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 לכבוד

 עמית מררי גב'
 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(

 משרד המשפטים
 
 

  שלום רב,

 על חייבי בידוד בחוסר סמכות תיפיקוח משטר הנדון:

כי תנחי את משטרת ישראל לחדול מביצוע פעולות פיקוח על קיום הוראות  ,הרינו לפנות אליך בבקשה .1

פעולות אלה מתבצעות כיום בחוסר סמכות וזאת בעקבות פקיעת תוקפן של תקנות שעת חירום  הבידוד.

 החלטת הממשלה שלא לקדם את חקיקת "( ותקנות נתוני מיקום" –)להלן  2020-)נתוני מיקום(, התש"ף

 "(.הצעת חוק נתוני תקשורת" –)להלן  שבאה להחליפן חוקההצעת 

  נתוני מיקום של חייבים בבידודבאופן מדגמי תקנות נתוני מיקום קבעו את סמכות המשטרה לקבל  .2

פקע תוקפן של תקנות נתוני מיקום  22.4.2020לצורך פיקוח על קיום חובת הבידוד. אלא שהחל מיום 

ל קיום עומשכך אין בידי המשטרה כל סמכות לבצע פיקוח  מבלי שהצעת חוק נתוני תקשורת קודמה,

 הוראות הבידוד. 

אזרחים שכל חטאם הוא בכך שהם חולים או תחת טלת התפקיד על המשטרה לבלוש אחר מלכתחילה ה .3

קושי ניכר. תקנות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )נגיף  הבידוד בשל חשש ממחלה עוררחובת 

"( תקנות האכיפה" –)להלן  2020-, התש"ף(ית והוראות שונות( )הוראת שעה(הקורונה החדש( )בידוד ב

ובכלל זה סמכות לדרוש מכל אדם להזדהות ולהיכנס  ,מעניקות אמנם לשוטרים "סמכויות נלוות"

לתקנות(, אלא שסמכויות אלה נועדו אך ורק לשם אכיפת העבירות שנקבעו  8למקום מגורים )תקנה 

שמהוות ושנקבעו בתקנות שעת חירום העבירות ת אלה מוגבלות לאכיפת בתקנות האכיפה. סמכויו

הפרה של הוראות שונות בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת 

הוראת הבידוד הקבועה בסעיף  הפרה של"(, ובכלל זה צו בריאות העם" –)להלן  2020-שעה(, התש"ף

 )ד( לצו בריאות העם.2

  



 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI)| جمعية حقوق المواطن في اسرائيلהאגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( | 

 
2 

כי אין בכוחה של תקנה זו להעניק למשטרה סמכות לעבור מבית לבית  ים,ומיקומה מלמד 8לשון תקנה  .4

. אין כל דמיון מקום בו הוא אמור לשהות בבידודהאדם נמצא ב בדוק אםלפי רשימה של חייבי בידוד ול

בורי ודורש בין מצב שבו שוטר מבחין באדם שאינו עוטה מסיכה בנסיבות המחייבות זאת במרחב הצי

לבין מצב שבו שוטר הולך לביתו של אדם שנמצא ברשימת חייבי  רשום לו דוחממנו להזדהות כדי ל

לא כל שכן  – מקום הבידודהבידוד של משרד הבריאות, דופק על דלתו ומבקש לוודא כי הוא נמצא ב

 .כאשר פעולה זו מלווה בהעלאת רחפן שמצלם את חייב הבידוד בחלון חדר השינה שלו

בהסכמה, אבל ספק רב בעינינו אם לאחרונה במאמר מוסגר נעיר, שאמנם השימוש ברחפן הותנה  .5

 . בנסיבות תיתכן הסכמה חופשית

לא זו בלבד שהפרת פרטיות קשה כל כך מחייבת הסמכה מפורשת בחוק, אלא שכלל לא ראוי כי  .6

 המשטרה תהיה אמונה על פיקוח הוראות בריאות. 

לעסוק "במניעת עבירות ובגילוין, בתפיסת עבריינים ובתביעתם הוא  ראשית, תפקידה של המשטרה .7

לפקודת  3לדין, בשמירתם הבטוחה של אסירים, ובקיום הסדר הציבורי ובטחון הנפש והרכוש" )סעיף 

להפעיל את הוא (. באופן שגרתי, תפקידה של המשטרה 1971-המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א

וזאת בניגוד לפקחים עירוניים ואחרים שמבצעים  ,את החוק שהפרו דסמכויותיה כלפי מי שיש חש

 פעולות פיקוח כלפי אזרחים. 

בעלי הידע  , שהםשנית, פיקוח על הוראות בתחום הבריאות ראוי שיבוצע בידי נציגי משרד הבריאות .8

הסמכה מפורשת למשרד נקבעה  1940והמומחיות הרלוונטיים בתחום. ואכן בפקודת בריאות העם, 

הבריאות להורות על בידוד של אנשים וכן "להכנס בכל עת שהיא לכל בנין ציבורי או פרטי ולבדוק בו 

כדי לברר אם נמצאים בו אנשים חולים וכדי לנקוט שם בכל האמצעים הנחוצים למניעת התפשטות 

 ()ג((. 2)20ההדבקה" )סעיף 

גביו כל חשד שהוא מפר את הבידוד יזכה לביקור של שאין לוחב בידוד ש מיאין כל הצדקה לכך ש .9

שוטרים בביתו, ביקור המלווה בתיוג שלילי כלפי חייב הבידוד ובסימונו כחשוד. הגעת המשטרה גם 

פעולה מובילה לפגיעה קשה בפרטיות החולים או חייבי הבידוד, ובוודאי כאשר מתלווה לכך 

ן, כפיי שעשתה המשטרה במספר מקרים. כידוע, בדמות העלאת רחפ שהפומביות שלה חריפה אף יותר

 ולמשטרה מאגרי מידע הכוללים מידע רב באשר למעורבותו של אדם בפלילים, תלונות שהוגשו נגד

חשוף בפני השוטר המגיע לביתו של אדם חב עלול להיות לגביו. מידע זה  לעיתים אף מידע מודיעיניו

 ל השוטר.ותו שגעל התנהלרעה בידוד והדבר עלול להשפיע 

זאת ועוד, בעקבות ביטול תקנות נתוני מיקום אין עוד מקור חוקי המעניק למשטרה גישה לרשימת  .10

שמבוסס, ו שכולל אף מידע רפואיחייבי הבידוד שמנוהלת על ידי משרד הבריאות. מדובר במאגר מידע 

למשטרה  גישהמתן לצו בריאות העם.  3בין היתר, על חובת הדיווח למשרד הבריאות הקבועה בסעיף 

 מאגר זה מחייב הסמכה מפורשת בחוק.ל
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לאור האמור לעיל, נבקשך להנחות את המשטרה להפסיק לאלתר את ביקורי הבית אצל חייבי בידוד  .11

להנחות שבהיעדר חשד לביצוע הפרה של צו הבידוד, רק  כןלצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד, ו

 פיקוח.פעולות מפקחים מטעם משרד הבריאות יעסקו ב

 בכבוד רב ובברכה,

 ן יקיר, עו"דד אן סוצ'יו, עו"ד 

 היועץ המשפטי

 ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה  :יםהעתק

 חוקתי(-מר רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 מינהלי(-גב' דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 תנ"צ אילת אלישר, יועמ"ש משטרת ישראל


