חוק
 פניה כל צירף לא גם העותר. עתירתו להגשת קודם הרלוונטיים הגורמים אל פניה

 הרפורמה יישום החל מאז, האחרונות השנים במהלך ולא הזו מהעת לא, למשיבים

 במהלך רכב פירעון חדלות חוק הוראות חקיקת הליך החל ומאז, שנים כשש לפני
 ביום החוק הצעת פרסום עם הפחות לכל או – החוק תזכיר פרסום עם, 2015 שנת

 מאז הזמן חלוף, הרפורמה יישום החל מאז הזמן חלוף – אלו נסיבות. 2.3.2016
 פנייה כל הקדים שהעותר מבלי(, החקיקה הליכי החלו מאז ובוודאי) החוק פורסם

 העתירה בהגשת משמעותי שיהוי דילכ עולות אף, בעניין הרלוונטיים לגורמים
 ((.3.4.2016) הכלכלה שר' נ ביקלס 7266/15 ץ"בג: השוו)

 
 בהוצאות יישא העותר. הסף על להידחות כאמור העתירה דין, אלו בנסיבות

 לא במקור(. –" )ההדגשה שבקו תחתי "ח.ש 7,500 של בסך המשיבים
 

בפנייה ליועץ המשפטי לממשלה, מבלי לפנות  יםמסתפק םשהבחובה זו, תוך  ועמדלא  עותרותה

בפני משרד הבריאות. לעמדת המשיבים, אף בשל כך יש טעם לפגם  ןטענותיהולשטוח את עיקר 

   המצדיק את דחיית העתירה על הסף, וזאת במיוחד בהצטרפותו אל שני הפגמים הקודמים.

 הניתוח החוקתי  .ג

 

ם ימי חירום. מדינת ישראל מתמודדת עם אירוע חסר תקדים בהיבטי בריאות הציבור. מגפת הימי .53

איום בדבר פגיעה הקורונה מאיימת, פשוטו כמשמעו, על חייהם ובריאותם של תושביה, לצד 
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י, אשר נפגעו אנושות מהגבלות הפעילות והתנועה ענפים שלמים במשק הישראלכלכלית קשה ב

קהלות והגברת הריחוק החברתי על מנת להביא להאטה בהתפשטות שננקטו לשם מניעת הת

האמצעי העומד . הממשלה נוקטת שורת אמצעים במסגרת ההתמודדות עם המגפה. המגיפה

במוקד העתירה הוא אמצעי חריג למשבר חריג. הוא פוגע בזכות לפרטיות, על כך אין חולק, אולם 

. בצד הפגיעה עותרותה, אף לא מצד אין חולקנראה שעושה כן לתכלית ראויה, וגם על כך  הוא 

הזכות לחיים, לבריאות, ולדידם של  ןבזכות לפרטיות, מגן החוק על זכויות יסוד אחרות, בה

 משיבי הממשלה עומד החוק במבחני המידתיות, הכל כפי שנפרט להלן.  

 

חיוני המעגן אמצעי , בחוקט הנכבד המשיבים יטענו, כי לא קמה עילה להתערבותו של בית המשפ .54

חוסנו ואיתנותו הכלכלית, וכי יש לאפשר לגורמים ל, כמו גם ם ולהגנת בריאות הציבורלהצלת חיי

נסיבות המנהלים את ההתמודדות עם המגפה להוסיף ולהשתמש באמצעי החריג המעוגן בחוק ב

  של האירוע. הייחודיות 

 

ולפיכך בית המשפט  החוקיות חזקת תחת חוסה ראשית חקיקהיר, כי נזכ לניתוח מוצא כנקודת .55

על  עמדה. הנחת המוצא היא שהחוק לא נועד לפגוע בעקרונות חוקתיים. נוהג ריסון בביטול חוקים

 שר ולעסקים למשפט האקדמי המרכז 2605/05' הנשיאה ד' ביניש בפסק דינה בבג"ץ כבכך 

 (: 2009) 545( 2, פ"ד סג)האוצר

 
היא כי מדובר בחוק של הכנסת  28המוצא לבחינת חוקתיותו של תיקון  דתנקו"

 בנקל לא כן עלהמבטא את רצון נבחרי העם, וככזה בית המשפט נדרש לכבדו; 
 ידי על שנחקק שחוק לזכור יש... חוקתי אינו מסוים שחוק המשפט בית יקבע

 טלהנ אתחוקתיות -לאי הטוען על שמטילה חוקתיות מחזקת נהנה הכנסת
 למדינה הנטל יעבור בטרם, חוקתי אינו שהחוק, לכאורה לפחות, להראות

 המשפט בית את מחייבת אף החוקתיות חזקת. חוקתיותו את להצדיק ולכנסת
 פרשת: ראו) חוקתיים בעקרונות לפגוע נועד לא שהחוק הנחה מנקודת לצאת

 269-267, 241( 5)נג"ד פ, הביטחון שר' נ צמח 6055/95"ץ בג; 68' בעמ, הופנונג
 ((".צמח פרשת( )להלן: 1999)

 

כן ראו התייחסות לכך שההתערבות השיפוטית מצומצמת עוד יותר מקום שמדובר בהוראת שעה, 

 : (22.9.14) לאיתן מדיניות הגירה ישראלית ואח' נ' ממשלת ישרא 8425/13ץ "בגב

 
וגבר, עת על בית המשפט לנקוט ריסון שיפוטי מהלכה פסוקה היא, כי . ]...[ 33

הוא נדרש לבחינת חוקתיותה של הוראת שעה. "לא הרי חוק 'קבוע' כהרי חוק 
; 553, בעמ' המועצה האזורית חוף עזה)עניין 'זמני' בבחינת חוקתיות חוק" 

התערבות של ((. מ' חשין)המשנה לנשיא )בדימ'(  450בעמ'  עדאלהוראו עניין 

התערבות בחקיקה בית המשפט בהוראת שעה הינה מרחיקת לכת יותר מ
רימר "האפקט המצטבר של -)ראו, מרדכי קרמניצר ויעל כהן "רגילה" של הכנסת

המכון הישראלי המידתיות: נדבך חדש בבחינה החוקתית הישראלית" 
((. אין ללמוד מדבריי, כמובן, כי רימר-קרמניצר וכהן -)להלן  לדמוקרטיה

החוק מפני ביקורת הגבלת תוקפו של חוק, כהוראת שעה, צריכה "לחסן" את 
יתכנו מקרים שיפוטית. אולם, כבר נקבע בפסיקתו של בית משפט זה כי "... 

המשפט, על יסוד שיקולים של מדיניות שיפוטית, להתחשב -שבהם יחליט בית
 בלי לפסוק –ב'זמניותו' של חוק 'זמני' כנימוק למידתיותו, ועל יסוד זה להניח 
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א'  –]ההדגשה במקור ורת החוקתית" כי החוק עומד ביתר מבחניה של הביק –

( א' מצא)השופט  713-714, 699( 2)רסלר נ' כנסת ישראל, פ"ד נו 24/01בג"ץ ג'[ )
 (.שםסמכתאות ( והא2002)
 

 

בהקשר ימי  ידי כב' השופט עמית-דברים שנפסקו עלטרם שנצלול אל הניתוח החוקתי, עוד ראו,  .56

, על בחינת ההסדרים הנקבעים להתמודדות עם המשבר ת הדברהחירום בהם אנו נתונים והשלכ

לוונטהל נ' ראש  2435/20בעתירה בעניין הסגר שהוטל על העיר בני ברק, בג"ץ  פסק דינוב

 (:ענין לוונטהל( )להלן: 7.4.20) הממשלה

 

. בהיבט המשפטי, המגפה מוליכה אותנו בארץ לא זרועה, במחוזות 2"
ובמשעולים חוקיים וחוקתיים שלא שיערו ראשונים ולא חזו גם רואי השחורות. 
זכויות חוקתיות בסיסיות כמו הזכות לפרטיות, לקניין, לחופש העיסוק ולחופש 

ועה בתוך ישראל נאלמות דום מול מונחים כמו סגר והסגר, כתר, מחסומי התנ
כל אלה חולפים בסך . דרכים, איכון טלפונים על ידי השב"כ, ריחוק חברתי ועוד

לפנינו כמו חלום בלהה דיסטופי במדינה דמוקרטית שחירויות האזרח הן בבסיס 
בלתי חוקיים בימים של שגרה, אמצעים אלה היו נפסלים על אתר כ קיומה.

)יבמות צ, ע"ב,  בעליל, אך הימים אינם ימים רגילים ומפני "שהשעה צריכה לכך"
סנהדרין מו ע"א(, אין מנוס אלא מלהלקות את הציבור, הגם שלא חטא ואינו 

 ראוי ללקות." 
 

(; בג"ץ 14.4.2020) המנהל הקהילתי רמות אלון נ' ממשלת ישראל 2491/20למשל בג"ץ )כן ראו 

טרקלין אולמות ואירועים  3432/20בג"ץ ו(; 10.5.2020) באמונתו יחיה נ' ממשלת ישראל 2931/20

 ((. 7.6.2020) אולמי מונדיאל נ' ממשלת ישראל –

  פגיעה בזכות.  ד

 

, כי החוק פוגע בזכות לפרטיות, בעריכת מעקב המוני אחר תנועות חולים ומגעם ותטוענ עותרותה .57

אחרים ללא הסכמתם, וכן בזכות לחירות, בכך שכתוצאה מן המעקב תינתן הנחיה לפלוני עם 

מהלכיו כי אשר יגרום לו לשנות תנועותיו ביודעו  "ממשטר"אפקט ההנוכח להיכנס לבידוד, וכן 

 מנוטרים. 

 

נטר ולקיים מעקב ברם, אין לפנינו הסמכה ל. לפרטיות בזכות פוגעה אמצעי לפנינו כי מחלוקת אין .58

 האנשים "לאתר לאחור" אתו החולה של מיקומו נתוני רציף אחר תושבי המדינה, כי אם לעבד

 נוכח, במגע עמו שבאו מיב ואף החולה פרטיותב זו יעהבפג ראש מקלים איננו. במגע בא עמם

 אדם זכאי להן והחירות הכבוד את המבססות העל מזכויות אחת"כ לפרטיות הזכות של חשיבותה

כפי שציין בית המשפט   ((.13.6.99) ישראל מדינת' נ גלעם 5026/97 פ"ע" )עצמו בפני כערך, כאדם

 אחת" היאלפרטיות  וין בפסיקה כי הזכותצ אחת לא: "שחר בן מאירן יהנכבד בפסק דינו בעני

הזכות לפרטיות הוכרה . "דמוקרטי כמשטר בישראל שטרהמ של אופיו את המעצבות החירויות

   כזכות יסוד, הקשורה קשר הדוק לזכויות לחירות ולכבוד:

 

http://www.nevo.co.il/case/5670951
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במוקדה של הזכות לפרטיות ניצבות האוטונומיה של הפרט וההכרה "

רת לו לקבוע את קווי דמותו שבאינדיבידואל. זכותו של אדם לפרטיות מאפ
את הגדרתו העצמית. הזכות לפרטיות  גם-צב את יחסיו עם סביבתו, כמועול

מצויה בליבתו של מושג החירות, ניתן אף לומר כי היא תמציתו. היא ציר מרכזי 
זאת ועוד, הזכות  ...המגדיר את יחסי הפרט אל מול החברה במשטר הדמוקרטי

לפרטיות כרוכה בעבותות גם בזכות היסוד לכבוד, כאשר זו האחרונה מקרינה 
התנועה לחופש המידע  9341/05 מ"עע) "מת לעיצוב דמותה.על זו הראשונה ותור

 . ((19/05/09) נ' רשות החברות הממשלתיות
 

נעשית , המגבילה את החירות, בידודהנחיה להיכנס להיוער, כי  - גופא זכות לחירותפגיעה באשר ל .59

עומד על כן ו, ננקט בהתמודדות עם המגפהשאחר אמצעי מכוח נורמה חוקית אחרת, המעגנת 

כל אמצעי שיבסס זיהוי של  ,למעשההעומד בלב החוק.  עיבוד נתוני המיקוםלעצמו במנותק מ

ובתוך כך , ןבעתירת ןבסקירת בותמרחי עותרותשהחב בבידוד, לרבות האמצעים פלוני כמי ש

לבסוף לכניסה לבידוד, ולפיכך לא יביא צמה, כשלע "רגילה"כמובן גם החקירה האפידמיולוגית ה

על אף הקשר שלעמדת המשיבים, הנטען, הרי  "ממשטר"זה עניינה של העתירה דנן. אשר לאפקט ה

כעת,  להתייחסליבתו היא הפגיעה בפרטיות אליה התייחסנו לעיל ונשוב המובנה בין הזכויות, 

בפרטיות דנן דווקא המידתית עה והיא המהות הדומיננטית בדיון בפגיעה זו. לא זו אף זו, הרי הפגי

צמצום היא חלק חיוני במאמץ הבלתי נלאה לולמצער זכות לחירות, הימנעות מפגיעה במאפשרת 

הפוגעים הפגיעה בה באמצעות מניעת או דחיית הצורך בשימוש באמצעים אחרים לצמצום מגעים 

   להלן. , כגון שימוש בסגר. על כך עוד נרחיב  בחירות באופן ישיר

 

הפגיעה חשוב לחדד כי  ,אולםאין חולק, אם כן, כי המנגנון מושא החוק פוגע בזכות לפרטיות.  .60

מפני מגנה אף בזכות לפרטיות  מגודרתהפגיעה הכי כן ו, ומוגבלת בהוראות החוק מגודרתבזכות 

 מסגרתב זכויות אלהומאפשרת לצמצם את הפגיעה בלבריאות, בזכות זכות לחיים ופגיעה קשה ב

  הטיפול במגפת הקורונה. 

   

לפנינו פגיעה כי , נחדד משמעותית היא, אולם לעניין היקף הפגיעהבזכות לפרטיות הפגיעה אמנם  .61

לפגיעה המתחייבת לצורך הפעלת המנגנון ולא מעבר לכך,  אך בהוראות החוקותחומה  מגודרת

ם של פרטיותעל על פרטיות החולה וככל הניתן קפדנית והגנה מרובה וההסדר נבנה תוך שימת לב 

. כך, נקבעו בחוק לפרטי שהותווה בחוקהמפורט במסגרת המנגנון  קרוב, והכלמגע בעמו  באו מי ש

עשה שימוש, אופן השימוש במידע, זהות הגורמים יפרטים הסדרים בדבר סוגי המידע שבהם י

תכלית הספציפית לשימוש במידע, שיעשו שימוש במידע וזהות הגורמים שרק אליהם יועבר, ה

   :כדלקמן הםאשר עיקרי סודיות וחסיון המידע, ומועדים למחיקתו

 

, לכך שהורשובשירות ובמשרד הבריאות  בעלי תפקידיםמספר למוגבלת הגישה למידע  ,ראשית

כנדרש בחוק,  על טופס התחייבות לסודיות ואף חתמו במשרד הבריאות הוסמכו לכך ע"י המנכ"ל,

החוק אף קובע . בהרה להם המשמעות הפלילית של שימוש במידע בניגוד להוראות החוקהובו 

כך, בשירות . לחוק( 16-13ין השמירה על המידע, אבטחתו ומחיקתו )סעיפים יהוראות ברורות בענ

, ובמשרד הבריאות עובדים בעלי נגישות למידע 50עד ל ת הרשאהתניתן ל הביטחון הכללי

מנכ"ל המשרד, ראש שירותי ובהם בעלי תפקידים  97 -כ , נכון לעת הזו,במידעלעיין מוסמכים 

בבקשות לקבלת  המטפלים תפקידיםבעלי  המשפטי למשרד, יועץל המשנהבריאות הציבור וסגנה, 
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נציגות בכירות במוקד המידע של  ,מוקד ההשגותעובדי  הסיוע ובקבלת פרטי המידע הדרושים,

האמונים על ביצוע הפעולות הדרשות לשם משלוח  מידעהמשרד, אנשי המחשוב ואבטחת ה

המוסמכים לצורך ביצוע בקרה, פיקוח או דיווח על ביצוע  עובדים , וכןהודעות לחולים או למגעים

 . ו, כאשר כל אחד מאלה חשוף אך למידע הדרוש לו לביצוע תפקידהוראות החוק

 

 ככלל בצעו באופן ממוכן ככל האפשר,)ד( לחוק הקובע כי פעולות הסיוע ית5בהתאם לסעיף  ,שנית

, נחשפים למידע בתווךהמורשים למערכת אינם בשירות העובדים  ולפיכךבעיקרו התהליך ממוכן 

עליו מבוצע העיבוד, וככלל אף אינם נדרשים לתוכן קובץ המגעים שהפיק מנגנון השירות, אשר 

דוד שהתקבלה בנוגע לחולה בעריכת בירור ביחס להודעת הבי למעט בהתעורר צורך נקודתי לכך

 אחר הזנת פרטי החולה, .חולים 200-אחת ל מדגמית של פעולת המערכתפלוני, או במסגרת בדיקה 

בר מגעים מועקובץ פרטי האנשים אשר אותרו כמופעל המנגנון בלא חשיפה לנתונים שבתווך, 

כל שמקבל כ. באופן אוטומטי ל המגעיםנשלחים א באופן אוטומטי, והמסרונים למשרד הבריאות

בטלפון  יפנה למוקד המשרד או לחלוק על חובת הבידודכי המסרון אותנטי לוודא המסרון יבקש 

מוקדניות מוקדנים וין זה ישיבו לו י, ובענבמקרים המתאימים או למוקד ההשגותהרשום במסרון, 

הנחוצים  ,הפרטים מן חלקמה המכילה אך נגישות לרשי םלה ישכשבמידת הצורך בלבד,  יםבכיר

  המוקדנים. ללכליובהר כי המידע אינו זמין . ומתן מענה לשם טיפול בפניות

 

כל אין לאיש מלבד המפעילים את המנגנון . , גם לא חלקואינו מתפרסם ברבים המידע, שלישית

-ואודות מי שעלמי שאובחן כחולה קום או משרד הבריאות אודות מי שירותהגישה למידע שבידי 

ימים  10וכעת  יום 14בתקופה הנבדקת )כאמור, בתחילה  באו עמו במגע קרוב פי הממצאים

נשלח למכשיר הטלפון הנייד של  –המסרון הנשלח למי שבא במגע עם החולה  (.שקדמו לאבחונו

ציון , אלא רק פירוט של זהות החולה שבקרבתו שהה המסרון אינו כולל בלבד. מי שבא במגע

. אדם שקיבל מסרון כאמור ויחפוץ לברר מיהו בא במגע עם חולהבה  הב השעהוטווח  התאריך

לא יהא זכאי לקבל מידע זה, אלא בהסכמתו של  –החולה אליו נחשף על פי נתוני משרד הבריאות 

  .י()בנוסחו הנוכח . להלן נוסח המסרון הנשלח למגעיםהחולה

 ]שם פרטי[  שלום

{ לפי חקירה אפידמיולוגית טכנולוגית היית בתאריך ]==/==/==[}מועד חשיפה אחרון
 בין ]==:==[}שעת חשיפה מ { ל ]==:==[}שעת חשיפה עד{ 

ליד חולה קורונה. חובה עליך להכנס מיד לבידוד עד ]==/==/==[}תאריך יעד לסיום 
 הבידוד{

  go.gov.il/coronaמש' הבריאות ולדווח על מקום הבידוד באתר 

 אם יש לך תסמינים נא לפנות לקופת חולים

 086822334לאימות חייג 

 *5400 באתר / במוקד –לבירור או השגה 

    Go.gov.il/s1arللرسالة باللغة العربية اضغط على 

 משרד הבריאות

  

 .ב. להלן. 2.זראו בסעיף  –ת נוספות שנקבעו בחוק לגידור וצמצום הפגיעה בפרטיות לפירוט מגבלו .62

 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-ar/sms-arabic/sms-ar-1/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
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 פגיעה מגודרת זו בזכות לפרטיות מגנה מפני פגיעה קשה בזכות לחיים ולבריאות,              כעת נ ראה, כי  .63

, כגון הזכות לחירותזכויות נוספות אגד ובומאפשרת לצמצם את הפגיעה שתגרם בזכויות אלה 

 .  או בטיפול בה מגפת הקורונהעקב לאוטונומיה, לקניין ולחופש העיסוק, 

 

בזכות לפרטיות, ואיננו פגיעה של ממש כי המנגנון המוסדר בחוק פוגע כאמור,  ,איננו חולקים 

קושי המוסדי הקיים בעצם ההסתייעות בשירות מקלים ראש אף ב. איננו מקלים ראש בפגיעה זו

. שחר בן מאירהתכלית האמורה, כפי שעמד עליו בית המשפט הנכבד בעניין  הביטחון הכללי לעניין

להפעלת המנגנון מושא החוק,  אולם, לא רק שהמחוקק גידר את הפגיעה למינימום המתחייב

אלא לאחר שהשתכנע שבעת הזו אכן אין חלופה הולמת אחרת להסתייעות בשירות כאמור, 

עמו במגע, על מנת להנחותו להיכנס לבידוד, ובכך  פגיעה זו מאפשרת לאתר את מי שהחולה באש

להסב את תשומת לבו לכך שאפשר שנדבק מחולה בנגיף על מנת שיעקוב אחר תסמינים וייבדק 

לקטוע את שרשרת  מאפשר המנגנוןכן . ובמידת הצורך יקדים לקבל טיפול תומך להבראתו

 אתהן , ווביו במעגל הראשוןבני משפחתו וקראת ההדבקה טרם שידביק הוא עצמו נוספים, הן 

 . ים הבאיםבמעגל ואנשים נוספים ריו לעבודהחב

 

עוד יש . זכות לחיים ולבריאותה לעבכך, מעמיד המנגנון, על הפגיעה בפרטיות הגלומה בו, הגנה 

לתת את הדעת לאינטרס האישי שיש למי שבא במגע עם חולה, לקבל מידע על כך, על מנת שיוכל 

לא לבא במגע עם בני משפחתו, עמיתיו לעבודה וחבריו ובכך למנוע את לקבל החלטה מודעת ש

 חשיפתם לסיכון בריאותי מן המגע עמו. 

  

לכך יש להוסיף, כי עד כמה שנקדים וניטיב לאתר את המגעים שעליהם להיכנס לבידוד, נקטע את  .64

והתנועה, ובכך לצמצם  נוכל לצמצם את הגבלות הפעילותכך ו ,בשלב מוקדםשרשרות ההדבקה 

 אישית, ובכלל זה בחופש התנועה והדת,באמצעים הפוגעים בזכות לחירות את הצורך לנקוט 

במגע עם חולים, להתפרנס. החלופה לבידוד מי שבאו ויה הבריאה לעבוד ישל האוכלוס הוביכולת

תנועה. אלא ידי נקיטת הגבלות על הפעילות וה-על לכלל האוכלוסייההיא הגברת הריחוק החברתי 

אלה השלכות קשות על תפקוד המשק ועל פרנסתם והישרדותם של הפרטים בו. אמצעים של

לפיכך, הפגיעה בפרטיות בה עסקינן, אשר תכליתה לאתר את מי שבאו במגע עם חולה 

כאינדיקציה המצדיקה כניסתם לבידוד תוך הותרת האפשרות לאחרים להוסיף ולעבוד ולקיים 

 . ולחופש עיסוק מצמצמת את הפגיעה בזכותם שלהם ושל אחרים לחירותפעילות חיים רגילה, 

 

המשפטית בין האינטרס הציבורי בדבר בריאות  ההבחנהמבלי להידרש כעת למלוא מורכבות 

הציבור לבין הגדרת הזכות לחיים ולחירות של כלל הפרטים הנמנים עם ציבור זה, הרי שבענייננו 

ו רק בהגשמת אינטרסים ציבוריים ראשונים במעלה, אלא גם בהגנה על יושם לב כי אין עוסקים אנ

זכויותיהם החוקתיות של פרטים קונקרטיים ביותר המקבלים התרעה על מגעים שקיימו עם אדם 

לגבי כל חולה וחולה שהמנגנון מופעל לגביו, מגן המנגנון באופן הווה אומר, כי  החולה בקורונה

יותר לאותם אנשים שבאו עם החולה במגע, בכך שהוא מאפשר ספציפי קודם כל על הקרובים ב

 למי שבא במגע עם החולה להיכנס לבידוד מבעוד מועד, ולהימנע מלהדביק את  הקרובים לו.

יכולת החוק לאפשר לפנות לפרטים קונקרטיים ומסוימים בחברה ולהגן עליהם ועל חוג משפחתם 

, הכוללת גם איזון אנכי בין פגיעה בזכות ומכריהם מציבים בפנינו משוואה חוקתית מורכבת

ת אינטרסים ציבוריים רחבים; לצד איזון אופקי בין זכויות חוקתיות שוות מלפרטיות לצורך הגש
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פגיעה בזכות לפרטיות מזה, לצורך מתן הגנה על הזכות לחיים ולבריאות של פרטים  -מעמד 

 . קונקרטיים ומסוימים בחברה, מזה

 

האטת התפשטות המחלה באופן כללי, מטרה אשר יש בה  הכרחית לשם הפגיעה בפרטיות ודוק: .65

הערבות ההדדית שלובה לפנינו אירוע שבו להיטיב עם בעל הזכות ועם הציבור כולו גם יחד, שכן 

להאטת התפשטות המגפה,  כניסת המגעים לבידוד תורמת. ובזכויות הפרט היטב באינטרס האישי

ייהנו אף  מנומי שנכנסו לבידוד, שכן בצאתם מ עםה שלא נדבקה, והן יאוכלוסיוהדבר מגן הן על ה

 הם מפירות השליטה שהושגה במגפה.  

 

לסיכום נקודה זו, המשיבים יטענו כי את הפגיעה המשמעותית בזכות לפרטיות יש לנתח אל מול  .66

בריאותי וכלכלי חסר תקדים  ההקשר החריג בו היא נעשית עת מתמודדת המדינה עם מצב חירום

  : שחר בן מאירבענין פסק דינו כב' השופט סולברג ב היטיב לתאר זאתבהיקפו. 

 
מבלי לגרוע מדברים נכוחים שכתבה חברתי על הזכות לפרטיות ולצנעת  .3"

בעידן הנוכחי, שפרטיות וצנעת הפרט נרמסים הפרט, אבקש להוסיף עוד זאת: 
מופצים לכל עבר, דומני שהפגיעה של ה'תוספת  בראש חוצות, ו"נתוני מיקום"

השולית' בפרטיות, בעטיה של מעורבות השב"כ, באופן שבו היא נעשית, ניתנת 
להכלה. אדרבה, בשעה הקשה הזו, נדרשים כולם לאחריות חברתית כללית 
ולסולידריות. הדעת נותנת, וסקרי דעת קהל בתקופה זו אכן לימדו על נכונות 

עא על הפרטיות, על מנת לסייע באיתור מוקדם של נדבקים; אנושית לוותר קמ
ניכרת נכונות שלא למצות עד דק את זכויות הפרט, מתוך אחריות כלפי הזולת 

 ולמען החברה. 
 

 –משפחה, קהילה, חברים  –תחושתו של חולה קורונה שהדביק את סובביו . 4

ם באשר הוא, קשה מאד. צודקים משיבי הממשלה באומרם, "כי כבודו של כל אד
מגולם ביכולתו ונכונותו להגן על משפחתו ועל עצמו, לפעול באופן 

לתגובת המדינה(. אכן, יותר  219אלטרואיסטי ולתרום להגנת הזולת" )סעיף 

מאשר פגיעה בפרטיות, יש כאן שמירה על כבודו של אדם וחירותו, הצלת חייו 
ימור ולהבטחת ודוק: מלאכה רבה עוד מוטלת עלינו לש שלו ושל זולתו.

הפרטיות וצנעת הפרט; שומה לעשותה, אך זאת לאו דווקא במצב המשברי 
הנתון, כשאל מול הזכות לפרטיות עומדת הזכות לחיים ולבריאות של אנשים 

וחשש ממשי לתפקודו של  –סכנת נפשות, פשוטה כמשמעה  –ושל הציבור כולו 
 "המשק בישראל.

 בחוק או מכח חוק.  ה

 

, משלפנינו הסדר ביחס לרובו המכריע של החוק כי דרישה זו מתקיימת ותאינם חולק עותרותה .67

שלה לקבוע מסמכות ראש המ , כיתווטוענ ות הןמוסיפלכך שנקבע בחוק של הכנסת. אולם 

מותירה לו  ב( לחוק,)22( וסעיף 2)3'נסיבות חריגות' להסמכת השירות, המתקבלת מצירוף סעיף 

פתח רחב להרחבה ניכרת של הפגיעה בזכות, בלא שזו תעמוד בדרישה לקבוע הסדר ראשוני 

 בחקיקה ראשית. 
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לכך נשיב, כי מדובר בסמכות שקבע המחוקק, וממילא ככל שראש הממשלה יפעל מכח סמכותו זו  

להרחבה ניכרת של  הרי מדובר יהיה בפגיעה מכח חוק. אשר לטענה כי זהו פתח בלתי מוגבל

" ולפיכך אין מדובר בפתח חריגות"נסיבות  -עניינה ב (2)3הפגיעה נשיב, כי הוראת המחוקק בסעיף 

 ל "לאחר שהונחההחלטת ראש הממשלה תתקבכי קבע בלתי מוגבל כנטען, מה גם שהמחוקק 

עדת החוץ אישור ובשני אלה, ובפרט בבפניו המלצת צוות השרים, באישור ועדת החוץ והביטחון". 

ח רחב אין לפנינו פתלפיכך ו מובנית על החלטת ראש הממשלה, בקרההעמיד המחוקק והביטחון, 

  .עותרותהלהרחבה ניכרת, כטענת 

 

משטרם הופעלה סמכות ראש הממשלה, הרי שטענות העותרות בהקשר זה לוקות מכל מקום,  

  בספקולטיביות והן אינן בשלות להכרעה.

 התכלית ראוי.  לו

 

לאתר בהקדם  – ביותר נתקבלה לתכלית ראויההמסמיכה החלטת הממשלה המשיבים יטענו, כי  .68

האפשרי את מי שבאו במגע עם חולה ולהנחותם להיכנס לבידוד, לטובת האטת קצת התפשטות 

הסברנו לעיל בהרחבה את עמדתם  .המגפה, כאמצעי המרכזי והקריטי ביותר בהתמודדות עמה

 בהקדםבידוד החולים ומי שבא במגע עימם ה של גורמי המקצוע במשרד הבריאות, לפיה הברור

אף יותר בעת שהמדינה לה ו, וכי חשיבותו גדקצב התפשטות המחלההוא קריטי להאטת  האפשרי

מבקשת לצמצם את המגבלות על הפעילות והתנועה ולאפשר לציבור לשוב שגרת חיים, עבודה 

 ופרנסה.  

 

של חולים ומתים מן המחלה וקריסה של  הולך וגדלהתרחיש של התפשטות המחלה, מספר  .69

. מספר מדינותאליה הגיעו מציאות המערכת הבריאות אינו בגדר מדע בדיוני. למרבה הצער הוא 

גם על מדינות  סחהפהמגפה מתפשטת במהירות רבה, גובה קורבנות במספרים גבוהים ואינה 

על . , או ארצות הבריתת בריאות מודרנית ומתקדמת, כגון איטליה וספרדמערביות, בעלות מערכ

משאבים מערכת הבריאות בהן להעמיד די מתקדמות מבחינה רפואית, אין בידי מדינות אף היותן 

ציוד צוות רפואי במספרים מספיקים,  -ינוני וקשה במספרים גדולים לטיפול בחולים במצב ב

 פעולה .תומך למספר החולים הגדל והולך טיפולו הנשמה ונותמכ ,מיגון, מערכות טיפול נמרץ

 תעיהיא קריטית למנ" העקומה"השטחת ו המחלה התפשטות קצב להאטת אמצעיםעל ידי  נחושה

תוצאה של הדבקה נרחבת, קריסת מערכת הבריאות עקב חריגה ממשאביה ומספר גדול של מתים 

שיעורי התמותה מתוך כלל החולים המאומתים  כךמן הנגיף עקב אי יכולת לטפל בכולם בו זמנית. 

, לפי 11% -, ובמקסיקו ובספרד על כ14.4% -באיטליה ובצרפת על כ ,15.4% -כ בבריטניה עומד על

   . פרסומים שונים בתקשורת העולמית והמדעית

 

תכליות סמויות כי ייתכנו גם סס ובלתי מבועל כך, ובצד ציון כוללני  ותחולק ןאינ עותרותהאף  .70

היא כי תכלית החוק היא התכלית המוצהרת וכי היא תכלית ראויה.  ןהנחתכי  ציינובלתי ראויות, 

 נמשיך, אם כן, לדיון במבחני המידתיות. 
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 .  מידתיותז

 

בים מודעים לפגיעה המשיאף עומד במבחני המידתיות כולם.  האמצעי שנבחרהמשיבים יטענו, כי  .71

שירות העומדים לרשות אמצעים הטכנולוגיים בפרטיות, ולכך שהסתייעות בהמשמעותית בזכות 

. ואולם לעמדת המשיבים, מעוררת קושיהקשר הנדון לפי חוק השירות לטובת ההביטחון הכללי 

 יםחי להצלת וחיוני הכרחי מדובר באמצעיבנסיבות הקיצוניות והחריגות בהן אנו מצויים, 

חיוניותו נוכח  ., אשר לא נמצא גורם אחר במדינת ישראל שיוכל לבצעוכמשמעו פשוטוובריאות, 

 .  , כפי שנפרט להלןמידתיותו, עולה המסקנה בדבר שנקבעו לו גדרותהו סייגיםזו, בצד ה

 

ידי -לכו עמראשיתו ולכל אורהנושא מטופל כי  להדגישטרם שנפנה לניתוח המבחנים גופם, נבקש  .72

המשיבים לא כי הגורמים המשפטיים הבכירים ביותר, ו , כמו גםיותרבהבכירים  גורמי המקצוע

ניהול הטיפול במגפה הוא  .בהתאם לנתונים העדכניים את הצורך לעדכן את האמצעיםחדלו לבחון 

עות מוד מתוךפועלים  הגורמיםדינמי ומתעדכן כל העת בהתאם להתפתחויות ולנתונים העדכניים. 

 שוטף באופן ונדרשים, הננקטים מהאמצעים אחד בכל הטמונה הציבור תגבלהול לפגיעה מלאה

 לנתונים לב בשים להחילם נכון בו וההיקף האמצעים נחיצות בדבר מחודש איזון לעריכת

  .העדכנית ולתמונה

 

 מבחן הקשר הרציונלי.  1.ז

 

ת להעמיד לצורך המאבק בהתפשטות הנגיף הוא המשיבים יטענו, כי האמצעי שהוסמך השירו .73

 להשגת המטרה לשמה נקבע ובגינה נערכת הפגיעה בזכות.  וחיוני מתאיםאמצעי 

 

אפקטיבי כאמור לעיל, מדובר במחלה שלא קיים חיסון למניעת הדבקה בה ואף לא טיפול  .74

יותר מאדם נוסף אחד,  הדביקל עלולכל אדם היינו,  ,תפשטות הנגיף היא מעריכיתה לריפויה.

 ידביקו והארבעה(, נדבקים 4) אחד כלנוספים  שניים להדביק הם עשויים שנייםשהדביק  ובהנחה

 הנדבקיםשמספר  וככל..(, 256, 128, 64, 32, 16) הלאה וכן( נדבקים 8) אחד כל נוספים שניים

, במספר הנדבקים ענק לקפיצות ביאתוהקבועה  הפשוטה המכפלה -גדל  הנגיף את המפיצים

למאות וכבר  –ולא באופן תיאורטי  –מחולים אחדים בתחילת ההתפשטות לעשרות חולים ומשם 

 בסכנתהדבקה בקצב מהיר תעמיד רבים כמוסבר לעיל, . נדבקים חדשים בכל יום יםלאלפיקרוב 

נת קיבולת מערכת הבריאות מבחי מגבלת נוכחוזאת , מוות ובסכנת תחלואה קשה וממושכת,

, והעדר האפשרות לתת לכל החולים כולם טיפול הנשמה ומכשירי אשפוז מיטות, רופאים מספר

פרט לטיפולים מקלים  תרופה למחלהכל לסייע בסיכויי ההחלמה )בהיעדר ומספק, שי תומך רפואי

 אחרים ומצבים אחרות מחלות(, וכן להוסיף ולתת מענה לחולים בומפחיתי סיכון לתמותה

  .בריאות משאבי המצריכים

 

איתור החולים ומי שבאו עמם במגע במהירות לעמדת גורמי המקצוע של משרד הבריאות, לפיכך,  .75

ו"השטחת העקומה",  ההדבקה קצבלהאטת ואף קריטי מתאים כלי הוא , המרבית וחיובם בבידוד

ספר החולים קריסת מערכת הבריאות אל מול מהיקף הנדבקים, למנוע  על מנת לצמצם את

 לפיתוח תרופה או חיסון.  זמןיותר , ואף לאפשר המאמיר
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אין בידו מניב גם הודעות בידוד שגויות, שכן  ותהמנגנון שבמוקד העתירעוד, כי  ותטוענ עותרותה .76

ענת לטקים, ומקרים נוספים שאינם מצדי מקרים של קרבה בין אנשים במיגון מלא , למשל,לסנן

. לכך נשיב, כי בהודעה הנשלחת למי שאותר במערכת כחייב בבידוד , לחייב בבידודעותרותה

, ובידו ליצור קשר במוקד משרד הבריאותטלפון המספר ים קישור לאתר משרד הבריאות ונמסר

בנוסף, במקרים בהם איתר משרד  נתייחס עוד להלן(.ו התייחסנו לעילולהשיג על ההודעה )ולכך 

ניתנו  –ריאות בעיה רוחבית )כגון בעניין אנשי צוות רפואי שנחשפו לחולים בעת שהיו ממוגנים( הב

יתרה מכך, רבות מהטענות המופנות ביחס  להם הנחיות מתאימות ביחס לקבלת המסרונים.

אינן קשורות למידת האפקטיביות  "שגויותשבוטלו לבסוף ונתפסות כ"לקיומן של הודעות בידוד 

למעשה הן תקפות גם ביחס לחלק לא מבוטל מהאמצעים הטכנולוגי, והלכה של האמצעי 

בין אנשים במיגון  רבהיהקאיתור כך, למשל, טענת  העותרות. ותשמבכרולוגיים החלופיים הטכנ

  .הטכנולוגייםתקפה לכל אחד מהאמצעים  ,מלא

 

לפי ההלכה . הקשר הרציונליבמבחן  לגרוע מעמידת האמצעיטענות אלה כדי אין במכל מקום,  

הבוחן את התאמת האמצעי למטרה אינו דורש הוכחה מוחלטת של הגשמת  זההפסוקה, מבחן 

ית שאינה שולית חלק הקשר הגיוני להגשמקיים שהוא מבכך  דימלוא התכלית החקיקתית, אלא 

 (:23.02.12)פורסם בנבו,  ניר נ' יו"ר הכנסת 1213/10ראו פסק הדין בבג"ץ  .או זניחה

 

"ההסדר המוצע בחוק, מבקש לנקות מעברם של אלה את כתם הפליליות שדבק 
בהם, ובכך מבטא קשר רציונלי עם רצון המחוקק להושיט יד מפייסת לקבוצה 
זאת, מתוך ראייה שבכך יהיה כדי לקדם הליך של ריפוי הטראומה ופתיחת דף 

ונפרדת, נוגעת  חדש ביחסיהם עם המדינה והחברה בישראל. שאלה אחרת,
לפוטנציאל הגשמתה של התכלית עקב השימוש באמצעי שנבחר. בסוגיה זו 

כידוע, אין דרישה כי האמצעי הנבחר יגשים את איננו נדרשים להכריע, שכן 
המטרה במלואה, ודי בהגשמה חלקית שאינה שולית או זניחה על מנת לקיים 

(, עניין 2010) 377שפט )ראו אהרן ברק מידתיות במ את דרישת הקשר הרציונלי
(. מעבר לכך, יש לזכור כי עסקינן בסוגיות חברתיות 706בחורי הישיבות, עמ' 

מורכבות, שקשה להצביע על הסתברות סטטיסטית כזאת או אחרת 
ניתן רק להתממשותם. ממילא אין זה מתפקידנו לערוך הסתברויות מסוג זה. 

פוטנציאל להגשמת התכלית לקבוע כי בנסיבות העניין יש בהסדר שנקבע בחוק 
. פרט לכך, אין להקל ראש במשמעויותיו הדקלרטיביות של החוק, שכלל האמורה

אין ניתן לאמוד את פוטנציאל מימושן. נוכח האמור, מצאנו כי החוק מקיים את 
 הח"מ[ –]ההדגשה הוספה מבחן המידתיות הראשון" 

 
טועה, במקרה דנן, בשיקול דעתם המקצועי של לאמור נוסיף, כי התאמת האמצעי למטרה נ .77

הגורמים המופקדים על הנושא במשרד הבריאות. לענין זה יפים דבריו של כב' השופט עמית בפסק 

 : אף הוא בענין טיפול הרשויות במגפת הקורונה, לוונטהלהדין בענין 

  

בבוא בית המשפט לבקר החלטה של הרשות, אין הלכה פסוקה עמנו כי  .17"
מתיימר להיכנס בנעליה ולקבל תחתיה החלטות אשר בתחום מומחיותה.  הוא

והדברים אין דרכו של בית משפט זה להתערב בענייני מדיניות של הרשות 
אמורים במיוחד כאשר מדובר במדיניות המתבססת על נתונים מקצועיים 
מובהקים, וההחלטה היא בעלת אופי מקצועי מובהק הנתונה לסמכותה 

 All" 8938/11כך על דרך הכלל )ראו, מבין רבים, בג"ץ  .של הרשותולמומחיותה 
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For Peace(; בג"ץ 24.2.2015) 18, פסקה " חברה לתועלת הציבור נ' שר התקשורת

 11, פסקה מפעלי מלט ישראליים בע"מ נ' המשרד להגנת הסביבה -נשר  5263/16
, רד המשפטיםיאן צ'ברטקין נ' מדינת ישראל מש 5438/19(; בג"ץ 23.7.2018)

(( וכך במיוחד בעניינים מקצועיים הקשורים בבריאות 26.2.2020) 16פסקה 
( 2, פ"ד לד)נון" תעשיות שימורים בע"מ נ' משרד הבריאות" 13/80הציבור )בג"ץ 

פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ נ' מנכ"ל  4675/03(; בג"ץ 1980) 696-695, 693
( בע"מ נ' 1949קופולק ) 1407/18ג"ץ (; ב12.5.2011) 39, פסקה משרד הבריאות

אמ.בי.איי  703/19(; בג"ץ 19.8.2019) מנהל המחלקה לרישום תכשירים רפואיים
(; וראו, לאחרונה, בהקשר 26.8.2019) 19, פסקה פארמה בע"מ נ' משרד הבריאות

 6, פסקה פשה נ' משרד הבריאות 2199/20בר"מ  –של מגיפת הקורונה 
כרכור נ' משרד -המועצה המקומית פרדס חנה 2233/20(; בג"ץ 24.3.2020)

 ((.  26.3.2020)הבריאות 
 

אמנם איננו מדברים בהחלטה מינהלית רגילה, אלא בהחלטת ממשלה מכוח 

. משרד הבריאות מתווה ענייננו בנושא מקצועי מובהקתקנות שעת חירום, אך 
חולים מדיניות של צמצום המגעים ככל הניתן בקרב האוכלוסיה לצד בידוד ה

במסגרת זו, וכפי שפורט בהרחבה בתגובה, הוטלו הגבלות שונות  המאומתים.
הגבלות על תנועה  –שנועדו למנוע התקהלויות המהוות כר פורה להדבקה 

במרחב הציבורי, סגירת מוסדות חינוך, תרבות ופנאי ומקומות עבודה ומסחר. 
פרי בדמות של מדיניות זו, על פי הנתונים ותמונת המצב הנוכחית, נושאת 

ירידה בשיעור קצב העלייה במספר החולים. בתמונת המצב הכללית במדינה, יש 
אזורים ויישובים בהם צבר התחלואה הוא משמעותי וקצב ההדבקה גבוה. לכך 
השפעה ברמה המקומית והלאומית. מכאן עמדת גורמי המקצוע כי במקומות 

על האזור כ"אזור  אלה יש להטיל מגבלות תנועה חמורות בדרך של הכרזה
מוגבל", על ההחמרה רבתי הנובעת מכך בהיבט של יציאה למרחב הציבורי 
וצמצום הכניסה והיציאה מהאזור. זאת, על מנת לצמצם את "ייצוא" ההדבקה 

להוסיף ולהגדיל את מספר לאזורים אחרים ולמנוע כניסת חולים שעלולים 
 הנדבקים.."

 

ד לרשות המינהלית, בנושאים שבמומחיות העומ הלכה זו שנוצקה ביחס למתחם המידתיות

ביתר שאת ביחס לרוחב מתחם המידתיות השמור לכנסת, בהיותה הרשות  תקפהמקצועית, 

 המחוקקת. 

 אמצעי שפגיעתו פחותהמבחן ה.  2.ז

 

פסיקת בית המשפט הנכבד הדגישה, בהקשרים רבים ושונים, כי למחוקק נתון מרחב תמרון  .78

במסגרתו מצויים מספר אמצעים שונים העשויים להגשים מידות שונות של התכלית חוקתי, 

שהוגדרה. משמעות הדבר, כך מורה אותנו פסיקת בית המשפט הנכבד, כי המחוקק אינו חייב 

לבחור באמצעי הכי פחות פוגעני, אם זה איננו מגשים את מלוא תכלית החקיקה. וכך נקבע בבג"ץ 

 (:  4.12.02)פורסם בנבו,  בורהמנחם נ' שר התח 4769/95

 

מבחן המשנה השני קובע כי אמצעי חקיקתי הפוגע בזכות אדם חוקתית ייחשב מידתי "
ידי אמצעי אחר שפגיעתו בזכות האדם קטנה -אם לא ניתן להשיג את תכלית החוק על

 . יותר
 

]...[ 
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 שאינה במידה החוקתית בזכות הפוגע באמצעי לבחור המחוקק על כי הדרישה, ודוק"

 תמיד להיצמד המחוקק על כי כוונתה אין החוק תכלית השגת לשם הנדרש על עולה
 לא אשר, המחוקק על מדי תקשה כזו קביעה. הסולם שבתחתית ביותר הנמוכה לדרגה

 לרוב היא המידתיות שאלת ,ועוד זאת. השיפוטית הביקורת למחסום מבעד לחדור יוכל
 שקלול מלאכת דורשת היא שכן, ואחידה תמדויק תשובה עליהן שאין השאלות מסוג

 מעט החוקתית בזכות הפוגע חלופי באמצעי בחירה בהםש מצבים יתכנוי. והערכה
 התועלת במידת או התכלית של ההגשמה במידת ניכרת להפחתה להביא העלול, פחות

 האמצעי את לאמץ המחוקק את לחייב הראוי מן זה יהיה לא כן-ועל, ממנה שתצמח
 מיתחם" גם המכונה" חוקתי תימרון מרחב"ב זה משפט-בית הכיר כך עקב. האמור

 בכל המשפט-בית ידי-על נקבעים החוקתי התמרון מרחב של גבולותיו". המידתיות
 בה הפגיעה ועוצמת הנפגעת הזכות של ןבמהות בהתחשב, נסיבותיו פי-על לגופו מקרה

 ימיר לא המשפט-תבי. המתחרים האינטרסים או הזכויות של ומהותם טיבם מול אל
 האמצעי עוד כל מהתערבות ויימנע שלו דעתו-בשיקול המחוקק של שיקוליו את

 כאשר רק יתערב המשפט-בית. המידתיות מיתחם בגדרי מצוי המחוקק ידי-על הנבחר
 באופן מידתי בלתי והוא המיתחם של מגדריו משמעותי באופן חורג הנבחר האמצעי

 פטת )כתוארה אז(, ד' ביניש; ההדגשה הוספה[לפסק דינה של השו 23" ]פסקה ברור
 

  

כי מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה אין משמעותו כי על עוד הודגש בפסיקת בית המשפט הנכבד 

"האמצעי הרשות להעדיף תמיד את אותו אמצעי שפגיעתו בפרט פחותה במושגים מוחלטים. 

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

 היועץ המשפטי לממשלה נ' בלה" 6304/09)בג"ץ  האפשרית במסגרת קשת האפשרויות הקיימות"

בפסיקתו בכך שלמחוקק כאמור הדין(. בית המשפט הנכבד הכיר -לפסק 115(, בפסקה 2.9.2010)

רב  לטיפוס על סולםוהמשיל את בחירת האמצעים במסגרתו , מתחם תמרון חוקתי רחב"נתון "

על האמצעי החקיקתי משול לסולם, שעליו מטפס המחוקק להשגת התכלית החקיקתית. שלבים: "

המחוקק לעצור באותו שלב משלבי הסולם, שבאמצעותו מושגת התכלית החקיקתית, ואשר 

לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר  1715/97)בג"ץ " פגיעתו בזכות האדם היא הפחותה

  ((.1997) 385, 367( 4, פ"ד נא)האוצר

 

מבוסס חוק על עניין שבמומחיות מקצועית, העובדה כי "מקום שבו כן הכיר בית המשפט בכך כי 

 6976/04)ראו למשל בג"ץ  "באותה סוגיה חוות דעת נוגדות אינה מצדיקה את פסילתו קיימות

 ((.1.9.2005) עמותת "תנו לחיות לחיות" נ' שר החקלאות

 
  –הוא האמצעי שפגיעתו פחותה וזאת בשני ממדים  שנקבע בחוקי האמצעי להלן נראה, כ .79

אשר נמצא כי הוא , לא נמצא אמצעי חלופי לו, אשר יגשים את התכלית במידה הנדרשת, וראשית

, ועל אינם מעמידים חלופה כאמור ןבעתירת עותרותה ושהעלהאמצעים  אף .זמין לשימוש מיידי

 .חוקתית של מונח זה-בכוחם להוות "אמצעי שפגיעתו פחותה" בהגדרתו המשפטיתכן אין 

ההסתייעות בשירות על ידי  חוק המסמיך,, הפגיעה צומצמה וגודרה בפרטי ההסדר שנקבע בשנית

הגבלת השימוש לפעולות סיוע קונקרטיות במצב דברים בו הממשלה שוכנעה כי הדבר נדרש, 

, קביעת מנגנוני בקרה להפעלתו, הוראות גידור סוג המידע שיועברבמידע לצורך הקונקרטי בלבד, 

 בדבר הגבלת הנגישות אליו, מחיקתו ועוד. 
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 תנדרשבמידה האת התכלית  העדר אמצעי חלופי שישיג.  .א2.ז

 

 יתוחו הושלםפש (2המגן )להלן:  2.0)המגן בגרסה יישומון המגן, ובפרט , כי נותטוע העותרות .80

, הוא חלופה טכנולוגית ראויה ועדיפה על מנגנון השירות, כיוון שהוא מבוסס וטרם הושק לאחרונה

(, ולכן מאפשר איתור מדויק ומהיר יותר של מי שבא Bluetooth low energy)  BLEעל טכנולוגית 

של יישומון המגן יעתו פגכי , ולעומת רמת הדיוק על בסיס איכון סלולרי עם חולה במגע קרוב

אינו משדר מידע לגורם חיצוני, , בזכות לפרטיות פחותה בהיותו וולונטרי ומבוסס על הסכמה

 . ומשאינו מנוהל בידי גוף ביטחוני דוגמת שירות הביטחון הכללי

 

סתו , ולמגבלותיו בעת הנוכחית וגם לאחר שתושק גירלהיות היישומון וולונטרי ותמודע עותרותה

ניתן לעודד  ןולגישת ,לא נחקרוהמגן  ןהסיבות לאי התקנת יישומו, ןלטענת. ברם, המתקדמת יותר

התקנת היישומון בקמפיין הסברה, חלוקת תמריצים להתקנתו או התניית הכניסה לתחבורה 

. עוד כלל(וולונטרי -)אמצעי שיש בו רכיב כפייה לא ציבורית ולמקומות הומי אדם בהצגת התקנתו

מהציבור היא האידאלית לאפקטיביות  60%ידי -כי אמנם התקנת היישומון על, עותרותה ותטוענ

ואשר לכך . י בבלימת התפשטות המגפהתן אפקט חיוביהתקנה בשיעור נמוך מכך תאך גם  ,שלו

ולא אצל בלבד ) המשתמש לבידוד תתקבל אצלהתראה ביזורית, היינו שהיישומון פועל בגישה 

, עותרותה ותטוענ, שיתוף הפעולה ואחריותו של המשתמשהרשות( ולפיכך כניסתו לבידוד תלויה ב

כדי להגן על סביבתם,  תראה זושמרבית מקבלי ההתראה להיכנס לבידוד יצייתו לה יש להניחכי 

של מנגנון  בפרט שיהיה להם אמון רב יותר בהתראת היישומון לעומת האמון במסרון הבידוד

  הנחה זו על דבר פרט לאמונתה ברצונם הטוב של התושבים. סותמבס ןאינ עותרותה. השירות

 

גיים נוספים לאיתור מגעים, דוגמת התניית הכניסה כי ישנם אמצעים טכנולו עותרותה נותטועכן  

לר או בכרטיס זיהוי או צמיד בעל במכשיר הסלו QR-למקום ציבורי הומה אדם בסריקת קוד ה

, באופן שייצור למשתמש יומן דיגיטלי של המקומות בהם שהה, וככל שיסכים לכך BLEטכנולוגית 

 . , במקרה שיחלהיועבר המידע למשרד הבריאות לצורך איתור מגעים

 

ושוקדת על  יבורלשימוש הצוולונטרי המדינה אכן פועלת להעמיד גם יישומון להלן נראה, כי  .81

אמצעי חלופי למנגנון השירות שנקבע  יישומון זה אינולמצער בעת הזו, שיפורו וטיובו, אולם 

המידע ברירת המחדל היא ש, משום שבהיותו וולונטרי וביזורי )כי אם אמצעי משלים בחוק

, המגפה םבמסגרת ההתמודדות עהמענה שהוא מעמיד , (בלבד והתראות הבידוד בידי המשתמש

לזה שמעמיד האמצעי שנקבע אפקטיביות איתור המגעים מבחינת אינו בר השוואה  כון להיום,נ

האמצעי שנקבע  שמגשים אותהאין בכוחו להגשים את תכלית החוק באותה מידה לכן , ובחוק

)האפשרית רק יתר על כן, יעילותו תלויה באופן משמעותי בהיענות הציבור להתקנתו  .בחוק

   ולהשארתו מותקן ומופעל, בשיעור משמעותי.  ן חכם( לציבור המחזיק טלפו

 

אפשר איתור מגע המשבר להעמיד לשימוש הציבור יישומון שימראשית  כבר פעל משרד הבריאות .82

 "המגן",משרד הבריאות את יישומון  השיק 22.3.20ביום . בין המשתמש לחולים מאומתים

את מיקומי בעל שומר הטלפון הנייד. היישומון  הקיימת במכשיר GPS-הנסמך על מערכת ה

בהמשך עודכן במכשיר, ו )בתחילה נשמרו המיקומים החל ממועד התקנת היישומון מכשירה
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ובהנחה ששירות  , בהסכמת המשתמשימים לאחור 14את מסלולו  לטעוןכך שניתן היה  היישומון

משרד הבריאות אודות  עם נתוניאותם מצליב (, ובמכשיר היה מופעל בתקופה זו  GPSה 

מיקומיהם ומסלול תנועתם של חולים מאומתים, אותם מוריד היישומון משרתי משרד הבריאות 

על בסיס . )לשם הם מועלים לאחר חקירה אפידמיולוגית של החולים המאומתים( אל המכשיר

 .הימים האחרונים 14-ב למשתמש התראה בדבר קרבה לחולה מאומתהיישומון ותן הצלבה זו נ

, באופן אוטומטי, הן את 'זכירת' מסלולו שלו, והן את המשתמש עבורלמעשה, היישומון מבצע 

, 'קריאת' המיקומים הציבוריים של חולים מאומתים, כפי שמפורסמים ע"י משרד הבריאות

  .חולה מאומתבין המשתמש לומצליב אותם לצורך איתור מגע 

 

ופה לרצון המשתמש, וכי אין למשרד הבריאות , כי התקנת היישומון וולונטרית וכפשוב יובהר

, ככל ואף לא להתראות שיינתנו לו להיכנס לבידוד ,במכשירשנגישות למידע הנאסף ביישומון 

ככל שיבחר לשתף את מסלול רק  –לדווח על כניסה לבידוד, ואם יחלה שהמשתמש לא יבחר 

שירות הביטחון הכללי שמאליו מובן מען הסר ספק נבהיר, כי ל .במסגרת החקירה האפידמיולוגית

 אינו מקבל מידע מתוך היישומון.   

 

"המגן , האמור יישומוןגירסה משופרת ל השלים את פיתוחה של נוסיף, כי משרד הבריאות  לכך 

טכנולוגית  גם איתור מפגשים באמצעות GPSטכנולוגיית ה בכולל בנוסף לאיתורי מיקום ש", 2

על בסיס קירבה  לאתר מגעים את היכולת יישומוןתוסיף ל. טכנולוגיית בלוטות' BLE -  בלוטות'

בנוסף, איתורי מיקום ומנגנון ההתראות למשתמש  .למכשירים אחרים המשדרים בתדר בלוטות'

למשתמש שאובחן נוספה אפשרות  עוד .אותיו עד כהביישומון שופרו משמעותית לעומת גרס

עם משרד הבריאות, באישור  ,שנשמרו על המכשירשלו,  BLE-וני המיקום והלשתף את נתכחולה, 

, על מנת לשפר את החקירה האפידמיולוגית ולתת התרעה מהירה ככל שניתן לאנשים המשתמש

כעת , ומשרד הבריאות נערך בסוף חודש יוני שלםהו 2הפיתוח הטכנולוגי של המגן  .שנחשפו לחולה

ידי מספר רב ככל -הסברה מקיף, במטרה להביא להטמעתו על, בקמפיין להשקתו במועד קרוב

להשקת בשלב זה נדרשת השלמת גיבוש תכנית קמפיין ההסברה  .האפשר של משתמשים

כן נדרשת היערכות . העדכניתהחמורה לתמונת התחלואה  הקמפיין המתגבש ישומון, והתאמתיה

 כןין התקנתו והשימוש בו, ויבענסיוע למענה לפניות  תןמהיישומון עם השקתו,  הטמעתב לתמיכה

נזכיר, כי המשרד גייס לאחרונה כח אדם ן ההתראות שיתקבלו במכשיר. ילהשגות ובירורים בעני

 לפיעל חובת הבידוד  הפניות וההשגותהאפידמיולוגי, כמו גם לתגבור מוקד  רוהתחקרב לתגבור 

למצב התחלואה העדכני  , וכי ההיערכות וההתאמותהנשלחים על בסיס סיוע השירות מסרוניםה

 במקביל.  החזיתות הללונעשית בכל 

 

ניגוד לנטען בעתירה, משרד הבריאות אכן בחן לאורך התקופה את הסיבות בצוין, כי יבהקשר זה 

 מסגרתבלהסרת יישומון המגן ממכשירי הטלפון של רבים, וביצע שינויים ושיפורים. כמו כן, 

ללימוד  בנושאמסקנות סקר שנערך בים שונים ובהם רכי בחשבון יובאוקמפיין ההסברה גיבוש 

גישת הציבור כלפי היישומון, ניתוח השיח ברשתות החברתיות אודות היישומון, ובחינת פניות 

-כבעת שנערך הסקר, . בתוך כך נמצא, כי ועוד שהתקבלו במשרד בעניין השימוש ביישומוןציבור 

 50%-כ באותה עת, .יפה לחוליםמיקומי החשמהציבור עקב באמצעים שונים אחר  80%

 20%-מסרו כי הם משתמשים בו וכ 37%-מהנשאלים מסרו כי התקינו את היישומון, אולם רק כ



 

33 

 

מהנשאלים  78%-מסרו כי הסירו אותו לאחר גל המגפה הראשון. אשר לחשש מפגיעה בפרטיות, כ

ידוע מיקומם  םם לה, אשר גGoogle, Waze, Pangoלא מצאו הבדל בין יישומון המגן ליישומונים 

של המשתמשים. בנוסף, מן השיח ברשתות החברתיות עלה, כי הגישה כלפי היישומון היא חיובית 

מהציבור באופן כללי, אולם ישנו דיון סביב יעילות הכלי ונשמעו דעות לכאן ולכאן. כן עלה חשש 

ורים כי הוויתור , אם כי רבים סב, ואף לשירות הביטחון הכלליכי המידע מועבר לגורמי ממשלה

על הפרטיות הוא מחיר סביר לטובת בריאות הציבור, מה גם שהחשיפה דומה לזו שנעשית 

. ולבסוף, מפניות שהתקבלו במשרד עלה, כי משתמשים הסירו את אחרות כאמורבאפליקציות 

היישומון עקב תקלות בהפעלתו סמוך לעלייתו, וכן משום טענות בדבר קבלת הודעות שגויות לגבי 

  רבה לחולה בעת שהמשתמש שהה בביתו.ק

 

 , וכי2את יישומון המגן  לא דיחוילאת חוות  14.7.20ביום להגנת הפרטיות הגישה יצוין, כי הרשות  .83

ר שהיישומון בגרסתו המשודרגת יופעל, ידי השירות לאח-המשך השימוש באמצעים המופעלים על

תהווה פגיעה לא מידתית בפרטיות. בצד זאת, גם לעמדת הרשות להגנת הפרטיות, אין די בעצם 

, אלא יש לנקוט בפעילות הסברתית מואצת ומאומצת בהיקף נרחב, לצד 2השקת יישומון המגן 

 ת היישומון. פעילות ממוקדת במגזרים מסוימים, על מנת לגרום לציבור להתקין א

 

יעילותו והצלחתו כאמצעי חלופי תלויה  גישתהלגם מעמדת הרשות להגנת הפרטיות עולה כי 

עניין שמטבע הדברים  –בראש ובראשונה במידת התפוצה וההטמעה שלו בקרב הציבור הרחב 

  מצריך זמן הבשלה.

 

 .6מש/ת מצורפת ומסומנ 14.7.20העתק חוות דעת הרשות להגנת הפרטיות מיום  

 

אינו מהווה אמצעי חלופי שפגיעתו  2עמדת המשיבים היא כי בנקודת הזמן הנוכחית יישומון המגן  .84

פחותה, במובנו המשפטי של מבחן המשנה השני של עיקרון המידתיות, בשים לב לכך שהוא אינו 

באותה הוראת השעה פתרון זמין שבכוחו להגשים את תכלית  מהווה בנקודת הזמן הנוכחית

 מידה, תוך פגיעה פחותה בזכות.  

 

ין ילענ אולם, בכך אין דייישומון וולונטרי בזכות לפרטיות פחותה. פגיעתו של מטבע הדברים,  .85

 היא השאלה הנבחנת ,המשנה השני של המידתיותמבחן במסגרת בדיקת . מבחן המידתיות דנן

יהיה בכוחו להגשים את  ואשרהאם קיים אמצעי חלופי שפגיעתו בזכות החוקתית פחותה, 

 מידה שמגשים אותו האמצעי העומד למבחן.  החברתית באותה התכלית

 

אין די בכך שקיים אמצעי חלופי אפשרי הפועל לטובת הגשמת תכלית החקיקה,  בהתאם לפסיקה,

חלופה קיימת רק "ל אפקטיביות כמו האמצעי שנבחר. אם אין הוא מגשים אותה באותה מידה ש

אם האמצעים )ההיפותטיים( על פיה יקדמו את מטרת החוק באותה מידה של אינטנסיביות )או 

על כן נדרש כי האמצעים החילופיים יגשימו את מטרת יותר( כמו אלה שנקבעו בחוק הפוגע. 

החוק הפוגע או במידה העולה על  החוק מבחינת הכמות, האיכות וההסתברות כמו האמצעים של

 399 מידתיות במשפט הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה" )אהרון ברק זו שנקבעה בחוק

(2010.)) 
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שעושה כן  אשר יגשים את תכלית החוק באותה מידהכלי חלופי  להוותהמגן  יישומוןהיכולת של  .86

  לפיכך, בעת הזו,. טרי בו על ידי הציבורהשימוש הוולונ תלויה בהיקף האמצעי שנקבע בחוק

מדובר באמצעי שכלל אינו בר השוואה לאמצעי שנקבע בחוק בהיבט הגשמת התכלית, ולפיכך 

עובדה זו נכונה הלכה למעשה בכל . משלים הוא איננו כלי חלופי לאמצעי שנקבע בחוק, אלא כלי

 .נוספיםואחרים טכנולוגיים  , כמו כליםעל כלים דומים ןיהבהמדינות בעולם שהשליכו 

 

, ראשית: משליכה על אפקטיביות הכלי בכמה רבדים וולונטרימדובר ביישומון העובדה כי 

, והאם אליו להתחברהאם להוריד את היישומון למכשיר הטלפון ווא המחליט ההמשתמש 

רק כל עוד היישומון יפעל רק לגבי מי שיתחברו אליו ולפיכך להותירו פעיל ולא להסירו בהמשך, 

את נתוני למשרד הבריאות האם להעביר המשתמש הוא המחליט  ,שניתיהיו מחוברים אליו. 

כפי שתועדו במכשיר, מקום שאובחן כחולה, ולפיכך הצלבת מיקומי החולים עם מיקומו שלו 

מיקומי משתמשים אחרים ביישומון תיעשה רק לגבי חולים שניאותו להעביר את מיקומיהם 

למשתמש  ימסור הוא, מקום שהיישומון מצא מגע בין המשתמש לחולה מאומת שלישית כאמור.

חליט האם לפעול לפי החיווי שהתקבל. שיהוא שתמש מהלהיכנס לבידוד, וכי עליו התראה בלבד 

ידע אודות התראת הבידוד שהתקבלה, ככל שהמשתמש לא ידווח על חובת משרד הבריאות לא 

, ואף לא ידע מהי רמת החשיפה של הציבור וכל לאכוף אותהבהתאם לנדרש, וממילא לא י הבידוד

 . ומהו מספר הנדבקים הפוטנציאליים, ובהתאם לא יוכל לגבש מדיניות על סמך מידע זה

 

 1,673,711התקינו את היישומון  14.07.2020עד ליום  לפי הנתונים שמספקות גוגל ואפל,

 את היטב משקפים . נתונים אלהכשירםלאחר מכן ממ מתוכם הסירו אותו 959,587-ומשתמשים, 

, ואת השלכת וולונטריות הכלי על מידת האפקטיביות שלו המשתמשים של ברצונם הכלי תלות

 . בהתמודדות עם המגפה

 

 שימוש העושות המדינות במרבית, הבריאות במשרד הטכנולוגיה גורמי בדיקת לפי, לכך ובהמשך

 פחות על היישומון התקנת שיעור עומד( GPSלוב עם )חלקן גם בשי  BLEמבוסס וולונטרי ביישומון

, המדינות ןמ אחת באף. 10%על  העולה התקנהלשיעור  הגיעו, בהן ישראל, מדינות 9, ורק 10%-מ

אפקטיבי די הצורך שיאפשר איתור מגעים  שיעורב הוולונטרי היישומון הותקן לא ,כן אם

 אפקטיבי המשתווה לזה הנעשה במנגנון השירות. 

  

ידי -ר לטענה, כי ניתן לעודד התקנת היישומון ושימוש בו באמצעות תמריצים ושוברים, או עלאש

אמנם התניית הכניסה לתחבורה הציבורית או למקומות הומי אדם בהצגת התקנתו, נשיב, כי 

נשקלות גם אפשרויות למתן תמריצים חיוביים להתקנה  2למגן  ההסברה במסגרת הכנת קמפיין

, או לא ברור כיצד ניתן למנוע הסרת היישומון : שלמציף מספר סוגיות, ולמדבר הולשימוש, אולם 

 היישומון הצגתואף לאחר /התמריץ, לאחר קבלת השובר  או הבלוטות' במכשיר, -GPSרק כיבוי ה

 בכניסה לתחבורה הציבורית. 

 

ך כבהוולונטריות משתקפת, כאמור, לא רק בעצם התקנת היישומון, אלא גם זאת ועוד: 

, ככל שאובחן כחולה, נתונה אם להעביר את המיקומים שנאספו ביישומון של הפרט שההחלטה

עם מיקומי להצליב את מיקומיו יתן יהיה נלבחירתו. ככל שיבחר שלא לשתף במידע, לא 

כן .  לתת להם התראה בדבר חובתם להיכנס לבידודעל מנת  במגע ומעשבאו  משתמשים אחרים
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ת בכך שהמשתמש לבדו מקבל את התראת הבידוד, ואין למשרד הבריאות משתקפת הוולונטריו

לפקח על כך, כמו גם לנהל תמונה של המגעים והיקף ההתראות לבידוד  לדעת זאת או יכולת

 המתקבלות וכו', כחלק מניהולו את האירוע. 

 

 ושהציעזיהוי או צמיד( וכרטיס  QRיצוין, כי גם האמצעים הוולונטריים הנוספים )סריקת קוד  .87

עלו בדיוני החלופות אמצעים אלה . שפירטנו לעילאינם חלופיים מאותם הטעמים  עותרותה

בצד תועלות אפשריות . שקיימו גורמי הטכנולוגיה מן המל"ל, המשרד למודיעין, ומשרד הבריאות

כי מגבלות, וגם לכל אחד מהם  יש לציין כיחלקם נמצאים בתהליכי בחינה, שיש לכלים אלה, אשר 

באופן  ישםילבשל הצורך בפרטיות או  תםהסדרה משפטית נפרדת בשל פגיע דרשתנחלקם ביחס ל

לעמדת המשיבים, . (אלו)לרבות למשל התניית כניסה למקומות מסויימים בשימוש באמצעי  כופה

, ולא כלים חלופיים משלימיםולפיכך הם כלים , נההמספקים סוג נתונים שו ,מדובר בכלים שונים

רק מלמדת על בכניסה למבנה פלוני   QR)לדוגמא, סריקת קוד בהתמודדות עם מגפת הקורונה

 . , ואינה מלמדת על מידת קרבתו לאנשים באותו מבנה(זהכניסתו של אדם למבנה 

 

יים לצורך ניתוח תמונה כוללת, אשר לכלים שנזכרו בעתירה המתייחסים לאיסוף נתונים אנונימ

מי שבאו במגע עם החולה,  מהיר ואזהרה קונקרטית שלאיתור תכלית של להרי אין הם רלוונטיים 

 עסקינן.  המנגנון בושהיא התכלית העיקרית אותה משרת 

 

וייבחנו לאחר השקת הדברים ישובו  אולם, כעת הדברים למצב לב בשים ניתוחנו זהו, מכל מקום .88

  ובחינת אופן שיתוף הפעולה של הציבור ביישומו. 2יישומון המגן 

 

, בקמפיין הסברה מתאים. ככל 2כאמור לעיל, משרד הבריאות נערך להשקת יישומון עדכני, המגן 

על שיתוף פעולה ידי הציבור תלמד -עלהשימוש בו בחינת ו ,היקף התקנת היישומון דלשבהמשך יג

ביישום התראות הבידוד הן התקנת היישומון, הן בהעברת מיקומי החולים שיאובחנו, ומספק הן ב

שיקבלו המשתמשים, ניתן יהיה לשקול ביטול או שינוי ההכרזה בדבר השימוש במנגנון השירות 

לחוק,  12זה המקום לשוב ולהזכיר את הוראת סעיף לפי החלופות בחוק בהתאם לצורך העדכני. 

 180 החלטת הממשלה מס'במסגרת  ידי הממשלה, ואכן מונה-ים שימונה עלהקובעת כי צוות שר

יבחן את הצורך  ,(4950)בהמשך לעבודת צוות השרים שפעל מכוח החלטת הממשלה  5.7.20מיום 

בהמשך הסתייעות בשירות לפי חוק זה, בהתחשב במצב התחלואה, בתרומת תוצאות פעולות 

ובקיומן של חלופות להסתייעות כאמור, והכל בהתחשב, בין  הסיוע לצמצום התפשטות המחלה,

 . ולפי מצב התחלואה ומאפייניה, ושיקולים נוספים השאר, בפגיעה בזכות לפרטיות

 

ישנו ו, חולים חדשים ביום  1500-מ למעלה שבה מתווספים מדי יוםהנוכחית, במציאות אולם, 

 הקייםהשימוש היקף לב ל שיםבו ,תנועהצורך אקוטי לצמצם ככל הניתן את הגבלות הפעילות וה

הלכה למעשה, בנקודת הזמן . חלופי לאמצעי שנקבע בחוקמעמיד אמצעי כיום, אין הוא  יישומוןב

זה לאינו בר השוואה כלל  2הנוכחית, עמדת המשיבים היא כי המענה שמעמיד יישומון מגן 

מגעים וגזירת תמונת  שירים הניידיםהמכלמרבית שמעמיד האמצעי שנקבע בחוק, המספק כיסוי 

משלוח מסרונים מאת משרד הבריאות באופן שיאפשר תוך , אופן מהיר ויעיל, בהעולה מהם

  .למדינה לפקח על כניסת אנשים אלה לבידוד
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באשר להסברה שיש לנקוט  עותרותהעוד ראוי להדגיש, כי אפילו אם נקבל לצרכי הדיון את טענות 

למהירות הגדלת כל מחקר או תימוכין  ותמביא ןאינ עותרותשהשימוש ביישומון המגן, הרי ביחס ל

, ןטענותיהלתמוך  עותרותהשיעור התקנת היישומון בשל קמפיין הסברתי. הווה אומר, אין בידי 

שיעור שימוש אפקטיבי כמה זמן יחלוף עד שהקמפיין ההסברתי יביא לבשאלה במישור האמפירי, 

דיו ביישומון המגן. ויודגש, משרד הבריאות מאמין בחשיבותו של יישומון זה כאמצעי משלים, 

, אולם בנקודת הזמן בהקדם האפשרי 2מגן ובכוונת המשיבים להשיק קמפיין הסברתי לשימוש ב

החוק  יגשים את תכליתאין בנמצא אמצעי נגיש ש –ואף היום  – הוראת השעה השבה נחקק

 לא בישראל ולא בשום מקום אחר בעולם., במידת אפקטיביות דומה, אף לא קרובה לכך

 

חלופות במסגרתו נבחנו הבמשרד הבריאות מקצועי תהליך עמדה זו של המשיבים נשענת על  .89

פתרונות טכנולוגיים חדשניים  , לצד בחינתהקיימות כפתרונות מדף בשוק הטכנולוגי הבינלאומי

 שלא קבלו מענה הולם בכלים הקיימים.  ,של מערך בריאות הציבור השונים העונים על הצרכים

 

ביחס לסוגים שונים של שירותים רלוונטיים לאיתור  הצעות מחברות פרטיות, 130-בסה"כ נבחנו כ

 מגעים, קטיעת שרשראות ההדבקה, מעקב אחר חולים ומבודדים וטיפול בהם מרחוק, וכדומה. 

שגובשו יחד עם נציגי רחישים לתמהפתרונות בוצע תהליך של בחינת יכולות בהתאם  חלקלגבי 

בריאות הציבור. התקבלו הצעות בתחומים שונים, כגון הצעות לאיכון אזרחי בעזרת טכנולוגיות 

רפואה -הפתרונות למערכי טל ;פתרונות של חומרה לבישה ;שונות המופעלות ע"י חברות פרטיות

"המגן", נבחנו מספר רב של פתרונות יישומון עוד מגוון פתרונות בתחומים אחרים. בהקשר לו

וטכנולוגיות שניתן להוסיף לאפליקציה וולונטרית מסוג זה. במהלך הפיתוח נוצר קשר עם חברות 

אולם הפתרון שהציעו חברות אלה לא ענה על הצרכים עמן  אפל וגוגל בניסיון לייצר שיתוף פעולה

 . דינת ישראל )כמו של מספר מדינות נוספות שבחרו שלא להשתמש בפלטפורמה זו(של מ

 

בנוסף, נוצר קשר עם מספר מדינות שפיתחו אפליקציות דומות באותו הזמן לצורך בחינה משותפת 

וגובש מסמך של כל אחד מהפתרונות היבטי הפרטיות  גם נבחנו, במקבילשל אתגרים טכנולוגיים. 

  יחד עם נציגי האקדמיה ומומחי פרטיות נוספים. BLEעבור מנגנון  ספציפיקציה מפורט

 

בשים לב לצורך לצמצם ככל  בפרטגדולה שנקבע בחוק הפעלת האמצעי חשיבות ויודגש, כי  .90

לעבודתו ולקיים ולו שגרת האפשר במגבלות על פעילות ותנועה, על מנת לאפשר לציבור לצאת 

נוכח הצורך . פני חודשים, וסופו מי ישורנו-על המשבר ו שלהתמשכותבשים לב ל חיים חלקית, 

האקוטי לצמצם ככל הניתן את הגבלות הפעילות והתנועה, מתחייב למצות ככל הניתן באמצעים 

 איתורל את האפשרותאינו ממצה,  שירות,של ההגם שאף אחד מהם, לרבות המנגנון הקיימים, 

תותיר על יישומון שהותקן באופן חלקי תם לבידוד. הסתמכות וכניסהמגעים עם חולים מרבי של 

במקומות העבודה והעסקים מגעים רבים שניתן היה לאתר ולבודד, ולפיכך דרך זו לא תמצה את 

, בשעה שהמונים יוצאים להאטת התפשטות הנגיףבאמצעים הקיימים אשר ניתן לעשות 

עוד במרץ  סדצקי בדיון בוועדת המשנה ראו דבריה של פרופ'. לעבודתם, לחנויות ועסקים וכו'

 : , בעת שנשקל להקל בהגבלות הפעילות והתנועה באותו שלב2020

 

... אני קוראת לזה הקלה, לא פתיחה, כי כשנרצה להיות באסטרטגיית ההקלה"
לפי דעתי יהיו לנו כמה גלים של הקלות והחמרות, הקלות והחמרות וכן הלאה, 
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הרצון העז וההכרחי שלנו למניעת התפשטות אנחנו שוקלים כל הזמן את כי 

אבל . המחלה, לעומת התשלום שאנחנו משלמים עבור כל האמצעים הללו
בשביל הפתיחה, בשביל ההקלה, הכלי הזה הוא עוד יותר חשוב לי, כי מה 
שיאפשר לנו הקלה הוא ניטור כמה שיותר גבוה באוכלוסיות שיכולות להיות 

אם נרצה להקל באיזושהי צורה בעוד שולכן ההערכה שלי היא  מדבקות.
לפרוטוקול הדיון  5)עמ' " שבועיים, אנחנו עוד יותר נהיה חייבים את הכלי הזה

    (. 26.3.20בוועדת המשנה מיום 
  

 :דאז ראו דברים דומים שאמר מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות

 
אם נצליח  ה.לא נוכל לשחרר את המשק לפעילות בלי שיהיה לנו כלי כז"

לכבוש את קצב  –וזה "אם" גדול מאוד  –שלושה הקרובים -בשבועיים
התחלואה בישראל ולעבור מעלייה אקספוננציאלית לליניארית ואז גם כן לקחת 

זה יוכל להיעשות רק בנסיבות קצת סיכונים ולאפשר חזרה של המשק לפעילות, 

ים שהיו במגע שיש כלי שמאפשר לנו לזהות כמה שיותר מהר את כל האנש
לפרוטוקול הדיון בוועדת המשנה מיום  11)עמ' " ולהכניס אותם לבידוד

26.3.20.)     

 

ולבסוף, ראו גם דבריו של פרופ' יהושע )שוקי( שמר, רופא מומחה ברפואה פנימית ובמינהל רפואי, 

ם אשר שימש בעבר קצין רפואה ראשי בצה"ל, מנכ"ל משרד הבריאות ותפקידים נוספים, וכיו

 משמש יו"ר אסותא, אשר הופיע לפני ועדת המשנה כמומחה לרפואה ציבורית:  

 

"ככל שאפשר, צריך להוציא את המשק לעבודה. אני אומר את זה כאיש בריאות, 
אבל גם כאזרח שמסתכל על הכלכלה. אני מקווה שאחרי פסח ניתן יהיה 

עבודה, תוך ל 50להתחיל להוציא, בצורה מדודה ומבוזרת, אנשים מתחת לגיל 
היקף בדיקות גדול. אני מדבר על היקפים של עשרות ומאות אלפי בדיקות. 

. להמשיך 1היכולת שלנו להוציא את האנשים למעגל העבודה תהיה אם נצליח: 
. לבודד את אלה 2; 60בבידוד החברתי, לצערי, של האזרחים המבוגרים, מעל גיל 

להוציא את האנשים ולהחזיר  ודווקא אז, דווקא כשנהיה במצב שנוכלשחולים. 
את המשק לקדמותו, הכלי הזה יהיה כלי מאוד מאוד חשוב בשביל להכיל את 

 . המחלה
 

. אני בטוח שכולנו יודעים שההחלטה הזאת היא כורח המציאותלכן אני חושב 
שאנחנו נמצאים במצב מאוד מורכב ומאוד מסובך, מצב שלא ידענו אותו מאז 

התכונן או הכינה את עצמה למצב הזה. הכלים . אין מדינה שיכלה ל1918
שעומדים לפנינו הם הבידוד, הבדיקות ומערכת הבריאות, שצריכה לטפל 

     היכולת שלנו לזהות את האנשים החולים. –באנשים, ובתוך זה 
   

זה כלי חשוב מאוד, כלי שעוזר למערכת הבריאות לסיכום, אני תומך בכלי הזה. 
זאת, מאחר שזה כלי לא פשוט ואסור חלילה  יחד עםלהכיל את הבעיה. 

צריך לעשות ניטור של הכלי הזה ולראות כל שישתמשו בו לצרכים לא נאותים, 
)עמ' לעצור אותו כמובן"  –וברגע שהוא לא יהיה יעיל  יום האם הוא עדיין יעיל.

 .(26.3.20לפרוטוקול הדיון בוועדת המשנה מיום  7
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, ולהראות כי שירות הביטחון הכללינגד בחירת אמצעי שמפעילו הוא  טענהיחס לעוד נבקש להתי .91

היבט זה נבחן במסגרת חיפוש האמצעי, אולם לא נמצאה בשלב זה חלופה אחרת שתשיג את אף 

 . התכלית באותה מידה ותופעל באמצעות גורם אחר שאינו שירות הביטחון הכללי

 

-עלהנדרש חלופות של העמדת האמצעי הטכנולוגי ילה תחנוכח הרגישות המובנת, נבחנו כאמור, 

 . לסיועו במשבר שירותהאנשי משרד הבריאות לקדם הסמכה של ביקשו טרם ש ידי גורם אחר

 

, אולם בדיקת אנשי הטכנולוגיה של משרד חברות מסחריות כעשרעם  נעשתה בדיקה תחילה

הפעלתם , וכי בא במגע עם חולההבריאות לימדה כי הכלים שהוצעו לא היו יעילים באיתור מי ש

בדיון בוועדת  דאז ת יתה מפנה קבוצות רחבות מדי לבידוד. ראו דבריו של מנכ"ל משרד הבריאויה

אנחנו בדקנו אלטרנטיבות רבות, של הרבה מאוד חברות מסחריות, שהגיעו אלינו עם המשנה: "

תרו, וטווח האנשים שהיו רמת הדיוק הייתה מאוד נמוכה, הרבה מאוד אנשים לא או]...[  הצעות

צריכים להיכנס לבידוד כתוצאה מאיתור המגעים היה גדול בשני סדרי גודל לעומת עכשיו, 

לפרוטוקול הדיון בוועדת  9)עמ' " . כך שהכלים שהוצגו לפנינו לא היו יעילים100כלומר פי 

 (. 26.3.20המשנה מיום 

 

ף מידע מחברות אשראי, סלולאר, ואף לכך יש להוסיף, כי ההצעות שנבחנו היו כרוכות באיסו

, וכי מרבית פליקציות המותקנות במכשיר הניידמגופים ביטחוניים, בנוסף למידע שייאסף מתוך א

-החברות ביקשו להפעיל את היישומון בעצמן )ואף לכלול בו פרסומות( ולא להעמידו להפעלה על

חלופות בהיה  דוברלאור זאת,  ."המגן" ליישומון בנוגע הדבר שנעשה כפי, ידי משרד הבריאות

בשים לב לכך שמדובר ואפשר שפגיעתן אף קשה יותר, שאינן פוגעות פחות בזכות לפרטיות, 

. פירטנו לעיל את הוראות החוק בדבר שמירת המידע, באיסוף מידע פרטי שיוחזק בידיים פרטיות

בשירות המדינה,  הפיקוח על יישומןאשר אבטחתו ומחיקתו, וצמצום ההרשאות לנגישות אליו, 

 ובשירות הביטחון הכללי בפרט, נעשה כדבר שבשגרה. 

 

שנערך בירור , אולם במשטרת ישראלין זה יגורמי משרד הבריאות אפשרות להסתייע לענ כן בדקו

ורמים משפטיים ומקצועיים עם משטרת ישראל ובשירות, בהשתתפות געוד בתחילת הדרך 

באיתור מהיר של  שירות לבין יכולתה של המשטרההבין יכולותיו של  פער מובהק העלהבכירים 

געיו של החולה, בקירוב האפשרי לקבוצה הרלוונטית בלא לחרוג בהרבה מהנדרש, ובשים לב לכך מ

הגורם הוא  שירות הביטחון הכלליעל רקע זה, הוביל החיפוש למסקנה כי שמדובר בחולים רבים. 

שהחזיק ומחזיק ביכולת מעשית, ישימה ומיידית למתן מענה לצרכי משרד הבריאות  היחידי

לעת ע מהיר של מאות חקירות אפידמיולוגיות ביום, והגעה לאלפי נחשפים לחולים, לסיוע בביצו

 לזו הדרושה למשרד הבריאות. האפשרית באיכות הקרובה ביותר הזו 

 

שירות הביטחון הכללי אינו מטפל באירוע, אלא משרד הבריאות, המנהל את  כיעוד נזכיר,  

ם הטכנולוגיים אשר בידי שירות הביטחון כליבין היתר, גם ב, הטיפול באירוע, אך מסתייע

משרד הבריאות הוא שהעלה , ואשר אינם מצויים בידי אף גורם אזרחי או ממשלתי אחר. הכללי

את הצורך וחיפש בקרב גורמים מדינתיים ואזרחיים גוף בעל יכולת טכנולוגית רלוונטית. יכולת 

היה משרד הבריאות מסתייע  – תה נמצאת ביחידה ממשלתית אחרתיכזו נמצאה בשירות, ולו הי

בשים לב לחריגות המשבר, ולתכלית הראויה מאין כמותה להצלת חיים ולמניעת קריסת  .בה
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הבריאותי -מגויסות כל רשויות המדינה לטיפול במשבר הלאומימערכת הבריאות ושיתוק המשק, 

לביטחון לאומי,  הטשהשלכותיו וסכנותיו רחבות מרחב, כל אחת באשר בידה לסייע, ובכלל זה המ

גופי ביטחון דוגמת צה"ל ומשטרת ישראל, משרדי הממשלה השונים וכו'. כולם נדרשים להושיט 

 תוהסתייעות המשרד הממשלתי המנהל את האירוע ביכוליד ולסייע, כל אחד מיכולותיו וכליו. 

ראויה  לעת הזו אינה מצויה בידי גורם אחר, היאאשר הטכנולוגיות של יחידה ממשלתית אחרת, 

ומתבקשת. כל זאת מבלי להתעלם מחריגות ההסתייעות ביחידה ביטחונית ייחודית כגון שירות 

 הביטחון הכללי.

 

עוד טרם סיום תת פרק זה, נוסיף כי מבט אל האמצעי דנן בראי תמונת האמצעים הננקטים כולם  .92

נוכח מורכבות ן. יסיבות העניבהקשר של קטיעת שרשרות ההדבקה, יש בו לחזק את מידתיותו בנ

ין חיי תושבי המדינה ובריאותם, פועלת המדינה למצות יהמשבר, והמשמעויות הנודעות לו לענ

אמצעי דנן, מפעילה המדינה אמצעים הם המגפה, ובצד ככל הניתן כלים שונים בהתמודדות ע

 נוספים, המשלימים זה את זה. 

 

 ,תופרטני תואפידמיולוגי ותבדיקעורך משרד הבריאות  -יות בדיקות אפידמיולוגיות אנוש .93

שקדמו  בימיםלמקומות בהם שהה ואנשים שפגש, באשר וחולה חולה כל ת על תשאול והנסמכ

-האם הוא א –מספר הימים נקבע לפי מצבו של החולה  –)לפי ההנחיות העדכניות  לאבחונו

מתי החלו התסמינים(. לאחר מכן משרד  ובמקרה זה האם הוא זוכר –תסמיני, או שהוא תסמיני 

 , ובמקבילהבריאותלציבור באתר משרד  מיקומים ציבוריים בהם שהה החולה  מפרסםהבריאות 

, ומסוגל לזהותו היה להצביע כי היו במגע עמו וליכ שהחולה מי עם קשר וצריםיגם  המשרד גורמי

 . ולמסור פרטים אישיים שלו

 

בלבד. אולם לכשחלה עליה  'תואנושי'ת ות אפידמיולוגיוקלכתחילה ערך משרד הבריאות בדי

החולים אחד  יאמצעי זה של איתור מסלולנמצא כי גדולה במספרי החולים החדשים בכל יום, 

בשלבי האירוע בהם מספרי בשל מגבלותיו, ובפרט אינו מספק ומהיר דיו  מספיקאחד, אינו 

כי לא ניתן להשיג בדרך זו את  כן נמצאים. מאות חולעשרות או החולים החדשים ביום עומדים על 

, ומידת שיתוף הפעולה שלו התכלית באופן אפקטיבי, שכן התחקור נסמך על זכרונו של החולה

 הציבורלצפות מכל לא ניתן וכן משום שההגעה למגעים אורכים זמן רב מדי,  יווהתחקור ולאחר

 את ולאתר סמים בכל יוםהמתפר מיקומי חשיפה חדשים מאות אחרבכלי התקשורת  לעקוב

  .בימים האחרונים ועברו חלפו בהם מהמיקומים באחד נוכחותו

 

לאתר כלי טכנולוגי בו  הבריאות משרדפנה ותיה אלה של הבדיקה האנושית, מגבלנוכח כאמור, 

ובמסגרת זו הועמד מנגנון השירות בצד הבדיקות  יוכל להסתייע לאיתור מי שבאו במגע עם חולה

. מנגנון השירות פעל מכח להיערך במקבילומוסיפות ות האנושיות, אשר הוסיפו האפידמיולוגי

, שאז פקע תוקפה של 8.6.20-ועד ל 18.3.20-למן ה 4950תקנות השירות והחלטת הממשלה מס' 

. לאחר מועד זה נערכו אך בדיקות אפידמיולוגיות אנושיות, בתקופה בה מספרי החלטה הממשלה

הגל הראשון. אולם מששבו המספרים לגדול, חודש הליך החקיקה  החולים החדשים ירדו בתום

נערכת  בחוק,בהתאם למתכונת שאושרה . חודשה הפעלת מנגנון השירות מכח החוק 1.7.20וביום 

 בנוסף , ומנגנון השירות מופעלחדשים ביום החוליםמ 200לגבי  בדיקה אפידמיולוגית אנושיתכעת 

 . לגבי כל יתר החולים
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 בתוספתלתגבר את הצוות העוסק בבדיקות אפידמיולוגיות  עלופמשרד הבריאות ין, כי נצינשוב ו

העוברים הכשרה מתאימה  סלקטוריםכן ו ,לרפואה וסיעוד, סטודנטים אחיות ,עובדים מאותשל 

 300 -במשרד הבריאות ככיום עוסקים במשימה זו האפידמיולוגית כהלכה.  החקירהלצורך עריכת 

נוספים, ומשרד הבריאות פועל להגדלת כוח האדם  300 -, והצוות צפוי עוד לגדול בכמתחקרים

לפיכך נחוץ גם מנגנון השירות, נוכח מספרי החולים החדשים ביום, ולא למותר לשוב  .בנושא זה

  חולים.   1,861-עמד מספר החולים החדשים על כ 15.7.20ולציין כי ביום 

 

החל מיום  -פרסום מיקומים בהם שהו החולים בכלי המאפשר חיפוש ובמפה אינטרקטיבית  .94

 עברו בהםהציבוריים המיקומים רשימות  את המשרדמשרד הבריאות באתר מפרסם  24.3.2020

, המועדים בהם עברו בהם בציוןחלוקה לפי ערים וב, שנערך להם תחקיר אפידמיולוגי החולים

פרסום מסלולו של כל חולה, כפי שנעשה בתחילת מאשר ויעיל יותר מאפשר חיפוש נוח באופן ה

חולים במקומות ה את מיקומימציגה האינטראקטיבית , מפרסם המשרד מפה בנוסףהמגפה. 

אם בתאריכים הבידי המשתמש לבחור את העיר בה ביקר ולבדוק . הרלוונטייםימים בציבוריים, 

, וכן לבחור לסנן לפי מילה, ולחפש חשיפות בהם שהו חוליםבהם ביקר בה שהה במיקומים 

לתכלל את התחקורים האפידמיולוגיים והמסלולים  נועדאף כלי זה  .בתחבורה ציבורית ובטיסות

 . ותלמנגנון שבמוקד העתירשנאספו, ככלי משלים 

 

המעבדות המטפלות  קיבולתאת ו להגדיל את היקף הבדיקות המבוצעותפעל המשרד  - בדיקות .95

למן פרוץ  30פי יותר מבגדלה  קיבולת המעבדות. בדיקות ביום 30,000-מכיום נערכות למעלה  בהן.

גם על בסיס אינדיקציה ויסוד תסמינים  בין השאר עלבשלב זה נערכות הבדיקות  .המגפה בישראל

גבלת כמות אפידמיולוגית לחשיפה לחולה  כולל בדיקת חסרי תסמינים במקרים מוגדרים ומ

סימפטומטיות -כי יש להתמקד יותר בבדיקות באוכלוסיות א עותרותהטענת נוכח . הבדיקות

אף אם היתה מוגדלת קיבולת הבדיקות עוד יותר, בכל מקרה לא ניתן היה לבדוק את כל נסביר, כי 

ף וחלו אך תושבי ישראל בבת אחת, ולשוב על הבדיקה בכל יום, על מנת לאתר את מי שנדבקו בנגי

משום כך מתחייב להעמיד בצד הבדיקות אמצעי לאיתור מי . אינם מפתחים תסמינים בעקבות כך

בלבד, ואינה חזות לפיכך, אף עריכת בדיקות היא אמצעי משלים . שבאו במגע עם חולה מאומת

    .הכל

 

מבין האמצעים  פחותהלאור האמור, יטענו המשיבים כי האמצעי שנבחר הוא האמצעי שפגיעתו  .96

ידי -על יםכבר מיושמ םחלקאשר  ,עותרותהידי -שהועלו על אמצעים אחריםכי ו, הקיימים כעת

לא יאפשרו השגת התכלית כנדרש, אלא הם במובן זה שהמדינה, אינם חלופיים לאמצעי שנבחר 

י, ועל אף הקושי ולכן, על אף הפגיעה בהפעלת הכל. לצידומצויים בשימוש , ולואמצעים משלימים 

 בהעדר אמצעי חלופי שיוכל להגשים אתהפעלתו חיונית, ידי השירות, -הפעלתו עלשמעוררת 

המטרה כנדרש, ובשים לב לכך שאל מול הפגיעה בפרטיות עומדת הצלת חיים. ראו דברי מנכ"ל 

   , מר משה בר סימן טוב, בדיון בוועדת המשנה:  הקודם משרד הבריאות

 

נו מודעים לעוצמה שלו, אנחנו מודעים לשינוי שאנחנו עושים אנח –הכלי הזה "
במאזן שבין החירות והפרטיות לבין שמירה על בריאות הציבור. אנחנו מודעים 

ואנחנו חושבים שהוא חיוני בצורה שאין כמותה, היטב למשמעות של הכלי, 
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צוא את ונכון לכעת, נכון לטווח הנראה לעין, אין לו תחליף, כי אנחנו חייבים למ

לפרו' הדיון  5)עמ' " הדרך להגיע לאנשים, וכרגע זה הכלי היעיל ביותר שיש לנו
 . (26.3.20בועדת המשנה מיום 

 
 

רק ב, בדבר העדר אמצעי שיפגע באוכלוסיית בני לוונטהלפסק הדין בענין השוו לאשר נאמר בכן  

 :שטות המחלההשגת התכלית של האטת התפ יאפשר עדייןופחות מן הסגר שהוחל עליה, 

סולם בוחן את הדברים על פי  -האמצעי שפגיעתו פחותה  -"מבחן המשנה השני 
מטפורי: האם ניתן היה לנקוט באמצעי "נמוך" יותר בשלבי הסולם, אמצעי 
שפגיעתו בזכות קטנה יותר? במקרה דנא, אין לכחד כי האמצעי של הטלת סגר, 

וגבל", הוא שלב גבוה מאוד וליתר דיוק, ההכרזה על העיר בני ברק כ"אזור מ
בסולם. אולם לא די להראות שקיים אמצעי אחר שפגיעתו בזכות פחותה, 

)וראו,  הדרישה היא שאותו אמצעי יגשים את התכלית בדרך הראויה והנדרשת
, המפקד הלאומי בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה 10203/03מבין רבים, בג"ץ 

((. 2008השופטת )כתוארה אז( נאור )לפסק דינה של  51, פסקה 715( 4פ"ד סב)
בחינת האמצעי שפגיעתו פחותה מקום שישנם אמצעים אפשריים אחרים, 

 1715/97מותנה בכך שהאמצעים מגשימים את מטרת החוק במידה שווה )בג"ץ 
 ((.1997) 387, 367( 4, פ"ד נא)לשכת מנהלי ההשקעות נ' שר האוצר

 

ההכרזה לא באה כרעם  שננקטו. המדינה הלכה ועלתה בשלבי הסולם באמצעים
האמצעי ננקט לאחר שאמצעים פוגעניים ביום בהיר וכצעד הראשון שננקט. 

פחות, כאלה שהוטלו על כלל האוכלוסיה, לא הניבו את התוצאות הרצויות. 
לאור שיעור הנדבקים וקצב ההדבקה, ועל רקע הצפיפות הקשה בעיר, לא נמצא 

ותה, שיכול לתת בעת הזו את המענה בארסנל האמצעים, אמצעי שפגיעתו פח
הנדרש לבלימת התפשטות הנגיף אל מחוץ לאזור בני ברק. בכך התקיים מבחן 

 המשנה השני".

 

 שנבחר באמצעי הוראות גידור ובקרה לצמצום הפגיעה.  .ב2.ז

   

כעת  נפנה. בחוק המסדיר אותוהמגבלות שנקבעו ומן מדת אף מגידורו האמצעי נלמידתיות  .97

ידי הגבלת השימוש  על חוק המסמיךהפגיעה צומצמה וגודרה בפרטי ההסדר שנקבע ב, כי להראות

לצורך הקונקרטי בלבד, קביעת מנגנוני בקרה להפעלתו, הוראות בדבר המינימלי הנדרש במידע 

 , מחיקתו ועוד.  למידעהגבלת הנגישות 

 

זמני הסדר העמדת לצורך  (22.7.20)עד ליום  יום 21-גבל להו הוראת השעהתוקף נפתח בכך, ש .98

הכנסת נדרשת כעת לדיונים נוספים לשם בחינת האפשרות . דחוף נוכח עליית מספרי החולים

בית המשפט הנכבד עמד  .חודשיםפרק זמן ארוך יותר, בן מספר הוראת השעה ל לחוקק את

משליכה על מידתיותו, מעצם  בהקשרים רבים על כך שקביעת הסדר חקיקתי כהוראת שעה

תחימת ההסדר הפוגע בזמן. דברים אלו נכונים ביתר שאת בענייננו, בשים לב לפרק הזמן הקצר 

 ימים בלבד. 21 –שבו הוגדרה תקופת תחולתה של הוראת השעה 
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ם שתכלית מגבלות ומנגנונים בו בהמשך לכך, מבט לגוף ההסדר שנקבע בחוק מלמד, כי נקבעו .99

הכרוכה בה הפגיעה המעורבות החריגה של השירות בהקשר הנדון ואת לצמצם ככל הניתן את 

למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית נתן הסיוע שייכי להבטיח בזכות לפרטיות, ו

 להלן נעמוד על מנגנונים אלו:. מעבר לנדרש הנגיף לא יפגע בהלצמצום התפשטות 

החוק מורה לממשלה להכריז על החלופה בה תפעל ות ומשכה: גידור היקף ההסתייעות בשיר .א

(. תוקף ההכרזה 3בהתאם לנסיבות העדכניות ולהיקף הצורך בהסתייעות בשירות )סעיף 

ימים לכל היותר, וככל שחדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה על  21-מוגבל ל

צוות שרים בראשות ראש  (.4הממשלה לבטל אותה, ואף הכנסת רשאית לבטל אותה )סעיף 

הממשלה שמורה החוק להקים, נדרש לבחון את הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות לפי 

החוק, בהתחשב במצב התחלואה, תוצאות פעולות הסיוע, וקיומן של חלופות להסתייעות 

מסור המלצותיו לממשלה על מנת שתבחן , ולכל בהתחשב בפגיעה בזכות לפרטיותהבשירות, ו

, צוות שרים זה אכן הוקםכאמור, לחוק(.  12בהמשך ההסתייעות בשירות )סעיף את הצורך 

פי הנמסר, הוא עתיד להתכנס לדיון בנושא -, ועל5.7.20מיום  180בהחלטת הממשלה מס' 

דעת של הרשות להגנת -, חוות14.7.20. יצוין כי בפני הצוות כבר הונחה, ביום 20.7.20ביום 

 הפרטיות, כנדרש לפי החוק. 

החוק מגדיר במפורש את פעולות הסיוע שהשירות יהיה רשאי לבצע  פעולות הסיוע: גדרתה .ב

עשו על בסיס מידע טכנולוגי בלבד, המוגדר גם יבתקופת תוקפה של ההכרזה, מבהיר כי אלו י

הוא באופן ממצה בחוק, ואשר מוחזק בידי השירות לפי כל דין ובכפוף להגבלות הקבועות 

ולות הסיוע יתבצעו באופן ממוכן ככל האפשר ובשמירה על פרטיותם כי פעעוד נקבע,  .בחוק

על פי בקשת  רק ובוצעיסיוע הת ופעול .וכבודם של החולה ושל האנשים שבאו עמו במגע קרוב

  לחוק(. 5)סעיף סיוע ממשרד הבריאות 

חולה המידע על רטי הם פה מ החוק מגדיר באופן מדויק הגדרת המידע העובר בין הרשויות: .ג

לחוק בצירוף  6)סעיף  שיועברו ממשרד הבריאות לשירות, לצורך קבלת המידע הטכנולוגי

יעביר השירות בדיוק אלו פרטים כן , ו(לחוק 2הגדרת "פרטי בקשה לקבלת סיוע" בסעיף 

לחוק, בצירוף הגדרת "נתוני  5)סעיף  מי שבאו עמו במגעהחולה ו אודותלמשרד הבריאות 

  .(לחוק 2ו"נתוני מקום" בסעיף  זיהוי"

עם ממצא מעבדתי חיובי  חולה" כוללת רקהגדרת "חולה"  גידור מי שתיערך לגביו בדיקה: .ד

בהמשך לצו הביניים שהוצא בתחילת ההליכים (. זאת, לחוק 2" )סעיף לנגיף הקורונה החדש

ופא קבע ההגדרה בתקנות השירות שכללה גם את מי שרבעתירות הראשונות, אשר צמצם את 

כי חולה במחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה, או שנקבע כי קיים חשד שהוא חולה בהתאם 

 להנחיות משרד הבריאות אולם טרם התקבל ממצא מעבדתי כאמור.

, שיעובד"המידע הטכנולוגי" במפורש מהו  החוק מגדיר לצורך הבדיקה: שיעובדגידור המידע  .ה

וני זיהוי, נתוני מיקום ונתוני התקשרויות, למעט תוכן : "נתמידע תוכני לא יכלולכי קובע ו

כאמור, גם שלושת סוגי  .לחוק( 2)סעיף  "1979-שיחה כהגדרתה בחוק האזנת סתר, התשל"ט

 הנתונים מוגדרים באופן מפורש בחוק. 
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לא  ,במגע קרוב עם חולהלפלוני על כך שבא הודעת משרד הבריאות  הגנה על פרטיות החולה: .ו

 )א( לחוק(. 8)סעיף  אודות החולהעל מזהים תכלול פרטים 

במפורש כי השירות יעשה שימוש  קובעהחוק : חוק בלבדההגבלת השימוש במידע לתכלית  .ז

)א( 14המידע שהפיק, לצורך ביצוע פעולות הסיוע בלבד )סעיף  פרטיבובפרטי בקשת הסיוע 

דם נכלל ברשימת החייבים למעט מידע על כך שא, השימוש בכל מידע שהגיע לפי החוקלחוק(. 

יהיה חסוי בפני כל אדם, לא ייעשה  בלבד. המידע חוקהביצוע הוראות  מוגבל לתכליתבבידוד, 

)סעיף  לא יתקבל כראיה במשפטהוא בו שימוש לצורך הליך משפטי, לרבות חקירה על פי דין, ו

      .לחוק( 18

ירות ובמשרד הבריאות יוסמכו בעלי תפקידים קונקרטיים בש לענין הנגישות למידע: וראותה .ח

לנושא, הם יחתמו על טופס התחייבות לשמירת סודיות בו הובהרה להם המשמעות הפלילית 

-ו 14של שימוש במידע בניגוד להוראות החוק, והם בלבד יהיו מורשי הגישה למידע )סעיפים 

 לחוק(.  16

ריאות )"פרטי השירות מקבל ממשרד הבהמידע ש שמירת המידע בשירות:לענין  וראותה .ט

הבקשה לקבלת סיוע"( והמידע שהשירות מעביר למשרד הבריאות על אודות החולה ומי שבאו 

בנפרד במחשבי השירות בלבד )לא בענן(, ו ויישמרעמו במגע קרוב )"פרטי המידע הדרושים( 

מידע ו, ימים 14יימחק בחלוף החוק מורה כי מידע זה  .בידי השירותהמוחזק מכל מידע אחר 

 . (לחוק 13)סעיף  יימחק מידעיבוד המידע הטכנולוגי שנוצר בעת אחר 

מידע שהתקבל במשרד הבריאות משירות  הנחיות לענין שמירת המידע במשרד הבריאות: .י

, מכח החוק יישמר בדרך שתבטיח את אבטחתו וחסיון נתוני הזיהוי בוהביטחון הכללי 

 60י לשמור את המידע למשך . עם זאת, משרד הבריאות רשאף ההסמכהיימחק בתום תוקו

  (.להחלטה 15)סעיף ימים נוספים אך זאת לצורך תחקיר פנימי בלבד 

אינו רשאי להעביר מידע שהתקבל לפי  השירות  הגבלת העברת המידע לרשויות אחרות: .יא

משרד  לחוק. 5החוק, למעט העברה למשרד הבריאות בלבד של פרטי המידע הקבועים בסעיף 

למעט העברת מידע לפי כל מהשירות לפי החוק, העביר מידע שהתקבל רשאי לו הבריאות אינ

לחוק(.  17סעיף רשימת החייבים בבידוד שעורך משרד הבריאות )דין על כך שאדם נכלל ב

בנהלים וסדרו ה, השימוש בו, שמירתו ומחיקתו בשירות עובדהוראות נוספות לענין המידע שי

על ידי היועץ המשפטי  ואושר, שנקבעו וותלענין השירות ולענין משרד הבריא ייעודיים

כאמור, נוהל משרד הבריאות פורסם . לחוק( 10-ו 9 סעיפים) בהתאם להוראות החוק לממשלה

לאחרונה באתר האינטרנט של המשרד, ונוהל השירות, שהינו מסווג, הובא לידיעת ועדת 

 המשנה, כנדרש בחוק. 

בכלל  :בהיבטים שנקבעו בו בלבד בלבד גידור פעולות השירות לכדי סיוע למשרד הבריאות .יב

שירות הביטחון הכללי לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה על הפרת זאת, החוק מבהיר כי 

, ולא ולא יסייע לפעילות כאמור על ידי משרד הבריאות ובידוד שהוצא ויצוחובת בידוד לפי 

 (.לחוק 11ף סעייעמוד בקשר כלשהו עם חולה או עם אנשים שבאו עמו במגע קרוב )
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לוועדת ווח השירות חויבו לדמשרד הבריאות ו :כנסתליועץ המשפטי לממשלה ולשוטף דיווח  .יג

ולמסור פירוט , החוץ והביטחון וליועץ המשפטי לממשלה אודות יישום החוק אחת לשבוע

בתוך שבוע  כן הוסדר דיווח לענין מחיקת המידע. לחוק 19בעו בסעיף קבהתאם לנושאים שנ

  . ()ד(19חוק )סעיף מתום תקופת ה

)ג( לחוק, הכנסת הוסמכה להורות על 4כפי שעולה מסעיף  –הסמכת הכנסת לביטול ההכרזה  .יד

ביטול ההכרזה. יצירת מנגנון מאזן זה, המעגן בחקיקה ראשית פיקוח פרלמנטרי חריג מסוגו, 

 ממתן אף הוא את הפגיעה בזכות לפרטיות וממקמה בתוככי מתחם המידתיות.

 

האמורות, בצירוף הפיקוח של הכנסת והיועץ  הגדרות והמגבלותההמשיבים יטענו, כי מכלול  .100

החוק באמצעות הדיווחים הנשלחים אליהם אחת לשבוע, מביאים יישום המשפטי לממשלה על 

על מנת לאפשר פעולה להגנת שלומו ובריאותו של  לפרטיות אך למתחייבת לצמצום הפגיעה בזכו

 הציבור.  

 המידתיות במובן הצרמבחן .  3.ז

 

יטענו המשיבים כי התועלת מהפעלת הכלי עולה על הנזק מן בהיבט המידתיות במובן הצר,  .101

הפגיעה בו, וכי בנסיבות המיוחדות והחריגות דנן מתחייב להפעיל את הכלי במחיר הפגיעה 

 ם הציבוריים עליהם הוא מגן. לזכות בפרטיות, לטובת הזכויות והאינטרסי שהוא גורםהמתוחמת 

 

. מזה  לבריאותוזכות לפרטיות מזה, והזכות לחיים, ה – חוקתיותהזכויות ניצבות ה מאזנייםעל ה .102

ביר זכות לפרטיות, שעל חשיבותה אין צורך להכעומדת פגיעתו של האמצעי במן העבר האחד, 

מי שטרם  להצלת חייהם ובריאותם של האמצעי, עומדת התועלת שמעמיד מילים. מן העבר השני

כן מועיל האמצעי מקום שהוא מאפשר לצמצם את מגבלות הפעילות והתנועה, בכך  .נדבקו בנגיף

שהוא חותר למקד את הבידוד באלה שהיו במגע עם חולים ויש לגביהם אינדיקציה המצדיקה 

, מבלי להגביל את לקיתולנהל שגרת חיים ולו חלהותירם בביתם, ולאפשר לאחרים להוסיף לעבוד 

 .זכותם החוקתית לחירות

 

למניעת קריסת מערכת הבריאות  הנוגעיםמובהקים לזכויות אלה מצטרפים אינטרסים ציבוריים 

בשל התפשטות המגפה ללא שליטה. קריסת מערכת הבריאות תעמיד בסיכון חיים את כל מי 

מצב זה היא בבחינת אינטרס שיזדקק לשירות רפואי, גם בשל מחלות שאינן קורונה, ומניעת 

מניעת פגיעה אנושה במשק ובכלכלה הישראלית אשר כן, עוסקים אנו ב-ציבורי ראשון במעלה. כמו

 . , ובחוסן הלאומי הכולללהיווצר כתוצאה מהתפשטות רבתי של המגפה הצפוי

 

, מהצלת חיים ובריאותבראי האיזון בין הזכויות והאינטרסים הללו, יטענו המשיבים כי התועלת  .103

גוברת במקרה דנן על הפגיעה בפרטיות. חרף הפגיעה בפרטיות,  כמו גם ההגנה על הזכות לחירות,

חוק בשאין להקל בה ראש, ולאור גידור היקף הפגיעה בה כפי שפורט לעיל, ההסדר הטמון 

ר נועד אך הוק אש-בחינת הכרח בל יגונה, הסדר אדבבעתירה, הוא הסדר מידתי,  ףנתקהמסמיך ה

ורק כדי לסייע בבלימת התפשטות מגפת הקורונה, המאיימת על בריאותם ושלומם של תושבי 

 ישראל.
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הכוללת את מי שחלו או באו כי במחיר פגיעה בפרטיות של קבוצה מסוימת  ,ראוי עוד להבחין .104

ריאותם של להאט את התפשטות המגפה ולהציל בכך את בהכרחית כדי במגע עם מי שחלו, 

, שהשלכותיו המדינה כולה מול המשבר הכולל המאיים עליהעמידתה של לשפר אחרים, כמו גם 

כפי שהוסבר, כל מדביק פוטנציאלי שנכנס לבידוד . הקשות אינן פוסחות על אף אחד מתושביה

אם נדבק אם לאו, ומי  יתבררא איתו במגע עד אשר וקוטע שרשרת הדבקה של מי שהוא צפוי לב

 יבואו איתו במגע וכן הלאה.   שאלה

 

, כי האיזון הרלוונטי אינו בין הזכות לפרטיות לבין הזכות לחיים, שכן  "מה נעלה תוטוענ עותרותה .105

, זוהי המשגה שגויה של האינטרס הציבורי, שמובילה ל"מותו ןלדידיותר מהזכות לחיים?". 

ולפיכך האיזון הנכון הוא בין הזכות לפרטיות לבין האינטרס הציבורי הוודאי של הדיון החוקתי", 

 בטיוב החקירות האפידמיולוגיות. 

 

אין בידינו להסכים לכך. אל מול הפגיעה הכרוכה בעיבוד מידע הנוגע למיקומו של פלוני באופן 

, ביקה מדהיהפגיעה במי שהוא מניעת בידוד, עומדת ב ה מזהה אותו כמדביק פוטנציאלי וחייבשהי

תוך פגיעה  בידודכחייב בבמהירות רבה ככל הניתן אלמלא פעלו לזהותו  בחייו או בבריאותו,

העובדה כי ההסדר מאפשר זהו הנזק מן הפגיעה, זוהי התועלת מן הפגיעה. . מסוימת בפרטיותו

 . אלה אינם אנשיםוחייהם םלהגן על בריאות שהפגיעה נועדהלהצביע על פרטים קונקרטיים מאוד 

בלתי ידועים או הציבור בכללותו, אלא בראש ובראשונה אותם אלה העלולים להידבק ממי שבא 

במגע עם חולה מאומת ונדבק ממנו, אם לא יוכנס לבידוד מבעוד מועד, לפני שיהפוך למדבק 

בעצמו. לא רק שמדובר באנשים קונקרטיים, מדובר בעיקר בקרובים ביותר לאותו אדם שבא 

האיזון  תמשנה את נוסח כללם קרובי משפחתו, מכריו וחבריו לעבודה. עובדה זובמגע עם חולה, וב

החוקתית הרגילה, ובהקשר זה יש להעיר כי "איזון אופקי" בין זכויות חוקתיות הוא חלק בלתי 

נפרד מהמשפט החוקתי הישראלי, ובוודאי שאין בו משום "מותו של הדיון החוקתי", כי אם 

 דיוקו.

 

, שכן מיצוי האפשרות של הפרט תועלת שבצמצום הפגיעה בחירותושבון את העוד יש להביא בח

לבודד את מי שיש אינדיקציה לבודדו מקטין את הצורך להחמיר את ההגבלות על הפעילות 

 . או הגבלת תנועה מחמירות בהטלת סגר –באין מנוס  –, שסופן אף יכול שיהיה והתנועה

 

ו סיבה להתעלם מן התועלת שבהגנה עליה, אשר לשמה עצם זה שהזכות לחיים גוברת וודאי אינ

המחוקק לפגוע בזכות לפרטיות באמצעי שנבחר. האינטרס של טיוב החקירות  בחר

לאזן, לעומת זאת, אינו משקף את התועלת או את הנזק  עותרותה ותמציעהאפידמיולוגיות אותו 

 הרלוונטיים להשוואה במבחן המידתיות השלישי. 

 

 שחר בן מאיר:ראו לענין זה פסק דינה של כב' הנשיאה חיות בענין  .106

 

בצד הפגיעה הנגרמת מהשימוש במנגנון המעקב של השב"כ,  –. אין לכחד 39"
יש למנגנון האמור יתרונות ניכרים. השימוש בו מאפשר איתור מהיר של מי 

ממשית להצלת חיי שבאו במגע קרוב עם חולי קורונה, ובכך הוא תורם תרומה 



 

46 

 

אדם ולשמירה על בריאות הציבור באמצעות קטיעת שרשרת ההדבקה. מצב 

דברים זה מחייב איזון בין הפגיעה הקשה שמסב המנגנון לזכויות הפרט ובראשן 
 ."הזכות לפרטיות, ובין התועלות הניכרות שיוצר השימוש במנגנון

 

בענין הסגר שהוטל על בני ברק, בו ערך בית המשפט  הללוונטפסק הדין כן ראו דברים שנאמרו ב .107

 איזון דומה לזה שהצגנו: הנכבד 

  

. עומדות רגלינו במצב חסר תקדים של חשש להתפשטות מהירה של מגפת 23"
על כל הכרוך בכך בהיבט של תחלואה, תמותה הקורונה בשיעורים גבוהים, 
אנו מציבים הפעם ויות, . באיזון האופקי שבין הזכוקריסה של מערכת הבריאות

מול הפגיעה בחירויות ובזכויות יסוד כמו חופש התנועה את הזכות לחיים 
באיזון אופקי זה, ידה של הזכות . ולשלמות הגוף, מצב בלתי שכיח במקומותינו

 ."לחיים על העליונה

 
 

, בו (2006) 202( 2, פ"ד סא)עדאלה נ' שר הפנים 7052/03בג"ץ עוד לענין איזון זה, השוו ל

התייחסה כב' השופטת פרוקצ'יה לכך שהזכות לחיים היא ראשונה במעלת זכויות האדם, וכי 

באיזון עם זכויות אחרות היא קודמת מקום שיש ודאות או הסתברות קרובה לוודאות כי ייפגעו 

חיי אדם, שכן בלא חיים הרי לא ניתן יהיה לממש את הזכויות האחרות. פסק הדין עסק, אמנם, 

 : של ביטחון, אולם דברים אלה יפים אף לכאןבהקשר 

 
הזכות לחיים היא זכות חוקתית ראשונה במעלה של האדם, והיא ניצבת . ... 7"

עם  .חוק יסוד: כבוד האדם וחירותוראשונה במעלת זכויות האדם המוגנות ב
זאת, ערך ההגנה על בטחון החיים אינו עשוי מיקשה אחת. הוא נושא 
משמעויות שונות ועוצמות שונות בהקשרים שונים. משקלו היחסי משתנה 

מענין לענין בהתאם למידת ההסתברות למימושה של הסכנה לחיים הנובעת 
 מההקשר הענייני הספציפי.

 

. במתח הקיים בין ערך בטחון החיים לבין זכויות אדם אחרות, ובכללן הזכות 8
שיקול הבטחון מקום שישנה וודאות או הסתברות קרובה למשפחה, גובר 

לוודאות כי אם לא תינקט פעולה הכרוכה בגריעה מזכות האדם, כי אז ייפגעו 
ן בלא אדם. הזכות לחיים קודמת לזכות לממש את משמעות החיים, שכ חיי

 ."חיים לא נותר דבר
   

מנגנון השירות אינו  עותרותהעוד לענין יעילות האמצעי מושא החוק. לטענת  תוטוענ עותרותה .108

יעיל כיוון שאנשי השירות אינם אפידמיולוגים והמערכת שלהם אינה פועלת לפי עקרונות 

במידה משמעותית אשר  חקירה אפידמיולוגית אנושיתמ יעיליותר אפידמיולוגיים; הוא אינו 

; הוא אינו יעיל בשים לב לריבוי הודעות הבידוד השגויות; הוא אינו יעיל תצדיק את הפגיעה

כולל הוא אינו יעיל אף בכך ש הואושהם מדויקים יותר;  BLEמיישומונים הנסמכים על אותות 

  .ע עם חולהבמגעים גם כאלה שחבשו מסיכה בזמן שבאו במג

 

 אחת. לאחת  הןנשיב ל -דין טענות אלו להידחות  

 

http://www.nevo.co.il/law/70320
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 עקרונותהנחיות ולנבנה בהתאם הסיוע אנשי השירות אמנם אינם אפידמיולוגים, אולם מנגנון  .109

משרד הבריאות, תוך שאנשי השירות מעמידים את היכולת הטכנולוגית לשם  שלאפידמיולוגים 

כאמצעים חלופיים נבנו  ןבעתירת עותרותה ושהציגל הכלים הטכנולוגיים כך. יש להניח, כי גם כ

 . יותהאפידמיולוגבידי אנשי טכנולוגיה, בהתאם להנחיות 

 

המשיבים יטענו, כי אשר להשוואת יעילות מנגנון השירות לעומת חקירה אפידמיולוגית אנושית,  .110

עיון זהיר יותר בהם דווקא מחדד היטב את כוחו כי לכלל טעות בניתוח הנתונים, ו ונתפס עותרותה

של המנגנון כאמצעי משלים לחקירה האנושית, התורם תרומה משמעותית להתמודדות עם הנגיף 

בחינת יעילות מנגנון מסוג זה אינה פשוטה, בשים לב לפערי המידע ולהשתנות והאטת התפשטותו. 

מאז ראשית יישום הנתונים בשים לב להתפשטות הדינמית של הנגיף. מכל מקום, התמידית של 

שנשלח  אנשים 8,135-למעלה מ ,15.7.2020ועד ליום  1.7.2020בפעם השניה, דהיינו מיום המנגנון 

אם כי ) אליהם מסרון המודיע להם כי עליהם להיכנס לבידוד, אף אובחנו כחולים במחלת הקורונה

עצם לפיכך, ניתן לומר בזהירות כי . בר נבדקו ואובחנו בטרם קבלת המסרוןיתכן שחלקם כ

מדברת בעד עצמה באשר למידת  ,באלפי מקריםלמגעים שאכן נדבקו בפועל, "קליעת" המנגנון 

  יעילותו. 

 

האנושיות, בחקירות האפידמיולוגיות גם כמגעים אשר עלו  ,חוליםמה 1,891-ישנה חפיפה של כ 

אנשים שבאו  6,000-הוסיף ואיתר עוד כ המנגנוןלפיכך  .15.7.2020נכון ליום  יועוגם בפעולות הס

, וקיבלו על בעצמם, ולפיכך טוב שזוהו כמי שחייבים בבידוד נדבקואכן שוהתברר  -במגע עם חולה 

. בזוכרנו שכל מדביק פוטנציאלי עלול להדביק אדם בקבוצת סיכון או מבוגר כך הודעה בעוד מועד

או לחלופין להדביק צעיר שיחלה במחלה בתסמינים קלים אך ידביק , לילה, למותוולהביא, ח

, אשר היו מדביקים פוטנציאליים 0006,-כ המשך חשיפה של מניעת הלאה לרבים נוספים, הרי 

היא לא פחות  ,על ידי הכנסתם לבידוד בהקדם האפשרי – מפיצים את הנגיף לרבים רבים אחרים

או לענין זה פסק דינו של כב' המשנה לנשיאה, השופט ח' מלצר, בענין ר. מדרמטית ומצילת חיים

 שחר בן מאיר: 

 

לצורך זה, היות והיא ענתה לכל  השב"כ"ניתן היה לעשות שימוש במערכת של 
מי , שהרי: היחסיותהמבחן השלישי של -שלושת תנאי המידתיות, לרבות תת

ד', משנה  סנהדרין) מלא"שמקיים ולו נפש אחת "מעלים עליו כאילו קיים עולם 
 , י"ב, ג'(". הרמב"ם הלכות סנהדריןה'; 

 

עוד יש לומר, בהיבט ההשוואה בין מנגנון השירות לבדיקה האפידמיולוגית האנושית, כי מנגנון  

 .השירות מספק מענה הרבה יותר מהיר בהיותו ממוכן ואוטומטי, וחף ממגבלות התחקיר האנושי

בשיחה ממושכת  ,ית כרוכה בעריכת תחקור ממושך של החולההאפידמיולוגית האנוש בדיקהה

שתכליתה להביאו לשחזר את כל פרטי המקומות בהם ביקר והאנשים אליהם נחשף חשיפה 

לפי ההנחיות המקצועיות  שקדמו לאבחונו כחולה ימיםהמספר ברלוונטית )במרחק ובזמן( 

ו כמגעים רלוונטיים על מנת קשר עם כל מי שאותר על המתשאל ליצור, ולאחר מכן העדכניות

זמן ארוך מדי  שהואכיום וחצי בממוצע, להנחותם להיכנס לבידוד. תהליך זה אורך לברר עמם ו

במגפה בה מדובר. משך הזמן הדרוש לחקירה אף מתארך ככל שמספר החולים החדשים ביום גדל, 

וממשיך לפעול על ופ, , ועל אף שמשרד הבריאות פעלבשים לב למשאבי כח האדם לביצוע החקירה
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עוד יש לזכור כי אדם החולה בקורונה סובל מתסמינים . נוספיםלתגבר צוות זה במאות עובדים 

האמצעי הטכנולוגי יכול שהמקשים מאד על יכולת שיתוף הפעולה שלו עם פעולת החקירה כך 

 .  המגבלות המובנות בחקירה אנושיתניכר מ לגשר על חלק

 

ביכולת החקירות האנושיות לאתר, השירות מאתר מגעים אשר אין מעבר למגבלות הללו, מנגנון 

אשר עלול  ,שבא עימם במגע קרובזוכר  אינוהוא שכגון אנשים אשר היו במגע קרוב עם החולה 

 לסכנם. 

 

הנשלחים בעקבות המידע המתקבל מהשירות, נשיב ים ישגובדבר מסרונים  עותרותהאשר לטענת  .111

  מן:קדלכ

 

ראשית, לא כל מי שנחשף לחולה בהכרח נדבק ויהיה חולה. גם מרבית האנשים שישלחו לבידוד 

 כתוצאה מחקירה אפידמיולוגית אנושית לא יחלו, ויוכלו לטעון כי נשלחו לבידוד שלא לצורך. 

 

 הצדקת לערוך בירור בדבר להשיג על ההודעה ומקבל ההודעה לפנות למשרד הבריאות,  בידישנית, 

מספר הטלפון של מוקד משרד הבריאות מופיע כבר במסרון הנשלח אל המגעים . בבידודו חיוב

ממשרד הבריאות נמסר, כי בתחילת יישום המנגנון מחדש מכח החוק בעקבות הפעלת המנגנון. 

לאור זאת תוגברו המוקדים חולים במהירות. אלפי נוצר עומס פניות עקב יישום המנגנון על 

וקם מוקד פיקוד העורף העוברים במשרד הבריאות הכשרה אינטנסיבית באנשים נוספים, כן ה

בימי ההפעלה הראשונים, מאות חולים ביום ולהם אלפים ואף עשרות אלפי  מעבר לחבלילנושא. 

ההתחלה, הפניות מטופלות כעת, ומרביתן אינן מציגות טענה לזיהוי  חבלי אולם, לאחר. מגעים

, כגון מקרים ות יותר המצריכות הצלבת נתונים לצורך בדיקתןשגוי לחלוטין  כי אם פניות מורכב

מספר רב של השגות מהם עולה כי המשיג נזכר  , וכןשל צוות רפואי ממוגן ומצבים נוספים מסוג זה

 בפרטים אשר מאששים את הצורך בבידוד, כפי שהובא לידיעתו בהודעה אשר נשלחה אליו. 

 

השגות למוקדי  38,727 מתוךמסרונים, ו 81,637נשלחו  9.7.20-15.7.20במהלך השבוע שבין 

מבידוד אין  חרורשיודגש שנית כי . 18,951ההשגות )קו ראשון וקו שני( שוחררו מבידוד סה"כ 

 לשחרור אדם מחובתיבות רבות אפשריות ס נןבעיבוד המידע הטכנולוגי, ויש שגיאה ופירוש

 בידוד.ה

 

להוציא מרשימת  לא אף אחת מהןכי  יש לזכור עותרותה ותשמזכירבבואנו להתייחס לחלופות  .112

, ונכון לשעה זו עצם עטיית מסיכה אינה פוטרת מבידוד, המגעים אנשים שחבשו מסכה בעת המגע

 .ועי המיומן בהתמגנות, ורק אם נחשף לחולה בטיפול ולא במפגש חברתי או אחרלמעט צוות מקצ

יתכן לכן , וכל זמן המגע עם החולה משךנדרש ה תאם אתמסכה שימוש  בה לא ניתן לוודא כי

 עטה)חולה ומגע( יתכן שרק אחד מבין השניים או כיסתה את הפה והאף כהלכה, לא המסכה ש

 .  דומהוכ ,מסכה

 

האנושי, היישומון  –לביצוע חקירה אפידמיולוגית  שישנם אמצעיםאף אחד מהך, בהמשך לכ

  .מענה שלם, ובכולם יש טעויות או חוסריםאינו מבטיח  –והשירות 
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האפשריים  כליםכל הבלעשות שימוש  ראוי, החריגות שלפנינובנסיבות , כי בהקשר זה ראוי לומר

 םלבידוד , בשיעור מסוים ולצערנו בלתי נמנע,ביאהדבר י , גם אםהעומדים לרשות המדינה השונים

מכניס אמצעי, גם אם הנקיטת . כל פערי מידע ללאבעולם  ם לו היינולא היה מקום לבודדש מי של

נקיטת הגבלות תנועה תמנע והתפשטות המחלה,  תצמצם את, ללא צורךלבידוד אנשים מסוימים 

. כולו משקבבכך לפגוע ו בוד ולהשתכרם לעביכולתתוך פגיעה , גדול בהרבה אנשיםעל מספר 

 לשלם נדרשים וכולם, ולסולידריות כללית חברתית לאחריות נדרשים שכולם בשעה אנו מצויים

 מגע עם חולהפועל בב השלא הימי שאפשר ל ,בידודחובה להיכנס ל בדבר שגויה הודעה. מחירים

 מהגבוהים, הכבוד בכל ,אינה , הגם שאין להקל בה ראש,בקרבה ובמשך שעלול להביא להדבקה

משרד הבריאות מוקד  ידי-וכאמור, לעניין זה מופעל על. שבמחירים בהם עסקינן באירוע שלפנינו

ידי בדיקה חוזרת -בחון מקרים כאלו, לרבות עללבחינת השגות העושה ככל שלאל ידו כדי ל

רה לאחור יביא . יש לציין כי צמצום משך החקיצמצם מקרים כאמור ככל הניתןבשירות, על מנת ל

לצמצום במספר האנשים שייכנסו לבידוד, ובכך מצומצמת הפגיעה גם במקרים שיתכן ואינם 

 . מדוייקים, וכן נעשה שיפור מתמיד באלגוריתם והתאמתו להנחיות המקצועיות

 

ר , באששחר בן מאירראו בהקשר זה פסק דינו של כב' המשנה לנשיאה, השופט ח' מלצר, בענין  .113

להצדקה לנקוט צעדים שתכליתם מניעת נזק רחב ובלתי הפיך, מתוך זהירות מונעת ועל אף פער 

הידע והעדר וודאות מדעית מוכחת כי הנזק אכן יתממש, אולם אחר תקופת פעולה ראשונה יש 

 : להסדיר זאת בחקיקה ראשית

 

קי "במצב החירום בו אנו מצויים כיום בעקבות מגיפת הקורונה )בשונה מחילו
כולי  –(, דומה כי עתה בארץ ובעולם עניין גלאוןהדעות שנפלו בנושא זה ב

, עקרון הזהירות המונעתשהרשויות רשאיות לפעול על פי  –עלמא לא פליגי 
עקרון זה גורס כי כדי להתמודד עם הקושי שנוצר בפער בין והן אכן נוהגות כך. 

והלא ודאי שעלול להיגרם הידע הקיים בזמן נתון לבין הנזק הפוטנציאלי האדיר 
יש לאפשר  –מפעילות כלשהי, אם לא ינקטו לגביה אמצעי זהירות ראויים 

לרשות )המחוקקת, או המבצעת( לנקוט בצעדים שתכליתם מניעת הקטסטרופה, 
וזאת כאשר נשקף איום משמעותי לנזק רחב בלתי הפיך, אפילו הוא קיים 

דעית מוכחת שהנזק אכן בהסתברות נמוכה בלבד, וגם כאשר אין ודאות מ
 לחוות דעתי(. 42-34, שם בפיסקאות עניין גלאון)ראו:  יתממש

 

יחד עם זאת, אף לעקרון האמור יש להציב גבולות, או כפי שהתבטא חברי, 
יש לנקוט עקרון הזהירות המונעת גם ב –עניין גלאון ב א' רובינשטייןהשופט 

)או  יות במובן הצרבזהירות. זהירות זו, כדי שתצלח את דרישת המידת
פלוני  8823/07בש"פ -, בא' ריבלין", כפי שקראו לה: המשנה לנשיאה היחסיות"

' בנדור במאמרו: "מגמות א( ופרופ' 2010) 500( 3)נ' מדינת ישראל, פ"ד סג

 –( 2012י"ד ) משפט וממשל טה" בין משפט לשפי –במשפט הציבורי בישראל 
)מעבר לתקופה קצרה,  הוראת ההסמכהמחייבת, לשיטתי, שלא להמשיך עוד ב

 לחוות דעתה(, 34, כמוצע על ידי חברתי הנשיאה בפסקה 30.04.2020-לאחר ה
  ."ולהמירה )אם בכלל( בהוראת שעה בחקיקה ראשית

 

 

http://www.nevo.co.il/case/5806873
http://www.nevo.co.il/case/5806873
http://www.nevo.co.il/safrut/book/12658
http://www.nevo.co.il/safrut/book/12658
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כרכור נ' משרד -המקומית פרדס חנההמועצה  2233/20בבג"ץ  לפסק הדיןין זה ילענהשוו כן 

(, שם נדחתה עתירה אשר הופנתה נגד החלטת משרד הבריאות להסב את 26.3.20) הבריאות

המחלקה הסיעודית במרכז הגריאטרי בשוהם לטובת אשפוז עתידי של חולי קורונה. בפסק הדין 

ות מנע יקרות מצדיקה נקיטת פעול ממדים-הסתברות נמוכה לקרות נזק רבנקבע בין היתר כי "

 ". ואף קשות

 

למשימה אזרחית  הסמכת השירותכי  חששהסביב בדבר נזק  עותרותהולבסוף, נתייחס עוד לטענת  .114

 תהפוך לתקדים, ובמדרון החלקלק ייפתח פתח לממשלה לעקוב אחר אזרחיה. 

 

ת שירות הביטחון הכללי, ת שיש בשימוש ביכולותיו של ארגון ביטחוני דוגממבלי למעט מהחריגּו

בהיקפו ובהשלכותיו על חיי התושבים ובריאותם,  חריג ביותר גלובלימשברי  י לפנינו אירוענדגיש כ

לא נשוב לפגוש יש לקוות כי דומה כי אירוע זה מובחן וחריג, ועל פרנסתם ואיתנותם הכלכלית. וכן 

שורת אמצעים חריגים כפי  בנקיטת הצורךלא ישוב אף  ובהתאם, בעתיד הנראה לעין כמותו

 לפתרון המשבר הנוכחי.  ושננקט

 

לוקה טיעון זה  לעניין זה לפרוטוקולי דיוני הכנסת בהליך חקיקת חוק השירות. קו ותשב עותרותה .115

מן העובדה שלפנינו הסמכה של השירות למשימה בחוק  תוממתעל עותרותה, ראשיתבשניים: 

מכך  תומתעלמ עותרותה, שניתשי של הכנסת שנועד במישרין לאירוע ולאמצעי בהם עסקינן. רא

, קבע בית המשפט הנכבד כי החלטת הממשלה אשר הסמיכה שחר בן מאירפסק הדין בענין שב

, התקבלה בסמכותלהעמיד את מנגנון הסיוע באירוע דנן שירות הביטחון הכללי מכח חוק השירות 

ובאותם חששות מפני הרחבת סמכויות  מדיוני הכנסת ת אחר שדן באותם פרוטוקוליםוזא

 השירות שנשמעו בהם. 

 

טענו נגד הסמכת השירות לסייע בטיפול במשבר דנן מכח סעיף  שחר בן מאירבענין  עותרותה

חיוניים לשמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים "( לחוק השירות אשר עניינו בהסמכת השירות 6)ב()7

. בפסק דינו התייחס בית המשפט הנכבד לרגישות הנלווית "לביטחון הלאומי של המדינה

מפני השירות ולחששות שנשמעו בדיוני הכנסת בחוק למעורבות השירות בהפעלת האמצעי, 

, , בצד דעות אחרות שנשמעו בהםהרחבה ניכרת של סמכויות השירות מעבר למשימות הביטחון

"מהדיונים בהצעת החוק עולה כי כוונת המחוקק הייתה לכלול במונח כי  צייןבצד זאת אולם 

 המציאות של מורכבותה בהינתן"" וכי המובן הביטחוני הצרמ החורגים עניינים "לאומי ביטחון"

 מסוימות בנסיבות, לכלול עשוי" לאומי ביטחון" המונח לפיה התפיסה את לקבל ניתן, המשתנה

קבע על רקע מסקנות אלה  .מאלו שהינם קיומיים ממש" איומים של יותר רחב מתחם, ומגודרות

נים נעשתה בסמכות. בית הראשו יובשלבאירוע דנן תפקיד שהוטל עליו בכי הסמכת השירות ל

שהם הביטחון הלאומי", במובחן מעניינים "המבחן לזיהוי אירועים שיבואו בגדר המשפט קבע ש

 מדינת לאזרחי ומידית חמורה סכנה"ב מדובר בליבת העיסוק הביטחוני במובנו הצר, הוא כי

 ובהם, הגופים כלל של התגייסותם את המחייב באופן, במדינה המשטר לסדרי או ישראל

 ".האתגר עם התמודדות לצורך, שלה הביטחון שירותי
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משנקבע כי ניתן היה להסמיך את השירות ליטול חלק בטיפול במשבר דנן בשלביו הראשונים, מכח 

לכך רשאי היה המחוקק להסמיכו נוסיף כעת כי ייני ביטחון לאומי בחוק השירות, הסמכתו לענ

 שיידרש ככלונזכיר, כי בית המשפט הנכבד בפסק דינו קבע, כי "בחוק ראשי ייעודי לענין זה. 

לתום תקופת תוקפה של החלטת ההסמכה  מעבר גם המגפה בלימת לצורך כ"שבה מעורבות המשך

על מנת לאפשר , ראשית בחקיקה זוכ מעורבותהבסיס ל לעיגון לפעול שלההממ על, 30.4.2020ביום 

" וכך .זו חשובה לסוגיה הנוגעות בהכרעות הבית סיעות מכלל הכנסת חברי של השתתפותם את

 אכן נעשה. 

 

אשר להבנה כי מעורבות השירות  ראו גם קביעותיו של כב' השופט סולברג בחוות דעתו בפסק הדין

ריג דנן היא כורח המציאות, בדומה להתגייסות כוחות ביטחון נוספים לסייע בטיפול באירוע הח

 כך, עזרה להושיט כדי אזרחים ובבתי הערים בחוצות פועלים"ל צה שחיילי כשם: "באירוע

השעה הדוחקים חייבו -צרכי .הקורונה נגיף של הרעה בפגיעתו למאבק"כ שב אנשי גם נרתמו

של השב"כ, וענן העלטה המתלווה אליה, מכורח המציאות,  מעורבותולפעול כך, באופן שנעשה. 

נסבל )לדעת המחמירים(. -זהו דבר 'לא נעים, לא נורא' )לדעת המקילים(, ומכל מקום לא בלתי

כל פנים, שבועות שחלפו וסכנה שעוצמתה איננה עוד כשהיתה, מחייבים לחזור ל'דרך המלך';  על

עשה כהו –קרי  שעה, כדי לאפשר השתתפות חברי הכנסת -ראת                                חקיקה ראשית, אשר מוטב שת 

 כולם בהכרעות הנחוצות."

 לחוק השירות 11לטענות בענין סעיף .  ח

 

להניח תשתית משפטית לביסוס הסעד השני  עותרותה ותמנסבחלקה האחרון של העתירה,  .116

 2002-הביטחון הכללי, התשס"ב לחוק שירות 11]...[ סעיף שהתבקש בעתירה ושעניינו בקביעה כי "

  11... בטל לעניין חוק מעקבי שב"כ ; ולחילופין שלא ניתן לעשות שימוש בסמכויות שמקנה סעיף 

 ".לחוק השב"כ לעניין חוק מעקבי השב"כ

 

להצביע על עילה  עותרותהדין הסעד השני להידחות, הואיל ולא עלה בידי  גםלעמדת המדינה,  .117

בכלל, ולביטול אפשרות השימוש בו בהקשר  לחוק השב"כ 11קתית כלשהי לביטולו של סעיף חו

"פעולות הסיוע יתבצעו קובע כי  להוראת השעה)ג( 5. כאן המקום להבהיר, כי סעיף הנוכחי בפרט

, ובכפוף להגבלות המפורטות בפרק לפי כל דיןעל בסיס מידע טכנולוגי בלבד המוחזק בידי השירות 

בין הסעד הראשון לסעד השני. מכל מקום, בשים לב  עותרותת הושעורכלא ברורה הכריכה , ו"ג'

לכוללניות הטענות שהובאו בעתירה לתמיכת הסעד השני, יסתפקו המשיבים בהבאת טעמי 

 עמדתם בתמצית.

 

שפטי כלשהו לתמיכת ביסוס מ והניחלא  עותרותה, ובמישור הדיון המתודולוגי, דומה כי ראשית

סעד המורה על ביטול חקיקה ראשית של הכנסת  –הסעד החוקתי השני אשר התבקש על ידה. קרי 

ביחס לדבר חקיקה אחד; תוך הותרת אותה חקיקה ראשית על כנה ביחס לדברי חקיקה ראשיים 

לחוק  11אחרים. במובן זה, הסעד החוקתי השני שהתבקש בעתירה חפץ בהוצאתו של סעיף 

הנתקף בעתירה; ובה בעת מבקש להותירו על כנו  להוראת השעהב"כ מספר החוקים ביחס הש

בספר החוקים בהקשרים אחרים. סעד מסוג זה לא מוכר במשפטנו החוקתי הפוזיטיבי, ולא בכדי 

 תשתית משפטית שתוכל לשאתו. ו בעתירתןהציגלא  עותרותה
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 או סעיפים אחרים בחוק השב"כ 11להביא לתקיפת חוקתיות סעיף  רותעותה, ככל שבכוונת שנית

לעשות כן במלוא מובנו  תומתיימר ןאינ עותרותהוהגם שמן העתירה מתקבל הרושם כי אף  ,ככאלו

אזי המשיבים יטענו כי דין הטענות האמורות להידחות בשל השיהוי הכבד שדבק  של צעד זה,

שנים לאחר חקיקת חוק השב"כ. לעמדת המשיבים, די בכך כדי להצדיק  18-כ בהעלאתן כעת,

 ולדחות את הסעד החוקתי השני שהתבקש בעתירה.

 

ביחס לסעד השני נטענו בכוללניות רבה, וכי במהותן הן טענות  עותרותה, דומה כי טענות שלישית

צעיו הטכנולוגיים, שניתנו המופנות כלפי עצם הסמכת שירות הביטחון הכללי להעמיד את אמ

פי כל דין, לטובת משרד הבריאות במסגרת ניהול המערכה הבריאותית למיגור התפשטות -בידיו על

מדוע לא  -הסעד השני  של נגיף הקורונה. עדות לכך ניתן למצוא כבר באופן שבו נוסח חלקו השני 

 מעקבי חוק לענייןב"כ לחוק הש 11ניתן לעשות שימוש בסמכויות שמקנה סעיף  לאייקבע כי "

"; ובהמשך העתירה )בשמונת העמודים האחרונים לה( ניכרת חזרה על הטענות שהופנו "כהשב

 לביסוס הסעד הראשון שהתבקש בעתירה. 

 

או סעיפים אחרים לחוק השירות לא היו קיימים. עוד  11נניח לצורכי הדיון כי סעיף  –זאת ועוד  .118

ירום הבריאותית בה מצויה המדינה שירות הביטחון הכללי היה מפתח את נניח, כי בשל שעת הח

. במקביל לפיתוח האמור, היה נחקק לראשונה חוק הוראת השעההאמצעי הטכנולוגי מושא 

הסמכה, הקובע הסמכה מפורשת לעשות שימוש באמצעי הטכנולוגי המדובר. מצב עניינים שכזה 

 תיתכן, ברור הוא כי השאלה האמ-כי-ו הנוכחית. הנהה במתכונתכהסמאינו שונה במהותו מחוק 

 –כשלעצמו  )או סעיפים אחרים בו(  –לחוק השירות  11העומדת לביקורת חוקתית אינה סעיף 

 הוראת השעה גופה.אלא 

 

היא כי מכלול  –כמפורט בהרחבה מעלה  –משכך הם פני הדברים, עמדת משיבי הממשלה  .119

, לרבות מנגנוני הבקרה הייחודיים שעוצבו בחוק בהוראת השעהשנקבעו  האיזונים הפנימיים

והגדרתו כהוראת שעה תחומה בזמן, ממקמים אותו בתוככי מתחם המידתיות השמור לכנסת 

בבואה להעמיד בידי הממשלה אמצעים להתמודד עם מצב החירום הלאומי בו מצויה המדינה. 

הן  –השירות שבידי שה באמצעים הטכנולוגיים לעמדת המשיבים, השימוש המבוקר והמדוד שנע

מלמדים  –באשר להיקף וסוג המידע, הן ביחס לאופן השימוש בו והן ביחס למשך תוקפו של החוק 

את כלל המשוכות הקבועות בפסקת ההגבלה אשר בחוק יסוד: כבוד  תצולח הוראת השעהכי 

 להידחות. -האדם וחירותו. אשר על כן, דין שני הסעדים שהתבקשו בעתירה 
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 סיכום

 

 עותרותה, תוך חיוב העתירהלאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את  .120

 בהוצאות.

 

של ד"ר אודי  ובתצהיר ייתמכו לתחום טיפולו של משרד הבריאותהעובדות בתגובה זו הנוגעות  .121

 61בסעיף והעובדות הנוגעות לשירות  ,ריאות הציבור במשרד הבריאותקלינר, סגן ראש שירותי ב

המצהירים אישרו את  .משירות הביטחון הכללי  "ששי" המכונה תצהירו של ב לתצהיר ייתמכו

-מטעמים טכניים לא ניתן היה להשלים את החתימה על התצהירים לפני עורך נוסח התגובה, אך

 . לפיכך, יוגשו התצהירים החתומים בשבוע הבא. דין בבוקרו של יום שישי

 

 "ה בתמוז תש"פכ    היום,

 2020ביולי  17  
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