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 ה מ ש י ב י ם 

 הממשלה משיבימטעם תגובה 

 

       המשיביםמוגשת בזאת תגובתם המקדמית של , הנכבד בית המשפט תולהחלטבהתאם  .1

 .לעתירה( המשיבים)להלן:  5-2

 

 –הוראת שעה  – 36מס' )פקודת בריאות העם  חוק לתיקוןהעתירה שבכותרת בשל ה עניינ .2

 כי העותרים ובטענות (,התיקון לפקודה)להלן:  2021-, התשפ"א(נגיף הקורונה החדש

  .בזכויות יסוד פגיעתו בשללכאורה  חוקתי אינו לפקודה התיקון

 

מנכ"ל משרד )להלן:  2משיב לנוסף על כך, העותרים ביקשו כי יוצא צו ביניים שיורה  

לפקודת בריאות  (י)ט20להימנע מלדרוש מידע לפי סעיף  (המנהל או המנכ"ל או הבריאות

ולהימנע מלהעביר מידע לפי סעיף (, פקודת בריאות העםאו  הפקודה)להלן:  1940העם, 

פסק דין בעתירה; וככל שהועבר מידע כאמור, להימנע מלעשות  עד למתן פקודה,ל (ב)ט20

  . דין בעתירה בו שימוש עד למתן פסק



2 

 

 –במתכונתה ובעיתויה הנוכחיים  – המשיבים יטענו כי בראש ובראשונה דין העתירה .3 

 מאחר שהיא אינה בשלה לדיון בשלב זה.  ,הסף-להידחות על

 

מידע בימים אלה ממש עמלים גורמי הממשלה הרלוונטיים על השלמת הנוהל להעברת 

ממשרד הבריאות לשם עידוד הציבור להתחסן, ובו הוראות מדוקדקות בנוגע לדרישות 

ה ינלעמוד. מטבע הדברים, להוראות אלה תהי ויידרש הרלוונטי המידע ישבהן מבקש

לעמדת המשיבים לא מו הוראות החוק. לפיכך, שוייהאופן בו על  ומהותיתלכה ישירה הש

ניתן לעמוד על טיבה ועוצמתה של הפגיעה החוקתית הנטענת מבלי להידרש להוראות 

למסגרת החוקית נוסף תוכן הוסיף במצוות המחוקק שעתידות לשייקבעו, הפרטניות 

 שנקבעה בתיקון לפקודה.

 

ופורסם הנוהל דנן, המנגנון שקבע המחוקק בתיקון לפקודה טרם החל את משטרם גובש 

פעולתו. על כן, בהיעדר הנחיות מתאימות בשלב זה, אין באפשרות משרד הבריאות ליתן 

להעברת מידע לצורך עידוד התחסנות, וממילא לא ניתן  ות פרטניותהחלטה בעניין בקש

 .לשלעיבקשה בעניין טרם פרסום ההנחיות ל להידרש

 

על כן, מקום בו העתירה אינה נשענת על תשתית עובדתית קונקרטית וברורה, כי אם על  .4

ההסדרים שנקבעו בחוק טרם יושמו, וחלקם מקום בו שונים;  ספקולטיבייםתרחישים 

ידי ועדה -תעשה עלהחוק הפעלת  ומקום בומגובשים ונשלמים בימים אלה ממש; 

דינה של העתירה המשיבים יטענו כי  – רגלת באיזונים בכגון דאסטטוטורית ומקצועית המו

 .בעיתויה ובמתכונתה הנוכחיים להידחות

  

בהתאם לפסיקת בית המשפט הנכבד לפיה התערבות בחוק של הכנסת צריכה לשמש  

כאמצעי אחרון, המשיבים יטענו כי לא ניתן להלום את בקשת העותרים להורות על בטלות 

ובטרם  ,את עוד בטרם גובשו ההנחיות הנדרשות ליישום התיקון בשטחתיקון הפקודה, וז

הונחה תשתית עובדתית שבכוחה להרים את הנטל הרובץ לפתחם של העותרים במישור 

זאת ועוד, העתירה אינה מתמודדת כלל ועיקר עם העובדה  .עוצמת והיקף הפגיעה בזכות

רבה הגם עם השונות -כי העברת המידע טעונה הגשת בקשות פרטניות שייבחנו, כמו

 שקיימת בנתוני שיעורי ההתחסנות ברשויות מקומיות שונות.

 

 דון כברלצד האמור, המשיבים יטענו כי אף אם ימצא בית המשפט הנכבד כי יש מקום ל .5

בתנאי פסקת  הרי שמדובר בתיקון חוקתי העומדעתה בחוקתיותו של התיקון לפקודה, 

 .לא קמה עילה לביטולולפיכך וההגבלה, 

 

צו הן מאחר שמדובר ב –המשיבים יטענו כי גם דין הבקשה למתן צו ביניים להידחות  .6

הן לאור סיכויי  ;סתחקיקה ראשית של הכנ המבקש להשעות את תוקפה שלביניים 

העתירה הנמוכים; והן לאור מאזן הנוחות והאינטרס הציבורי שבהגשמת רצון המחוקק, 

והכל  .קיום פעולות ממוקדות ומידיות לשם עידוד ההתחסנות ושמירה על בריאות הציבורל

 מצב על ההכרזה תקופת תום עדאו , של שלושה חודשים למשך תקופה קצרה וקצובה

 .המוקדם לפיבשל נגיף הקורונה,  חירום
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בדבר חקיקה ראשית של כנסת  שיפוטיתהתערבות היקף המצומצם של על כן, בשים לב ל .7

 ., תוך חיוב העותרים בהוצאותלהידחות דין העתירההמשיבים יטענו כי , ישראל
 

 כפי שיפורט להלן.
 

       חיסונים, והצעדים רקע על התפרצות הקורונה, ההתמודדות עימה באמצעות    (א)

 לעידוד התחסנות
 

מתמודדות מדינות העולם עם מגפה כלל עולמית כתוצאה  2019כידוע, החל מחודש דצמבר  .8

-COVID, הגורם למחלה SARS-CoV-2המכונה מהתפרצות והתפשטות של נגיף הקורונה, 

 (. הקורונה מחלתאו המחלה , המגפה, הנגיףלהלן: ) 19

 

 על התפרצות (World Health Organizationהכריז ארגון הבריאות העולמי ) 30.1.20ביום  .9

 28.2.20ביום  .בעל השלכות בינלאומיות (PHEIC)הנגיף כאירוע חירום בבריאות הציבור 

 פה לרמהיהעלה ארגון הבריאות העולמי את הערכת הסיכון העולמית להתפשטות המג

  כפנדמיה. COVID-19הכריז ארגון הבריאות העולמי על  11.3.20גבוהה מאוד. ביום 

 

לרשימת הוסיף שר הבריאות את המחלה הנגרמת מנגיף הקורונה  27.1.20ביום בישראל,  .10

המחלות המדבקות שבתוספת השנייה לפקודת בריאות העם, בחלק א', ברשימת מחלות 

-לעניין תקנות הבריאות הביןדית, יבעלות חשיבות בינלאומית המחייבות הודעה מי

]צו בריאות  ( של ארגון הבריאות העולמיInternational Health Regulations, 2005לאומיות )

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

כמחלה על ידי שר הבריאות  27.1.20ה ביום הוכרזבנוסף, המחלה ([. 464, בעמ' 8334

 ת בריאות העם. ( לפקוד1)20מדבקת מסוכנת לפי סעיף 

 

התפרצותו של נגיף הקורונה בישראל, על חומרתו וסכנתו המיידית והנרחבת לציבור  .11

כדי  מיידייםנקיטת אמצעים  חייבו באותה העת, הנגיף נגד ו של חיסוןבהיעדרבישראל, ו

 של המטרה את לממש הדרךלנסות למנוע ככל הניתן את המשך התפשטותו של הנגיף. 

 עם האוכלוסייה של מגע צמצוםבראש וראשונה  היתה הנגיף והתפשטות הדבקה מניעת

 חולים אותם של ומגעים מאומתים חולים ובידוד חברתיריחוק  שעיקרם באמצעים, חולים

 .מאומתים

 

, חסרת דינמית חירום התנהלות ועודנה היתה הנגיף התפרצות לנוכח הממשלה התנהלות .12

 .מן המצב המשתנה לצורך מתן מענה מיטבי לפי צו השעה תנגזרתקדים במידה רבה, אשר 

תקנות שורה של  התקנת לרבות, המשפטי במישורהדבר נכון אף לגבי הצעדים שננקטו 

 צווים הוצאת וכן ;יסוד: הממשלה-לחוק 39מכוח סעיף  הממשלה ידישעת חירום על 

, במטרה להתמודד עם התפרצות תכוף באופן ועדכונםבנושאים שונים,  מינהל והוראות

חוק סמכויות מיוחדות  לעניין זה תצוין חקיקת .הנגיף לשם הגנה על חיי ובריאות הציבור

 נועד להעניקאשר , 2020-להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

דינמיות לצורך המשך התמודדות עם נגיף הקורונה  יותסמכויות ביצוע לממשלה

  .והתפשטותו
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בין גופים ציבוריים,  דעלהעביר מי לפיה ניתןבתוך כך, חוקקה הכנסת חקיקה ייעודית  .13

לחוק מענק לעידוד  13סעיף את , למשל, ראווזאת לשם התמודדות עם נגיף הקורונה. 

מידע  העברתמאפשר ה ,2020-נגיף הקורונה החדש(, התש"ף –ראת שעה תעסוקה )הו

סעיף ואת  ;לעידוד תעסוקהמהמוסד לביטוח לאומי של מי שהגיש בקשה לקבלת מענק 

 ,2020-תש"ףהיב לחוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(, 26

ח 20בסעיף  ,כמו כן. הבריאותדע על חייבי בידוד ממשרד מי העברת , בין היתר,מאפשרה

הוסדרה סמכות גורפת של משרד הבריאות לדרוש ידיעות לשם לפקודת בריאות העם 

 עריכת חקירות אפידמיולוגיות, ולהסתייע לשם כך בכל אדם.

 

, כשנה לאחר התפרצות המחלה, הושלם פיתוחו ואישורו לשימוש של 2020בחודש דצמבר  .14

, התחלואה שיעורי את חד בשיעור להורידבכוחו נגד נגיף הקורונה, אשר חיסון יעיל ובטוח 

 . המחוסנים של( Infectivity) המידבקות שיעורי את ואף, התמותה, הקשה התחלואה

 

, בהובלת קופות הקורונה נגיף כנגדהחיסונים הלאומי  מבצע החל 20.12.20 ביוםלפיכך,  .15 

 נקבע כי המבצע ינוהל בשלבים ובאופן הדרגתי,תחילה  הבריאות.החולים ובהנחיית משרד 

 בהתאם לקבוצות התיעדוף שנקבעו על פי המלצות ועדה ציבורית שהקים משרד הבריאות,

 1.3.21ביום בנוסף,  .ומעלה 16נפתחו החיסונים לכלל הציבור מגיל  4.2.21והחל מיום 

 מגילמחלימים מקורונה ה סייתלחסן במנת חיסון אחת את אוכלו אישר משרד הבריאות

 . 2.3.21אשר החלימו עד לפני שלושה חודשים ממחלת הקורונה, וזאת החל מיום  ומעלה 16
 

, "פייזר"חברת  פרסמההמחקר שעל פי הנמסר מגורמי משרד הבריאות, ובהתבסס על  

הקליניים שנערכו לפני אישורו  מחקריםהעילות החיסון נגד קורונה גבוהה מאד, הן לפי י

והן לפי התוצאות שכבר נצפות בשטח עם התקדמות מבצע החיסונים בישראל. לשימוש, 

 אולם מחקרים שונים ,בהפחתת הדבקה יעילות החיסון מידע מדויק לגבי אין עדייןיוער כי 

 .ראשוניים חיוביים מראים נתונים, בודקים את הסוגיהו שנערכים בימים אלה

 

למבוטחיהן בקריאה פנו בהתאם להנחיות התיעדוף בשלבים השונים, קופות החולים  .16

להגיע ולהתחסן, וזאת באמצעות פרסום באמצעי התקשורת הכלליים, אתרי האינטרנט 

של קופות החולים, במדיה החברתית, באמצעות עלונים במספר שפות, הצבת שילוט 

ונים ושיחות טלפונים יזומות. כך, למשל, בשבוע אחד במרפאות, וכן באמצעות שליחת מסר

( שלחו קופות החולים כחצי מיליון מסרונים 14.2.21-ל 7.2.21-)בין ה 2021בחודש פברואר 

ומעלה שטרם התחסנו. אולם, על  50וביצעו עשרות אלפי שיחות טלפון למבוטחים בגילאי 

מהם  74,655בוטחים, רק מ 312,503אף שפוטנציאל המתחסנים בגילאים אלה עמד על 

 קבעו תור לחיסון.

 

באופן מרוכז פעל ופועל לצד מאמציהן האמורים של קופות החולים, משרד הבריאות  .17

לעידוד התחסנות. כך, עם תחילת מבצע החיסונים נקט משרד הבריאות בפעולות הסברה 

יגיטלית, ובפעולות באמצעות קמפיינים שונים באמצעי התקשורת, במדיה החברתית והד

כל זאת  –ממוקדות במגזרים שונים, לצד מאבק במידע כוזב המפורסם ביחס לחיסונים 

 בעלות של מיליוני שקלים. 
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משרד הבריאות קידם  ,נוסף למאמצי ההסברה, כחלק מאסטרטגיית היציאה מהמגיפה

למתחסנים כניסה והשתתפות שתתאפשר כך ידי -המתמרצת התחסנות עלמדיניות 

)ראו תקנות  בפעילות בטוחה למתחסנים ומחלימים בלבד, במסגרת כללי "התו הירוק"

הוראת שעה()הגבלת פעילות )להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש סמכויות מיוחדות 

עדכן את תכנית  משרד הבריאות, . כמו כן(2021-(, התשפ"א31והוראות נוספות()תיקון מס' 

 "כתומים" מערכת החינוך ביישובים המוגדרים מהשיקולים לפתיחת הרמזור כך שאחד

תתאפשר אם היישוב יגיע לשיעור  הפתיחה)כאשר הוא שיעור ההתחסנות באותם יישובים 

 (.50 מקרב התושבים מעל גיל 70%התחסנות של 

 

להגיע למקומות עבודה גדולים,  נוסף על כך, מתוכננת הפעלה של ניידות התחסנות כדי .18

אירועי  כגון שמורות הטבע, פעילות שבוצעה לאחרונה במסגרת) לציבור הכללי, לפריפריה

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

 

זאת ועוד, לאחרונה בנה משרד הפנים, בשיתוף משרד הבריאות, משרד האוצר וצוות "מגן  .19

ברשויות המקומיות. קהל היעד של המבצע הוא כל תושב  ישראל", מודל לתימרוץ חיסונים

 שלא התחסן כלל )אף לא במנה הראשונה(, ושלא נכלל בין קבוצת המחלימים. 50מעל גיל 

 

יחולקו להתארגנות הרשות המקומית ש"ח מיליון  5ש"ח: מיליון  15למבצע הוקצה סך של  

למבצע החיסונים, כאשר הרשויות הזכאיות למענק זה הן רשויות נטולות מענק איזון 

תושבים, או מהווה לכל הפחות  500-שקהל היעד שלהן, נכון למועד תחילת המבצע, גבוה מ

 20%יחולקו כמענק בונוס לרשות מקומית אשר לכל הפחות ש"ח מיליון  10-; ו5%

שביה אשר טרם התחסנו ולא נכללים בקבוצת המחלימים, יתחסנו במהלך התקופה מתו

 (.16.3.21-7.3.21הקובעת )

 

מענק ההתארגנות יכול לשמש לפעולות שנועדו לקדם באופן ישיר את מבצע החיסונים, 

הצטיידות, הפעלת רכש וובכלל זאת שינוע תושבים, קידום הסברה ממוקדת ומותאמת, 

ת להגברת הנגישות של החיסונים, הפעלת מתנדבים וגופי החברה אופרציות מקומיו

אזרחית, הפקת אירועים, הפעלת מוקדנים וביצוע סקרים. לצורך מימוש המענק, יש להכין 

 ולאשר תכנית לכל רשות מקומית, ולהגישה למטה משרד הפנים ולחשבות המשרד. 

 

והל על ידי קופות החולים, חוסנו באמצעות בתי כי נוסף למבצע החיסונים הכללי המנ ,יוער .20

החולים ומגן דוד אדום אוכלוסיות נוספות אשר אינן מבוטחות בקופות החולים, כגון 

 עובדים זרים ואנשים חסרי מעמד בישראל.

 

הנה כי כן, משרד הבריאות וקופות החולים השקיעו, וממשיכים להשקיע, מאמצים רבים  .21

העלות את , במטרה לובמתן תמריצים לעידוד התחסנות בהנגשת החיסונים ,בהסברה

אוכלוסיה. על פי הנתונים המפורסמים באתר האינטרנט של משרד שיעור המחוסנים ב

חוסנו  3,716,439אנשים; מתוכם  4,929,084התחסנו בישראל  7.3.21הבריאות, נכון ליום 

 במנת החיסון השנייה.
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למרות מספר המתחסנים האמור, לעמדת משרד הבריאות קיים פער משמעותי עם זאת,  .22

לחסן ילדים כעת לא ניתן שבין היתר, מאחר וזאת,  מחסינות מספקת של כלל האוכלוסייה,

 מהאוכלוסייה. 30%-כ המהווים ,16מתחת לגיל 

 

ם מתחסני 90%יש להגיע ליעד של  היא כי עמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאותלפיכך, 

 על מנת להימנע מגל תחלואה חמור לאחר שחרור המגבלות. מקרב הזכאים להתחסן,

 

 ביישוביםשיעור ההתחסנות לפי ישובים, עולה כי  תיובהר ויודגש כבר עתה כי מבחינ .23

 . ביותר נמוךמסוימים שיעור ההתחסנות 

 

הדאג' שיעור המתחסנים  בביר, 7.3.21נכון ליום  –ומבלי למצות את הדוגמאות  ,למשל כך

; באל 0.57%ואילו שיעור המתחסנים במנה שניה עומד על  1.35%במנה ראשונה עומד על 

ואילו שיעור המתחסנים במנה שניה  5.4%סייד שיעור המתחסנים במנה ראשונה עומד על 

ואילו שיעור  7.45%; באום בטין שיעור המתחסנים במנה ראשונה עומד על 1.95%עומד על 

; בחורה שיעור המתחסנים במנה ראשונה עומד על 1.72%סנים במנה שניה עומד על המתח

ר עילית שיעור "; בבית5.6%ואילו שיעור המתחסנים במנה שניה עומד על  15.36%

ואילו שיעור המתחסנים במנה שניה עומד על  17.02%המתחסנים במנה ראשונה עומד על 

ואילו שיעור  18%נה ראשונה עומד על ; במודיעין עילית שיעור המתחסנים במ9.86%

; בבית שמש שיעור המתחסנים במנה ראשונה 11.81%המתחסנים במנה שניה עומד על 

; בבני ברק שיעור 18.47%ואילו שיעור המתחסנים במנה שניה עומד על  25.78%עומד על 

 ואילו שיעור המתחסנים במנה שניה עומד על 25.85%המתחסנים במנה ראשונה עומד על 

ואילו שיעור  28.19%; ברהט שיעור המתחסנים במנה ראשונה עומד על 17.47%

; בצפת שיעור המתחסנים במנה ראשונה עומד על 11.74%המתחסנים במנה שניה עומד על 

 ; והרשימה ארוכה.24.4%ואילו שיעור המתחסנים במנה שניה עומד על  32.96%

 

 נשוב ונידרש בהמשך.עוד  במסגרת שלבי הניתוח החוקתינקודה זו אל נפקות  

 

עולה, כי ככל שקבוצת הגיל יורדת,  7.3.21מנתוני משרד הבריאות נכון ליום נוסף על כך,  .24

המידע והידע  לפי נתוני מרכזכך יורד שיעור הכיסוי החיסוני של אותה הקבוצה. כך, 

 קבוצת גילב ;78%הוא  התחסנותשיעור ה 49-40בקבוצת גיל , במשל"ט משרד הבריאות

 . בקרב64%שיעור ההתחסנות הוא  29-20; ובקבוצת גיל 71%שיעור ההתחסנות הוא  39-30

וזאת על אף שקבוצה זו זכתה לתיעדוף , 1בלבד %48חסנות עומד על תשיעור הה 16-18בני 

שיעורי יצוין כי בחינות הבגרות. מועד בשל התקרבות (, 39-20מיוחד )לפני קבוצת גיל 

הגיל הצעירות נמוכים גם ביחס למשך הזמן שחלף מאז נפתחה  בקבוצות תחסןלה ההיענות

עדיין  ומעלה 50בקרב האוכלוסייה בסיכון של בני כי , . יצויןעבורם אפשרות ההתחסנות

 אינם מוגנים.שטרם התחסנו ולכן אזרחים  287,000-נותרו כ

 

                                                           
 השנה, ובשלב זה אינם רשאים להתחסן.בהמשך  16שימלאו להם  2005נתון מתייחס גם לילידי שנת היצוין כי  1
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נבחנות כל העת, והן מגוונות:  "ותצעיר"ההאוכלוסיות הסיבות להיענות נמוכה בקרב  .25

 ,חוסר הבנת הצורך בחיסון בקבוצות גיל אלה, מסרים מבהילים אדישות כלפי המחלה,

 שכאמור ,חשש מתופעות לוואי וכדומה. חלק מהסיבות ניתנות לטיפול בהסברה כללית

חלק מהפעילויות הנדרשות  לעמדת משרד הבריאות, באינטנסיביות, אולם מבוצעת

 קונקרטית של פעולות העידוד והסיוע.  בקשר אישי ובהכוונה להועיל כרוכותשיכולות 

 

להתחסן, אך אין  חלק מהאוכלוסיות צריכות סיוע מסוגים שונים על מנת ,כמו כן

 ויש מקום לסייע להן באופן יזום. ,באפשרותן לבקשו

 

ישראל  ותר, גם למדינתחשוב בי "צעירות"חיסון קבוצות הגיל הבהקשר זה יובהר, כי  .26

. בניגוד לתדמית שנוצרה בראשית ימי המגיפה, באופן כללי וגם לפרטים החיים בה

התחלואה  מאז תחילת המגפה, שיעוריהקורונה אינה מחלה הפוגעת במבוגרים בלבד. 

גבוהים יותר מאשר בקרב קבוצות הגיל  היו( 29-20-ו 19-10בגילים )בקרב הצעירים 

. אולם, בתקופה האחרונה נתון החולים במחלה קשה היה נמוך יותר ששיעור האחרות, אף

לגבי  לפי הנתונים שבידי משרד הבריאות: , בשל התפשטות וריאנטים של הנגיףזה השתנה

, 54.9%-ל 41.4%–במאושפזים עלה מ 59-0חלקם של בני , 2021פברואר -החודשים ינואר

בתקופה זו  כמו כן נצפתה. 18%-לעד  10.3%-מעלה במאושפזים  39-17וחלקם של בני 

בשל  ככל הנראה, קשה מבין החולים הקשים עלייה דומה בשיעורי החולים הצעירים במצב

 חדירת הווריאנט האנגלי של הנגיף לישראל.

 

להפחית את יכולתו של  נוסף על הסיכון לפרט, יש הכרח לחסן צעירים גם כדייצוין כי  .27

האוכלוסיות בסיכון, בייחוד עקב החדירה של  ט בקהילה ולסכן אתלהתפשלהמשיך והנגיף 

נוספים אשר  , ועקב חשש לחדירה של וריאנטיםלישראל חדשים של הנגיף וריאנטים

כבר כעת ידוע כי הווריאנט . יעילות החיסונים עלולים להשפיע על מצב התחלואה ועל

 50%-כ)גבוה יותר  הדבקההנגיף, שהפך לדומיננטי בישראל, קשור לשיעור  האנגלי של

יותר,  70%-ל 30%בין )הקשה והתמותה בקרב החולים  , ולעלייה בשיעור התחלואה(יותר

נגיף הקורונה שעשויים להיות  קיימים גם זנים נוספים של(. פי מחקרים שנעשו באנגליה על

 לחיסונים הניתנים עתה בישראל. עמידים, או עמידים יותר,

 

 2%-, מהנתונים שבידי משרד הבריאות עולה כי ישנם עשרות אלפי אנשים )כזאת ועוד .28

מהמתחסנים( שקיבלו את מנת החיסון הראשונה, אך לא הגיעו לקבל את המנה השנייה 

ידועה )כלומר, אינם מצויים בבידוד או חלו בינתיים במחלה  שאינה סיבהמימים,  25בחלוף 

מתחסנים במנה אחת בלבד נמוכה ועלולה וכדומה(. לאור החשש שרמת החסינות של ה

או למצער, לא ברורה המשמעות האפידמיולוגית של  –לתרום להפצת וריאנטים חדשים 

 כמות המתחסנים בשתי מנות חיסון.( ִמְקסּום) ֵמרּובלחשיבות יש  –התחסנות במנה אחת 

 

שכבר מצאו לנכון של אנשים  מדובר בקבוצהבשים לב לכך ש, הבריאות להערכת משרד

יש לפעול ברמה האישית  שכדי להביאם לקבל את מנת החיסון השנייהלהתחסן, הרי 

 .תרון בעיות ככל שיש כאלהימקבלתה, ולפ להבנת הסיבות להימנעותם
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להתחסן, כדי להגיע לרמת חסינות  לחיסון של כל מי שיכולברורה קיימת חשיבות  ,אם כן .29

באוכלוסיית  ככל שהיקף ההתחסנות. האפשר הפצת וריאנטים חדשים גבוהה ולצמצם ככל

לחסינות משמעותית באוכלוסייה ולחזרה לשגרת  יהיה נרחב יותר, כך יעלה הסיכוי ישראל

 .החיים

 

ואולם, על אף המאמצים הניכרים של משרד הבריאות, קופות החולים וגורמים נוספים  .30

המתווספים מדי בעידוד האוכלוסיה להתחסן, חלה ירידה מסוימת במספרי המתחסנים 

הווה אומר, , בעיקר במקומות מסוימים בארץ ובקרב קבוצות אוכלוסיה ספציפיות. יום

 בכך לא די.בחינת שיעור המתחסנים, אולם ע החיסונים הניב הישגים מרשימים מבצמ

 

עלה  –ולאפשר חזרה לשגרה  נוסף להימנע מגל תחלואה חמורובמטרה  – בנסיבות אלה

ואפקטיבית לתושבים  נוספים אשר יאפשרו הגעה אקטיבית בנקיטת צעדיםהדחוף הצורך 

 התחסנותם-שהתחסנותם או אי ורווחהלצוותי חינוך  וכן ;שלא התחסנו ויכולים להתחסן

בשל העובדה )החינוך  מסגרותפתיחת  תשפיע באופן ישיר על פוטנציאל הפצת המחלה בעת

בשל היות חלק ניכר  מסגרות רווחהלו ;(16ילדים ונוער מתחת לגיל  שעדיין לא ניתן לחסן

גופים העברת מידע ל ויאפשר. המדובר בכלים שמהן מיועדות לאוכלוסיות המצויות בסיכון

בעידוד ההתחסנות בקרב באופן ממוקד ומהיר בידם לסייע  אשר, יםציבורים ממוקד

 .ובהעלאת שיעור המתחסנים ושמירה על בריאות הציבור, הקהלים הרלוונטיים
  

 על כך נפרט בחלק הבא.

 

 הליך חקיקתו והוראותיו –התיקון לפקודה  (ב)

 

. תזכיר תזכיר החוק דנןפורסם להערות הציבור  16.2.21על רקע כל האמור לעיל, ביום  .31

דברי הסבר מפורטים ביותר, תוך פירוט נרחב בדבר הרקע שהוביל לגיבוש תזכיר כלל  החוק

 החוק. 

 

 .לעתירה 2צורף כנספח ע/צילום תזכיר החוק  

 

 21הונחה הצעת החוק על שולחן הכנסת ועברה בקריאה ראשונה ברוב של  ,22.2.21ביום  .32

 מהערות הציבור שהתקבלו ביחס לתזכיר החוק חלקיצוין, כי  מתנגדים. 6תומכים מול 

קיבל ביטוי במסגרת הכנת תיקונים מוסכמים לנוסח הצעת החוק עם הייעוץ המשפטי 

הגבלת תחולת הוראת השעה ובפרט, הוטמעה בהצעת החוק עדת הבריאות בכנסת, ולו

 לשלושה חודשים.

 

במהלך הדיון  .הרווחה והבריאות הגיעה הצעת החוק לדיון בוועדת העבודה, 23.2.21ביום  

נשמעו בין היתר נציגי משרד הבריאות, הרשות להגנת הפרטיות, מחלקת ייעוץ וחקיקה 

מרכז השלטון  והשירותים החברתיים, הרווחה, במשרד המשפטים, משרד העבודה

 אוניברסיטת ת"א, ועוד., 1המקומי, העותרת 
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נשמעו עמדות שונות בעניין הצעת החוק, כולל עמדות המתנגדים לו,  בוועדההדיון  במהלך 

הדיון הוחלט  במסגרת. לא למותר לציין כי והרשות להגנת הפרטיות 1ובתוכם העותרת 

כך שלא יתאפשר להעביר מכוחה מידע בנוגע לאדם שקיבל  החוק הצעתב שינויים לערוך

נוסף על כך, במסגרת תיקונים נוספים שהוכנסו להצעת החוק בהליך  .את שתי מנות החיסון

נקטו לעידוד יבה יפורטו הפעולות שי ,כי המידע יועבר לפי בקשה בלבד הוחלטהחקיקה 

משרד  ; כיליה מועבר מידע למשרד החינוךעיה ימצם קבוצת האוכלוסוצ; כי תהתחסנות

, שכן מידעם הרשאים לבקש גופיל סףוות, העבודה והשירותים החברתיים יהרווחה

המשרד מפעיל אלפי מסגרות באופן ישיר או עקיף, וכן מפקח על מסגרות רבות בהתאם, 

איסור על כאשר חלק ניכר ממסגרות אלה מיועדות לאוכלוסיות המצויות בסיכון; כי יחול 

להעברת מידע,  ; כי אופן הגשת הבקשותהסמכת חבר מועצה ברשות המקומית לעיין במידע

חובה למחיקת והשימוש בו יוסדר בהנחיות של משרד הבריאות; כי תיקבע  המידע רתהעב

ומניעת  בעניינו, מידע לגבי אדם שבמהלך פעולות לעידוד התחסנות ביקש להסיר את המידע

המשך פעולות לגבי אדם שבמהלך פעולות לעידוד התחסנות ביקש לחדול מלבצע פעולות 

 לפנות לקטין לעידוד התחסנות רק באמצעות אפוטרופסו. ; וכי תיקבע חובהאלה לגביו

  

 , בתמיכת חמישה חברי כנסת וללא מתנגדים.אחד פה אושרהההצעה  בוועדה בתום הדיון

 

 30ברוב של  – שלישיתו שנייה בקריאה ת הכנסת, הצעת החוק עברה במליא24.2.21ביום  .33

  .ונכנסה לספר החוקים –בקריאה השלישית  מתנגדים 13תומכים למול 

 

 להלן נתייחס ביתר פירוט להוראות התיקון לפקודה דנן.

 

 – ביותר פרק זמן קצרעתידה לעמוד בתוקפה  אשר הוראת שעהמדובר בכי  יודגש תחילה .34

 לפיבשל נגיף הקורונה,  חירום מצב על ההכרזה תקופת תום עדאו  ,חודשים שלושהמשך ל

הואיל ותכלית הוראת השעה היא ליתן כלים ואמצעים משלימים  כל זאת,. המוקדם

להגדלת שיעור המתחסנים, בטווח הזמן המיידי, וזאת בנוסף לכלל פעולות משרד הבריאות 

 הממשיכות להתקיים בנושא.

 

 למספר למסור מוסמךמנכ"ל משרד הבריאות , ט)א( לפקודה20ת סעיף בהתאם להורא .35

, לרבות מידע על אדם שקיבל מנת חיסון ראשונה התחסנות לעידוד מידע תפקידים בעלי

 :, כדלקמןאך לא קיבל מנה שנייה במועד המתאים לכך

 

לשם עידוד הציבור להתחסן מפני נגיף הקורונה, רשאי המנהל "
להעביר למנויים בסעיף קטן )ב( בלבד מידע לעידוד התחסנות על 

רד הבריאות אך לא אדם שרשאי לקבל חיסון לפי הנחיות מש
קיבל חיסון, וכן מידע לעידוד התחסנות ומידע על מועד קבלת 
מנת החיסון הראשונה על אדם שקיבל מנת חיסון ראשונה ולא 
קיבל מנת חיסון שנייה לאחר שחלף המועד לקבלתה, ורשאי הוא 

 "להתנות את העברת המידע בתנאים.
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 , כדלקמן:לפי בקשתםט)ב( קובע לאילו גורמים יכול המנכ"ל להעביר את המידע, 20סעיף  .36

  

עובד רשות מקומית שמינה ראש הרשות המקומית לעניין  (1)"
לגבי אדם המתגורר באותה רשות לפי כתובתו הרשומה  – זה

 במרשם האוכלוסין;
לגבי אדם המועסק  – המנהל הכללי של משרד החינוך (2)

מוסד '( להגדרה 6( או )5(, )4(, )2(, )1במוסד כאמור בפסקאות )
בחוק סמכויות מיוחדות, לפי רשימה  'המקיים פעילות חינוך

 שיעביר משרד החינוך למשרד הבריאות;
רופא ראשי מנהל מערכת שירותי הבריאות של משרד  (3)

ם המועסק לגבי אד – העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
מסגרת '( להגדרה 2( או )1במסגרת רווחה כאמור בפסקאות )

)ג( לחוק סמכויות מיוחדות, לפי רשימה שיעביר 11בסעיף  'רווחה
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים למשרד 

 "הבריאות.
 
 

 המועבר, כדלקמן:קובע הוראות ומגבלות שונות ביחס לעיון ולשימוש במידע ט)ד( 20סעיף  .37

 

לשם ביצוע פעולות לעידוד הציבור להתחסן רשאי מקבל ( 1)"
המידע להסמיך בעל תפקיד, אחד או יותר, בגוף שמטעמו הוא 

שהועבר לפי סעיף קטן )א(  פועל שיהיה רשאי לעיין במידע
עובד  –ולהשתמש בו לסיוע בעידוד הציבור להתחסן )בסעיף זה 

לא יוכל וא עובד רשות מקומית מוסמך(, אולם מקבל המידע שה
למקבל באותה רשות מקומית;  להסמיך לפי פסקה זו חבר מועצה

המידע ולעובדים המוסמכים, ולהם בלבד, תהיה גישה למידע 
 ;האמור

 
( ולא יעשה בו 1לא יעיין עובד מוסמך במידע כאמור בפסקה )(  2)

שימוש אלא לאחר שחתם על טופס התחייבות לשמירה על 
בו הובהר לו כי שימוש במידע שלא לפי הוראות סעיף ש סודיות

 "זה עלול להוות עבירה פלילית ועבירת משמעת.
 

 

בכל הנוגע להעברת המידע לשם  הנחיות מפורטות יקבע"ל המנכט)ה( קובע כי 20סעיף  .38

  עידוד הציבור להתחסן, כדלקמן:

 

לעניין סעיף המנהל הכללי של משרד הבריאות יקבע הנחיות  ()ה"
 זה, ובהן בין היתר יקבע הוראות לעניין כל אלה:

 

כאמור בסעיף קטן )ג(  אופן הגשת בקשה להעברת מידע (1)
 ;והפרטים שייכללו בה

 שיימסר לפי סעיף זה; דרכי העברת המידע (2)

 מידעאופן השימוש בפרטי המידע שהועבר ושמירת  (3)
ובכלל התחסן, אגב ביצוע פעולות לעידוד הציבור ל שהתקבל

 , בכפוף להוראות סעיף קטן )ט(;זה החזקת המידע ומחיקתו

סוגי פעולות, נוסף על יצירת קשר עם אדם, שניתן לבצע  (4)
באמצעות השימוש במידע  לשם עידוד הציבור להתחסן

שהועבר, והכול בכפוף לסוגי פעולות שהגוף שמטעמו פועל 
 מקבל המידע מוסמך לבצע, לפי הוראות כל דין;

מחיקת מידע על אדם שבמהלך פעולות לעידוד התחסנות  (5)
של  ביקש להסיר את המידע עליו, ומניעת המשך ביצוע פעולות
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גבי אדם שבמהלך פעולות לעידוד התחסנות ביקש לחדול 
 מביצוע פעולות אלה לגביו;

לפי סעיף  הגבלות לעניין בעלי התפקידים שניתן להסמיך (6)
 "וסוגי תפקידיהם. קטן )ד(, ובכלל זה מספרם

 
בימים אלה ממש מגבש משרד הבריאות נוהל ובו בין היתר לעניין זה, יובהר ויודגש כי  .39

. הנוהל מגובש הנחיות הנוגעות למסירת מידע ממשרד הבריאות לשם עידוד התחסנות

בין היתר ממחלקת ייעוץ וחקיקה  –ונים בשיתוף הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים הש

ימים הקרובים ב י להתפרסםצפו והוא –הפרטיות במשרד המשפטים ומהרשות להגנת 

 את ליישם ניתן לא ממילא, ופרסומו הנוהל גיבוש טרםכפי שיפורט בהמשך,  .ממש

 שקבע המחוקק. המנגנון

 

על מקבל המידע ועל  נוספות מגבלותמטילים לפקודה ט)יא( 20-)ט(, ו-ט)ו(20סעיפים  .40

 השימוש במידע, כדלקמן:

 

בביצוע פעולה לעידוד אדם להתחסן על סמך מידע שהועבר  )ו("
יפעל מקבל המידע או עובד מוסמך על פי הנחיות לפי סעיף זה 

כאמור בסעיף קטן )ה(  המנהל הכללי של משרד הבריאות
יכרוך ובלבד שלא והתנאים שהורה, ובהתאם לסמכותו לפי דין, 

לאותו אדם או הפעלת  בין ההתחסנות ובין מניעת שירותים
ולא סמכות כלפיו בידי מקבל המידע או הגוף שמטעמו הוא פועל, 

יבצע על סמך מידע כאמור פעולה הפוגעת, במישרין או בעקיפין, 
 של האדם כתושב או כעובד. בזכויות

 
ן )א( )ז(  מקבל המידע או עובד מוסמך שקיבל מידע לפי סעיף קט

לא יפנה לשם עידוד התחסנות לקטין עצמו אלא לגבי קטין, 
 .לאפוטרופוס של הקטין

 
לעידוד  פעולהמקבל המידע או עובד מוסמך  לא יבצע)ח( 

 .של אדם שהוא מכיר או סבור שהוא צפוי להכירההתחסנות 
 
את המידע שהועבר אליו לפי סעיף קטן  ישמורט(  מקבל המידע )

את המידע שהועבר אליו לפי הוראות  וימחק, באופן מאובטח)א( 
ימים לאחר  60-עם תום הצורך בו ולא יאוחר מאותו סעיף קטן 

 .יום קבלתו
 

, לא ישמור אותו בסוד)יא( אדם שהגיע אליו מידע לפי סעיף זה 
יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש פרט לתכלית האמורה 

 "בסעיף זה.
 

לדרוש מידע מזהה על מי שהתחסן מסמיך את מנכ"ל המשרד לפקודה ט)י( 20סעיף סף, בנו .41

 :כדלקמןאו רשאי להתחסן, 

 

לשם עידוד הציבור להתחסן או לשם מתן תעודה לאדם  )י("
המעידה שהוא מחוסן מפני נגיף  20בהתאם להוראות לפי סעיף 

הקורונה, רשאי המנהל לדרוש מכל מוסד רפואי ומכל גוף ציבורי 
לחוק הגנת  23שבסעיף  'גוף ציבורי'( להגדרה 1כאמור בפסקה )

, מידע מזהה על מי שהתחסן או שרשאי 1981-הפרטיות, התשמ"א
להתחסן לפי הנחיות המשרד, וכן את מענו של האדם ואת מספר 

 "הטלפון שלו.
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, לקראת העלאת הצעת החוק להצבעה בקריאה 23.2.21להשלמת חלק זה יצוין כי ביום  .42

היועצת ידי -נענו על 24.2.21, וביום הצעת החוק ענייןשניה ושלישית, פנו העותרים ב

 .המשפטית לוועדת העבודה הרווחה והבריאות

  

 .לעתירה 10-11 כנספחים צורפו 2.2124-23. מהימיםפניית העותרים והמענה  צילומי

 

 על חוק הגנת הפרטיות, התקנות והוועדה שפועלת מכוחם –מסירת מידע בין גופים ציבוריים 

 

לצורך יישומו  הנוהל המתגבשעמדנו לעיל על הוראות התיקון לפקודת בריאות העם ועל  .43

של התיקון האמור. כעת, ועל מנת להשלים את הצגת התשתית הנורמטיבית הצריכה 

 1981-מ"אשלעניין, נבקש להפנות את הזרקור להוראות פרק ד' לחוק להגנת הפרטיות, הת

 ". מסירת מידע או ידיעות מאת גופים ציבורייםשכותרתו "(, חוק הגנת הפרטיות)להלן: 

 

בנוסף, נבקש לעמוד על הוראות תקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי 

(. כפי תקנות הגנת הפרטיות)להלן:  1986-העברת מידע בין גופים ציבוריים(, התשמ"ו

שיוצג להלן, המחוקק הראשי ומחוקק המשנה מצאו להסדיר באופן מפורט למדי את 

המסגרת הכללית שתאפשר לגופים ציבורים להעביר נתונים או מידע שיש בהם משום 

 פגיעה בפרטיותו של אדם, בהתאם לתנאים ולמגבלות שיוצגו מיד.  

 

נבקש לציין כי נושא מסירת המידע בין גופים  עוד קודם שנפנה לסקירת הוראות אלו, .44 

ציבוריים מכוח פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות מעסיק את משרדי הממשלה השונים כעניין 

מגפת הקורונה, לא כל שכן פרצה עוד בטרם  –שבשגרה, ואת משרד הבריאות בפרט 

 לאחריה.

 

המשפט הנכבד  בתוך כך, יצוין כי נושא העברת המידע אף הובא בעבר לפתחו של בית

(, שם 10.5.04ניתן ביום ) האגודה לזכויות האזרח נ' משרד הפנים 8070/98במסגרת בג"ץ 

נדונה שאלת חוקיות העברת המידע הממוחשב ממרשם האוכלוסין במשרד הפנים לגופים 

ציבוריים ופרטיים. באותה פרשה פסק בית המשפט הנכבד, כי על רשויות המדינה להגביר 

עברת המידע, באמצעות תקנות או הנחיות, בכל הנוגע למתן גישה למאגרי את הפיקוח על ה

המידע השונים, הן בהיבט מספר העובדים בעלי ההרשאה לגשת למידע, הן בהיבט של היקף 

המידע המועבר. ואכן, בעקבות פסק הדין האמור, תוקנו תקנות הגנת הפרטיות ונוסחן 

 . 19.12.05המתוקן נכנס לתוקף ביום 

 

בעקבות תיקון התקנות ולאור חשיבות הסוגיה, פרסם המשנה ליועץ  –מזאת  יתרה 

המשפטי לממשלה )ייעוץ( דאז, עו"ד מלכיאל בלס, הנחיות מפורטות לכלל היועצים 

הנחיית )להלן:  המשפטיים במשרדי הממשלה בדבר מהות השינוי שחולל תיקון התקנות

ביסוד מארג הדינים שמכוחם פועלת . הנחייה זו עומדת אף היא (היועץ המשפטי לממשלה

 הוועדה למסירת מידע, ואשר לעיקריהם נפנה עתה. 

 

 .1מש/מצורף ומסומן  16.3.06צילום הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מיום  
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ב)א( לחוק הגנת הפרטיות קובע את הכלל בדבר איסור על מסירת מידע מאת גוף 23סעיף  .45

זולת אם המידע פורסם לרבים על פי סמכות כדין, או הועמד לעיון הרבים על פי "ציבורי, 

איסור זה נובע  ".סמכות כדין, או שהאדם אשר המידע מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה

ו של חוק הגנת הפרטיות, והוא האיסור על פגיעה בפרטיותו גם מהעקרון הכללי שבבסיס

 לחוק(. 1תו )ראו סעיף משל אדם ללא הסכ

 

ג לחוק סייג לאיסור מסירת 23ב)א(, קובע סעיף 23בהמשך, ובצד האיסור הקבוע בסעיף  .46

, בהתקיימות ציבוריים גופים בין מידע להעברת מפורט הסדרהמידע, תוך שהוא מעגן 

 התנאים הבאים:

 

ב, אם לא 23מסירת המידע מותרת, על אף האמור בסעיף    ג.23"
 –נאסרה בחיקוק או בעקרונות של אתיקה מקצועית 

 
 בין גופים ציבוריים, אם נתקיים אחד מאלה:( 1)

 
מסירת המידע היא במסגרת הסמכויות או    )א(

התפקידים של מוסר המידע והיא דרושה למטרת 
למטרה במסגרת הסמכויות או  ביצוע חיקוק או

 התפקידים של מוסר המידע או מקבלו;
 

מסירת המידע היא לגוף ציבורי הרשאי לדרוש    )ב(
 אותו מידע על פי דין מכל מקור אחר;

 
מגוף ציבורי למשרד ממשלתי או למוסד מדינה אחר, או בין  (2)

משרדים או מוסדות כאמור, אם מסירת המידע דרושה למטרת 
חיקוק או למטרה במסגרת הסמכויות או התפקידים  ביצוע כל

אולם לא יימסר מידע כאמור שניתן  של מוסר המידע או מקבלו;
 "בתנאי שלא יימסר לאחר.

 

ד לחוק הגנת הפרטיות מוסיף על כך וקובע את חובותיו של גוף ציבורי, כאשר גוף 23סעיף  .47

ומוסדות מדינה אחרים, רשות מקומית וגוף  משרדי הממשלה" כך: 23ציבורי מוגדר בסעיף 

גוף ששר המשפטים קבע בצו, באישור , או ""אחר הממלא תפקידים ציבוריים על פי דין

ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ובלבד שבצו ייקבעו סוגי המידע והידיעות שהגוף 

יו הקטנים ד באמצעות סעיפ23. אשר לחובות עצמן, מונה סעיף "יהיה רשאי למסור ולקבל

 את ההוראות הבאות:

 

ג יפרט 23גוף ציבורי המוסר דרך קבע מידע בהתאם לסעיף   )א("
 עובדה זו על כל דרישת מידע בהתאם לחוק.

 
ג יקיים רישום של 23גוף ציבורי המוסר מידע בהתאם לסעיף   )ב(

 המידע שנמסר.
 
ג, 23גוף ציבורי המקבל דרך קבע מידע בהתאם לסעיף    )ג(

נאגר במאגר מידע, יודיע על כך לרשם ועובדה זו תיכלל  והמידע
 .12בפרטי רשימת מאגרי המידע לפי סעיף 

 
ג לא יעשה בו 23גוף ציבורי שקיבל מידע בהתאם לסעיף   )ד(

 שימוש אלא במסגרת הסמכויות או התפקידים שלו.
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לענין חובת השמירה על סודיות לפי כל דין, מידע שנמסר   )ה(
כוח חוק זה, כמוהו כמידע שאותו גוף השיג מכל לגוף ציבורי מ

מקור אחר, ובנוסף יחולו על הגוף המקבל גם כל ההוראות החלות 
 ".על הגוף המוסר

 

א לתקנות הגנת הפרטיות וקובעת כי 3על הוראות אלו שבחוק הגנת הפרטיות, באה תקנה  .48

"ל של אותו גוף ועדה להעברת בכל גוף ציבורי שמוסר מידע או מקבל מידע, ימנה המנכ

 (. הוועדה להעברת מידע :מידע )להלן

 

עוד נקבע בתקנות, כי יו"ר הוועדה יהיה המנכ"ל או סגנו או עובד בכיר הכפוף למנכ"ל 

ישירות, ומספר חבריה לא יפחת משלושה, כאשר חובה למנות בין חברי הוועדה את היועץ 

א ניהול מאגר מידע ובד שתחום עיסוקו ההמשפטי של הגוף הציבורי או נציגו; וכן עו

 א)ג((. 3-א)ב( ו3ואבטחתו )ראו תקנות 

 

 הבריאות במשרד מידע להעברת הוועדה בראשות עמד לאחרונה עד כי נעדכן, בענייננו 

 המשמש ,ישראלי אבי' פרופ בראשה דועמי עתהו; גרוטו איתמר' פרופ"ל, למנכ המשנה

. המשרד"ל מנכ גם היה שבעברו ומי הבריאות משרד של הראשי המדען בתפקיד כיום

 למשרד המשפטי היועץ מטעם קבועה נציגה, התקנות כדרישת, בוועדה חברים עוד

 .מידע אגף ומנהל המגזרי המידע אבטחת ממונה וכן ,הבריאות

 

תפקידה של הוועדה הוא כפול: ראשית, על הוועדה לבחון את הבקשות למסירת ולקבלת  .49

מידע. שנית, על הוועדה לקבוע נהלים והוראות לעניין הגישה למאגרי המידע, אשר יבטיחו 

את השמירה על המידע המצוי במאגרים. עוד נקבע, כי על הוועדה לבחון אם המידע 

קש, וכי מובטח שהגישה למידע תהיה מצומצמת המבוקש אכן נדרש, ובאופן בו התב

 להנחיית היועץ המשפטי לממשלה(.  8-7ומפוקחת )ראו סעיפים 

 

עוד נדרשת הוועדה לבחון, עת עוסקים אנו במסירת מידע בין גופים ציבוריים, כי הבקשה  .50

הוגשה בהתאם לתקנות והתקבלו האישורים הנדרשים, לרבות הסכמת מנהל מאגר המידע 

המבקש הוא אכן ציבורי כי הגוף לתקנות הגנת הפרטיות(;  7והיועץ המשפטי )ראו תקנה 

מניעה בדין למסירת המידע; מהם אמצעי כי אין הפרטיות; לחוק הגנת  23כהגדרתו בסעיף 

אבטחת המידע בגוף המקבל; מי יהיו מורשי הגישה למידע שהתבקש; וכן מהו הליך ואופן 

 הטיפול במידע עודף.

 

בנוסף, על הוועדה למסירת מידע לבחון האם הבקשה לקבלת מידע מקיימת אמות מידה 

שלושת מבחני המשנה של המידתיות )ראו סעיף  של סבירות והאם היא עולה בקנה אחד עם

( להנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנושא(. בתוך כך, הובהר בהנחיית היועץ המשפטי 5)12

יש לתת את הדעת לרגישות המידע דתיות וסבירות הבקשה, "יבבחינת מלממשלה, כי 

ה רבה יותר בהגנצורך , יש תרככל שהמידע רגיש יו"", כאשר האישי שאותו מבקשים לקבל

 ".על הפרטיות
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כאן המקום לציין, כי הוועדה למסירת מידע במשרד הבריאות פועלת מזה שנים במגוון  .51

רחב של נושאים, תוך שהיא צוברת מומחיות רבה ביישום הוראות חוק הגנת הפרטיות, 

דה תקנות הגנת הפרטיות והנחיית היועץ המשפטי לממשלה. בעבודתה זו צברה הווע

מומחיות יתרה באיזונים שנדרשים לערוך בעת מסירת מידע רגיש, שיש בו משום פגיעה 

 עם הרשות להגנת הפרטיות.  התייעצות במקרים מסוימיםבזכות לפרטיות, תוך 

 

וכך בפרט במהלך השנה האחרונה בהתמודדות עם מגפת הקורונה ועם  –כך לאורך שנים 

במהלך השנה  הצורך הגובר במסירת מידע כחלק מהמאמץ הלאומי למיגור המחלה.

פרטיות ל בקשות שונות הנוגעות פרטניועדה ליוו ואישרו באופן הוחברי  ,האחרונה

מאגר הקורונה מגופים ממידע בקשות לקבלת  דוגמת ,קורונהביחס לנגיף הואבטחת מידע 

בקשות לקבלת מידע עבור  (;ממשלההמשרדי ורשויות מקומיות )כגון ציבוריים שונים 

ות מידע הנמצא בידי משרדים ממשלתיים אחרים או קופ)מאגר הקורונה במשרד הבריאות 

שרשראות ההדבקה  קטוע את, על מנת לטייב את החקירות האפדמיולוגיות ול(חולים

בעלי תפקידים במגזר  עבורה בפורטל המידע )יאות גישה לצפיהרש; מתן ביעילות

שאינו מידע מחקרי מדיניות של גורמי ממשל במידע מותמם )ביצוע בקשות ל; הציבורי(

; הקמת מאגרי קורונה שונים במשרד הבריאות )דוגמת מאגר מחקר(; בקשות לניתן לזיהוי(

רשויות מד"א, בריאות )צה"ל, מסירת מידע לגורמי חוץ המסייעים למשרד הל בקשותוכן 

 . מקומיות, חברות דיגום(

 

באופן פרטני  במסגרת בחינה של כל בקשה נדרשה הוועדה למסירת מידעכי  ,יודגש

מקור הסמכות לקבלת המידע ולשימוש בו, בחינת התכליות להיבטים המשפטיים )

, הגבלת מורשי הגישה, אמצעי ההעברה ואבטחתו)מידע האבטחת (, ולהיבטי המבוקשות

(. כמו כן, וביצוע ביקורות אבטחת מידע , החתמה על כתבי סודיות פרטנייםזמן השימוש

שדות נתונים מינימליים להשגת התכליות  באופן מהותי וקבעה ותאת הבקש בחנההוועדה 

 ה שלקבלה או הגורם המבקש או מוסר מידע, על מנת להמנע ממסיר ל ידיהמבוקשות ע

 , והאםסוג המידע המועבר )אגרגטיבי/פרטני/סוג הזיהוי( עדה אתבחנה הוו . כןמידע עודף

 מנע מאיסוף מידע מסיבי. יקיים בידי הגורם המבקש על מנת לה כבר המידע

 

ולעומד  מידעועדה למסירת לו מינוי כתבמשרד הבריאות צפוי להוציא  ל"מנככי , יודגשעוד 

 ההסמכהכך, ש. פקודת בריאות העםבראשה, פרופ' אבי ישראלי, להאצלת סמכויותיו לפי 

 זה.  ענייןל פרטנית תהא

 

 לשםידי גופים ציבוריים לקבלת מידע -הבקשות שתוגשנה על בחינתבענייננו, כן, -כי-הנה .52

 עתידה, ולנהלים העם בריאות לפקודת התיקון להוראות בהתאם, התחסנות עידוד

 הנדרש באיזון מורגלים חבריה אשר, בתחומה מנוסה, מקצועית ועדהידי -על להיעשות

 מבקשת המידע שמסירת הציבורים האינטרסים הגשמת לבין לפרטיות הזכות שבין

 . לקדם
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המשיבים יבקשו להדגיש עובדה זו, שכן בניגוד לרושם שעלול להתקבל מקריאת העתירה, 

יה משרד אין בפנינו תהליך אוטומטי של "שאיבת מידע רפואי" או "דחיפתו", משל ה

הבריאות צינור להעברת מידע מקופות החולים אל הרשויות המקומיות. חלף זאת, ניצב 

בפנינו הליך שכולל הסדרה סטטוטורית מפורטת ושביסודו בחינה פרטנית של בקשות על 

גם -ידי ועדה סטטוטורית המורגלת ביישום הוראות החוק להגנת הפרטיות ותקנותיו, כמו

 הנהלים שיצאו תחת ידיה. ומשפטי לממשלה ביישום הנחיות היועץ ה

 

מטבע הדברים, העתירה במתכונתה ובעיתויה הנוכחיים, אינה מצוידת בתשתית עובדתית 

כלשהי על אודות היקף הבקשות שהוגשו למסירת מידע על מתחסנים, וממילא גם לא 

עובדתי ידי הוועדה למסירת מידע. על נפקות חסר -באופן בחינתן של בקשות אלו על

 משמעותי זה שמאפיין את העתירה עוד נרחיב בהמשך.

 

 דרשויי המדובר המידע מבקשי ,גבש משרד הבריאותמכי בהתאם לנוהל ש עוד יודגש .53

 הבקשה מוגשת בסיסה על ואשר, התחסנות לעידוד שהגישו התכנית את לציבור לפרסם

ההחלטה , תוכרע שזו ולאחר, הבקשה להגשת בסמוך ייעשה זה פרסום. מידע לקבלת

 . תפורסם

 

לעמדת המשיבים, יש בפרסום האמור כדי להבטיח את שקיפות התהליך אל מול הציבור  

ידי כך להגביר את אמונו; לקדם הכוונת התנהגות לקראת מבצע עידוד ההתחסנות -ועל

וכפועל יוצא של כך גם לביקורת  –גם להעמיד את פרטיו לביקורת ציבורית -המתוכנן; כמו

שיפוטית ביחס לאופן יישומו הפרטני של התיקון לפקודה. כל אלו משליכים באופן ממשי 

על מידתיות התיקון לפקודת בריאות העם ועל ההצדקה לדחיית העתירה במתכונתה 

 ובעיתויה הנוכחיים.

 

ויים לקבל את המידע ואת הדין החל לא למותר לציין גם את זהות הגופים שעשבהקשר זה  .54

העברת מידע , אלא באין מדובר בהעברת מידע לגופים עלומים כלשהםכי , יובהרעליהם. 

"גופים -לרשויות מקומיות, שכאמור לעיל נקבעו בחוק הגנת הפרטיות כלמשרדי ממשלה ו

הממלאות ת לפי חוק, וברסמכויות  ותבעל רשויותציבוריים". רשויות מקומיות, כידוע, הן 

במסגרת  .קידים חשובים ומרכזיים במתן שירותים מסוגים רבים לתושביהןשורה של תפ

זו, מחזיקות הרשויות המקומיות במידע רב ורגיש, בשלל נושאים, על תושביהן. כמו כן, 

כדבר שבשגרה, מועבר לרשויות המקומיות דרך קבע, לצורך מילוי תפקידיהן וסמכויותיהן, 

 פים ציבוריים שונים.מידע רב ורגיש מגו

 

עוד ראוי לציין, כי קיים הסדר מפורט בדין בדבר חובת אבטחת המידע במאגרי מידע, החל 

לחוק הגנת הפרטיות קובע  17כמובן, ואף באופן מחמיר יותר, על גופים ציבוריים. כך, סעיף 

בעל מאגר מידע, מחזיק במאגר מידע או מנהל מאגר מידע, כל אחד מהם אחראי כי "

הסדר עדכני ומפורט בדבר אופן מימוש האחריות על ו ,"אבטחת המידע שבמאגר המידעל

 . 2017-תשע"זהתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, אבטחת המידע נקבע ב
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תקנות אלה קובעות כי גוף ציבורי יאבטח את מאגרי המידע שלו לפחות ברמת האבטחה 

ת, וזאת גם אם מאגרי מידע אלה לא הבינונית מבין שלוש רמות האבטחה הקבועות בתקנו

כן נציין, כי לפחות עבור חלק  היו חייבים ברמת אבטחה זו לו היו שייכים לגוף פרטי.

מהרשויות, רמת האבטחה הנדרשת למאגר זה תעמוד על הרמה הגבוהה ביותר, לאור 

 ( בתוספת השנייה בתקנות(. 2מספר מורשי הגישה למערכת )ראו פרט )

 

קבלת המידע על הרשויות המקומיות לקיים את כלל החובות המוטלות מובן כי לאחר 

עליהן מכוח חוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, ביחס למידע 

 .שהועבר להן

 

, משאמרנו כל זאת, נפנה עתה להצגת עמדת המשיבים. לענייננו זהו אפוא הרקע הרלוונטי .55

 דחות.לפיה דין העתירה להי

  

 עמדת המשיבים)ג( 

 רלוונטיים משיביםצירוף -אי (1()ג)

 

 ,לרשויות המקומיותביחס טענות שונות  יםמעל יםכי בעוד שהעותריצוין בפתח הדברים  .56

 .את מרכז השלטון המקומילעתירה  ו שלא לצרף כמשיבבחר יםהעותר

 

לכאורה של הרשויות  'הרקורד הרעוע'כך למשל, העותרים טוענים בעתירתם לעניין 

; ולאור כך, לשיטתם, הפגיעה שתיגרם לציבור מהעברת המידע המקומיות באבטחת מידע

 .(לעתירה 77)סעיף  לרשויות היא 'ברמת סבירות גבוהה'

 

עוד יצוין, כי נציגי מרכז השלטון המקומי לקחו חלק פעיל בהליך החקיקה, כך שברורה  .57

גם, שהרשויות -רכז השלטון המקומי לעתירה מסוג זו. מההרלוונטיות של צירוף מ

המקומיות לוקחות חלק פעיל ושוטף במאבק הלאומי להתמודדות עם נגיף הקורונה. מבלי 

ידי מרכז -סדור על ןלמצות את תיאור שיתופי הפעולה, שכן נכון שהדברים יובאו באופ

ח)ב( לפקודת 20סעיף השלטון המקומי עצמו, נפנה את בית המשפט הנכבד להוראות 

בריאות העם, מכוחה מסייעים עובדי הרשויות המקומיות בביצוע חקירות אפידמיולוגיות, 

עם אנשים, מיקום המפגש, דרכי של אדם שמטבען כוללות חקירה ודרישה אחר מגעיו 

  (.לפקודה (2)-( ו1ח)א()20התנהלותו במפגש ועוד )ראו סעיפים 

  

כי היה על העותרים לצרף את מרכז השלטון המקומי כמשיב  על כן, המשיבים יטענו .58

לשתי התכליות שהציבה הפסיקה ביסוד  לב רלוונטי ביותר לעתירה. צירופו הכרחי בשים

 חובת צירוף משיבים:

 

על  היהבפני בית המשפט הנכבד, בעניין , לצורך הצגת תמונה מלאה ושלמה ראשית

כמשיב לעתירה, אשר הנתונים הרלוונטיים מרכז השלטון המקומי לצרף את  העותרים

 . והמלאים ביותר בנוגע לרשויות המקומיות מצויים ברשותו



18 

 

צירוף כאמור הוא הכרחי ומתבקש גם לנוכח הטענות שמפנים העותרים כלפי הרשויות 

בידן להשיב באופן המונע מהן את יומן בפני בית המשפט הנכבד.  ןהמקומיות, שכעת אי

לציין כי מרכז השלטון המקומי השתתף בדיון בוועדת העבודה, לשוב ולא למותר כאמור, 

 , לאור נגיעתו לסוגיה דנן.  מושא העתירההרווחה והבריאות בעניינו של התיקון 

 

, הרשויות המקומיות המבקשות לסייע בעידוד ההתחסנות בתחומן הן משיב רלוונטי שנית 

בעתירה תשפיע עליהן ישירות ביותר שהיה חובה לצרפו, שכן קבלת הסעד המבוקש 

באמצעות מניעת יכולתן לקדם מהלכים משלימים להעלאת שיעור המתחסנים בתחומן. 

ונזכיר, כי ישנן רשויות מקומיות שבהן שיעור המתחסנים הוא נמוך ביותר ובהן בולט 

במיוחד הצורך הדחוף בהוספת אמצעים משלימים לעידוד התחסנות על כלל האמצעים 

 ידי משרד הבריאות והרשויות המקומיות. -ם עד כה עלהרבים שננקטי

 

הסף -ראו למשל את דבריה של כב' הנשיאה חיות אשר הורתה על דחייתה עלבהקשר לכך 

)ניתן ביום האגודה לזכות הציבור לדעת נ' שר התקשורת  2329/17בבג"ץ  של העתירה

 כדלקמן: –ית צירוף משיבים ובהיעדר עילה להתערבות שיפוט-בגין אי –( 2.11.17

 

כלל הוא כי על עותר לצרף לעתירתו את כל הגורמים  .6"
שלא 'העלולים להיות מושפעים מההכרעה בה וזאת על מנת 

לפגוע בצד שעתיד להיפגע מהחלטה בעתירה בלא שניתנה לו 
האפשרות להציג את עניינו לפני בית המשפט ופריסת התמונה 

הגורמים שהנתונים העובדתית המלאה לפני בית המשפט בידי 
. בענייננו העותרת בחרה  [...] 'הרלבנטיים נמצאים בידיהם

שלא לצרף לעתירתה את מי מהמציעות במכרז העלולות 
להיות מושפעות מקבלת העתירה על סעדיה או את הקרן 

אי . ואת בעלי הרישיון שאף לגביהם נטען לניגוד עניינים
המשפט צירופם של צדדים אלו פוגע ביכולתו של בית 

 ללמוד מפי הגורמים הרלבנטיים על העובדות לאשורן
ובענייננו הוא אינו מאפשר, בין היתר, לעמוד על טיבו של 
הקשר שבין הגופים השונים ועל היקף ההשקעות של בעלי 

 הרישיון והמציעות בהפקות בהן מעורבת הקרן. 
 

מצב זה אף אינו מאפשר לצדדים שלא צורפו להביע את עמדתם 
מרות האפשרות כי הם עלולים להיפגע מקבלת העתירה. וזאת ל

  " .על כן, דין העתירה להידחות על הסף בשל אי צירוף צדדים
 
 

 החקיקה  בהליך פגם נפל לא (2)(ג)

 

את פרק הטיעון המשפטי בעתירה פותחים העותרים בטיעון קצר לפיו הליך החקיקה היה  .59

ניתנת מטעם  הליך החקיקהטענות בעניין התייחסות ל. מטבע הדברים, בהול ולא חוקי

לטענה זו המשיבים יתייחסו המשפטי מטעמה, ומשכך  הייעוץוצגת באמצעות י, המהכנסת

 . בקצרה
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כידוע, בהתאם להלכה הפסוקה, התערבותו של בית המשפט הנכבד בטענות בעניין הליך  .60

החקיקה מרוסנת ביותר ושמורה למקרים נדירים של פגם היורד לשורשו של עניין, ורק 

כזה שיש בו פגיעה קשה וניכרת בעקרונות היסוד של הליך החקיקה במשטר הפרלמנטרי 

ארגון מגדלי העופות בישראל אגודה חקלאית  4885/03בג"ץ  והחוקתי. ראו והשוו:

(; דבריו של כב' השופט סולברג בבג"ץ 2004) 14( 2נט) שיתופית בע"מ נ' ממשלת ישראל

 (.6.8.17 ניתן ביום) קוונטינסקי נ' כנסת ישראל 10042/16

 

אחר התקבל בכנסת בשלוש קריאות, ול לפקודה שבמוקד העתירהבמקרה שלפנינו, התיקון  .61

ועדת העבודה, הרווחה  .שאפשרו כנדרש את מימושו של עקרון ההשתתפותדיונים 

בהצעת החוק, בהשתתפות שורה של גורמים מהותי דיון כאמור קיימה והבריאות 

; שמעה עמדות שונות ביחס להצעת החוק, הן של 1רלוונטיים לעניין, ובתוכם גם העותרת 

תיקונים  וערכנגורמי המקצוע השונים והן של חברי הכנסת שביקשו להשתתף בדיון; ואף 

 .הליך החקיקה, כמפורט לעיל במהלך שונים בהצעת החוק

 

לנוכח  – אף מהירותו של הליך החקיקה להעניין, ועבנסיבות יטענו כי המשיבים על כן, 

כדי לבסס פגם היורד לשורש הליך  יםאין בטענות העותר –חשיבות ודחיפות הסוגיה 

את התערבותו השיפוטית של באותם מקרים חריגים ונדירים להצדיק  עשויהחקיקה, אשר 

 . בשל פגמים שנפלו בהליך החקיקה בית המשפט הנכבד בדמות ביטולה של חקיקה ראשית

 

 נפנה עתה לבחינת טענות העותרים לפגיעה החוקתית.

 

 הניתוח החוקתי (3)(ג)

 

 נקודות המוצא

 

חקיקה ראשית של הכנסת בפתח הניתוח החוקתי, נציין כי נקודת המוצא לדיוננו היא כי  .62

נועד לפגוע בעקרונות  אשר בהתאם לה ההנחה היא שהחוק לא, מחזקת חוקתיותנהנית 

, גדר ההתערבות השיפוטית בחקיקה ראשית מצומצם ביותר. בשים לב לכך, גם חוקתיים

 למקרים חריגים ומובהקים ביותר. 

 

 ידיד נ' הכנסת 687/15לעניין זה ראו למשל את פסק דינו של בית המשפט הנכבד בבג"ץ 

 (, כדלקמן:9.7.15)ניתן ביום 

 

דיוננו נגזרת במידה רבה משאלת היקף נקודת המוצא של  .22"
רנו  הביקורת השיפוטית על חקיקת הכנסת. ִמֵדי ַדבְּ
בחוקתיותו של חוק זה או אחר, זכֹור נזכור כי "לא בנקל 

 2605/05)בג"ץ  יקבע בית המשפט שחוק מסוים אינו חוקתי"
המרכז האקדמי למשפט ועסקים, חטיבת זכויות האדם נ' 

-בתי ( )להלן: עניין2009) 592, 545( 2שר האוצר, פ"ד סג)
 14הסוהר(, וראו גם האסמכתאות המובאות שם בפסקה 

בית המשפט ' ד' ביניש(. לפסק הדין של הנשיאה )בדימוס(
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חייב כבוד לחוק כביטוי של רצון העם. עד שבית המשפט 
פוסל חוק, הוא חייב לשבת שבעה נקיים: לבדוק היטב את 

פיד מאוד עם עצמו, עד לשון החוק ואת תכלית החוק ולהק
)דברי  'שיהיה משוכנע לחלוטין כי תקלה היא שאין לה תקנה

הופנונג נ' יושב ראש הכנסת,  3434/96בג"ץ ב י' זמיר השופט
הופנונג((. יפים לעניין זה  ( )להלן: עניין1996) 67, 57( 3)פ"ד נ

 6304/09בג"ץ ב א' פרוקצ'יה תדבריה של השופט
לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל נ' היועץ  – לה"ב

 לפסק הדין: 62(, בפסקה 2.9.2010) המשפטי לממשלה
 

בחינת חוקתיות חקיקה ראשית של הכנסת נעשית '
תוך ידי בית המשפט בזהירות ובריסון רב, -על

הקפדה על האיזון העדין הנדרש בין עקרונות שלטון 
הרוב והפרדת הרשויות, לבין ההגנה החוקתית על 
זכויות האדם ועל ערכי היסוד העומדים בבסיס 
שיטת המשטר בישראל... במסגרת איזון זה, אפילו 
יימצא כי מעשה החקיקה אינו מתיישב עם עקרון 
חוקתי, נדרשת רמת עוצמה ניכרת לפגיעה 
החוקתית כדי שתצדיק התערבות שיפוטית במעשיה 

 .'של הרשות המחוקקת
 

הנה כי כן, נקודת המוצא של בית המשפט בבואו לבחון אם   .23
החוק שלפניו חוקתי הוא אם לאו, היא כי לחוק עומדת מעין 
חזקת חוקתיות המחייבת את בית המשפט להניח כי החוק 

הסוהר, -בתי ענייןלא נועד לפגוע בעקרונות חוקתיים )ראו: 
(. גדר התערבותו של בית 67הופנונג, עמוד  ; עניין592עמוד 

המשפט בחקיקת הכנסת הוא אפוא מצומצם. בזכרנו זאת, 
 "נצא לדרכנו.

 

מצומצמת תהיה נוסף על כך, בפסיקה נקבע כי ההתערבות השיפוטית בדבר חקיקה ראשי  .63

לאור ההשפעה על בחינת המידתיות הכרוכה בטיבה , עוד יותר מקום שמדובר בהוראת שעה

איתן מדיניות הגירה ישראלית ואח' נ'  7385/13. לעניין זה ראו את שנקבע בבג"ץ הזמני

 (: 22.9.14)ניתן ביום  ממשלת ישראל

 
. ]...[ הלכה פסוקה היא, כי על בית המשפט לנקוט ריסון 33"

הוראת  שיפוטי מוגבר, עת הוא נדרש לבחינת חוקתיותה של
חוק 'זמני' בבחינת חוקתיות שעה. "לא הרי חוק 'קבוע' כהרי 

התערבות של בית המשפט בהוראת שעה הינה . חוק" ... 
 מרחיקת לכת יותר מהתערבות בחקיקה "רגילה" של הכנסת

. אין ללמוד מדבריי, כמובן, כי הגבלת תוקפו של חוק, ... 
ת כהוראת שעה, צריכה "לחסן" את החוק מפני ביקור

שיפוטית. אולם, כבר נקבע בפסיקתו של בית משפט זה כי 
המשפט, על יסוד -"... יתכנו מקרים שבהם יחליט בית

שיקולים של מדיניות שיפוטית, להתחשב ב'זמניותו' של 
בלי  –חוק 'זמני' כנימוק למידתיותו, ועל יסוד זה להניח 

כי החוק עומד ביתר מבחניה של הביקורת  – לפסוק
 ". [...]" החוקתית

 
 
 
 

http://www.nevo.co.il/case/5894924
http://www.nevo.co.il/case/5894924
http://www.nevo.co.il/case/6059031
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בעניין ו ,בהקשר לימי החירום בהם אנו נתונים שקבע בית המשפט הנכבדעוד ראו, דברים  .64

בעניין  הדיןבפסק  .השלכת הדבר על בחינת ההסדרים הנקבעים להתמודדות עם המשבר

)ניתן ביום  לוונטהל נ' ראש הממשלה 2435/20בבג"ץ הסגר שהוטל על העיר בני ברק, 

 :, קבע כב' השופט עמית כדלקמן(עניין לוונטהל; להלן: 7.4.20

 

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

התנועה בתוך ישראל נאלמות דום מול מונחים כמו ולחופש 
סגר והסגר, כתר, מחסומי דרכים, איכון טלפונים על ידי 
השב"כ, ריחוק חברתי ועוד. כל אלה חולפים בסך לפנינו כמו 
חלום בלהה דיסטופי במדינה דמוקרטית שחירויות האזרח 
הן בבסיס קיומה. בימים של שגרה, אמצעים אלה היו 

ר כבלתי חוקיים בעליל, אך הימים אינם נפסלים על את
)יבמות צ, ע"ב,  "ימים רגילים ומפני "שהשעה צריכה לכך

סנהדרין מו ע"א(, אין מנוס אלא מלהלקות את הציבור, הגם 
 " שלא חטא ואינו ראוי ללקות.

 

 לא בשלה להכרעה בשלב זה – פגיעה בזכויות יסודהטענה ל

 

בזכות לפרטיות ובאמון שרוכש קשה פגיעה "דנן פוגע  לפקודה, התיקון יםלטענת העותר .65

, ועל כן הוא אינו לעתירה( 4)סעיף  "כפרטיםהציבור לקופות החולים כמוסד ולרופאים 

 חוקתי ודינו להתבטל. 

 

למותר לציין כי המשיבים אינם חולקים על מעמדה וחשיבותה של הזכות לפרטיות. הזכות  .66

)א( לחוק יסוד: כבוד 7לפרטיות היא זכות חוקתית על חוקית, המנויה במפורש בסעיף 

עוד בטרם עוגנה בחוק  ".חייו ולצנעת לפרטיות זכאי אדם כלהאדם וחירותו, הקובע כי "

 –חוק הגנת הפרטיות  –היסוד, הוכר מעמדה של הזכות לפרטיות בחקיקה פרטיקולארית 

עוולה אזרחית ובנסיבות מסוימות אף עבירה פלילית  הקובע כי פגיעה בפרטיות תהווה

 לחוק הגנת הפרטיות(.  5-4)סעיפים 

 

, לפרטיותאכן גלומה פגיעה בזכות  לפקודהבתיקון ש אף אינם חולקים על כך המשיבים .67

מנכ"ל משרד הבריאות להעביר מידע לשם עידוד הציבור להתחסן, בעצם הסמכת וזאת 

המשיבים אף אינם חולקים על הרגישות הטבועה  שנקבעו בתיקון דנן.בהתאם להוראות 

 בהעברת מידע הנוגע לשאלה האם אדם התחסן, אם לאו.

 

בצד זאת, הנטל הרובץ לפתחם של הבאים בשערי בית המשפט הנכבד ובפיהם בקשה  

לביטולה של חקיקה ראשית אינו מתמצה בהצבעה על קיומה המושגי של פגיעת החוק 

חוקתית. זאת היא נקודת המוצא, התחנה הראשונה, ואולם מסעם של העותרים בזכות ה

חייב לכלול גם הגעה אל התחנה הסופית, במסגרתה יניחו תשתית עובדתית מפורטת באשר 

להיקפה ועוצמתה של הפגיעה בזכות החוקתית, ובלשונו של כבוד המשנה לנשיא חשין 
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, ועמוקה יסודית פגיעה, מהותית פגיעה שתהא חייבת היחיד של בזכותו פגיעה]...[ " המנוח:

חוק -הוראת היא שמכריעה כך כדי ובמידה במשקל, בכמות שלילית עוצמה בה שיש פגיעה

 ביוםניתן ) עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' שר האוצר 366/03בג"ץ ) "מפורשת

(; לעניין עוצמת הנטל הרובץ לפתחו של עותר לביטול חוק, ראו סעיפים 5, פסקה 12.12.05

הנשיא ברק באותה פרשה שעסקה בשאלה האם הוכחה פגיעה בזכות  של לפסק דינו 23-22

  לקיום אנושי מינימלי בכבוד בשל קיצוץ גמלאות הבטחת ההכנסה באותה עת.

 

, ספקולטיביות הן העותרים טענותבנטל זה. לעמדת המשיבים,  העותרים לא עמדו .68

אין חולק כי טרם באו לאוויר הערכות בלבד, שבגדר הם  בעתירה המתוארים והתרחישים

  –. זאת אמרנו משני טעמים נפרדים ושונים העולם

 

 בעוד שהתיקון לפקודה מחייב את מנכ"ל המשרד לקבוע הנחיות ראשית ,

מפורטות בנוגע להעברת המידע דנן, ומחייב את מקבל המידע לפעול בהתאם 

. כאמור, הנוהל הרלוונטי עודו מצוי נקבעו טרם אלה הנחיות –להנחיות המנכ"ל 

בגיבוש בימים אלה, ובמסגרתו יקבעו הוראות שונות ומפורטות לעניין מסירת 

 מידע ממשרד הבריאות לעידוד התחסנות. 

 

 אופןשיקבעו בנוהל תהיה השפעה מהותית ביותר על  להוראותמטבע הדברים, 

יאות הבקשות לקבלת החל מהאופן בו יוגשו למשרד הבר – התיקון לפקודהיישום 

המידע דנן; עבור בהבניית שיקול הדעת לבחינת הבקשות; וכלה בהוראות בדבר 

ובהתחייבויות שיידרש מקבל המידע לקבל  –אם יימסר  –השימוש במידע שיימסר 

 על עצמו.   

 

 משטרם נקבעו ההנחיות שלעיל, הרי שממילא לא נבחנה כל בקשה להעברת שנית ,

החלטה על העברת מידע  נהר להתחסן, לא כל שכן ניתמידע לשם עידוד הציבו

, ואין אנו טרם החל לפעול האמור המידע להעברתבקשות  לבחינת המנגנוןשכזה. 

 .יודעים מה יהיה היקף הבקשות שיוגשו וכמה מהן תאושרנה, ובאילו תנאים

רשויות מקומיות בבקשה לקבלת מידע, אולם  20בהקשר זה, יצוין כי עד כה פנו 

 פי הנוהל המתגבש.-אלו נשלחו שלא על

 

אף שטרם נבחנה ולו בקשה אחת -אף שהנוהל דנן טרם הושלם ופורסם, ועל-והנה, על .69

 בעניין, לשיטת העותרים הפגיעה הקשה שתיגרם בשל התיקון לפקודה היא קשה וודאית.

 

 העותרים לבסס את טענתם לפגיעה בזכויות חוקתיות:כך למשל מבקשים  

יש לזכור כי המידע הרגיש יועבר כדין למאות אנשים במאות  .78"
לאלפי אנשים נוספים לצורך  רשויות, והם יעבירו אותו כדין

 ביצוע פעולות העידוד. פריצה, דליפה או זליגת המידע היא רק
עניין, והיו לכל , אך דומה כי המחוקקים לא דנו בניין של זמןע

 "הפחות אדישים לתוצאה זו.
 

  נעדרות כל ביסוס עובדתי. הכאמור, מדובר בטענות ספקולטיביות  

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20366/03
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מצד  הוא הגשת בקשה מתאימה להעברת המידע דנןתנאי מקדמי כפי שפורט לעיל,  .70

 . משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםהרשות המקומית, משרד החינוך, או 

 

נשוב  –ולכך נידרש להלן  –בשים לב לכך שעניינה של העתירה מתמקד ברשויות המקומיות  

מטבע הדברים בשלב זה לא ברור רשויות מקומיות בעניין, אולם  20ונציין כי עד כה פנו 

לקבלת המידע דנן, ומובן כי הדבר נתון לשיקול  יגישו בקשהנוספות אילו רשויות מקומיות 

לא ניתן לדעת מה יהיו המאפיינים דעתן המלא. בהמשך לכך, ומטבע הדברים, מובן כי 

לא ניתן לדעת אילו שיחליטו לפנות למשרד הבריאות בעניין;  הפרטניים של הרשויות

; באילו תנאיםכן , ואם לא ניתן לדעת אם הבקשות יאושרולביסוס בקשתן;  נימוקים יציגו

 ועוד ועוד.

 

טרם יישומו , וזאת המנגנון שקבע המחוקקלא ניתן לדעת כיצד ייושם בשלב זה הנה כי כן,  

  .בפועל

 

 ועדה –ידי ועדת המידע במשרד הבריאות -לכך נוסיף כי הבקשות שיוגשו ייבחנו כאמור על .71

 לבין לפרטיות הזכות שבין הנדרש באיזון מורגלים, אשר חבריה ביותר ומנוסה מקצועית

תוך בחינה עניינית  ,לקדם מבקשת המידע שמסירת הציבורים האינטרסים הגשמת

 ומדוקדקת של כל בקשה ובקשה.

 

המשיבים יטענו כי גם יתר טענות העותרים במישור הפגיעה הן לכל היותר הערכה  .72

פריצה, דליפה, או זליגה של המידע היא רק עניין ספקולטיבית. כך, למשל, הערכתם כי "

גם התחזית שהעמידו לפיה יפגע אמון הציבור ברשויות -לעתירה(; כמו 78)סעיף  "של זמן

]ה[מערכת ]ה[רפואית לא יכולה לתפקד בלי שהמטופלים יבטחו בכך באופן שיוביל לכך "ש

נזק " הערכתם כי קייםלעתירה(; או  86" )סעיף שהמידע שהם מוסרים יישמר ולא יועבר

לביוש, בריונות, פיטורין " לדליפת מידע שתגרום "עקיף, בפוטנציאל התממשות גבוה מאוד

לעתירה(. כל אלה הן הערכות בלבד, שאינן נתמכות בעובדות  86" )סעיף או מניעת שירותים

 כונתה הנוכחית של העתירה. תודאי שלא בעיתויה ובמ –כלשהן 

 

חייבים לעצור את  ההעותרים, לפיהמשיבים דוחים מכל וכל את הערכת  –יתרה מזאת 

יש לזכור כי הנזק כבר יגרם. ההעברה לאחר  שכן, לרשויות המקומיות העברת המידע

מדובר בהעברת מידע לגוף ציבורי, המחזיק ממילא במידע רב, לרבות מידע המועבר אליו 

לאבטח את המידע ולעשות בו שימוש  בשגרה מגופים ציבוריים אחרים, אשר כמובן מחויב

הדבר נכון ביחס לרשויות מקומיות, והוא נכון כמובן גם ביחס למשרד החינוך רק לפי דין. 

, ()"דשבורד רשויות" הממשק הטכנולוגי דרכו מועבר המידענוסף על כך, ולמשרד הרווחה. 

נה לפיה ברגע הטע, המשיבים יטענו כי ךלפיכאת הסיכון לדליפת המידע. אף הוא מצמצם 

נוגדת את חזקת תקינות ה חסרת בסיסהיא טענה ידלוף בוודאות שהמידע הועבר הוא 

 המנהל. 
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 , חלקםרבים גופיםבאכן יש סיכון מסוים בכל העברת מידע, והסיכון מתגבר כאשר מדובר 

 המידע עברומכאן ועד הטענה לפיה ברגע שמברם, . יכול שיהיו רשויות מקומיות קטנות

אם יש לזכור כי גם בנוסף, המרחק רב.  –, משל המידע כבר דלף נגרם כבר נזק בלתי הפיך

 תה לאיהיבמסגרת בקשה פרטנית שאושרה ת המידע העברכי מצא בהליך משפטי יי

  זאת באמצעות סעד חוקתי למחיקת המידע כולו, או חלקו. אניתן יהיה לרפהרי שדתית, ימ

 

דנן נעדרת תשתית עובדתית  עתירההדברים, המשיבים סבורים כי משאלה הם פני ה .73

כלשהי שבכוחה להעיד על קיומה של פגיעה בלתי חוקתית בזכות לפרטיות. לפיכך, עמדת 

 .אינה בשלה לדיון בשלב זההמשיבים היא כי העתירה במתכנותה ובעיתויה הנוכחיים 

כידוע, בהתאם להלכה הפסוקה, כאשר מוגשת עתירה הלוקה בחוסר בשלות, על בית 

המשפט הנכבד לשקול אם נסיבות המקרה מצדיקות דיון עקרוני בה, כאשר אם התשובה 

 היא בשלילה תידחה העתירה על הסף.

 

של כב' השופטת פסק דינה דוקטרינת "הבעיה הבלתי בשלה" זכתה להתייחסות מקיפה ב .74

 בוגרי התיכון הערבי האורתודוקסי בחיפה נ' שר האוצר 3429/11)כתוארה אז( נאור בבג"ץ 

 (, כדלקמן:5.1.12)ניתן ביום 

  

הנה כי כן, דרך ארוכה יש לעבור על פי המנגנון שקובע החוק . 29"
. איני מביעה כל בטרם תיכנס לתוקפה הסנקציה הקבועה בו

המנגנון שנקבע בחוק, או לגבי חוקתיות עמדה בשלב זה לגבי 
בשלב זה בו טרם הופעל החוק וטרם הופעל המנגנון  החוק. אולם,

הקבוע בו אין לדעתי לעסוק בהשערות וספקולציות לגבי אופן 
על הכרעה שיפוטית . כפי שציינתי בעניין לובל יישומו של החוק

מושכלת להיות קשורה בטבורה לעובדות קונקרטיות העולות 
המקרה שלפני בית המשפט, זאת גם במקום בו מתעוררת מ

... . בענייננו, לא היו עדיין מקרים בהם התעוררה  שאלה חוקתית
שאלת תחולתו של החוק, פרשנותו והשלכותיו אינה ידועה בשלב 

 זה.....
 

. כאמור, לא בכל עת בו מוגשת עתירה שאינה בשלה, 31
ותה על בשל העדר תשתית עובדתית קונקרטית יש לדח

  "הסף. כל מקרה ונסיבותיו.
 

איגוד הנאמנים  3803/11ריבלין בבג"ץ  העוד יפים לענייננו דבריו של כב' המשנה לנשיא

 (, כדלקמן:5.2.12)ניתן ביום  בשוק ההון בישראל נ' מדינת ישראל

 

טרם הוחל ביישומם המלא של ההסדרים הקבועים בחוק.  .12"
כסברת העותרים, כי ההליכים ממילא אין להניח, כבר היום, 

אין בסיס, לעת הזו, להנחה . שינקטו בעתיד יהיו פוגעניים במיוחד
יהא שיקול  –ידי גופי האכיפה -כי שיקול הדעת אשר יופעל על

. ממילא מוקדם להניח כי בעקבות הפעלה דעת בלתי סביר
חמורה, אם בכלל, של הסנקציות, יפגע השוויון בין אלה העשויים 

הן לבין אחרים, ותפגענה זכויות חוקתיות אחרות של להיפגע מ
העתירה היא השחקנים השונים בשוק ניירות הערך. במובן זה, 

עתירה בלתי בשלה שאינה נסמכת על מקרים שהתרחשו ואשר 
היה בהם כדי להמחיש את הנטען בה. כלל הוא שאין בית משפט 

כרעה. זה דן בעתירות חוקתיות כוללניות ובלתי בשלות לדיון וה
 ".זהו אחד מכללי השפיטות
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( 17.9.14 )ניתן ביום סבח נ' הכנסת 2311/11בג"ץ וכן יפים דבריו של כב' הנשיא גרוניס ב

 (, כדלקמן:עניין סבח)להלן: 

 

אם עתירה כלשהי מתבססת על קרות אירועים עתידיים . ... 12"
היא,  –שאולי לא יתרחשו על פי המצופה, או לא יתרחשו כלל  –

 . ... .ובכפוף לחריגים, אינה מתאימה לדיון ככלל,
... 
גם לגישתי המבחן המרכזי לקיומה או להיעדרה של בשלות  . ...15

לדון בעניין מסוים מתרכז בהיקף התשתית העובדתית הנחוצה 
ישנן שאלות שמענה עליהן לשם הכרעה בשאלות שבעתירה. 

 קשור קשר ישיר למערכת עובדתית מסוימת. כך למשל, כאשר
החוק מותיר מרחב תמרון רחב יחסית לפרשנות של הרשות 
המבצעת בעת יישום החוק, באופן שיישומים מסוימים עשויים 
להיות חוקתיים ואחרים לא. במקרה כזה, ייתכן כי התשתית 
העובדתית תסייע לבחינה אם ישנה פגיעה אם לאו, וכן להבהיר, 

 טענתבמקרים המתאימים, את טיבה ועוצמתה של הפגיעה הנ
)ראו, לעניין הצורך בתשתית עובדתית לשם הוכחת הפגיעה 

לשלם וצדק  עמותת מחויבות 366/03בזכות לכבוד האדם, בג"ץ 
((. לעומת זאת, 2005) 485, 464( 3חברתי נ' שר האוצר, פ"ד ס)

ישנם מצבים בהם עשוי בית המשפט לקבוע כי חלק הארי של 
, ועל כן, השאלה המתעוררת בעתירה הוא משפטי ביסודו

התפתחות עובדתית עתידית לא תתרום להכרעה המשפטית. 
כזהו, למשל, המצב בחקיקה שבית המשפט משתכנע שכל יישום 
עתידי שלה יוביל לפגיעה בזכות חוקתית או כאשר הנזק העתידי 

 ".... מן החקיקה הוא ודאי 
 

תלוי נסיבות ואינו מחייב את המשיבים ערים לכך שהשימוש בדוקטרינת הבשלות הוא  .75

, תשתית עובדתית קונקרטיתהנעדרת  יישום הדוקטרינה בכל ביקורת חוקתית בעתירה

 .לעיל כמצוין

 

חייב קבלת החלטות פרטניות של ועדה התיקון לפקודה מואולם, מאחר שבענייננו   

 שתבחן האם הבקשות מקיימות את הוראות התיקון לפקודה והנהלים שיקבעו מקצועית

בימים אלה, וטרם  מצוי בשלבי גיבוש ועוד נוהל מכוחו תוגשנה הבקשותשה; מאחר מכוחו

ולו בקשה טרם בחנה משרד הבריאות ועדת המידע בושהוחל ביישומו; ובשים לב לכך 

 טיבה את לאמודניתן בשלב זה  לא; המשיבים יטענו כי בנסיבות המקרה דנן, בודדת

הסף בשלב זה, -דין העתירה להידחות על ועל כן ;הנטענת החוקתית הפגיעה של ועוצמתה

ביטול  –לסעד כבד המשקל המבוקש בהיותה בלתי בשלה לדיון ולהכרעה. והכל, בשים לב 

 דבר חקיקה ראשי של כנסת ישראל.

   

שלבי לבחינת בשלותה של עתירה, אין -בראי המודל הדוגם  המשיבים יוסיפו ויטענו כי .76

דנן, שכן אין בפנינו חשש להיווצרותו של "אפקט מצנן". דחיית מקום לדון בעתירה 

הותרת לא תיצור מצב בו  ,היא נעדרת כל תשתית עובדתיתשבו  ,העתירה בשלב הנוכחי

, כשלעצמה חוקית מהתנהגות להימנעהתיקון לפקודה על כנו תרתיע אנשים ותגרום להם "

 בחוק הסמכות של קיומה עצם, כאלה במקרים. כלפיהם החוק אכיפת מפני החשש בשל

 יושם טרם אף נדרשת המשפט בית של ביקורתו, ולפיכך, חוקתיות בזכויות לפגוע עשוי

 הנשיא )בדימוס( גרוניס(.כב' דינו של -לפסק 16, סעיף סבחעניין " )החוק
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 האמוראינה מקיימת כל הבחנה בין מסירת המידע  העתירהנוסף על האמור לעיל, יצוין כי  .77

. , הרווחה והשירותים החברתייםהעבודה למשרד או החינוך למשרד, המקומית לרשות

פני הדברים, נראה כי העותרים מבקשים למקד את טענותיהם במסירת המידע לרשות -על

באופן  יחסיםולעומת זאת הם מתי (;לעתירה 86-ו 80, 78-77)ראו למשל סעיפים המקומית 

, הרווחה והשירותים החברתיים למסירת המידע למשרד החינוך או למשרד העבודה, שולי

מסירת המידע לרשות המקומית לבין מסירת המידע  לשוני הקיים ביןמבלי להתייחס 

 . למשרדים האמורים

  

רק לאחד מתוך שלושת  ככלל על כן, מקום בו העותרים מתייחסים בטיעונם החוקתי  

הגורמים אשר יכולים לקבל מידע לצורך עידוד התחסנות, ובד בבד מבקשים באופן גורף 

וכוללני לבטל את התיקון לפקודה, המשיבים יטענו כי גם לאור זאת אין מקום למתן הסעד 

 .גורף של התיקון לפקודה, ביטול כבד המשקל המבוקש בעתירה

 

וב, המשיבים יטענו כי אף אם ימצא בית המשפט הנכבד כי יש מקום לדון למען הסדר הט .78

 ,טרם יישום המנגנון שקבע המחוקק בשטח –כבר עתה בחוקתיותו של התיקון לפקודה 

הרי שמדובר בתיקון  –ניתן למרכז השלטון המקומי יומו בפני בית המשפט הנכבד שוטרם 

, לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 8 הקבועה בסעיף בתנאי פסקת ההגבלה חוקתי העומד

 אין לבטלו. וככזה 

 

 להלן נתייחס לכל אחד מן התנאים המצויים בפסקת ההגבלה.  

 

 פסקת ההגבלה

 

 'אלא בחוק' 

 

נראה כי העותרים אינם חלוקים על כך שדרישה זו מתקיימת ביחס לתיקון לפקודה,  .79

עברה במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית ונכנסה לספר  דנן הצעת החוק משפירטנו כי

 .החוקים

 

 'ההולם את ערכיה של מדינת ישראל'

 

המשיבים יטענו כי תיקון החקיקה הולם את ערכיה של מדינת ישראל, כמדינה יהודית  .80

בהם , פקודת בריאות העםלתיקון  ת החוקודמוקרטית. לעניין זה נפנה לדברי ההסבר להצע

 מצוין בין היתר כדלקמן:

 
לאחר השלמת פיתוחו ואישורו לשימוש בישראל של חיסון יעיל ובטוח "

מבצע חיסונים בישראל. במאמצים  2020לנגיף, החל בסוף חודש דצמבר 
מיליון  3.9-מיליון מנות חיסון לכ 6.4כבירים, הצליחה המדינה לתת 

מיליון אנשים  2.2ה ו־ מיליון אנשים כבר קיבלו מנה שניי 2.5מתחסנים: 
ימים לאחר קבלת המנה השנייה(.  8קיבלו תעודת מחוסן )אשר מונפקת 

למבצע חיסון בקנה מידה כזה אין אח ורע בעולם, גם לא בקרב המדינות 
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חיסון רוב האוכלוסייה היא האסטרטגיה הנבחרת המפותחות ביותר. 
 –ל ליציאה מהמגפה. עם זאת, למרות מספר המתחסנים הנזכר לעי

של אוכלוסיית ישראל עדיין אינה בת השגה בשלב זה, בין  'חסינות עדר'
קבוצה שמהווה כ־  - 16השאר מאחר שלא ניתן לחסן ילדים מתחת לגיל 

  ]...[. מהאוכלוסייה בישראל %30
 

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

(, התמותה ואף את שיעורי המידבקות של Infectivityהתחלואה הקשה, )
 .."המחוסנים.

 

של רבים מתושבי ישראל, ושלומם מאיימת על חייהם עודנה כמפורט לעיל, מגפת הקורונה  .81

על אף הפעולות השונות ומאמצי ההסברה הרבים  –התחסנות ערב תיקון החוק והיקפי ה

אינם מספיקים לצורך  –שנערכו על ידי משרד הבריאות, קופות החולים וגורמים אחרים 

מתחסנים מקרב הזכאים להתחסן, במטרה להימנע מגל תחלואה חמור  90%הגעה ליעד של 

 . , וכדי לאפשר חזרה לשגרה בכלל תחומי החייםנוסף

 

הוחלט  ,לעודד את האוכלוסייה להגיע ולהתחסן , ובמטרהשיעור ההתחסנות האמורוכח לנ .82

שיסייעו בעידוד התחסנות באופן ממוקד ויעיל  להקנות למשרד הבריאות כלים נוספים

יותר, וכן יובילו לצמצום התפשטות המחלה והפצת וריאנטים חדשים, ולשמירה על 

  .בריאות הציבור וחייו

 

אינטרסים ציבוריים  להגן עלאשר נועד לעודד התחסנות,  –לפקודה התיקון אשר על כן,  .83

מדינת ישראל  את ערכיללא ספק הולם  –ועל זכויות אדם מהמעלה הראשונה  ,חיוניים

 .הזוכמדינה יהודית ודמוקרטית, והוא צולח גם את המשוכה 

  

 'תכלית ראויה'

 

משפט הנכבד, תכליתו של חוק תיחשב לתכלית ראויה, כאשר בהתאם לפסיקתו של בית ה .84

הוא נועד להגשים מטרה ציבורית או חברתית חשובה, המגלה רגישות למקומן של זכויות 

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, חטיבת  2605/05אדם במערך החברתי הכולל )בג"ץ 

 ניתן ביוםביניש )לפסק דינה של כב' הנשיאה  45, בפסקה זכויות האדם נ' שר האוצר

, 619( 1, פ"ד סא)התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת 6427/02(; בג"ץ 19.11.09

 (.2002) 662, 640( 3, פ"ד נו)אורון נ' יושב ראש הכנסת 1030/99(; בג"ץ 2006) 697

 

ת היא תכלילפקודה בהתאם לכך, המשיבים יטענו כי התכלית העומדת ביסוד התיקון  .85

 ,למשרד הבריאותנוספים כלים  כאמור התיקון לפקודה מקנהראויה וחשובה ביותר. 

 רבים צעדיםש זאת, בשים לב לכך שיסייעו באופן ממוקד ויעיל יותר בעידוד התחסנות.

לא הובילו  –על ידי משרד הבריאות, קופות החולים וגורמים נוספים קודמים שננקטו ו

ת משרד הבריאות, באופן אשר יאפשר להימנע מגל לשיעורי ההתחסנות הנדרשים להערכ

 תחלואה חמור נוסף. 
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וחייו, כמו גם שמירה על  כי מניעת התפשטות המחלה ושמירה על בריאות הציבור ברי .86

מערכת רפואית מתפקדת, הן תכליות חברתיות ראויות ביותר, שצולחות בוודאות גם את 

 מבחן "התכלית הראויה" שקבוע בפסקת ההגבלה. 

 

בהינתן התועלות הציבוריות הברורות של שעל כך העותרים אינם חלוקים יוער כי אף 

התחסנות מצד המדינה היא ראויה ואף העלאת שיעורי ההתחסנות, תכלית של עידוד 

 לעתירה(. 81רצויה )ראו סעיף 
 

 'במידה שאינה עולה על הנדרש'
 

מידתי ואינו פוגע בזכויות יסוד אות העם הוא יהתיקון לפקודת ברהמשיבים יטענו כי  .87

במידה העולה על הנדרש. בהתאם לפסיקה, תיעשה בחינת המידתיות באמצעות שלושת 

מבחני המשנה שנקבעו: התאמה בין אמצעי למטרה, קיומם של אמצעים פוגעניים פחות, 

 .ומידתיות במובן הצר

 : מבחן הקשר הרציונלי -מבחן המשנה הראשון 

 

המשיבים יטענו כי האמצעי שנבחר לצורך עידוד ההתחסנות הוא אמצעי מתאים וחיוני  .88

 לשמה נקבע. שלהשגת המטרה 

 

להתחסן, כדי להגיע לרמת  לחיסון של כל מי שיכולעליונה חשיבות  כמפורט לעיל, קיימת .89

יהיה  ישראלבאוכלוסיית  ככל שהיקף ההתחסנות. בציבור גבוההית ותמשמעוחסינות 

, לחסינות משמעותית באוכלוסייה ולחזרה לשגרת החיים נרחב יותר, כך יעלה הסיכוי

 .וריאנטים חדשיםפצת אפשרות להה ותצומצם
 

מחסינות של ממש קיים פער עדיין  סנים עד כה,ועל אף מבצע החיסונים והיקף המח .90

לחסן ילדים בשלב זה לא ניתן שבין היתר, מאחר וזאת,  מספקת של כלל האוכלוסייה,

עמדת גורמי המקצוע במשרד כאמור,  מהאוכלוסייה. 30%-כ המהווים ,16מתחת לגיל 

, על מנת להתחסן הזכאים מקרב מתחסנים 90% של ליעד להגיע ישהיא כי הבריאות 

וכדי לאפשר פתיחה נרחבת של המשק וחזרה מירבית ומיטבית להימנע מגל תחלואה חמור 

 .לשגרה בכל תחומי החיים
 

עודו  ההתחסנות שיעורולא מעטים מסוימים  ביישוביםנוסף על כך, כפי שפורט לעיל,  .91

חרף כלל הצעדים  –מגיע לכדי אחוזים בודדים מקרב התושבים  ולעיתים – ביותרנמוך 

 . שננקטו עד כה
 

-כך למשל, וכמפורט לעיל, ביישובים שונים בפזורה הבדואית שיעור ההתחסנות נמוך מ

ר "בביתלמשל, , וגם ביישובים גדולים משמעותית יש שיעור ההתחסנות נמוך ביותר )10%

מתחסנים  18%-יה, בבית שמש כישנהמנה במתחסנים  10%-עילית ובמודיעין עילית כ

מנה במתחסנים  12%-יה, ברהט כישנהמנה במתחסנים  17%-ה, בבני ברק כישניהמנה ב

יה; ישנהמנה במתחסנים  18%-יה, בערערה כישנהמנה במתחסנים  24%-ה, בצפת כישניה

 .ועוד ועוד(
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שבהן נוקט משרד הבריאות, והמגוונים והצעדים השונים  כלליתהסברה ההצד על כן, ל .92

קשר אישי  לעמדת משרד הבריאות, ,באינטנסיביות, כדי לעודד את הציבור להתחסן

זאת, משום שלעיתים לגורם  .הציבור להתחסןעידוד בלסייע  יכוליםקונקרטית  והכוונה

יש יכולת השפעה רבה יותר על אותו אדם, מאשר לגורמים רשמיים  מסוים מהקהילה

 משרד הבריאות או קופות החולים. מטעם 

 

ההתחסנות נובעת מקשיים לוגיסטיים -במקרים בהם אי ,להערכת משרד הבריאות ,כמו כן

ידי גורם מהקהילה שמכיר את צרכי התושבים -או מסיבות טכניות אחרות, יצירת קשר על

הוק, יכולה לתרום תרומה של ממש בהסרת החסמים -במתן פתרונות אד ויכול לסייע

  המונעים מאותו אדם להתחסן.

 

בהקשר זה יודגש, כי בהתבסס על הניסיון שנצבר עד כה מהטיפול במגפה, עמדת משרד  .93

 ,רשות המקומית היא אחת מאבני היסוד לטיפול בציבור בשעת חירוםהבריאות היא כי ה

ועם המוסדות והעסקים  ,היכרות הרשות עם תושביה, עם מאפייניה הייחודייםלאור וזאת 

הפועלים בה. יחסי האמון בין הרשות לתושביה והיכולת להמשיך ולתחזק יחסי אמון אלה 

יכולת פרקטית ומשמעותית בסיוע בקטיעת  ייצרהלצד מרחב פיקוח רחב של הרשויות, 

. לפיכך, סבור משרד הבריאות כי שרשרת ההדבקה ובהגברת ההיענות הציבורית להנחיות

 גם לעידוד התחסנות בשטחן.ביכולתן של הרשויות המקומיות לפעול 

 

אלפי אנשים  , מהנתונים שבידי משרד הבריאות עולה כי יש עשרותלעיל כאמורנוסף על כך ו .94

מהמתחסנים( שקיבלו את מנת החיסון הראשונה, אך לא הגיעו לקבל את המנה  2%-)כ

. בהינתן שאותם אנשים כבר בחרו להתחסן, ידועהשאינה סיבה מימים,  25השנייה בחלוף 

הגעתם לקבלת החיסון השני נובעת מטעמים שאינם רפואיים, ברי -הרי שאם הסיבה לאי

 ידי גורם בקהילה יכולה לסייע במתן מענה לקושי נקודתי מסוים.  -כי יצירת קשר אישי על

 

נוספים אשר יאפשרו הגעה  אשר על כן, בנסיבות אלה, ברור הצורך בנקיטת צעדים .95

 ורווחהלצוותי חינוך  ואפקטיבית לתושבים שלא התחסנו ויכולים להתחסן, וכן אקטיבית

 ופן ישיר על פוטנציאל הפצת המחלה בעתתשפיע בא התחסנותם-שהתחסנותם או אי

 (. 16ילדים ונוער מתחת לגיל  בשל העובדה שעדיין לא ניתן לחסן)החינוך  מסגרותפתיחת 

 

בידם לסייע  אשר, העברת מידע לכמה מערכות וגופים מרכזיים ויאפשרהמדובר בכלים ש

ושמירה על ובהעלאת שיעור המתחסנים , בעידוד ההתחסנות בקרב הקהלים הרלוונטיים

 . בריאות הציבור

 

המשיבים יוסיפו ויטענו כי הקשר הרציונאלי שתואר לעיל נלמד ישירות מהוראות התיקון  .96

לפקודה, שכן תנאי בסיסי להעברת המידע הוא כי הגוף המבקש את המידע לעידוד 

חיסון יתרון על משרד הבריאות וגורמים אחרים העוסקים במתן התחסנות הוא בעל "

 . (העם בריאות לפקודת( 2ט)ג()20)סעיף  "למטופלים לפי הנחיות המשרד
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 למנכ"ל משרד הבריאות אשר מאפשר –תיקון החקיקה שנבחר לפיכך, המשיבים יטענו כי  .97

אכן מוביל להגשמת  –להעביר לגורמים המנויים בחוק מידע לשם עידוד הציבור להתחסן 

עידוד התחסנות, במטרה למנוע את התפשטות המחלה המטרה הראויה שצוינה, היא 

 .ושמירה על בריאות הציבור ועל שלמות חייו

 

לפקודה היקף המידע והגורמים אליהם רשאי המנהל להעביר את המידע בהתאם לתיקון 

ההתחסנות בקרב עידוד א יה כאמור ביטוי להנחות יסוד מקצועיות, שתכליתן הוא

התיקון בין  הקשר הרציונלימתקיים המשיבים על כן, לעמדת האוכלוסיה בישראל. 

 . עידוד התחסנות –להשיג  התיקוןבין התכלית אותה נועד ללפקודה 

 

אינו דורש  –הבוחן את התאמת האמצעי למטרה  –יצוין כי לפי ההלכה הפסוקה, מבחן זה  .98

קשר מת מלוא התכלית החקיקתית, אלא די בכך שהוא מקיים הוכחה מוחלטת של הגש

. לעניין זה ראו למשל את פסק הדין בבג"ץ הגיוני להגשמה חלקית שאינה שולית או זניחה

 (:23.02.12)ניתן ביום  ניר נ' יו"ר הכנסת 1213/10

 

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 חדש ביחסיהם עם 

ת המדינה והחברה בישראל. שאלה אחרת, ונפרדת, נוגע
לפוטנציאל הגשמתה של התכלית עקב השימוש באמצעי שנבחר. 

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

(, עניין 2010) 377)ראו אהרן ברק מידתיות במשפט  הרציונלי
(. מעבר לכך, יש לזכור כי עסקינן 706בחורי הישיבות, עמ' 

בסוגיות חברתיות מורכבות, שקשה להצביע על הסתברות 
סטטיסטית כזאת או אחרת להתממשותם. ממילא אין זה 

ניתן רק לקבוע כי מתפקידנו לערוך הסתברויות מסוג זה. 
מת בנסיבות העניין יש בהסדר שנקבע בחוק פוטנציאל להגש

. פרט לכך, אין להקל ראש במשמעויותיו התכלית האמורה
הדקלרטיביות של החוק, שכלל אין ניתן לאמוד את פוטנציאל 
מימושן. נוכח האמור, מצאנו כי החוק מקיים את מבחן המידתיות 

 " הראשון.
 

ועי של לאמור נוסיף, כי התאמת האמצעי למטרה נטועה, במקרה דנן, בשיקול דעתם המקצ .99

צורך בריאותי לעמדתם של אלה, קיים הגורמים המופקדים על הנושא במשרד הבריאות. 

וזאת בין היתר לנוכח החשש מהתפשטות וריאנטים  – דוחק בהאצת קצב ההתחסנות

ועל כן יש צורך בנקיטת צעדים נוספים, שטרם נוסו, לשם עידוד  –נוספים של הנגיף בארץ 

 הציבור להתחסן.

 

יפים דבריו של כב' השופט  המשקל הנכבד של עמדתם של גורמי הבריאות בעת הזו,ין ילענ

 ין טיפול הרשויות במגפת הקורונה: י, אף הוא בענלוונטהל ענייןבעמית בפסק הדין 
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 של החלטה לבקר המשפט בית בבוא כי עמנו פסוקה הלכה. 17"
 החלטות תחתיה ולקבל בנעליה להיכנס מתיימר הוא אין, הרשות

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

 במיוחד וכךולמומחיותה של הרשות. כך על דרך הכלל ]...[ 
  ]...[. הציבור בבריאות הקשורים מקצועיים בעניינים

 

אמנם איננו מדברים בהחלטה מינהלית רגילה, אלא בהחלטת  
 מקצועי בנושא ענייננוממשלה מכוח תקנות שעת חירום, אך 

 ככל המגעים צמצום של מדיניות מתווה הבריאות משרד. מובהק
במסגרת  .המאומתים החולים בידוד לצד האוכלוסיה בקרב הניתן

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

תנועה במרחב הציבורי, סגירת מוסדות חינוך, תרבות ופנאי 
ומקומות עבודה ומסחר. מדיניות זו, על פי הנתונים ותמונת 

ידה בשיעור קצב המצב הנוכחית, נושאת פרי בדמות של יר
 העלייה במספר החולים. 

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

 האזור על הכרזה של בדרך חמורות תנועה מגבלות להטיל יש אלה
 יציאה של בהיבט מכך הנובעת רבתי ההחמרה על', מוגבל'אזור כ

 מנת על, זאת. מהאזור והיציאה הכניסה וצמצום הציבורי למרחב
 כניסת ולמנוע אחרים לאזורים ההדבקה'ייצוא'  את לצמצם
 "...הנדבקים מספר את ולהגדיל להוסיף שעלולים חולים

 

(, בעניין 24.9.20)ניתן ביום  הממשלה גרנות נ' ראשכן ראו בעניין זה את שנקבע בבג"ץ 

  :החלקיתקנות הגבלות הפעילות שהותקנו במסגרת הסגר 

 
שאין ולא יכול להיות חולק, אף לא לשיטתם של העותרים,  אלא"

כי נכון לעת הזו מדינת ישראל נמצאת במשבר רפואי מהחמורים 
שידעה. בהיעדרם של חיסון ותרופה יעילה, ניכר כי ההתמודדות 

המגפה כרוכה במידה רבה של חוסר ודאות ומבוססת בעיקר עם 
על תחזיות עתידיות בדבר התנהגותו של הנגיף. מטבע הדברים, 
ייתכנו גישות מקצועיות שונות בנוגע לבלימת התפשטותה של 
המגפה; וחדשות לבקרים אנחנו נחשפים לדעות כאלה ואחרות 

וגם על  של מומחים בעלי שם ומוניטין, החלוקים אלה על אלה
 להכריע זה משפט בית של מתפקידו זה איןעצמם בחלוף הזמן. 

 שמורה זו משימה. מדיניות להכתיב שכן כל לא, הדעות מגוון בין
 הגורמים, בענייננו. בדבר המומחיות ובעלת המוסמכת לרשות

 הטלת על החלטה קיבלה הממשלה, דברם את אמרו המוסמכים
 ידי על אושרו והתקנות, הסגר בתקנות המפורט במתווה סגר

 המופנות העותרים לטענות. הכנסת של ומשפט חוק, חוקה ועדת
 תשתית הונחה לא הבריאות משרד שמוביל המדיניות כלפי

 עילה כל ראינו לא זה דברים ובמצב, הולמת וראייתית עובדתית
 ".הסגר בהטלת שיפוטית להתערבות ואפשרות
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הלכה זו שנקבעה ביחס למתחם המידתיות העומד לרשות המינהלית, בנושאים 

במקרה דנן גם לשאלת בחינת קיומו של קשר רציונלי בין  יפהשבמומחיות מקצועית, 

התכלית החיונית של עידוד התחסנות ושמירה על בריאות הציבור  לביןהאמצעי שננקט 

וחייו, והיא תקפה ביתר שאת ביחס לרוחב מתחם המידתיות השמור לכנסת, בהיותה 

 הרשות המחוקקת.
 
 

על כן, בעוד שהעותרים טוענים בלאקוניות כי לא הונחה כל תשתית עובדתית או הצדקה  .100

 –לעתירה(, הרי ששילוב הדברים כמפורט לעיל  84)סעיף של ממש לתיקון לפקודה 

יה; הצעדים הרבים שננקטו וננקטים לשם קידום יהחשיבות העליונה בחיסון האוכלוס

מבצע ההתחסנות הארצי; העובדה שבקבוצות שונות וביישובים שונים שיעור ההתחסנות 

רת קשר פרטני ואישי ; והיתרון הגלום ביצילמרות מכלול פעולות אלו רחוק מלהיות מספק

כאמור ו) גם יכולותיהן הלוגיסטיות של הרשויות המקומיות-, כמוידי גורם מתאים-על

הניסיון שנצבר עד כה בטיפול במגפה מלמד כי יש לרשויות המקומיות יתרון בעניינים 

מבסס  –( בקטיעת שרשרת ההדבקה והגברת ההיענות הציבורית להנחיותכגון סיוע דומים 

 קשר הרציונאלי בין מצב הדברים הקיים לבין תיקון הפקודה.כנדרש את ה

 

 מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה

 

פסיקת בית המשפט הנכבד הדגישה, בהקשרים רבים ושונים, כי למחוקק נתון מרחב  .101

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

 התכלית שהוגדרה. 

 

כי המחוקק אינו חייב לבחור היא משמעות הדבר, כך מורה אותנו ההלכה הפסוקה, 

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

 (:  4.12.02 ניתן ביום) מנחם נ' שר התחבורה 4769/95

 

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

 . תרידי אמצעי אחר שפגיעתו בזכות האדם קטנה יו
]...[ 

 בזכות הפוגע באמצעי לבחור המחוקק על כי הדרישה, ודוק"
 תכלית השגת לשם הנדרש על עולה שאינה במידה החוקתית

 הנמוכה לדרגה תמיד להיצמד המחוקק על כי כוונתה אין החוק
, המחוקק על מדי תקשה כזו קביעה. הסולם שבתחתית ביותר
 זאת. השיפוטית הביקורת למחסום מבעד לחדור יוכל לא אשר
 עליהן שאין השאלות מסוג לרוב היא המידתיות שאלת ,ועוד

 שקלול מלאכת דורשת היא שכן, ואחידה מדויקת תשובה
 הפוגע חלופי באמצעי בחירה בהםש מצבים יתכנוי. והערכה

 ניכרת להפחתה להביא העלול, פחות מעט החוקתית בזכות
, ממנה שתצמח התועלת במידת או התכלית של ההגשמה במידת

 את לאמץ המחוקק את לחייב הראוי מן זה יהיה לא כן-ועל
 תימרון מרחב'ב זה משפט-בית הכיר כך עקב. האמור האמצעי

 מרחב של גבולותיו. 'המידתיות מיתחם' גם המכונה" חוקתי
 לגופו מקרה בכל המשפט-בית ידי-על נקבעים החוקתי התמרון
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 ועוצמת הנפגעת הזכות של ןבמהות בהתחשב, נסיבותיו פי-על
 האינטרסים או הזכויות של ומהותם טיבם מול אל בה הפגיעה

 המחוקק של שיקוליו את ימיר לא המשפט-בית. המתחרים
-על הנבחר האמצעי עוד כל מהתערבות ויימנע שלו דעתו-בשיקול

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

לפסק דינה  23" ]פסקה ברור באופן מידתי בלתי והוא המיתחם
 [של השופטת )כתוארה אז(, ד' ביניש

 

האמצעי שנבחר צריך להיות כזה שפגיעתו " עוד הודגש בפסיקת בית המשפט הנכבד כי .102

במסגרת קשת בזכות האדם היא מתונה, אך לא דווקא הפחותה ביותר האפשרית 

)ניתן ביום  היועץ המשפטי לממשלה נ' בלה" 6304/09)בג"ץ  "האפשרויות הקיימות

הדין(; או כפי שהיטיבה לתאר זאת כב' השופטת )כתוארה אז( -לפסק 115, בפסקה 2.9.10

דרש שהאמצעי שנבחר יהיה באופן מוחלט הפוגעני פחות, אלא שיהיה בגדרו לא נ"נאור: 

'החובה לבחור באמצעי שפגיעתו פחותה, אינה שקולה כנגד החובה של מבחן המידתיות: 

"המפקד  10203/03בג"ץ ) "]...[ לבחור באמצעי שבאופן מוחלט הוא הפוגעני פחות

לפסק דינה של  51סעיף  ,20.8.08ניתן ביום ) הלאומי" בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה

 .(אומיעניין המפקד הל)להלן:  כב' השופטת )כתוארה אז( נאור(
 

מקום שבו מבוסס חוק על עניין שבמומחיות מקצועית, "עוד נקבע בהלכה הפסוקה כי 

)ראו למשל  "באותה סוגיה חוות דעת נוגדות אינה מצדיקה את פסילתו קיימותהעובדה כי 

 ((..051.9ניתן ביום ) עמותת "תנו לחיות לחיות" נ' שר החקלאות 6976/04בג"ץ 

 

מצוידים במושכלות יסוד אלו, נראה להלן כי האמצעי שנקבע בתיקון לפקודת בריאות העם  .103

 צולח את מבחן המשנה השני של המידתיות, על שום ההסדרים הממתנים שנקבעו בתיקון. 

 

, ובהמשך לאמור לעיל, יצוין כי העברת מידע לעידוד התחסנות לידי הרשויות ראשית .104

למכלול הפעולות  בלבד משלים מהלךהחינוך ומשרד הרווחה היא  המקומיות, משרד

שנוקט משרד הבריאות לצורך עידוד ההתחסנות ועליית שיעור המתחסנים באוכלוסייה 

 (. עקרון משלימות זה הוא בעל שני היבטים: עקרון המשלימותהכללית )להלן: 
 

משרד הבריאות פועל, וימשיך לפעול, לעידוד ההתחסנות ולהעלאת  – )א( היבט חיצוני

שיעור המתחסנים בציבור, הן באמצעות פעולות הסברה ברמה הלאומית, והן באמצעות 

. פעולות אלה הן "התו הירוק"יצירת מערך תמריצים לעידוד מי שהתחסנו, כדוגמת 

אך הלא  –יעור הגבוה חיצוניות לתיקון לפקודה והלכה למעשה הן שהביאו עד כה לש

 של מספר המתחסנים באוכלוסייה.  –מספיק 
 

)ג( לפקודת בריאות העם, לפיה העברת המידע תתאפשר ט20קביעת סעיף  – היבט פנימיב( )

רק אם שוכנע המנהל כי המידע המבוקש נדרש לגוף המבקש לטובת סיוע למשרד הבריאות 

על משרד הבריאות יתרון "בעידוד ההתחסנות, ואם סבר כי לגוף שמקבל את המידע יש 

  ".וגורמים אחרים העוסקים במתן חיסון למטופלים לפי הנחיות המשרד
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ווה אומר, מסירת המידע תתאפשר כאמצעי משלים בלבד לפעולות המשרד, הממשיכות ה

להתקיים, מקום שבו נמצא כי הגוף שמבקש להשלים את פעולות המשרד אכן הוכיח יתרון 

יתרון מובנה, המשלים קומה נוספת בבניין  תעל הפעולות שכבר מתבצעות. ללא הוכח

 , לא יימסר המידע.המאמץ הלאומי להעלאת שיעור המתחסנים

 

, לתקופה בזמן ומדודה תחומה שעה כהוראתהתיקון לפקודת בריאות העם נחקק  ,שנית .105

או עד תום תקופת ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, ) של שלושה חודשים בלבד

. אכן, הליך החקיקה היה מהיר, ואולם טעם הדבר במסקנה המקצועית אליה (לפי המוקדם

הגיעו גורמי הרפואה במשרד הבריאות, כי בעת הנוכחית נדרש להאיץ עוד יותר את הגדלת 

 שיעור המחוסנים באוכלוסייה באמצעות הענקת כלים נוספים שלא התאפשרו עד כה. 

 

החיסונים במיגור המחלה מזה; ובשים  כל זאת, בשים לב לחשיבות הרבה ולאפקטיביות

, לב לחשש כי התפשטות הווריאנטים השונים של הנגיף עלולה לפגום במבצע החיסונים

שני שעוני חול הניצבים זה מול זה, כאשר שעון ציורי כופן בא. ניתן לדמות מצב זה מזה

פני מתחרהו. תובנה אפידמיולוגית זו חייבה חקיקה -החיסונים חייב להשלים מלאכתו על

 רק זמן קצר וקצוב.מהירה, לפ

 

 המידע היקף, התיקון לפקודת בריאות העם הגדיר באופן ממוקד ומצומצם את שלישית .106

, ובכך טיפס המחוקק הראשי ב"סולם האמצעים" ועצר מלאכתו בדיוק בנקודה המועבר

שיהא בכוחו להגשים את תכלית עידוד  ךבה נמצא האמצעי שפגיעתו תהא פחותה, א

-איההתחסנות. בתוך כך, וכפי שנסקר לעיל, מהות המידע נתחמה לנתונים בדבר 

ן החיסון השני. ללמדנו, האם התחסן במנה אחת וחלף המועד למתוהתחסנותו של אדם; 

 כי אין עסקינן במידע על מצבו הרפואי האישי של אדם או על אודות תיקו הרפואי.
 

ט)ו( לפקודה איסור גורף על יכולתו של מקבל המידע לכרוך 20, עוד נקבע בסעיף רביעית .107

סמכות כלפיו מניעת שירותים לאותו אדם או הפעלת בין שאלת התחסנותו של אדם לבין "

"; תוך שהובהר ברחל בתך הקטנה כי מקבל בידי מקבל המידע או הגוף שמטעמו הוא פועל

פעולה הפוגעת, במישרין או בעקיפין, כל "מידע הלא יבצע על סמך המידע, או מי מטעמו, 

ללמדנו, כי המחוקק לא נדרש רק לקביעת תכליתה  ."דבזכויות של האדם כתושב או כעוב

ט)ג((, 20ט)א( בשילוב 20הגדרת תכלית המסירה ) –ע על דרך החיוב, קרי של מסירת המיד

עוד יצוין, כי אלא הקים חיץ נורמטיבי ברור על דרך שלילתם של שימושים אחרים במידע. 

לחוק  5-( ו9)2עבירה פלילית לפי סעיפים  להוותעלול  שימוש במידע שלא לצרכים האמורים

 הגנת הפרטיות.

 

ט)ה( לפקודה הטיל על מנכ"ל משרד הבריאות לקבוע נהלים מפורטים, 20, סעיף חמישית .108

תוך שהוא מונה רשימה של נושאים שחייבים הסדרה בנוהל, לרבות לגבי אופן הגשת 

הבקשה; דרך העברת המידע; אופן השימוש במידע ותנאי החזקתו; סוגי הפעילות שניתן 

פי כל דין; מחיקת -ף לסוגי הפעילות המותרות עללכלול בתכנית לעידוד ההתחסנות, בכפו

המידע מקום בו הפרט ביקש זאת במהלך פעולות העידוד; מספר העובדים ותפקידם 

 שיחשפו למידע; ועוד. 
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מסירת המידע דנן . כאמור לעיל, משרד הבריאות מגבש את הנוהל דנן בימים אלה ממש

טנית האם זו מקיימת את הוראות התיקון תהא טעונה הגשת בקשה מפורטת והחלטה פר

לפקודה ואת הוראות הנוהל, לרבות נחיצות סוג המידע והיקפו לצורך יישום התכנית; 

והאם התכנית שהוגשה מלמדת על יתרון מובנה בעידוד ההתחסנות ביחס לפעילות משרד 

 הבריאות וגופים מחסנים אחרים בנושא.

  

שמטרתן להקטין את החשש לדליפת מידע,  הלפקוד בתיקון הוראות שורת, נקבעו שישית .109

וזאת בהתווסף לכלל הוראות החוק להגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות והנהלים 

 פיהן פועלת הוועדה למסירת מידע. -שנסקרו מעלה על

 

 מאובטח באופן המידע את לשמור החובהבתוך כך, הוטלה על הגוף שמקבל את המידע 

 סודיות הוראתט)ט( לפקודה(; נקבעה 20ימים )סעיף  60וחובת מחיקת המידע בתוך 

ט)יא( 20מפורשת ביחס למי שקיבל לידיו את המידע לשם הגשמת תכלית התיקון )סעיף 

( 7)2, נוסף על כך שהפרת חובת הסודיות עלולה להוות עבירה פלילית לפי סעיפים לפקודה

; נקבע כי עיון ושימוש במידע בקרב לחוק זה( 16סעיף  לחוק הגנת הפרטיות, וכן לפי 5-ו

, הכולל סודיות טופסהעובדים שהוסמכו לכך בגוף מבקש המידע טעונה חתימת העובד על 

( לפקודה(; נקבע 2ט)ד()20הבהרה כי הפרתה מהווה עבירה פלילית ועבירת משמעת  )סעיף 

 לעובד שמוכר אדם מול אל או, קטינים מול אל להתחסנות עידוד פעולות ינקטו לאכי 

ט)ח( לפקודה(; ואף נקבע כי עובד 20-ט)ז( ו20שהוסמך לעיין במידע או שהוא צפוי להכירו )

( 1ט)ד()20המקומית )סעיף יכול להיות חבר במועצת הרשות  לאמוסמך כאמור לעיל 

 לפקודה(.
 

מארג צפוף זה של מגבלות, גדרים ותנאים שהוצבו בדרכה של בקשת למסירת מידע  .110

 –להתאשר בידי ועדה סטטוטורית מקצועית, מלמדים היטב כי הפגיעה בזכות לפרטיות 

השגת התכלית לצורך  ,למינימום ההכרחי הנדרשצומצמה  –כאמור אין חולק  העלי

 הגדלת שיעור המתחסנים באוכלוסייה. החיונית של 
 

המשיבים יבקשו להוסיף ולטעון כי אין לקבל את טענתם הכללית של העותרים, לפיה  .111

לעתירה(. כידוע, בהתאם להלכה  85" )סעיף ישנם אמצעים רבים שפגיעתם פחותה"

ידה של הפסוקה, על האמצעי שפגיעתו פחותה להגשים את התכלית החברתית באותה מ

אפקטיביות. במלים אחרות, אמצעי שפגיעתו פחותה בזכות לפרטיות, אך שהוא אפקטיבי 

פחות בהגשמת העלאת שיעור המתחסנים, לא יהווה אמצעי שפגיעתו פחותה במובנו 

לפסק דינה  39, פסקה 7.4.20 ניתן ביום) הכנסתגרסגהר נ'  2293/17ראו: בג"ץ המשפטי )

 (. הנשיאה חיות והאסמכתאות המובאות שם כב' של
 

לכמה  מהרבענייננו, פנים רבות לה למידת האפקטיביות, אך בעיקר עסקינן ביכולת להגיע 

אנשים שטרם התחסנו, חרף פעולות ההסברה ועידוד ההתחסנות שמבצע משרד  שיותר

העומד  הבריאות. כאן נשוב ונדגיש את עקרון המשלימות של פעולות עידוד ההתחסנות,

וממשיכות  –ביסוד עמדתו המקצועית של משרד הבריאות כי אין די בפעולות הננקטות 

 על ידו.  –להינקט 
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בהמשך לכך, המשיבים יצביעו על כך שהאמצעים עליהם עמדו העותרים אינם מהווים  .112

 85ידם בסעיף -"אמצעי שפגיעתו פחותה" מן הטעם הפשוט שכלל האמצעים שנמנו על

לעמדת  ,לעתירה, ננקטו ועודם ננקטים על ידי משרד הבריאות וקופות החולים. חרף זאת

וביישובים שונים ולא מעטים ברחבי  –אינו מספק שיעור המתחסנים עדיין משרד הבריאות 

ומכאן עמדת הממשלה והכנסת כי נדרשים  –הארץ, שיעור ההתחסנות נמוך ביותר כאמור 

 קצב שיעור ההתחסנות. כלים ואמצעים נוספים להאצת

 

לפיכך, המשיבים יטענו כי קבלת טענת העותרים לפיה ניתן להסתפק באמצעים הרבים  .113

שננקטים עד כה, ללא הצורך להסתייע ברשויות המקומיות, במשרד החינוך ובמשרד 

הרווחה לצורך האצת מבצע החיסונים, שקולה להחלפת עמדתם המקצועית של גורמי 

הציבור במשרד הבריאות בעמדת העותרים, ממנה משתמע כי אין צורך בריאותי  בריאות

דוחק בהאצת קצב ההתחסנות וכי די באמצעים שננקטים עד כה "כדי שיהיה בסדר"; או 

חלק מהאמצעים לעידוד התחסנות הם טריים ועוד לא הספיקו לתת בלשון העתירה "

י קיצוני ולא מידתי, בלי הצדקה של אותותיהם וכבר אצה לו הדרך למחוקק לנקוט באמצע

 לעתירה(.  85" )סעיף ממש

 

כמי שנושא באחריות על כתפיו להבטחת בריאות  –בכל הכבוד, עמדת משרד הבריאות 

התיקון לפקודה, שתוקפו נקבע לשלושה חודשים  –שונה היא. ויודגש פעם נוספת  –הציבור 

 יות למינימום ההכרחי בלבד.בלבד, כולל הוראות רבות לצמצום הפגיעה בזכות לפרט

 

אשר על כן, המשיבים יטענו כי התיקון לפקודת בריאות העם צולח את מבחן המשנה השני  .114

 של המידתיות, ואינו מקים עילה להתערבות בו.

 

 

 מבחן המידתיות במובן הצר

 

במהותו, המבקש לבחון את כידוע, מבחן המשנה השלישי של המידתיות הוא מבחן ערכי  .115

האיזון בין הזכות הנפגעת לבין האינטרסים החברתיים המוגשמים בידי האמצעי הנבחן. 

פי מבחן זה, אמצעי יימצא כמידתי אם הוא מקיים איזון סביר והולם בין צרכי הכלל -על

בעניין לפסק דינה של כב' השופטת )כתוארה אז( נאור  55סעיף  לבין הפגיעה בפרט )ראו

 (.מפקד הלאומיה

 

יישומו של מבחן זה מחייב להעניק סימנים ברורים בדבר עוצמת הפגיעה בזכות החוקתית 

גיסא; לצד הערכת התועלת החברתית המושגת לצרכי הכלל אגב -ובהיקף הפגיעה מחד

 . גיסא-אידך, מהפגיעה האמורה
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עלול להיות הנזק לעמדת המשיבים, טענתם של העותרים לפיה "בהמשך לאמור לעיל,  .116

המידע הרגיש יועבר כדין למאות אנשים במאות רשויות לעתירה( וכי " 86" )סעיף עצום

לעתירה( הועלתה ללא  78" )סעיף מקומיות, והם יעבירו אותו כדין לאלפי אנשים נוספים

כל תימוכין עובדתיים, טרם יושם החוק וטרם החלה הוועדה למסירת מידע לבחון בקשות 

ות מקומיות. נכון למועד כתיבת שורות אלו, אין מידע על אודות מספר פרטניות של רשוי

ידי רשויות מקומיות; מה תהא רמת התחלואה ברשויות שיגישו את -הבקשות שיוגשו על

הבקשות; מה יהיה שיעור ההתחסנות באותן רשויות שיפנו בבקשה למסירת מידע; כמה 

כמה ; העברתו תאושרף המידע שידי הוועדה למסירת מידע; מה היק-בקשות יאושרו על

מורשי גישה למידע יאושרו בכל אחת מהרשויות המקומיות כתנאי לאישור בקשותיהן, 

 ועוד. 

 

אין בידי העותרים לתמוך את טענותיהם לגבי וכמפורט בהרחבה לעיל, במלים אחרות,  

שכן עוצמתה, וכעת טענותיהם בהקשר זה הן -כל-היקף הפגיעה בזכות לפרטיות, לא

 קולטיביות בלבד. ספ

 

מנגד, המשיבים יטענו כי התועלת הגלומה ברתימת הרשויות המקומיות, משרד החינוך  .117

על הפגיעה המתוחמת בזכות  בהרבה ומשרד הרווחה להגדלת שיעור המתחסנים, עולה

לפרטיות. בנסיבות המיוחדות והחריגות שתוארו מעלה, בהן מצויים אנו במרוץ נגד הזמן 

אל מול קצב התפשטות הווריאנטים של  באוכלוסיה אפקטיביתנרחבת והשגת חסינות ל

נגיף הקורונה, המשיבים סבורים כי הפגיעה המתוחמת בזכות לפרטיות מקיימת יחס סביר 

 והולם אל מול האינטרס בדבר בריאות הציבור. 

 

נחוצה, בין היתר, על מנת לשמור נרחב ככל הניתן  וניסיחכיסוי כאן חשוב להזכיר כי השגת  .118

על בריאותם של אותם פרטים בחברה שמבחינה בריאותית אינם יכולים להתחסן. ללא 

, חשיפתם של אותם פרטים לנגיף הקורונה הגעה לחסינות רחבה ואפקטיבית ככל הניתן

 תעצים את הסיכון הבריאותי הנשקף להם.

 

מאפשרת את פתיחת  באופן נרחב ככל הניתןבציבור  כן, העלאת שיעור המתחסנים-כמו

המשק ואת השבת הפעילות הכלכלית, החברתית והתרבותית לשגרה, עד כמה שניתן. 

אינטרסים ציבוריים חשובים אלו עומדים ביסוד המאבק העיקש שהפך למנת חלקו של 

פגיעה  הציבור כולו בשנה האחרונה אחר הניסיון לשמור על הבריאות מצד אחד, ולמנוע

האצת והגברת שיעור מצד שני, בשגרת החיים ובזכויות הפרט שמתממשות בשגרה זו. 

שאין להפריז בחשיבותו  מהמעלה הראשונה המתחסנים בציבור היא אפוא יעד לאומי

 בחתירה אל אותה שגרה מיוחלת, שהכל חפצים בה וכמהים לה.

 

י שטרם התחסנו, ישנם גם כאלו שהימנעותם כי בקרב מ בהמשך לאמור לעיל נשוב ונציין .119

אינה נעוצה בתפיסה אידיאולוגית מוצקה, אלא בחששות כלליים יותר או בבעיות נגישות 

 שונות. 
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התיקון לפקודה מבקש לאפשר לרשויות המקומיות להגיע אל אותן קבוצות אוכלוסייה 

ם שפעולות ת לוקאליות לעידוד התחסנות, מקוולהתחסן ולהציב תכנילעודדן במטרה 

הועילו דיין עד כה. עידוד אותם אנשים  לא העידוד הלאומיות שנוקט משרד הבריאות

להתחסן עתיד לתרום תרומה ישירה להבטחת בריאותם ולהקטנה דרמטית של סיכוייהם 

ת. בכך, התיקון לפקודה תורם לחלות באופן קשה במחלת הקורונה, וחלילה למו

 טרם התחסנו לחיים ולבריאות. משמעותית להגנה על זכותם של מי ש

 

של המדויקת לעמדת המשיבים, ומבלי להידרש כעת לוויכוח המושגי בדבר הגיאומטריה 

ברור שיש להביא בחשבון בעת  –האם איזון אופקי הוא זה שבפנינו, אם לאו  –איזון זה 

הפעלת מבחן המשנה השלישי של המידתיות את תרומת העלאת שיעור המתחסנים 

 אלא גםו"לתפוס" תרומה זו לא רק במושגים של "בריאות הציבור" ופתיחת המשק, 

" של אותם פרטים שיתחסנו בעקבות פעולות םובריאות הםבמונחים של "הגנה על חיי

 ת המקומיות, משרד החינוך ומשרד הרווחה. העידוד שיינקטו הרשויו

 

כשאלו הן כפות המאזניים שלפנינו, ובהינתן מכלול ההוראות הממתנות את הפגיעה בזכות  .120

לפרטיות ושמצאנו כי העברת המידע תעשה תמיד אגב בחינה פרטנית של בקשה פרטנית 

כי גם מבחן המשנה השלישי  בהתאם להוראות התיקון ולנהלים שפורסמו, המשיבים יטענו

, אשר תוקפו לשלושה חודשים בלבד –של המידתיות מתקיים. ללמדנו, כי התיקון לפקודה 

 חוקתי הוא. – או עד תום תקופת ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, לפי המוקדם

 

 ביניים להידחות-דין הבקשה למתן צו (ד)

 

למנכ"ל משרד הבריאות להימנע להורות  –ביניים  הבקשה למתן צויבים יטענו כי דין המש .121

 פקודה,ל (ב)ט20ולהימנע מלהעביר מידע לפי סעיף לפקודה,  (י)ט20מלדרוש מידע לפי סעיף 

פסק דין בעתירה; וככל שהועבר מידע כאמור, להימנע מלעשות בו שימוש עד  עד למתן

 שיובאו בתמצית להלן. להידחות, וזאת מהטעמים –  דין בעתירה למתן פסק

 

משרד  , אין בכוונת9.3.21ממילא עד למועד הדיון בעתירה ביום  בפתח הדברים יצוין כי .122

. דרוש מידע מסוג זהלאו  לפקודה התיקוןמידע אודות לא מחוסנים לפי  להעבירהבריאות 

אין צורך במתן צו ביניים  ממילאכן, ומבלי לגרוע מהטעמים שלהלן לדחיית הבקשה,  על

 .בעתירה טרם קיום הדיון

 

, המשיבים יטענו כי דין הבקשה להידחות משום שמשמעותו של צו בראש ובראשונה .123

, על כל השעיית תוקפה של חקיקה ראשיתהביניים המבוקש היא, הלכה למעשה, 

 המשמעויות שיש לכך. 
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למשך שלושה חודשים,  המחוקק קבע כי התיקון לחוק יעמוד בתוקפו מיום פרסומו כאמור,  .124

לאור . זאת או עד תום תקופת ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, לפי המוקדם

החשיבות הרבה לחסן את כל מי שיכול להתחסן בהקדם האפשרי, לשם הגנה על בריאות 

 הציבור וכדי לאפשר חזרה מהירה ככל הניתן לשגרה. 

 

 קבע כי החוק ייכנס לתוקפו באופן מידי.לאור זאת המחוקק 

  

 –תיקון לחוק על כן, משמעותו של מתן צו הביניים המבוקש היא השעיית תוקפו של ה .125

מדובר בסעד חריג ביותר, שמשמעותו נטילת חזקת החוקתיות העומדת לחקיקתה 

 הראשית של הכנסת; וכל זאת עוד בטרם נדונה העתירה לגופה. 

 

ככלל, אין ביניים היא, כי -כידוע, יישומה של "חזקת החוקתיות" במסגרת בקשות למתן צו .126

, שכן בעצם את תוקפו או את כניסתו לתוקף של חוקמקום להושטת סעד זמני המשעה 

השעיה זו טמונה האפשרות הטבועה לסיכול רצון הרוב ולפגיעה במרקם היחסים העדין 

 שבין הרשויות. 
 

של  בהקשר זה, נבקש להפנות לקביעותיו הברורות של בית המשפט הנכבד, בהרכב מורחב

המועצה  1661/05)בג"ץ  2005-שס"ה, בעניין חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשופטים 11

 ((, כדלקמן:2005) 481( 2, נט )האזורית חוף עזה נ' כנסת ישראל
 

... משמעותו של מתן צו ביניים כפי שנתבקש בעתירות שלפנינו "
היתה התליית תוקפן של הוראות רבות בחקיקה ראשית, וכל זאת 

 עד שבית המשפט פוסל חוק'כבר צוין, כי במסגרת סעד זמני. 
)השופט י' זמיר בפרשת הופנונג,  'הוא חייב לשבת שבעה נקיים

(. נכונים הדברים, מקל וחומר, בבוא בית המשפט למנוע 67עמ' 
ביצועו של חוק בצו ביניים, בלא שטענות הצדדים נתבררו 

. הטענות החוקתיות שהוצגו לפנינו היו רבות והוכרעו באופן מלא
שנדרש להן, במסגרת פסק ומורכבות. אכן, אף הניתוח החוקתי 

הדין, אינו פשוט כלל. במצב זה לא ראינו הצדקה להתערב 
 "בתוקפה של חקיקת הכנסת, טרם ליבון הסוגיות לגופן.

 

וראו גם החלטות שונות בדבר דחיית בקשות למתן צו ביניים שביקשו להתלות תוקפה של  

להתמודדות עם נגיף הקורונה סמכויות מיוחדות  לחוק 2בעניין תיקון מס' חקיקה ראשית: 

 התנועה למען איכות השלטון בישראל 6786/20)בג"ץ  (2020-החדש )הוראת שעה( )התש"ף

בעניין העתירה שביקשה להביא לביטול חוק ; ((2.10.20)החלטה מיום  ישראל נ' כנסת

 עבייד נ' שר הבטחון 2055/02)בג"ץ  2002-כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב

((; בעניין שתי העתירות שביקשו להביא לביטול חוק האזרחות 7.3.02טה מיום )החל

עדאלה המרכז המשפטי  7052/03)בג"ץ  2003-והכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג

ח"כ  466/07(, ובג"ץ 9.11.03)החלטה מיום  לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים

((; בעניין תיקון 16.1.07החלטה מיום לממשלה ) יחד נ' היועץ המשפטי-זהבה גלאון מר"צ

גבריסלאסי  8425/14)בג"ץ  1954-לחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד 4מס' 

לחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(,  5((, ותיקון מס' 1.1.14)החלטה מיום  נ' הכנסת

 את ראו וכן((; 30.12.14)החלטה מיום  דסטה נ' הכנסת 8665/14)בג"ץ  1954-התשי"ד

)החלטה  התנועה לאיכות השלטון נ' הכנסת 8612/15החלטת בית המשפט הנכבד בבג"ץ 
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(, במסגרתה נדחתה בקשה למתן צו ביניים בעניין הרפורמה ברשות 24.12.15מיום 

משמעות הבקשה והבקשה החלופית היא חשמל, בה נקבע, כי " -לשירותים ציבוריים 

חקיקה ראשית של הכנסת ולמצער הימנעות מיישום חלק מהוראותיה. השהיית תוקפה של 

כפי שנפסק, יש לנקוט משנה זהירות כאשר עסקינן בבקשה לעכב את כניסתה לתוקף של 

חקיקה ראשית, וזאת כסעד זמני בעתירה, טרם נידון העניין לגופו ואף טרם ניתן צו על 

 ."תנאי
 

די בכך שמהותו של צו הביניים המבוקש היא התליית כי  הנה כי כן, המשיבים יטענו .127

 . חקיקה ראשית של הכנסת, כדי להביא לדחייתה של הבקשה

 

יתרה מכך, המשיבים יטענו כי אם במצב דברים רגיל, ככלל, אין מקום או עילה להתליית  .128

של קל וחומר ביניים; הרי שהדברים יפים מדרך -חקיקה ראשית של הכנסת תוך מתן צו

התמודדות מיידית עם מצב לסייע בבענייננו, עת מדובר בבקשה להתליית חקיקה שנועדה 

כיסוי החיסוני, שמירה על שלום הציבור וחזרה מהירה , תוך שיפור הבמדינהרפואי חירום 

 ., על כל הכרוך בכךומיטבית לשגרה

 

 מידייםנקיטת אמצעים האפשרות לנקוט על כן, מתן צו הביניים המבוקש פירושו מניעת 

המשפט הנכבד נדרש  וחיוניים להתמודדות עם מגפת הקורונה, וזאת עוד בטרם בית

 כי דין הבקשה להידחות.  יטענוהמשיבים . לפיכך, לעתירה לגופה

 

המשיבים יטענו כי גם בחינה של סיכויי העתירה ושל מאזן הנוחות מלמדת כי דין , שנית .129

  הבקשה להידחות.

 

, הרי שאלה אינם מהמשופרים, וזאת לאור כל שפורט לעיל בעמדת סיכויי העתירהמבחינת  .130

 המשיבים.

 

, חזקת החוקתיותחוסה תחת  –ככל חקיקה ראשית  –דנן  לפקודהכאמור לעיל, התיקון 

לא נועד לפגוע בעקרונות חוקתיים,  שהתיקוןתוך שבית המשפט הנכבד יוצא מנקודת הנחה 

 בהיקפה על חקיקת הכנסת. ביקורת שיפוטית צרהומפעיל 
 

המנגנון שקבע המחוקק לטיפול בבקשות לקבלת מידע לשם עידוד הציבור כך,  לנוסף ע

 בשלות אינן חוקתית לפגיעה הטענותלהתחסן עודו בשלבי עיצוב וטרם החל לפעול, ועל כן 

 בעת הזו. לדיון והכרעה שיפוטית

 
 

הוא נועד שפורטו לעיל, באשר  עומד במבחני פסקת ההגבלה לפקודההתיקון ומעבר לכך, 

עידוד ההתחסנות, שמירה על בריאות הציבור וחזרה מהירה ככל לתכלית ראויה ביותר של 

מסירת מידע לשם עידוד לכך כי  המביא –בו שנקבע  למנגנון; ובשים לב הניתן לשגרה

לאחר בחינה מדוקדקת של הבקשה, ולאחר שנמצא כי במישור זה התחסנות תיעשה רק 

התיקון לחוק עומד במבחני המידתיות  – פני גורמי הבריאות-יש יתרון למבקש המידע על

 כאמור.
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גם בחינתו מלמדת כי דין הבקשה למתן צו ביניים , הרי שבכל הנוגע למאזן הנוחות .131

 .ביישום הוראות החוק האינטרס הציבורי, לאור להידחות

 

של כל בקשה להעברת מידע  מנגנון לבחינה פרטנית ומדוקדקתבעוד שהמחוקק קבע שכן, 

 באופן גורף למנוע מבקשהביניים -צו; , אשר טרם החל את פעולתולעידוד התחסנות

לעשות שימוש בסמכויות שמסר לו המחוקק לצורך ביצוע פעולות מידיות  ממשרד הבריאות

ולאפשר חזרה  בריאות הציבורמטרתן לשמור על ר שא ,התחסנות וממוקדות לעידוד

הביניים המבוקש יסכל את כוונתו הברורה של -. כאמור, צולשגרה בכל תחומי החיים

החשובות המונחות בבסיס המחוקק, והתליית תוקפו של החוק תפגע במימוש התכליות 

 החוק. 

 

כי לא מדובר במצב בו נדרש מתן צו ביניים כדי לסכל נזק אשר יסכל את הדיון  נוסיף

עתירה לא מדובר בהעברה גורפת של מידע מה לעולהבניגוד ש בשים לב לכך, בעתירה לגופה

 . למאות רשויות, אלא בבחינה פרטנית של כל בקשה לגופה

לאור כל האמור לעיל, ובפרט לאור הפגיעה באינטרס הציבורי וחזקת החוקתיות הנתונה  .132

 , המשיבים יטענו כי דין הבקשה למתן צו ביניים להידחות. לפקודהלתיקון 

 

 סיכום( ה)

 

, ובהתאם להלכה הפסוקה בדבר ההתערבות המצומצמת בדבר חקיקה האמורלנוכח כל  .133

בראש ובראשונה  –דין העתירה להידחות ראשית של כנסת ישראל, המשיבים יטענו כי 

 הפקודהתיקון , ואף משום שבשלה לדיון בשלב זהמאחר שבנסיבות העניין העתירה אינה 

 הוא מידתי וחוקתי.

 

שפירושה השעיית תוקפה  –ביניים -ט לעיל, גם דין הבקשה למתן צונוסף על כך, וכמפור .134

 להידחות. –של חקיקה ראשית 

 

, וכדי שלא יםכניטם קשיישל ב גובה.התאישר את , פרופ' חזי לוי ,הבריאותמשרד ל "מנכ .135

  פשרי.אקדם הבה יוגשתצהיר מטעמו  גשת התגובה,את הלעכב 
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