בבית המשפט העליון
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

עו"ד שחר בן מאיר
בעצמו
טלפון ;03-6127878 :פקס03-6127979 :
האגודה לזכויות האזרח בישראל
ע"י עוה"ד דן יקיר ו/או גיל גן-מור
טלפון 03-7050734 :פקס03-5608165 :
 .1עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
 .2הרשימה המשותפת
ע"י עוה"ד סוהאד בשארה ו/או חסן ג'בארין

בג"ץ 2109/20
בג"ץ 2135/20
בג"ץ 2141/20

העותר בבג"ץ 2109/20

העותרת בבג"ץ 2135/20

העותר בבג"ץ 2141/20

נגד
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ראש הממשלה
ממשלת ישראל
שירות הביטחון הכללי
משטרת ישראל
משרד הבריאות
היועץ המשפטי לממשלה
הרשות להגנת הפרטיות
על ידי פרקליטות המדינה ,משרד המשפטים ,ירושלים
טלפון ;073-39253542 :פקס02-6467011 :

 .8הכנסת
 .9חה"כ גבי אשכנזי
על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת
טלפון 02-6408636 :פקס02-6753495 :

המשיבים בבג"ץ 2109/20

.1
.2
.3
.4
.5

ראש הממשלה
הממשלה
שירות הביטחון הכללי
משטרת ישראל
משרד הבריאות
על ידי פרקליטות המדינה ,משרד המשפטים ,ירושלים
טלפון ;073-3925542 :פקס02-6467011 :

המשיבים בבג"ץ 2135/20

.1
.2
.3
.4

מר בנימין נתניהו ,ראש הממשלה
שירות הביטחון הכללי
משטרת ישראל
משרד הבריאות
על ידי פרקליטות המדינה ,משרד המשפטים ,ירושלים
טלפון ;073-3925542 :פקס02-6467011 :

המשיבים בבג"ץ 2141/20

הודעה מעדכנת מטעם המשיבים 7-1

.1

המשיבים  7-1מתכבדים לעדכן את בית המשפט הנכבד ,כי ביום  23.3.20בשעות הערב ,הקימה
הכנסת את הוועדה המסדרת ,וזו הקימה ועדת חוץ וביטחון זמנית .כן הוקמה ועדת המשנה
למודיעין ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,שהיא ועדת הכנסת לענייני
שירות הביטחון הכללי (להלן :ועדת המשנה).

.2

לענין תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום
התפשטות נגיף הקורונה החדש) ,התש"ף( 2020-להלן :תקנות ההסמכה) ,נעדכן כי בסמוך
לאחר הקמת הוועדות ,קיימה הממשלה ישיבה טלפונית לילית ,במסגרתה התקבלה ביום
 24.3.20החלטת הממשלה מס'  4916לפי סעיף (7ב)( )6לחוק שירות הביטחון הכללי ,התשס"ב-
 ,2002המסמיכה את שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ לצמצום התפשטות נגיף הקורונה.
יצוין ,כי במסגרת החלטת הממשלה צומצמה הגדרת "חולה" בהתאם לאמור בסעיף (4ב) לצו
הביניים שניתן על-ידי בית המשפט הנכבד ביום .19.3.20
בהמשך לכך ,הניחה מזכירות הממשלה את ההחלטה על שולחנה של ועדת המשנה .מן הוועדה
נמסר ,כי תקיים דיון בהחלטה ביום חמישי הקרוב .26.3.20 ,קודם לכך ,תתקיים עבודת הכנה
בין הייעוץ המשפטי לכנסת לייעוץ המשפטי לממשלה.
בשים לב להקמת הוועדות לא התממש התנאי שנקבע בצו הביניים המותנה שניתן בהחלטת בית
המשפט הנכבד מיום .19.3.20
החלטת הממשלה מס'  4916מיום  ,24.3.20וכן מכתבו של מזכיר הממשלה אל יו"ר ועדת
המשנה לצורך קבלת אישור הוועדה להחלטת הממשלה ,מצורפת ומסומנת מש.1/

.3

לענין תקנות שעת חירום (נתוני מיקום) ,התש"ף( 2020-להלן :תקנות נתוני מיקום) נבקש
לעדכן ,כי במקביל להגשת הבקשה לביטול צו הביניים לבית המשפט הנכבד ,הושלמה הכנת
תזכיר חוק לקביעת ההסדר בחקיקה ראשית .תזכיר החוק פורסם להערות הציבור ,והציבור
יוזמן להגיש הערותיו עד מחר ,25.3.20 ,בשעה  7:00בבוקר .לאחר התייחסות להערות הציבור,
תגובש טיוטת חוק שתובא לאישור הממשלה ,ולאחר אישורה תונח הצעת החוק הממשלתית על
שולחן הכנסת.

.4

המשיבים מבקשים לשוב ולהדגיש ,כי הפעלת הסמכויות על-פי תקנות ההסמכה ותקנות נתוני
מיקום חיונית ודחופה ,במקביל לקידום הליכי החקיקה בכנסת במהירות האפשרית כאמור
לעיל ,וזאת מכל הנימוקים שניתנו בתגובתם המקדמית מיום  ,18.3.20בהודעה המשלימה מיום
 ,23.3.20וכן בבקשה לביטול צו הביניים הנוגעת לתקנות נתוני המיקום שהוגשה ביום .23.3.20

היום ,כ"ח באדר תש"פ
 24במרץ 2020
שוש שמואלי
סגנית מנהל מחלקת הבג"צים
בפרקליטות המדינה

ראובן אידלמן
סגן בכיר במחלקת הבג"צים
בפרקליטות המדינה

