בג"ץ 2109/20
בג"ץ 2135/20
בג"ץ 2141/20
בג"ץ 2187/20
קבוע16.4.20 :

בבית המשפט העליון
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

עו"ד שחר בן מאיר
בעצמו
טלפון ;03-6127878 :פקס03-6127979 :

העותר בבג"ץ 2109/20

האגודה לזכויות האזרח בישראל
ע"י עוה"ד דן יקיר ו/או גיל גן-מור
טלפון 03-7050734 :פקס03-5608165 :

העותרת בבג"ץ 2135/20

 .1עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
 .2הרשימה המשותפת
ע"י עוה"ד סוהאד בשארה ו/או חסן ג'בארין
טלפון 0507-456580 :פקס04-9503140 :
ארגון העיתונאים בישראל
על ידי ב"כ עוה"ד מורן סבוראי ואמיר בשה
טלפון ;03-7743000 :פקס03-7743001 :

העותרים בבג"ץ 2141/20

העותר בבג"ץ 2187/20

נגד
 .1ראש הממשלה
 .2ממשלת ישראל
 .3שירות הביטחון הכללי
 .4משטרת ישראל
 .5משרד הבריאות
 .6היועץ המשפטי לממשלה
 .7הרשות להגנת הפרטיות
על ידי פרקליטות המדינה ,משרד המשפטים ,ירושלים
טלפון ;073-3925542 :פקס02-6467011 :
 .8הכנסת
 .9חה"כ גבי אשכנזי
על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת
טלפון 02-6408636 :פקס02-6753495 :

המשיבים בבג"ץ 2109/20

ראש הממשלה ו 4-אח'
על ידי פרקליטות המדינה ,משרד המשפטים ,ירושלים
טלפון ;073-3925542 :פקס02-6467011 :

המשיבים בבג"ץ 2135/20

מר בנימין נתניהו ,ראש הממשלה ו 3-אח'
על ידי פרקליטות המדינה ,משרד המשפטים ,ירושלים
טלפון ;073-3925542 :פקס02-6467011 :

המשיבים בבג"ץ 2141/20

ראש הממשלה ו 5-אח'
על ידי פרקליטות המדינה ,משרד המשפטים ,ירושלים
טלפון ;073-3925542 :פקס02-6467011 :

המשיבים בבג"ץ 2187/20

הודעה מטעם המשיבים 7-1

.1

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  ,12.4.20ולארכה שניתנה ,מתכבדים המשיבים 7-1
(להלן" :המשיבים") להגיש הודעה כדלקמן.

.2

נזכיר ,כי בהחלטת הממשלה מס'  4950מיום  – 31.3.20הניצבת במוקד העתירות המתוקנות –
נקבע בין היתר כי "צוות שרים בראשות השר יובל שטייניץ ובהשתתפות השרים זאב אלקין,
אמיר אוחנה ויואב גלנט ,יבחן בתוך שבוע ימים את האפקטיביות של המנגנון שאושר ,ובמידת
הצורך יציע חלופות והמלצות לשינויים בהחלטה האמורה .לצורך עבודתו ,יתייעץ הצוות עם
ראש שירות הביטחון הכללי ,ראש המטה לביטחון לאומי וגורמים מקצועיים רלבנטיים נוספים.
המלצות הצוות יובאו לפני ראש הממשלה אשר יבחן אותן .ככל שיתבקש לבצע שינויים
בהחלטת הממשל ה האמורה ,הם יאושרו על ידי הממשלה ויהיו כפופים לאישור ועדת הכנסת
לענייני השירות" (סעיף ב' בעמ'  6להחלטה).
יצוין ,כי בנספחי תגובת המשיבים לעתירות המתוקנות צורף נוסח ההודעה על הסמכת שירות
הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש ,כפי שפורסמה
ברשומות .כעת מצורפת גם החלטת הממשלה  4950המלאה.
החלטת הממשלה מס'  ,4950מיום  ,31.3.20מצורפת ומסומנת מש.1/

.3

בתגובת המדינה לעתירות המתוקנות מיום  12.4.20נמסר ,כי צוות השרים קיים מספר ישיבות
במהלכן נבחנו האמצעים הטכנולוגיים הקיימים ,ונשקלו מספר דרכי פעולה אפשריות הן
במתווה של המשך הסתייעות בשירות ,הן במתווים אחרים או נוספים.

.4

עתה נבקש להוסיף כי במסגרת דיוני צוות השרים ,המתקיימים בימים אלו ממש ,נשקלת
הוספת משימות לשירות הביטחון הכללי ,במסגרת הסיוע הניתן על ידו למשרד הבריאות
בהתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה ,לצד בחינת חלופות נוספות כאמור בהחלטת
הממשלה .תכלית האמור היא לשפר את אפקטיביות הסיוע הניתן למשרד הבריאות ,על מנת
שניתן יהיה להוסיף ולפעול להאטת התפשטות הנגיף תוך הסרה חלקית של המגבלות על חופש
התנועה ,בראי האיזון בין מכלול הזכויות העומדות על הפרק.
יודגש ,כי ככל שיוחלט על הוספת משימות כאמור ,יידרש תיקון של החלטת הממשלה לפי סעיף
(7ב)( )6לחוק שירות הביטחון הכללי ,התשס"ב ,2002-תוך אישור היועץ המשפטי לממשלה
למתווה בהיבט המשפטי ,ואישור ועדת המשנה לענייני מודיעין ושירותים חשאיים של ועדת
החוץ והביטחון בכנסת להחלטת הממשלה .זאת ,כפי שצוין במפורש גם בסעיף ב' להחלטת
הממשלה מס'  ,4950שצוטט לעיל.
בשים לב לכך שתהליך בחינה זה מצוי בעיצומו ,יוכלו המשיבים להציג לבית המשפט הנכבד
התייחסות נוספת בעניינו בדיון במעמד צד אחד ,ככל שיראה זאת בית המשפט הנכבד לנכון,
ובהסכמת העותרים.

.5

בנסיבות אלו ,משצוות השרים בוחן המלצות אשר ככל שיאושרו ,ואפשר שיהיה הדבר במועד
קרוב ,יביאו לשינוי של ממש בתשתית עליה נסוב ההליך דנן  -אין בידי המדינה להסכים לקיום
הדיון בעתירות ביום  16.4.20כאילו ניתן בהן צו-על-תנאי.

.6

עוד נבקש לעדכן כי פרופ' סיגל סדצקי ,ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות ,תוכל
לנכוח בדיון שיתקיים  .16.4.20משכך ,ובשל דחיית מועד הדיון ,בקשת המשיבים מיום 8.4.20
לאפשר את השתתפותה בדיון במתכונת של היוועדות חזותית ,אינה אקטואלית עוד.

.7

ולבסוף ,נבקש לעדכן בענין הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת)
(הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראות בידוד),
התש"ף( 2020-להלן :הצעת החוק) ,שנועדה לעגן את סמכות המשטרה המעוגנת כעת בתקנות
שעת חירום (נתוני מיקום) ,התש"ף( 2020-להלן :תקנות המשטרה).
בהמשך להודעת הכנסת מיום  13.4.20בנושא כינוס הועדה המסדרת ביום  ,16.4.20פנה מזכיר
הממשלה הבוקר למזכירת הכנסת בבקשה כי הדיונים בהצעת החוק עד לאישורה יתקיימו
מוקדם ככל האפשר .בד בבד ,התבקשה הכנסת להחליט על הקדמת הדיון בהצעת החוק לפי
סעיף (81ג) לתקנון הכנסת ,וכן התבקשה להתיר את הקריאה השנייה על הצעת החוק ביום
הנחתה ,בהתאם לסעיף (88ב) לתקנון הכנסת.
כן נבקש להביא לידיעת בית המשפט הנכבד ,כי בהמשך לכך ,ובהעדר מניעה משפטית ,יקוים
בשעות הבוקר ,ככל הנראה לאחר השעה  ,11:00סבב טלפוני בין שרי הממשלה כדי לאשר את
הארכת תוקפן של תקנות המשטרה בשבוע נוסף.
מכתב מזכיר הממשלה אל מזכירת הכנסת מיום  14.4.20מצורף ומסומן מש.2/

היום ,כ' בניסן תש"פ
 14באפריל 2020

שוש שמואלי
סגנית מנהל מחלקת הבג"צים
בפרקליטות המדינה

ראובן אידלמן
סגן בכיר במחלקת הבג"צים
בפרקליטות המדינה

תוכן עניינים נספחים
נספח

שם הנספח

מש1/

החלטת הממשלה מס'  ,4950מיום 31.3.20

מש2/

מכתב מזכיר הממשלה אל מזכירת הכנסת מיום 14.4.20

מש1/
החלטת הממשלה מס' ,4950
מיום 31.3.20

מזכירות הממשלה

החלטה מספר  4950של הממשלה מיום . 31.03.2020

.4950

הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות
גיף הקורוה החדש  -ביטול החלטת ממשלה

מ ח ל י ט י ם:
א .לוכח מצב החירום השורר בישראל שבעטיו התקיה הממשלה שורה
ארוכה של תקות שעת חירום ,לשם ההתמודדות עם הסיבות
הקיצויות שוצרו במדיה בשל המגפה העולמית של גיף הקורוה
החדש והמחייבות שימוש יוצא דופן באמצעים חריגים:
 .1לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית
לצמצום ומיעת התפשטות גיף הקורוה החדש ועל מת להגן על
שלומו ובריאותו של הציבור באופן שלא יפגע מעבר לדרש בזכות
לפרטיות ,ומתוך כווה להחליף את מקור הסמכות לסיוע האמור
שקבע בתקות שעת חירום )הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע
במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש(,
התש"ף 2020-בהסמכה כמפורט להלן.
) .2א( להסמיך את שירות הביטחון הכללי )להלן" :השירות"( ,בהתאם
לסעיף )7ב() (6לחוק שירות הביטחון הכללי ,התשס"ב2002-
)להלן" :החוק"( ובאישור ועדת הכסת לעייי השירות ,לקבל,
לאסוף ולעבד מידע טכולוגי לשם סיוע למשרד הבריאות
בביצוע בדיקה בוגע לתקופה של  14ימים שלפי אבחוו של
חולה ,שמטרתה זיהוי תוי מיקום ותיבי תועת החולה וזיהוי
אשים שבאו במגע קרוב עמו ,וזאת לצורך איתור מי שהיה
עלול להידבק ממו )להלן" :פעולות הסיוע"(.
)ב( להסמיך את השירות להעביר פרטי מידע דרושים ,כהגדרתם
בסעיף  ,3למשרד הבריאות ,כמפורט בהחלטה זו ,כדי שמשרד
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מזכירות הממשלה
הבריאות יוכל לתת החיות לחולים ,לאשים שבאו במגע קרוב
עמם ולציבור הרחב.
 .3לעיין החלטה זו:
א" .מידע טכולוגי"  -תוי תקשורת מסוג תוי זיהוי ,תוי
מיקום ותוי התקשרויות ,למעט תוכן שיחה כמשמעותו
בחוק האזת סתר ,התשל"ט ,1979-כפי שאושר על ידי ועדת
הכסת לעייי השירות.
ב" .חולה"  -אדם עם ממצא מעבדתי חיובי ל.nCov -
ג" .מחלה"  -המחלה הגרמת על-ידי גיף הקורוה החדש.
הקורוה
ד" .גיף
).(Novel Corornavirus 2019 – nCov

החדש"

-

ה" .ציג משרד הבריאות"  -מכ"ל משרד הבריאות ,ראש שירותי
בריאות הציבור או סגו.
ו" .מגע קרוב עם חולה"  -מגע העלול להביא להדבקה בהלימה
ככל היתן להחיות הקלייות של ציג משרד הבריאות,
בהתייחס בין היתר למרחק מהחולה ולזמן החשיפה אליו ,כפי
שייקבע בוהל שיפרסם משרד הבריאות באתר האיטרט שלו
ויתעדכן מעת לעת ,ויובא לידיעת ועדת הכסת לעייי
השירות.
ז" .פרטי מידע דרושים" -
) (1לגבי חולה :תוי מיקום ותיבי תועה בתקופה של 14
ימים לפי יום האבחון.
) (2לגבי אשים שבאו במגע עם חולה :שם מלא ,מספר תעודת
זהות ,מספר טלפון ,תאריך לידה ,מועד ושעת החשיפה
האחרוים לחולה ומיקום החשיפה ,או חלק מהם ,ככל
שהדבר אפשרי ודרוש.
) .4א( מידע טכולוגי שאסף השירות לפי החלטה זו יישמר בפרד מכל
מידע טכולוגי אחר שיש ברשות השירות.
)ב( מידע טכולוגי שאסף השירות לפי החלטה זו לא יישמר בען
מידע ולא יועבר באמצעות ען מידע.
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מזכירות הממשלה
)ג( דרכי עבודת השירות במסגרת פעולות הסיוע ובכלל זאת – סוגי
המידע הטכולוגי ותאים וספים לשימוש בו ,לרבות אופן
איסוף המידע הטכולוגי ,שמירתו ,העברתו למשרד הבריאות
ומחיקתו ,יוסדרו בוהל ייעודי של השירות שיאושר על-ידי
היועץ המשפטי לממשלה; והל השירות יהא חסוי וגילויו או
פרסומו אסור.
) .5א( השירות יעשה שימוש במידע הטכולוגי ובפרטי המידע
הדרושים רק לתכלית האמורה בהחלטה זו.
)ב( לשם בקרה ,טיוב ובחיה מחודשת של התוים ופעולות
הסיוע ,השירות ישמור את המידע הטכולוגי לתכלית האמורה
בלבד ולתקופת ההסמכה ,ובסיומה – יימחק; השירות ישמור
את פרטי המידע הדרושים לתקופה של שבוע ,ובסיומה –
יימחק; מידע עודף שאסף או וצר בעת איסוף ועיבוד המידע
הטכולוגי – יימחק מיד.
)ג( לא יתאפשרו עיבוד ,שימוש או צפייה במידע הטכולוגי ובפרטי
המידע הדרושים אלא בידי בעלי תפקידים בשירות שיתן להם
אישור פרטי לכך על ידי ראש מחלקה ,וחתמו על הצהרת
סודיות .מידע ביחס לפעולות שיעשו בעלי התפקידים האמורים
במסגרת מימוש החלטה זו יתועד באופן ממוחשב.
 .6הממשלה רושמת לפיה את הודעת היועץ המשפטי לממשלה לפיה
שימוש במידע הטכולוגי ובפרטי המידע הדרושים שלא לצורך
התכלית האמורה בהחלטה זו מהווה עבירה פלילית.
 .7פעולות הסיוע יתבצעו על-פי פייה מטעם ציג משרד הבריאות
לראש אגף בשירות .הפייה תכלול את שם החולה ,תעודת הזהות
שלו ,מספר הטלפון שלו ,המספר הסידורי שלו ,תאריך האבחון
והתאריך שבו חל  14יום לפי מועד האבחון ,או חלק מפרטים
אלה; משרד הבריאות ישלח לחולה הודעה על כך שערכת בעייו
בדיקה באמצעים טכולוגיים.
 .8בעל תפקיד בשירות כאמור בסעיף  5יעביר לציג משרד הבריאות
רק את פרטי המידע הדרושים לצורך התכלית האמורה בהחלטה
זו על אודות החולה והאשים שבאו עמו במגע קרוב ,ככל היתן,
כפי שייקבע בוהל הייעודי כאמור בסעיף  ,4ובאופן שישמור על
פרטיותו ועל כבודו של החולה או מי שבא במגע עמו ,ולא יועבר כל
מידע עודף אחר.
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) .9א( היועץ המשפטי של משרד הבריאות יקבע בוהל ייעודי ,שיאושר
על-ידי היועץ המשפטי לממשלה ויפורסם באתר האיטרט של
משרד הבריאות ,הוראות לעיין בקשת הסיוע ,אופן השימוש
בפרטי המידע הדרושים שיועברו למשרד הבריאות על ידי בעל
תפקיד בשירות ,החזקתו ומחיקתו ,לרבות קביעת מספר
מצומצם של בעלי תפקידים שיוסמכו על ידי מכ"ל משרד
הבריאות ,אשר יהיו מוסמכים לעיין בפרטי המידע; בעלי
תפקידים כאמור יחויבו לחתום על טופס שמירת סודיות בו
תובהר להם המשמעות הפלילית של שימוש במידע ביגוד
להחלטה זו.
)ב( בעלי התפקידים במשרד הבריאות כאמור בסעיף קטן )א( יעשו
שימוש בפרטי המידע הדרושים רק לתכלית האמורה בהחלטה
זו וישמרו את פרטי המידע בדרך שתבטיח את סודיות המידע
ואת חסיון החולים או מי שבא במגע עמם.
) .10א( השירות לא יעביר לרשות מרשויות המדיה ,פרט למשרד
הבריאות ,כל מידע שהתקבל בהתאם להחלטה ולא יעשה
שימוש במידע הטכולוגי ובפרטי המידע הדרושים או בחלק
מהם ,לכל תכלית אחרת פרט לתכלית האמורה בהחלטה זו,
ובכלל זה הליך משפטי או חקירתי.
)ב( משרד הבריאות לא יעביר לרשות מרשויות המדיה ולא יעשה
שימוש בפרטי המידע הדרושים או בחלק מהם לכל תכלית
אחרת ,פרט לתכלית האמורה בהחלטה זו לרבות לצורך
אזהרת הציבור או אדם מסוים מפי חשש להידבקות במחלה.
)ג( רשות מרשויות המדיה לא תעשה שימוש במידע הטכולוגי
ובפרטי המידע הדרושים או בחלק מהם לכל תכלית אחרת
פרט לתכלית האמורה בהחלטה זו ,ובכלל זה הליך משפטי או
חקירתי.
)ד( אין בהוראות סעיף זה כדי למוע הכללת שם אדם ברשימת
החייבים בבידוד שעורך משרד הבריאות ,שלמשטרת ישראל
יש גישות אליה לצורכי אכיפה.
)ה( פרטי המידע הדרושים שהועברו מהשירות לפי החלטה זו
יימחקו על-ידי משרד הבריאות בתום תוקפה של החלטה זו,
ואולם משרד הבריאות רשאי לשמור אותם למשך  60ימים
וספים מתום תוקפה של החלטה זו לצורך תחקיר פימי של
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הפעולות שביצע משרד הבריאות; ציג משרד הבריאות יוודא
את ביצוע המחיקה.
) .11א( השירות יעסוק אך ורק בפעולות סיוע והעברת פרטי מידע
דרושים למשרד הבריאות כמפורט בהחלטה זו ולא יעמוד
בקשר ישיר כלשהו עם חולה או עם אשים שבאו עמו במגע
קרוב כאמור.
)ב( הודעת משרד הבריאות לאדם אודות שהייה במגע קרוב עם
חולה לא תכלול פרטים מזהים אודות החולה ,ותכלול גם את
הדרכים לבירורים בושא ולבחיה חוזרת של התוים שעל
בסיסם התקבלה ההודעה.
 .12השירות לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה על הפרת חובת בידוד
לפי צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש( )בידוד בית והוראות
שוות( )הוראת השעה( ,התש"ף ,2020-ואין באמור בהחלטה זו
כדי להסמיך את השירות לסייע בפעילות פיקוח ואכיפה כאמור.
 .13שר הבריאות ישקול במהלך תקופת תוקפה של החלטה זו את
הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות ,בהתחשב בהגבלות הפעילות
שקבעה הממשלה על הציבור או בקיומן של אפשרויות חלופיות
להגשמת תכלית ההחלטה; מצא שר הבריאות כי אין עוד צורך
בהמשך הסתייעות בשירות ,יודיע על כך לממשלה ולוועדת הכסת
לעייי השירות.
 .14אין בהחלטה זו כדי לגרוע מאחריותו או מסמכותו של כל גוף
אחר ,על-פי כל דין.
) .15א( ציג משרד הבריאות או מי מטעמו וראש השירות ידווחו בכתב
לוועדת הכסת לעייי השירות אחת לשישה ימים ,בין היתר,
על אלה:
 .1מספר החולים שלגביהם התבקש השירות לאסוף מידע
טכולוגי לבקשת משרד הבריאות.
 .2מספר האשים שאיתר השירות עקב הימצאותם במגע קרוב
עם חולה.
 .3הפעולות שקטו על-ידי משרד הבריאות בהתבסס על פרטי
המידע הדרושים.
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)ב( דיווח ציג משרד הבריאות יכלול גם מידע אודות אירועים
מיוחדים ותקלות ,ודרך הטיפול בהם.
)ג( דיווחים כאמור בסעיף זה יימסרו גם על ידי ציג משרד
הבריאות או מי מטעמו וראש אגף בשירות ליועץ המשפטי
לממשלה במועד שייקבע בהלים לפי סעיפים  4ו.9-
) .16א( ציג משרד הבריאות וראש השירות ידווחו בכתב לוועדת
הכסת לעייי השירות על סטטוס מחיקת המידע בתוך  7ימים
מהמועד שקבע למחיקת המידע הטכולוגי לפי סעיף )5ב( או
פרטי המידע הדרושים לפי סעיף )10ה( ,לפי העיין.
)ב( דיווח כאמור יועבר ליועץ המשפטי לממשלה על ידי ציג משרד
הבריאות או מי מטעמו וראש אגף בשירות.
 .17החלטה זו מבטלת את החלטת הממשלה מספר  4916מיום
 ,24.3.20והיא תהיה בתוקף עד יום ו' באייר התש"ף ) 30באפריל
 ;(2020ההחלטה תפורסם ברשומות ובאתר האיטרט של משרד
הבריאות.
 .18החלטה על הארכת תוקפה של החלטה זו תובא לאישור ועדת
הכסת לעייי השירות.
הוראות לעיין שמירה ומחיקה של מידע טכולוגי ופרטי מידע דרושים
לפי החלטה זו יחולו גם על מידע שאסף או עובד לפי תקות שעת
חירום )הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש( ,התש"ף.2020-
ב .צוות שרים בראשות השר יובל שטיייץ ובהשתתפות השרים זאב
אלקין ,אמיר אוחה ויואב גלט ,יבחן בתוך שבוע ימים את
האפקטיביות של המגון שאושר ,ובמידת הצורך יציע חלופות
והמלצות לשיויים בהחלטה האמורה .לצורך עבודתו ,יתייעץ הצוות
עם ראש שירות הביטחון הכללי ,ראש המטה לביטחון לאומי וגורמים
מקצועיים רלבטיים וספים.
המלצות הצוות יובאו לפי ראש הממשלה אשר יבחן אותן .ככל
שיתבקש לבצע שיויים בהחלטת הממשלה האמורה ,הם יאושרו על
ידי הממשלה ויהיו כפופים לאישור ועדת הכסת לעייי השירות.
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