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 לכבוד

 ד"ר אביחי מנדלבליט

 היועץ המשפטי לממשלה

 דחוף!

 שלום רב,

 החלטת קבינט הקורונה להסמיך את השב"כ למעקבי מגעיםהנדון: 

החלטת קבינט הקורונה להמליץ לממשלה להסמיך את השב"כ לבצע מעקבי מגעים  עלשמענו בצער  .1

, ועוד באמצעות תקנות לשעת חירום. נבקשך להנחות את אומיקרון אחר חולים שחלו בזן החדש

האגודה  6732/20בבג"ץ המפורשת  הפסיקההממשלה כי הצעד הוא לא חוקי, לא מידתי וסותר את 

 .(1.3.2021)מיום  כנסתלזכויות האזרח בישראל נ' ה

גם אם היה מתגלה כי הווריאנט החדש של נגיף הקורונה מדבק יותר ואף שיעילות החיסון נגדו  .2

אין מקום להחזיר את איכוני השב"כ מעבר לנסיבות הייחודיות  – דבר שעוד אין לו ראיות –נפגעת 

חולה אשר מסרב לשתף פעולה עם חקירה אפידמיולוגית אנושית או מוסר על אפס  –שציין בג"ץ 

 מגעים. 

עוד לפני שהיו  ,2020 בחודש נובמברכבר ניתן  האגודה לזכויות האזרחצו על תנאי בעניין הנזכיר כי  .3

וכי  זנים חדשים ומדבקים יותרחיסונים, והצו המוחלט ניתן חרף הטענות של הממשלה שייתכנו 

 תשתית העובדתית שהונחה בפני בג"ץ.שינוי ב התרחשדעת מה ילד יום. לכן לא אין ל

אלא כופים  החלטת בג"ץ התבססה על כך שהפגיעה בזכויות הפרט לא מצדיקה שימוש באיכונים .4

כי התועלת השולית שלהם נמוכה ממילא, וזאת , באותן נסיבות חריגות של חולה שלא משתף פעולה

, וכי מדובר במדרון חלקלק של התרגלות לכלים קיצוניים בדמוקרטיות אחרותאין לכך תקדים כי 

, וכי יש חלופה ם לא מדויקים וגורמים לנזק של בידודי יתר ופגיעה באמון הציבוריהאיכונכי 

 . שפגיעתה פחותה

מתחקרים, קרוב לחצי  3,000נשוב ונזכיר כי גם בשיא הפעלת השב"כ לצד מערך אפידמיולוגי של  .5

התגלו בלעדית  15%-מי שהיו במגע, מאלו שהתגלו רק ככים חדשים לא התגלו קודם לכן מהחול

כלי אפקטיבי  ון הואכהאיעל ידי השב"כ, והרוב המוחץ התגלה בחקירות אנושיות. לכן המחשבה ש

 למנוע את התפשטות המגיפה היא לא רציונאלית. 

ביתם המוחלט מחוסן ופטור יתרה מזאת, לא ברור מה התועלת במעקב אחר אזרחים כאשר מר .6

 מבידוד. נראה שיש פה אמצעי רחב יתר על המידה שלא מתאים לתכלית. 
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, מאיר-בןגם הכוונה להקדים לחקיקה תקנות שעת חירום היא בניגוד מוחלט לפסיקת בג"ץ בעניין  .7

שם נקבע כי בניגוד למצב הראשוני בו ישראל כמו שאר המדינות עמדו בפני הלא נודע ללא כלים 

התמודדות עם המגיפה, הרי שבחלוף הזמן ומשהמדינות ערוכות ומכירות את המגיפה, אין מקום ל

וגם לא בהחלטת ממשלה מכוח סעיף  תוך עקיפת הכנסת וםרמיך את השב"כ בתקנות שעת חיסלה

 2109/20)בג"ץ  ( לחוק השב"כ, אלא יש חובה לפעול על פי חוק שהתקבל באופן מלא בכנסת6)ב()7

 . ((26.4.2020)מיום  ראש הממשלה בן מאיר נ'

לכן ככל שהממשלה מעוניינת לחדש את האיכונים היא חייבת לעשות זאת בהסתמך על חקיקה,  .8

ממשלה גם אם תהיה לה סמכות חוקית בחוק חדש, הואסור לה להתקין תקנות לשעת חירום. 

ן החדש, ובנוסף לעשות שימוש באיכונים אם החולה חלה בזלהסמיך את השב"כ לכל היותר רשאית 

לא משתף פעולה עם החקירה או מוסר על אפס מגעים. כמו כן, יש לחסום אפשרות לבצע מעקב 

 אחר מי שמחוסן ופטור מבידוד, שכן ממילא אין כל תועלת בפלישה לפרטיותם. 

ככל שיתקבלו תקנות לשעת חירום נראה זאת כתשובה שלילית  .ידיתיאבקש את התייחסותך המ .9

  לפנייתנו ונפנה לערכאות באופן מיידי.

  כבוד רב,ב

 

 מור, עו"ד-גיל גן

 העתקים:

 ראש הממשלה, ח"כ נפתלי בנט

 שר הבריאות, ח"כ ניצן הורוביץ


