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 לכבוד

 ח"כ צביקה האוזר

 יו"ר ועדת החוץ והביטחון

 הכנסת

 

 שלום רב,

 בקשת הממשלה להאריך את הסמכת השב"כ לביצוע מעקבים אחר חולי קורונההנדון: 

האגודה לזכויות האזרח, מרכז עדאלה, רופאים לזכויות אדם ופרטיות מייצג בעתירה לבג"ץ את  הח"מ

חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום לביטול  (6732/20)בג"ץ  ישראל

התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם 

 .(חוק מעקבי השב"כ –)להלן  2020-חולים )הוראת שעה(, התש"ף

להתנגד לבקשת הממשלה להמשיך ולהכריז על הסמכת השב"כ לשלושה שבועות אנו קוראים לוועדה 

 .28.10.2020 נוספים, כמבוקש במכתב של מזכיר הממשלה מיום

בוועדה נשמעה לא פעם האמירה כי הסמכת השב"כ הינה חלופה קיצונית שנובעת מחוסר ברירה והיא 

ככל שלא מדובר רק במס שפתיים, יש להתנגד לבקשת הממשלה להמשיך את המעקבים,  .זמנית

 הסיבות המרכזיות: 8 הפוגעים בצורה קשה בפרטיות ובחירות של מיליוני ישראלים. להלן

אלף מהחולים בגל השני בודדו קודם לאחר  40-כ היעילות של מעקבי השב"כ שנויה במחלוקת., ראשית

רק  -. כלומר מבודדים 750,000מתוך כמות של מעל זאת שהשב"כ איתר מגע קרוב שלהם לחולה, אך 

מה שמצביע על בידוד יתר קיצוני ולא מוצדק. יש להניח ממאות אלפי המבודדים מתגלים כחולים,  5%

איש,  750,000מעל  –שאם נבודד אקראית כמות דומה של אנשים כמו זו שבודדה בהנחיית השב"כ 

יאותרו כמות דומה של חולים בכל מקרה, נוכח סקר סרולוגי שנערך בארץ ושמצביע על התפשטות של 

 .מהאוכלוסייה עד אוגוסט 5.5%הנגיף בקרב 

חלק מאותם חולים קיבלו מהחולים קיבלו התראה עקב מעקבי השב"כ.  15%רק עד אמצע אוקטובר, 

ההתראה לאחר שכבר שהו בבידוד כי נודע להם על המגע באופן עצמאי. חלק קיבלו את ההתראה 

 באיחור ניכר. 

, קיצוניאינה מצדיקה שימוש באמצעי כה התועלת השולית של מעקבים אלו לבלימת המגיפה מכאן ש

חרף השימוש הנרחב במעקבים אלו מתחילת יולי, מדינת ישראל נקלעה לסגר כללי מלא,  –ולראיה 

ונתוני התחלואה בה זינקו לראש הטבלאות הבינלאומיות, מהר יותר ממרבית המדינות. זאת למרות 

טחון הדמוקרטיה היחידה שעוקבת כך אחר אזרחיה באמצעות שירות הביעדיין העובדה שישראל היא 

 החשאי. 
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 המחלוקת אודות יעילות האמצעים באה לידי ביטוי גם בחוות הדעת העקביות של הרשות להגנת

שביקר בחריפות את היעילות  22.10.2020מיום  המיוחדדוח מבקר המדינה גם ב –הפרטיות ולאחרונה 

 הנמוכה של הפעלת אמצעי השב"כ. 

בשל אי הדיוק של אמצעי המעקב של השב"כ, אשר לא  האזרחיםהמחיר הכבד שמשלמים  – שנית

באיתור מגע קרוב, ושגם התועלת שכן הושגה מהם היא במחיר עצום של בידוד יתר, מתבטא מצטיינים 

ורה בין חידוש אמצעי השב"כ בתחילת יולי, בידוד היתר בפגיעה קשה באמון הציבור. יש זיקה בר

באימון הציבור המתגברת מתקבלות, לבין הירידה שתבטא באחוזי ניכר של השגות מהמסיבי, ה

ירידה שכבר מתבטאת בעליה במקרים של חוסר נכונות לשתף פעולה עם מערך  –ברשויות הבריאות 

יבדק, ואף הסתרת מגעים מהרשויות. לא ניתן החקירות האפידמיולוגיות, חוסר נכונות ללכת לה

ולה של הציבור ובלי אמון שהגבלות הממשלה הן הכרחיות עלהיאבק במגיפה זו בלי שיתוף הפ

 ססות על אמות מידה רפואיות. וומב

מתחקרים,  3,000-כ , בניגוד לעבר, כיום יש מערך נרחב של חקירות אפידמיולוגיות המונהשלישית

 12,000-ל 6,000בפיקוד העורף, במשרד הבריאות וברשויות המקומיות. מערך זה מסוגל לבצע בין 

חקירות ביום, והוא גם נסמך על אמצעים טכנולוגיים, כמו טופס מקוון למילוי מגעים אפשריים. 

ים ונתיבי תנועה. ימים אחורה, מה שמקל על קבלת תמונה מדויקת של מגע 7התשאול היום הוא רק על 

 מעקביל וגם הרבה יותר מדויקת מערך זה מאפשר לקטוע שרשראות הדבקה והוא חלופה מרכזית

  השב"כ.

-בדיקות, ובקרוב  60,000מעל , בניגוד לעבר יש היום מערך בדיקות נרחב, המסוגל לבצע רביעית

ינים, אך גם מאפשר בדיקות ביום. מערך זה מסוגל לתת מענה מהיר יותר למי שחש בתסמ 100,000

האפשרות לדגום את כל  –ביצוע בדיקות סקר נרחבות בקרב אוכלוסיות בסיכון, נותני שירותים )למשל 

 . קרוב מגעאיתור הגננות והגננים(, וכך לקטוע שרשראות הדבקה ללא קשר ל

רך , בעקבות הסגר הכללי מספר החולים הכולל והממוצע היומי נמוך משמעותית מהעבר, ומעשיתיחמ

 החקירות האנושי, בשילוב דגימות סקר, מספק מענה טוב לקטיעת שרשראות הדבקה. 

אך כפי שהתרענו בעבר, כל עוד  ,2המגן  שומון המסוגל לסייע לחקירות האנושיות,י, יש כיום ישישית

, הם לא יראו כל תועלת בהתקנת בכפייה עוקב אחריהם "האח הגדול"האזרחים מרגישים שממילא 

כי הפסקת יש לקוות לרשויות. שהם ינדבו באמצעותו יעבור מיד היישומון, ואף יחששו כי המידע 

השימוש בשב"כ, תוך הדגשת השמירה על הפרטיות והוולונטאריות של היישומון תוביל להרחבת מספר 

 . שתמשים פעיליםמומונה מעל מיליון  כיוםהמשתמשים ביישומון, שהוא גבוה כבר 

, הימשכות השימוש במעקבים מובילה הן להתרגלות לשימוש בכלי פסול גם במצב שבו יש שביעית

כבר  הנ"ל חלופות, והן לשחיקה באפשרות לפקח על המגבלות שהמחוקק קבע. בדוח מבקר המדינה

המידע לא נקבע כי בשב"כ עקבו אחר אנשים שלא היו חולים ולא היו במגע עם חולה, וכן, שחלק מ

הניסיון מלמד נמחק כנדרש. זאת, כאשר קיים פיקוח הדוק על פעילותו ועין ציבורית בוחנת. 

 תוביל באופן יומיומי בשב"כ עוסקים במעקבים התארכות השימוש והעובדה כי עשרות אנשיםש

 זליגת המידע ושימוש לא ראוי. להתגברות המקרים של 

ם יה שהממשלה החליטה לסמיך את השב"כ לבצע מעקב, כי המדרון החלקלק כבר ניכר, שעשמינית

גם אחר מגעים שנערכים בתוך ביתו של החולה, בנסיבות שהוגדרו בנוהל משרד הבריאות, באופן 

שמנוגד לאמירות המוקדמות יותר של המשרד שלא יבצע מעקב כפוי אחר מגעים של החולה בתוך ביתו 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/710.aspx
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העברת מידע  המבקש להתירפורסם תזכיר חוק  לאחרונה אףבשל החשש מפגיעה קיצונית בפרטיות. 

בין החקירות האפידמיולוגיות לבין המשטרה, הן לבקשת המשטרה והן ביוזמת החוקרים 

האפידמיולוגיים, דבר המעורר חשש רב לאפשרות קרובה לזליגת מידע שאסף השב"כ לגורמי אכיפה, 

 . ולהתחייבויות קודמות של הממשלה בניגוד גמור ללשון החוק

  לאור כל האמור נבקשכם לדחות את בקשת הממשלה להאריך את הסמכת השב"כ.

  כבוד רב,ב

 

 מור, עו"ד-גיל גן

 העתקים:

 חברי הוועדה

 יועמ"ש הוועדה


