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התשובה  כתבימוגשת בזאת תגובת העותרים ל 17.11.2020מיום בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד 

  .המשיבים מטעם

 לחוק יסוד: הכנסת 38ביחס לסעיף הוראת השעה 

הושתת על כך שמדובר בהוראת שעה החוק מושא העתירה להצדקת טיעוני המשיבים ב מרכזילק ח .1

הודגש כי אין בהוראת השעה מנגנון הארכה אף , ו20.1.2021שפוקעת ביום  קצרת טווחזמנית ו

אלא יהיה על הכנסת לחוקק חוק חדש לגמרי בשלוש  , דרך הצבעה בוועדה או במליאה,כלשהו

  . כזהשם חוק הממשלה לקדאם תרצה  ,קריאות

התפזרה הכנסת משלא עלה בידי הממשלה  22.12.2020יום ל 21.12.2020בלילה שבין יום אולם  .2

והממשלה הפכה לממשלת מעבר שאינה נהנית עוד מאמון הכנסת. בנסיבות אלו להעביר תקציב 

כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני לחוק יסוד: הכנסת, הקובע כך: " 38חל לכאורה סעיף 
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החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת 

יעמוד  -החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת 

 ."בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים

תחילת חודשים לאחר  3יוותר בתוקף עד ילכאורה משמעות הסעיף הינה שהחוק מושא העתירה  .3

הכנסת התעלמה הכנסת החדשה, אלא אם יבוטל באופן אקטיבי על ידי הכנסת.  כהונתה של

מהנושא בתצהירה, ואילו משיבי הממשלה הותירו בכוונה את הנושא עמום וכל מה שנכתב 

עסקינן בהוראת שעה זמנית, כפי שאף הורה בית המשפט הנכבד בפסק הדין בעניין בתשובה הוא: "

בן מאיר ביחס למתכונת החקיקה העדיפה בנסיבות העניין. חוק הוראת השעה עומד לפקוע  חרש

 יסוד: הכנסת בנסיבות העניין, וזאת לאחר-לחוק 38בכפוף לשאלת תחולת סעיף  ,21.1.20 ביום

" בבחינה גם קידום הליך החקיקה, מצויים-בליל אמש בחצות. עניין זה, כמו 23-התפזרות הכנסת ה

 לכתב התשובה(.   78)פיסקה 

דנו השרים גם בהשלכות פיזור ( 22)מש/ 16.12.2020יצוין כי בדיון שנערך בצוות השרים ביום  .4

הכנסת על החוק, ובעוד שחלק מהשרים סברו כי יש למהר ולחוקק חוק המשך כי יהיה קשה לחוקק 

יהיה קשה כי או  עמדת השר אלי כהן(,)השב"כ  ו הנמוכה שלל תועלתעכשיוצגו הנתונים אותו 

ציין כי טכנית  ,, נציג היועמ"ש, אייל זנדברגבתקופת הבחירות )עמדת השר אלקין( לגייס לו רוב

יחול בנסיבות העניין אך הוסיף: "עם זאת, בחקיקה דרמטית הכנסת  :לחוק יסוד 38נראה שסעיף 

רג אמר שכזו, הממשלה ככל הנראה תידרש לחוקק חוק ולהתאימו למידתיות הראויה". מר זנדב

שזה יגיע לדרגים הגבוהים ביותר לבירור, וסוכם כי עמדת היועמ"ש תימסר לצוות השרים עד יום 

לא גובשה התשובה עדיין  כתבהגשת מועד . אולם, כפי שניתן לראות, ב(7, בעמ' 22)מש/ 20.12.2020

 בנושא.ברורה עמדה 

 38להבהיר האם סעיף  פנו הח"מ לב"כ המשיבים בבקשה 24.12.2020להשלמת התמונה, ביום  .5

 . למועד הגשת תגובה זועד  לחוק יסוד: הכנסת חל, אך לא ניתנה כל תשובה לפניה זו

 ניותקושי של ממש, שכן לדידם של המשיבים, מרכיב הזמ תמעורר בנסיבות העניין 38החלת סעיף  .6

היה דומיננטי ביותר בצליחת המשוכות החוקתיות, ואילו על פני הדברים הוראת השעה עשויה 

 . 2021עד אוגוסט  אףשוייתכן להימשך עתה עוד חודשים ארוכים, 

הוראת , שכן ה שמיועדת למצב חירוםקיים קושי חוקתי של ממש בהארכה אוטומטית של חקיק .7

וזאת בעוד שסעיף מצב חירום, קיומו של לבטבורה קשורה  שעה שנועדה להתמודד עם מצב חירום

 בחירות בפגרתמצד אחד, ולמנוע את הצורך בחקיקה  לחוק היסוד נועד למנוע "ריק חקיקתי" 38

מטעמים  וזיהום הליך החקיקה , שהיא לא רצויה מחשש ל"חקיקת בחירות"מצד שני

 . אלקטוראליים

טומטית וממושכת של הסדרי החירום תיצור , הארכה אודינמיבהינתן שמצב החירום לעומת זאת,  .8

ושכת חקיקת חירום אף שחלפו הנסיבות של מצב החירום. כך, למשל, ממצב בו חלה לתקופה מ

מרבית אוכלוסיית הסיכון  ים,החיסון אפקטיביהסגר ויתברר כי  שלושה שבועותייתכן שבתוך 

. האם, למשל, וב חברי הכנסתבעיני ר חירום נקיטת צעדילא תצדיק עוד חוסנה והתחלואה מהנגיף 

שמתירה מעקב המוני או להמשיך ולהסתמך על חקיקת חירום כממשלת מעבר תוכל הממשלה 

, בלי הכנסת :לחוק יסוד 38ח סעיף ואו את חופש התנועה רק מכ , התקהלויותשמגבילה הפגנות

 ? שהכנסת תידרש לכך
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על קיומו של מצב חירום לא  תשמבוסס הוראת שעהתוקפה לכן לעמדת העותרים יש לקבוע כי  .9

  .לחוק היסוד 38אוטומטית מכוח סעיף  מוארך

מוסמכת ממשלת המעבר ליזום הליך ת חירום, בהינתן שעדיין ישרור מצב חירום המצדיק חקיק .10

חקיקה גם בפגרת הבחירות, ויש לה סמכות לדרוש את כינוס הוועדות והמליאה לצורך כך )ר' 

לתקנון הכנסת(. אמנם חקיקה בפגרת בחירות אינה רצויה ויש  21לחוק הכנסת, וסעיף  9סעיפים 

אך דומה כי מענה למצב חירום  ,לנקוט בה רק במקרים המתחייבים לשם ניהול שוטף של המדינה

הוא בפירוש מסוג המקרים שבהם יהיה מוצדק לכנס את הכנסת גם בפגרת בחירות. מן הראוי 

קתי רק בהסכמה של סיעות הבית, באמצעות שבמקרה זה גם תפעל הממשלה בהתאם לנוהג החו

 "ועדת ההסכמות".

לחוק היסוד, מתחדד הצורך  38למצער, אם אכן הוראת השעה מוארכת אוטומטית בשל סעיף   .11

 להכריע בדחיפות בעתירה. 

 הערות מקדימות אודות הביקורת השיפוטית

המשיבים מדגישים כי משניתן צו על תנאי מצומצם ביחס לסעדים שנדרשו בעתירה, עובר הדיון  .12

בחינת החלטות הממשלה, ומשיבי הממשלה גם מדגישים כי הבחינה הינה  –לתחום המינהלי 

 טעות.  כללבמסגרת עילת הסבירות. בכך הם נקלעו ל

, והוא אינה מתייחס ישירות שהתבקש בעתירהראשית, אמנם הצו נוסח באופן שונה מהסעד  .13

אשר מתיר הסמכה  ,לחוק 5סעיף ל וטיב של  אפשרותל הוא מתייחסלביטול החוק בכללותו, אך 

קביעה כי אותם חלקים אין כל הבדל בין באופן שאינו מידתי. בפועל ושב"כ ללא כל מגבלה של ה

פעלת הסמכויות המהבחינה המינהלית בחוק המתירים הפעלתו הנרחבת בטלים לבין קביעה כי 

העותרים בסעד השלישי  ביקשו, כפי ששבחוק מעבר למקרה של אי שיתוף פעולה היא בטלה

 .  בעתירה

אין מדובר עצמו,  לחוק 5ביטול סעיף גם אם בית המשפט יתמקד בהפעלת הסמכויות בחוק ולא ב .14

עצמה שוב טענה שחוזרת על ) עילת הסבירות על פיבחינת החלטות הממשלה להפעיל את החוק ב

פגיעה החלטה מינהלית שפוגעת בזכויות חוקתיות, ועל . (103, 102, 82, 7 פיםסעיושוב, בין היתר ב

תנאי עמוד ב, ולכן היא צריכה לולא דרך עילת הסבירות אין חולק, נבחנת דרך פיסקת ההגבלה זו

  .פיסקת ההגבלה

מביקורת  נת אותהבכנסת אישרה את ההחלטה המינהלית אינה מחס העדוכך גם הטענה שו .15

אלא לכל היותר דורשת ריסון רב יותר בהפעלתה. בית המשפט הנכבד הוציא צו על תנאי , שיפוטית

החליט לייחד את רוב יושב ראשה עדה, שלמרבה הצער וביודעו שההחלטה מתקבלת באישור הו

תקופת הבידוד. יודגש עוד כי ההחלטה קיצור  –לסוגיה אחת בלבד בתקופה האחרונה ישיבותיה 

  . וממילא לא אושרה על ידה בוועדת חוץ וביטחון כלל לא נדונה 17.12.2020האחרונה מיום 

 שהתועלת השולית שלו נמוכה מאוד, כ"החקירות האפידמיולוגיות מייתרות את השב

מכל החולים  15%-שבטרם ניתן צו על תנאי הנתונים שעמדו בפני בית המשפט הנכבד הצביעו על כך  .16

חולים מתוך  40,000-אותרו קודם לכן בבלעדיות על ידי השב"כ מאז תחילת החוק בתחילת יולי )כ

   .(חולים בסה"כ בכל התקופה 274,000-כ
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בפני הוועדה הנתונים שהוצגו כי התברר  8.12.2020 ביטחון ביוםהחוץ והשנערך בוועדת דיון ב .17

משרד  חישב 14-השבועי הדיווח העד למשל, . לתשובת הכנסת( 55-59וחסרים )ר' סעיפים לקויים 

, בלי קשר שהייתה חפיפה בין היותו מאותר לבין היותו חולהשל הכלי כל מי  "הצלחה"כ הבריאות

שינו את אופן הדיווח כך שהחלו לבדוק מי  15-לזיקה בין האיתור למחלה. רק מהדיווח השבועי ה

, באופן המעיד על זיקה בין האיתור לבין מניעת שלפני כן מבין החולים אותרו כמגעים בשבועיים

בעצם כללה  14. נציגת משרד הבריאות הודתה בדיון שהלוגיקה שנהגה עד שבוע שרשרת הדבקה

כ"הצלחה" של כלי השב"כ גם אנשים שחלו בלי קשר למגע שנמצא על ידי השב"כ, ולא היה קשר 

 רה יועמ"ש הוועדה. זהו לא הליקוי היחיד שאית. מחלהלבין האיתור 

בחינה של  -אין לנו אלא להמשיך להסתמך על הנתונים כפי שמציג אותם משרד הבריאות, וגם כך  .18

 התוצאות מעלה את ביטחוןהחוץ והשל משרד הבריאות לוועדת  הדיווחים האחרונים חמשת

 :הבאות

מספר חולים כולל  תקופת דיווח

 בתקופת הדיווח

מספר חולים שאותרו 

בלעדית על ידי 

 יום קודם  14השב"כ 

אחוז החולים 

שאותרו בלעדית ע"י 

 שב"כ מסך החוליםה

19.11.20-25.11.20 5,596 402  7% 

26.11.20-2.12.20 7,730 477  6% 

3.12.20-9.12.20 10,770 803  7.5% 

10.12.20-16.12.20 14,861 1,796 12% 

17.12.20-23.12.20 21,232 1,908 9% 

התועלת השולית של השימוש בכלי השב"כ נמוכה הרבה יותר ממה שתואר בפני  ניתן לראות כי .19

 בלבד 8%אלא מהחולים  15%לא . , שכבר אז הייתה נמוכהבית המשפט עובר להוצאת הצו על תנאי

הנתונים הנ"ל מתייחסים לתקופה שבה המשק פעל תחת מגבלות מסוימות, אך  –ודוקו . בממוצע

 ללא סגר.

ו קודם רהחולים שאותסך כי מבין  ,טענו משיבי הממשלהדמית לעתירה תגובה המקב -זאת ועוד  .20

לים בלעדית על ידי השב"כ וחצי מתגלים בלעדית על ידי ג, בערך חצי מתעם חולה במגע היוכמי ש

 40,586 נמסר כי מתחילת החוק ועד מועד התגובה המקדמית –במספרים  האנושיות.החקירות 

אותרו על בסיס חקירה אנושית חולים  42,715 -ו בלבד ב"כאותרו על בסיס פעולות מנגנון הש חולים

  .לתגובה המקדמית( 98)סעיף  בלבד

עובה והתמקצע, מערך החקירות שמחדל החקירות האנושיות טופל, באיחור רב, וברגע שברגע  .21

הרוב המכריע של החולים שאותרו ובודדו שבועות האחרונים חמשת ה. בלחלוטין השתנתה התמונה

התועלת השולית של הפעלת (, ו60.4%לפני שחלו בשל מגע עם חולה התגלו בחקירה האנושית )

 (.לפני כןאותרו חולים שמה 14.4%רק השב"כ היא קטנה )
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מספר חולים כולל  תקופת דיווח

מבין מי שנמצא שהיו 

 במגע עם חולהקודם 

מספר ואחוז שנמצאו 

בלעדית על ידי 

 השב"כ

מספר ואחוז שנמצאו 

בלעדית בחקירה 

 אנושית

19.11.20-25.11.20 3,448 402 (11%) 2,164 (63%) 

26.11.20-2.12.20 4,717 477 (10%) 3,073 (65%) 

3.12.20-9.12.20 6,677 803 (12%) 4,084 (61%) 

10.12.20-16.12.20 7,549 1,796 (23%) 4,024 (53%) 

17.12.20-23.12.20 11,626 1,908 (16%) 7,047 (60%) 

 (25%)הנתונים הם ללא חולים שהתגלו על ידי שני האמצעים במקביל, שהם בערך 

מערך החקירות האפידמיולוגיות ומערך  הרחבתכל הדרך,  ךי שהעותרים טענו לאורפבדיוק כ .22

מה שמוכיחים הנתונים וזה , (חלופי אמצעי טכנולוגירק ולא ) חלופה לשב"כ מהווה הבדיקות

לולא המחדל של הממשלה להקים מערך  הרבה קודם לכןהיה קורה שבועות האחרונים, ומה שמה

 כזה במשך חודשים ארוכים, בגלל ההסתמכות על השב"כ. 

על  –בהמשך השימוש בשב"כ  תמיכהלשם  שעליהם מצהיר משרד הבריאות "נתונים"גם מכאן ש .23

לכתב  85)סעיף ידי חישובים שנויים במחלוקת שמתורגמים לחיי אדם שכביכול ניצלו בזכות הכלי 

היה ניתן לבודד אנשים גם באמצעות מערך שכן , ולא יותר ממניפולציה הם נטולי חשיבותהתשובה( 

 יה מוקם בזמן, כמו במדינות אחרות שהתמודדו עם המגיפה. חקירות הולם, אם ה

אין כל סיבה שכדי להתמודד עם המגיפה טוב יותר לא יורחב עוד מערך החקירות, מעבר  -ועדיין  .24

בתגובה המקדמית התחייבו משיבי הממשלה כי מערך החקירות יגדל מעבר מתחקרים.  3,000-ל

(. אולם בתצהיר התשובה מתברר כי המערך לא לתגובה המקדמית 127חוקרים )סעיף  3,000-ל

 . 3,000 –הורחב, ושוב מצוין אותו מספר חוקרים 

כמובן שהמצב היה יכול להיות אף טוב יותר לו הייתה הממשלה מקדמת אמצעים טכנולוגיים  .25

פוגעניים כמו מעקבי השב"כ, ובראש וחלופיים לתמיכה במערך האפידמיולוגי, שאינם כופים 

כמו ואמצעים וולונטאריים אחרים כדרישת החוק, המגן  ןיישומוהייתה מקדמת את  –ובראשונה 

באמצעות טכנולוגיה בשם  Bluetoothקירבה מבוסס על אותות -לניטור יוולונטאריישומון 

Exposure Notification ואומץ בעשרות מדינות, אושהחברות אפל וגוגל העמידו לרשות ממשלות , 

שב"כ היא מעקבי הכאן ההתמכרות ל םמות סגורים הומי אדם. אולם גבמקו QRקוד  כמו סריקת

זו שעיכבה פיתוח חלופות אלו וייתרה את השימוש ביישומון, שהתקבע ככלי חסר תועלת בתודעה 

 הציבורית.

אולם גם בלי יישומון או אמצעי טכנולוגי אחר, התועלת השולית של השב"כ באיתור חולים לא  .26

 בו אף לא ליום אחד נוסף. מצדיקה את המשך השימוש 

השב"כ היא נמוכה, והמשיבים לא מסתירים  מעקביוהנה, למרות שהתועלת השולית של הפעלת  .27

ת הצדקה ששנדר ,ולא מפנימים כי מדובר באמצעי חריג תומכים בהמשך השימוששבים וזאת, הם 

 . חריגה להפעלתו הממושכת על אזרחים
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 מניעת סגר – התוצאה במבחן כ"השב הסמכת יעילות

, בדבר חשיבות לכן חוזרים משיבי הממשלה על הטענה שנטענה גם קודםעל תנאי צו גם לאחר מתן  .28

 אודי ד"ר 15.12.2020ביום רק  קטיעת שרשראות ההדבקה כדי לאפשר למשק לפעול ללא סגר.

כדלקמן: ני צוות השרים פדעתו ב, חיווה ן ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאותג, סקלינר

בימים אלה אנו  –הצעה "להפסיק את הסיוע הגורף של השב"כ ולמקדו במקרים פרטניים" "

נמצאים בנקודה קריטית במאבק בנגיף הקורונה. לראשונה, אל מול האיום בתחלואה העולה יש 

גם תקווה בדמות חיסון יעיל שיכול לשנות את חוקי המשחק. עם זאת, טרם הוחל בחיסון 

עד אשר החיסון ייתן את אשר מצופה ממנו, צפויים לעבור עוד מספר חודשים, בשל ה, ויהאוכלוסי

הצורך לחסן כמות מספקת של אנשים בשתי מנות חיסון. בתקופה זו, המדינה נדרשת לנקוט בכל 

הכלים כדי "להרוויח" זמן, לעכב את התחלואה ככל הניתן ובכך למנוע צורך בנקיטת צעדים 

ני השב"כ, כגון סגר שלישי או צעדי ריסון מהודק. אחד מהכלים מרחיקי לכת בהרבה מאיכו

שמוכחים כתורמים להקטנת מקדם ההדבקה הינו כלי השב"כ. גם אם תרומתו היחסית ירדה 

למערך הקטיעה הינה משמעותית בראיה הרחבה של  10%בשבועות האחרונים, הרי תרומה של 

ם כלי זה עלול להיות בעוכרינו ולגרום לנזק האירוע, ובנקודה בה אנחנו נמצאים. ויתור או צמצו

 . (20)מש/ "משמעותי מבחינה בריאותית וכלכלית

ימים לאחר ההצהרה  12, שהחל עוד לא יבשה הדיו על חוות הדעת והממשלה הכריזה על סגר שלישי

 .  הנ"ל

מחובר למציאות. המשפט הנכבד לא ולבית  ולעצממשרד הבריאות  שמספרההצלחה סיפור מכאן ש .29

עם להכניס את המדינה לסגר שלישי, זה כל מה שלקח הפ – מסיום הסגר השני חודשיים ושבוע

מערך חקירות בנוסף ללהסתייע בשב"כ ללא כל מגבלה  המשיךלמרות שלמשרד הבריאות 

שמותקן  2המגן יישומון אפידמיולוגי נרחב, מערך בדיקות מתפקד היטב וכמעט ללא כל מגבלה, ו

באמצעות תחקור מגעים ולהימנע מסגר את התחלואה  לשטחהתקווה חים. מיליון אזרלאצל מעל 

 . חסרת כיסויהתגלתה כ

אין תחליף לאמצעים הלא טכנולוגיים  פו של דברבסוהמשיבים.  לנרטיב של נשמעתהתחלואה לא  .30

עטיית מסיכות, ריחוק חברתי ומניעת התקהלויות במבנים סגורים, אך דווקא באלו התברר  –

ובעובדים  מתקשה בתמיכה כלכלית בעסקיםשהממשלה מקפידה פחות, מתקשה לייצר פתרונות, 

במקום שבו נדרשת  שונים ולא עניינייםמטעמים מאפשרת הקלות , כדי שיקפידו על ההוראות

 אחרות.ו כאלומעוניינת לאכוף את המגבלות שקבעה מסיבות אינה לת או או שאינה מסוגהקפדה, 

ישנה חשיבות רבה בבידוד מי שאותר כחולה, כדי שלא ידביק כפי שציינו העותרים שוב ושוב,  .31

 אבלוישנה חשיבות גם בחקירות אפידמיולוגיות לקטיעת שרשראות הדבקה, אחרים מכאן והלאה, 

תחליף של ממש ב ן מדוברגבלת בשיטוח עקומת התחלואה, ואיאפקטיביות מו יש לה למרבה הצער

איתור לריחוק חברתי כדרך קבע. מומחים כמו פרופ' חגי לוין, שציטטנו בעתירה, הסבירו כי 

להשקיע בבדיקות יזומות,  ישקצה הקרחון של הדבקה נרחבת יותר, ולכן  שף רק אתוח המגעים

נתונים ולא כלי טכנולוגי ו תומחיות אפידמיולוגיצריך מ . לשם כךסקרים וניתוח מוקדי התפרצות

תצהיר התשובה משיבי הממשלה לא מתמודדים עם העובדות כפי שהן, וממשיכים חשאי. גם ב

ת בחשבון חלכן המבחן החוקתי צריך לק. במבחן המרכזי שלו לדגול במודל שלא הוכיח את עצמו

האנושיות, אלא גם את המשקל השב"כ לעומת החקירות  מעקבילא רק את התועלת השולית של 
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או  המגיפהשל התפשטות ההכולל הלא גבוה של מערך איתור המגעים במסגרת הכלים לבלימת 

 .ההאטה שלה

 מערך החיסונים לא נלקח בחשבון

לא הייתה בפני בית המשפט כל ידיעה לגבי מערך החיסונים, אשר החל על תנאי בעת הוצאת הצו  .32

שאין חיסון  בכך מעקבי השב"כנומק השימוש בבתגובה המקדמית לעתירה לפעול מוקדם מהצפוי. 

 , את השימוש בשני חיסוניםFDA-הלנגיף הקורונה. אולם מאז אישר משרד הבריאות, בעקבות 

מאוד, יעילים שהתגלו כולא רק זאת, אלו חיסונים של חברת פייזר ושל חברת מודרנה. לקורונה, 

 . יחשף לנגיףשיבמניעת מחלה בקרב מי  ,95%-ב

כולם מקרב הצוותים הרפואיים  – חוסנו בחיסון הראשון מיליון איש כחצי 29.12.2020עד ליום  .33

ון מגיע לשיאו שבוע לאחר החיסון ס. הגם שהחיומעלה 60בני  –המרכזית  ואוכלוסיית הסיכון

 –השני, הוא מונע התפתחות מחלה בשיעורים גבוהים גם שבועיים לאחר החיסון הראשון. כלומר 

מדובר בגורם משמעותי במיגור התחלואה הקשה שיוצרת המגיפה, ובמיגור הדאגה לפגיעה 

 שלושה.-שבועיים מערכת הבריאות, כבר תוךתפקוד בצוותים רפואיים או עומס יתר שיאיים על 

להצדיק את  בבואהצלחה מסחררת, הבצדק, את מבצע החיסונים כובעוד שהממשלה משווקת,  .34

משיבי הממשלה כנושא כמעט חסר חשיבות. מוצגים החיסונים  שב"כמעקבי ההשימוש בהמשך 

לכתב  18)סעיף  על כך שחיסון עדר ייקח עד שנה ולא מנומקות באמירות כוללניות מסתפקים

תוך שבועות ברובה תחוסן גבוה ה בסיכון י, אבל הם מתעלמים לחלוטין מכך שהאוכלוסיהתשובה(

זה הנתון הרלוונטי. נגיף שמתפשט ללא תחלואה קשה אינו מצדיק נקיטת צעדים ספורים, ו

קיצוניים. קצב החיסונים גם מצביע על כך שחיסון עדר יכול להתרחש תוך חודשים ספורים והרבה 

 פחות זמן משנה.

החוק לא  .אז ניתן הצו על תנאי הנסיבות רק מחזקות את הצורך בהפיכתו למוחלטמה כי כן, הנ .35

מערך  באמצעות איתור מגעים של חולים –חלופה להשגת התכלית של החוק  נהמידתי כי יש

יישומון למי שמעוניין לקבל התראה על  כןהחקירות האנושי, מערך בדיקות ועתה גם חיסונים, ו

. גם הפעלת החוק על ידי הממשלה לא מבוסס מיקום וקירבה, שניתן להתקנה בחינם מגע קרוב

 )ב( לחוק לא מתקיימים עוד.3מידתית, כי התנאים בסעיף 

 פעולה שיתוף יא של למקרים כ"בשב השימוש לצמצם שלא החלטהל הממשלה משיבי נימוקי

קיימת מחלוקת מקצועית בתוך הממשלה אודות המשך  ,כפי שעולה מכתב התשובה ומהנספחים לו .36

 . מו באופן ניכרשב"כ ובוודאי אודות הצורך להמשיך את השימוש ללא צמצומעקבי ההשימוש ב

השב"כ בעמדה שיש לצמצם את השימוש סגן ראש היה  15.12.2020בדיון בצוות השרים מיום  .37

הרשות להגנת הפרטיות ם יומיים. נדבקי 4,000מעל  שלשב"כ לסרבני תחקור או במצב מעקבי הב

שיתוף פעולה. משרד  יאמקרים של צמצומו ל –שב"כ או למצער מעקבי הבביטול השימוש ב תמכה

ומשרד האוצר תמך  ,מאותן סיבות שמנה השב"כשב"כ מעקבי הבצמצום השימוש ב תמךהמודיעין 

משק, וזאת ל הםבצמצום השימוש בשב"כ בשל אחריותו לחלק ניכר מהבידודים והעלות של

כשהתועלת השולית של השב"כ נמוכה. לעומת זאת, משרד הבריאות תמך בהמשך השימוש בשב"כ 

 תמך בעמדה זו.   ןאלקי לשעבר ללא כל מגבלה לפחות עד סוף חודש מרץ והשר
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 21שב"כ לתקופה של מעקבי הבסופו של הדיון בוועדת השרים הוחלט לבקש את המשך השימוש ב .38

ל החלטה לגבי המשך השימוש בשב"כ לאחר מכן והמחלוקת בעניין נותרה כ לא נתקבלהימים אך 

עוד כמה למשך  אם תתקבל עמדת משרד הבריאות, השימוש יימשך ללא כל מגבלה ללא הכרעה.

  .לפחות חודשים

את המשך השימוש במעקבי השב"כ על כל החולים מספק משרד הבריאות ארבעה צדיק הכדי ל .39

 . לכתב התשובה( 88)סעיף  נימוקים

הוא שבמקרה שאדם לא ישתף פעולה עם החקירה האפידמיולוגית הדבר יוביל  הנימוק הראשון .40

משום שמערך זהו נימוק לא משכנע לעיכוב בביצוע הבדיקה הטכנולוגית דרך איכוני השב"כ. 

שעות מהאבחנה  7-שעות ל 3בין החקירות האנושי היום מסוגל לבצע תחקור במהירות רבה, 

, שכן נולהביכדי אינו מידע שנדרש זמן רב  סירוב לשתף פעולהלכתב התשובה(.  24בממוצע )סעיף 

 . די בתחקורישיתוף פעולה או אי שיתוף פעולה עולה באופן מי

משיבי הממשלה שצמצום השימוש למי שלא משתף פעולה יוביל לעיכוב, כדי "להוכיח" את הטענה  .41

לגבי מי שמסר שלא היו לו מגעים. לפי  "בדיקה משלימה"שים בפיילוט להפעלת הסמכות למשתמ

באופן שמצדיק את הבדיקה הטענה הפיילוט הראה כי עד שמתברר האם אדם לא שיתף פעולה 

 –מדובר במספר זניח של חולים בסופו של דבר עברו מספר ימים. אלא מה? מתברר כי המשלימה 

 . , ואין כל הסבר לעיכוב הנטעןחוליםמתוך עשרות אלפי  129

הוא שגם חולה המשתף פעולה עלול לא לזכור מגעים שקיים, ולכן יש צורך בכלים  הנימוק השני .42

של השב"כ. אכן, ייתכנו מגעים שהחולה לא זוכר, אבל כאשר יש מערך תחקור ראוי הסיכון בכך 

לי טכנולוגי לא מדויק שגורם , ולא מצדיק מעקב אחר כולם או שימוש בכצונח באופן משמעותי

 . לבידוד יתר

 ימים כפי שהיה בתחילת המגיפה 14ימים בטרם התגלתה המחלה ולא  7-ל מתייחסהתחקור כיום  .43

. המגע שיש לזכור הוא בעיקר מגע (14.9.2020לנוהל משרד הבריאות שתוקן ביום  4.1.1)ר' סעיף 

פק אם יש ממש בטענה שאנשים לא מטרים, וס 2-דקות שנערך במרחק של פחות מ 15קרוב של 

, ובמציאות שבה ממילא מוטלות מגבלות קבועות על זוכרים מגעים אלו בתקופה של שבוע

וחברים קולגות  ,בני משפחהמדווחים יהיו שרוב המפגשים ה עמפתי אין זה. לכן התקהלויות

 . , ולא זרים מוחלטיםבאירועים פרטיים

מגעים בממוצע לכל חולה,  9החקירות האנושי מאתר כיום גם לפי נתוני משיבי הממשלה, מערך  .44

 .לכתב התשובה( 24)סעיף  מספר לא מבוטל המוכיח שיתוף פעולה מצד החולים המתוחקרים ווזה

, אך אלו מגעים מזדמנים שנמשכים מרקטאנשים אולי לא ידעו להגיד מי עמד איתם בתור בסופר .45

על עטיית מסיכה והסיכון להדבקה גם בהינתן  דקות ובמקומות שבהם יש הקפדה 15-לרוב פחות מ

 .מאשר במשרד, במפגש חברתי או בחוג, שם קל לאתר את המגעים שאדם היה חולה הוא נמוך

דווקא הניסיון לאתר בכלים הטכנולוגיים של השב"כ מגעים קרובים במקומות סגורים הוא 

  פגיעה קשה באמון הציבור בשל מגבלות הכלי.להמוביל לבידוד יתר ו

שהה חולה ניתן גם להשתמש בכלים פחות  םכדי לאתר מסלולי תנועה ומיקומים שבה ,לבסוף .46

המידע שנצבר ביישומון המגן, אם הוא מותקן, או פוגעניים, ובהם מידע שמנדב אדם כמו 

וגם ביומן הפגישות שאדם מנהל או אף  בטלפון הנייד ביישומונים אחרים ששומרים מיקומים

 1,260אמנם לטענת משיבי הממשלה רק  .ן שניהל יש כדי לסייע לו להיזכרברשימת שיחות הטלפו
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חולים הסכימו לשתף את המידע מהמגן עם המשרד עד סוף אוקטובר, אך לא מצוין כמה חולים 

אצל רוב החולים כלל לא היה מותקן המגן, וייתכן שבכלל לעשות זאת וסירבו. ייתכן התבקשו 

 חולים הועברו לשב"כ לאיכון באמצעות הכלי שלו.שבכלל לא התבקשו כי ממילא כל ה

במיוחד. נטען שלא ניתן לצמצם את השימוש בשב"כ בשל קשיים  תמוההוא  הנימוק השלישי .47

מושגיים ומעשיים בהגדרת "חוסר שיתוף פעולה". מהם אותם קשיים? שההגדרה דורשת הפעלת 

ירות, או שיידרשו לקבוע מספר מגעים שיקול דעת פרטני בכל מקרה ומקרה, וזה עלול ליצור שר

שרירותי כדי להגדיר מהו חוסר שיתוף פעולה. אם כך, עמדת המשיבים היא שעל השב"כ לעקוב 

אחרי כולם כל הזמן כדי למנוע מצב בו מעטים יטענו שעקבו אחרי מגעיהם שלא לצורך כי שיתפו 

 פעולה בזמן שהוגדרו כמי שלא משתפים פעולה. 

הקריטריון של "אי שיתוף פעולה" לא מעורר קושי בפני עצמו והיישום שלו יכול להיעשות בהתאם  .48

 ,ניתן גם לשלב בין רף טכני, כפי שהציע השב"כלשיקול דעת שמבוסס על כללים מנחים אחידים. 

מי שדיווח על פחות משני מגעים ייחשב כמי שלא משתף פעולה  לדוגמהבתוספת שיקול דעת פרטני. 

שהיה בבידוד מרצון עוד  -א אם ייתן הסבר מניח את הדעת, לפי שיקול דעת המתחקר )למשל אל

עצם הצורך להפעיל לפני שנתגלה כחולה, או שהוא קשיש ערירי שאינו פוגש איש למעט המטפל(. 

 .  בהתנהלות רשויות ציבוריות שיקול דעת פרטני אינו חדש ואינו מיוחד

לשב"כ לעקוב אחרי כולם כל הזמן, כי אם יעקבו רק אחרי מי הוא שיש לאפשר  הרביעיהנימוק  .49

שלא משתפים פעולה, עלולה לעלות טענה שזו "אכיפה" או "חקירה עונשית" שתפגע באמון 

שהוא זה הרי כל תכלית המהלך היא לצמצם את השימוש בשב"כ,  .טיעון לא משכנעזהו  הציבור.

רק  שב"כההפעלת ש ומכאן, המדויקות יותר ותחקירות האנושיולהחליפו בהפוגע באמון הציבור, 

של אי שיתוף פעולה אינה אכיפה ואינה ענישה אלא אמצעי חלופי המופעל בלית ברירה,  הבמקר

 הציבור. הוא ייתפס בעיניוכך 

 מכאן שהנימוקים לא לצמצם את השימוש בכלי הם לא משכנעים ויש לדחותם.  .50

 המחדל בקידום חלופה טכנולוגית  

 עוד את התקנתהממשלה החליטה לא לקדם התשובה חוזרים משיבי הממשלה על כך שבכתב  .51

 א לחוק.12היא רואה עצמה כמי שמילאה אחר הוראות סעיף  –היישומון, ולמעשה 

 בהצלחתאכן, צודקים המשיבים כי החוק אינו מתנה במפורש את השימוש במעקבי השב"כ  .52

לה ראתה ביישומון כלי משלים ולא חלופי יישומון אזרחי לאיתור מגעים, והממשלה מלכתחי

 (.לעתירה 204לשב"כ, והעותרים ציינו זאת בעתירה )סעיף 

, והיא בהוראות החוק המחייבות לקדם את השימוש ביישומון עומדתלצד זאת, הממשלה לא  .53

ההשקעה של הממשלה בקידום . על מחדלה זה להצדקת המשך השימוש בשב"כגם מתבססת 

בלי שהממשלה ביקשה לתקן את מ, קצר והופסקה לחלוטיןלפרק זמן ה ומעט הייתההיישומון 

לקדם את המורות לה  ,א לחוק12מכאן שהממשלה פשוט החליטה להתעלם מהוראות סעיף  .החוק

 . היישומון

א הוולונטאריות שלו, יהעותרים טענו לאורך כל הדרך שהסיבה המרכזית לאי קידום היישומון ה .54

הטעם הראשון והמרכזי להפסקת קידום  ולכתב התשובה זה 114סעיף ולא סיבות אחרות. ואכן ב

היישומון. משרד הבריאות לא מעוניין בכלי וולונטארי התלוי בבחירת המשתמש להתקינו, 
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ע ושכות בעניין וקבמ. המחוקק דן מלפעול על פי ההתראות שהוא שולח –להשתמש בו, ובעיקר 

וש בה ייעשו רק בהסכמתו מדעת של המשתמש התקנת טכנולוגיה אזרחית והשימכי " במפורש

 א)ב((. אלא שהממשלה עושה דין לעצמה ומתעלמת מהחוק. 12" )סעיף ומתוך רצונו החופשי

בדומה  האזרח יכניס עצמו לבידודשאין ספק כי כאשר יש לאזרח כלי וולונטארי אין דרך לוודא  .55

עדיין כמות לא מבוטלת של אזרחים דיווחה לכתב התשובה דווח כי  85בסעיף , אך כלי ריכוזי וכפויל

משרד הבריאות מודה אזרחים.  10,685 - אמצע יוליאז מ "המגןהתראה מ"על כניסה לבידוד בשל 

ניתן להעריך כי הכמות כי אין לו דרך לדעת כמה אנשים נכנסו בפועל לבידוד בשל התראה מהמגן. 

מהמספר של מי  והה פי כמה וכמהשל המבודדים כתוצאה מקבלת התראה מהמגן בפועל היא גב

 , אפילו רוב מכריע,רוב האנשים מדוע? כי גם לגבי השב"כ. באתר משרד הבריאותעל כך שדיווח 

 מבודדים את עצמם. כן לא מדווחים למשרד הבריאות על כניסה לבידוד אך הם בפועל 

למעשה, משרד הבריאות מדווח בכל דיווח שבועי על מספר עצום של עשרות אלפי הודעות תזכורת  .56

שנשלחות למי שנמצאו כחייבי בידוד ולא דיווחו על כניסה לבידוד, מה שמצביע על אחוז עצום של 

אנשים מבין חייבי הבידוד שלא מדווח באתר על כניסה לבידוד. מספרם הנמוך של האנשים 

על ידי משרד הבריאות לבדיקת המשטרה בחשד להפרת בידוד מהווה אינדיקציה לכך שמועברים 

שיש תת דיווח משמעותי באתר משרד הבריאות אך הוא לא נובע מהפרת הבידוד בפועל, אלא 

 מהיעדר נכונות לדיווח או היעדר ידיעה בדבר חובת הדיווח בקרב הציבור. 

נשים שנכנסו לבידוד בפועל כתוצאה מקבלת התראה האכי מספר  בוודאות גבוהה לכן ניתן להעריך .57

יש לזכור כי . על כך דיווחו אףנכנסו לבידוד מרצון וש 10,685מ"המגן" הוא פי כמה וכמה מאותם 

מעל מיליון אזרחים שמשתמשים ביישומון התקינו אותו באופן וולונטארי מתוך כוונה מלכתחילה 

לא  גם אם הםנוהגים באחריות כלפי סביבתם  עאזרחים ברובם המכריהלהגן על עצמם וסביבתם. 

 אמון ברשויות. אין להםמודעים לחובת הדיווח או ש אינם, כי על כניסה לבידוד מדווחים

לכתב  85עיף לכך טמונה בנתונים שהביאו משיבי הממשלה בתצהירם. בסנוספת אינדיקציה  .58

למשרד הבריאות על כניסה לבידוד  ודיווחאיש  380,000-התשובה מצוין כי מתחילת יולי לא פחות מ

שלא כתוצאה מחקירה אנושית או איכון השב"כ. זו כמות עצומה של אזרחים שנכנסו לבידוד 

ולא קיבלו התראה מגורם רשמי  מרצונם הטוב, כי שמעו על מגע אפשרי עם חולה בכוחות עצמם

 – ובכל זאת ,ממנו יכלו להימנעהם  .. אף אחד לא היה יודע שהם אמורים להיות בבידודכלשהו

יש להניח כי כמות האזרחים שנכנסו לבידוד מרצון הוא גדול פי גם פה דיווחו. נכנסו לבידוד וגם 

למרבה הצער, במקום שמשרד הבריאות יראה את  .מאלו שגם טרחו לדווח על כךכמה וכמה 

 .המגיפה כשעתם היפה של האזרחים, הוא רואה בהם גורם עוין

ן כמות המבודדים בשל התראה מהמגן צריך לקחת בחשבון שכל מי שנחשף יתרה מזאת, באמד .59

, כך שמלכתחילה פוטנציאל "המגן"למגע שעלה באיכוני השב"כ, כלל לא מקבל התראה דרך 

 המגעים נמוך לא בשל הוולונטאריות של האמצעי, אלא בשל ההחלטה להזין בו מידע מאוד חלקי. 

כל מקרה יש אפקט פסיכולוגי לקבלת התראה על פוטנציאל העותרים שבים וטוענים כי ב –לבסוף  .60

ילך להיבדק שיגם אם אדם סבור כי מדובר בהתראה שלא מצדיקה בידוד מיידי, ייתכן  .הידבקות

  או יימנע מלפגוש אנשים בקבוצת סיכון. גם זו תרומה חשובה למיתון התחלואה. 

היא אמונתו, על בסיס מה שהוא תופס  היישומוןיה שבגינה זנח משרד הבריאות את יהסיבה השנ .61

בכל מקרה אין דוגמא מוצלחת להתקנה של יישומון  ,כביכול ,לפיהכנתונים משווים מהעולם, 
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לכתב  114בישראל )סעיף  נטארי דומה באף מדינה, ולכן אין טעם לקוות לתוצאה שונהווול

 התשובה(.

נות אחרות היא לקויה, שכן לא ניתן הדגישו כי השוואה של ישראל למדיוהעותרים כבר ציינו  .62

להשוות מדינות אחרות לישראל לאור היותה היחידה שמפעילה כלי מעקב המוניים לאיתור מגעים 

 בהתקנתרבה לא רואה תועלת בישראל משעה שהשב"כ ממילא עוקב אחר מגעים, הציבור בכפיה. 

יקומים שעלו באמצעות מעקבי מ. בנוסף, היישומון לא יעיל כי ואין לו תמריץ להתקינו היישומון

יקבלו התראה עם היו באותו לא מוזנים בשרתי משרד הבריאות ומשתמשי היישומון לא  השב"כ

 מיקום.

לצד זאת, העותרים גם לא מקבלים את העמדה כי היישומון כשל בכל המדינות שבהן הושק ולא  .63

עמותת , 4ל העותרת ש חדשהסקירה מקיפה  מקבלים את ההנחה כי היישומון נכשל גם בישראל.

מצביעה על כך ,  פרטיות ישראל, ביחס לשימוש ביישומונים לאיתור מגעים ברחבי העולם

כך, . ושימוש בהם יישומוני איתור מגעיםשל ישנה היענות רבה להתקנה  מסוימותבמדינות ש

ורידו ם הלדוגמה, במדינות כמו אירלנד, ניו זילנד, סינגפור ופינלנד יותר ממחצית מבעלי טלפון חכ

 ם.את האפליקציה לניטור מגעי

מיליון תושבים או פחות, ושיעור החדירה של טלפונים  10במדינות שיש בהן הסקירה מראה כי  .64

פינלנד,  –שיעור האימוץ של טכנולוגיות לניטור מגעים הוא גבוה. לדוגמה  - 60%חכמים עולה על 

)שם הממשלה החליטה  ניי ונורבגיהאירלנד, שוויץ, איסלנד, סקוטלנד, סינגפור, דנמרק, ברו

מיליון איש. שיעור  9.2בישראל מתגוררים  .להקפיא השימוש חרף מספר התקנות גבוה יחסית(

מתאם זה מצביע על פוטנציאל חדירה גבוה. הסקירה . 67%-מוערך בכחדירת הטלפונים החכמים 

אך מצביעה על כך ששיעורי ההתקנה של היישומון בישראל טובים משל מדינות בעלות מאפיינים 

 זהים של צפיפות אוכלוסין. 

 .4באתר העותרת  הסקירה

ממשלה מוותרת על השב"כ לטובת יישומון אזרחי, היישומון השאם הייתה  ,כאן שבהחלט אפשרימ .65

 שיטוח עקומת התחלואה.להיה זוכה להצלחה, והיה יכול לתרום 

ת יעילותו מיליון ישראלים כבר התקינו את המגן למרות השב"כ ולמרו 2.6יש לזכור כי מעל  .66

מיליון הסירו את  1.6-המועטה בשל הזנתו רק במיקומים של חולים שעלו בחקירות אנושיות, וכ

שאין בו תועלת ובשל חשש מפגיעה בפרטיות. אולם פוטנציאל  דעתהיישומון לאחר שנוכחו ל

ההתקנה הוא גבוה מאוד, ובמיוחד אם לאחר הפסקת השימוש בשב"כ הציבור יבין כי קבלת 

 על מגע קרוב עם חולה תתאפשר רק דרך היישומון. התראות 

כרגע הוא מתמקד בהעברת מידע והכוונת התנהגות  – המוזכר בכתב התשובה לגבי יישומון הרמזור .67

א לחוק. מדובר ביישומון 12סעיף יישום ולא בקטיעת שרשראות הדבקה ולכן הוא לא רלוונטי ל

לציבור ולעסקים, שעיקרו הוא מתן מידע בזמן אמת על מגבלות, צפיפות וכדומה,  יוולונטאר

בעתיד יתווסף ליישומון רכיב של שהוא אגרגטיבי ולא אישי. ייתכן  באמצעותו והמידע שייאסף

להוות עוד  עשויזה דבר , ושיאפשר לתעד את הכניסה של אנשים למקומות סגורים QRקוד סריקת 

א. העותרים הציעו 12י לעמוד בדרישות סעיף דגורם טכנולוגי מסייע, אך עליו להישאר וולונטארי כ

לקדם פתרון זה לפני חודשים רבים, אך שוב התברר כי ההתמכרות לכלי השב"כ מנעה פיתוח 

 פתרונות טכנולוגיים אזרחיים פשוטים. 

https://www.privacyisrael.org.il/contact-tracing-apps-1
https://www.privacyisrael.org.il/contact-tracing-apps-1
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כ, ולהסתמך , יש לבטל לאלתר את השימוש בשב"נשוב ונזכיר כי גם בלי היישומון אתלאחר כל ז .68

החיסונים. גם היום, ישראל היא המדינה הדמוקרטית  –על החקירות האנושיות, הבדיקות, ועתה 

היחידה שמפעילה את שירות הביטחון החשאי שלה למעקב המוני וכפוי אחר אזרחיה לצורך איתור 

 ת רבות שמצבן טוב משלנו.בהחלט לא מוכיח את עצמו. יש מדינו אמצעי זהמגעים, ו

 .לפיכך בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע דיון דחוף בהתנגדות לצו על תנאי .69
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________________ _______________ 

 דן יקיר, עו"ד מור, עו"ד-גיל גן

 יםב"כ העותר


