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 לכבוד

 ח"כ צבי האוזר, יו"ר

 ועדת חוץ ובטחון

 כנסת ישראל

 א.נ.,

  הנדון: דיוני ועדת חו"ב בהסמכת השב"כ לסייע במאבק בקורונה

הקורונה משבר פרוץ מאז הפרטי. ומהמגזר מהאקדמיה מומחים אזרחית, חברה ארגוני נציגי              אנו

להזמנה נענים ובפועל - חלק ליטול מוזמנים אנו במגפה, במאבק לסייע הכללי הביטחון שירות                והסמכת

 להשתתף - בדיוני ועדת חו"ב הדנה מעת לעת בהסמכת השירות ובהארכתה.

– מימיה ישראל מדינת שנקטה הקיצוניים הצעדים אחד על פרלמנטרי פיקוח לקיים אמורה               הוועדה

שוטף, באופן עוסקים אנו בקורונה. המאבק בשם המדינה אזרחי אחר הכללי הביטחון שירות               התחקות

שהפניה מאמינים אנו זה. לצורך השב"כ על ההסתמכות של השונים בהיבטים ובהתעמקות              בהרחבה

  לשירות היא בעלת משמעות מרחיקת לכת על אופי החיים הדמוקרטיים בישראל.

בקורונה, למאבק השב״כ בנחיצות מעמיק דיון מקיימת לא שהוועדה רב זמן זה לכך, גמור                בניגוד

לקיים בג"ץ דרישת למרות האפידמיולוגיות. החקירות מערך והרחבת בתחלואה הירידה לנוכח             בפרט

אינה גם הוועדה בעולם, שאומצו אלה כגון הסכמה קבלת על המבוססות חלופות לאיתור רציני                מאמץ

לקיצור בלעדית כמעט מוקדשים האחרונים בחודשיים דיוניה השירות. לפעילות אזרחיות בחלופות             דנה

זו ישיבה שגם כך על מצביע מחר שתתקיים הקרובה לישיבה שפורסם היום וסדר הבידוד,                תקופת

 תוקדש לנושא זה.

שזה אלא חריגה, כה ובתקופה רב-חשיבות כה בנושא להישמע אותנו בהזמינה הוועדה עושה               טוב

מאיתנו מי לבסוף אם בזום. נפקדים-נוכחים רק בדיון, הדעות מהחלפת חלק איננו אנו ויותר                כחודשיים

בוועדות למקובל מנוגדת כזו התעלמות חובה. ידי לצאת כדי בקצרה נעשה הדבר הדיונים, בסוף                נשמע

דיון קאבלה, עינב חה"כ בראשות והטכנולוגיה, המדע ועדת קיימה השבוע למשל, כך בכנסת.               אחרות

נכחו שאף האזרחית החברה נציגי בהרחבה שותפו בדיון מגעים. לזיהוי אזרחיות בטכנולוגיות              פורה

האזרחית החברה בשיתוף ולרצונו הוועדה, יו״ר לעמדת רבה חשיבות יש כי אפוא ברור הדיונים.                בחדר

  בדיוני הוועדה לצורך קידומם והעשרתם.

בהשתתפותנו טעם אין כה, עד הדברים שהתנהלו באופן כי המצערת למסקנה באנו אלה               בנסיבות

לליבון ולתרום הוועדה בפני בעתיד להופיע לחזור נשמח הדברים, פני שישתנו ככל הוועדה.               בדיוני

 הנושא שאין ערוך לחשיבותו למרקם החיים במדינתנו.

  בכבוד רב,
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  עו״ד חיים רביה, פרל כהן צדק לצר ברץ

 פרופ׳ קרין נהון, המרכז הבינתחומי הרצליה ונשיאת איגוד האינטרנט הישראלי

 פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור

 ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, עמיתה בכירה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

 עו״ד נעמה מטרסו, מנכ״לית פרטיות ישראל (ע"ר)

 עו"ד אבנר פינצ׳וק, האגודה לזכויות האזרח בישראל

 עו"ד גיל גן-מור, האגודה לזכויות האזרח בישראל

 ד״ר ערן טוך, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב

 פרופ׳ ניבה אלקין-קורן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב

 פרופ' אור דונקלמן, החוג למדעי המחשב, אוניברסיטת חיפה

 עו'ד דנה יפה, הקליניקה לזכויות אדם בין לאומיות, האוניברסיטה העברית

 דורון שקמוני, מומחה סייבר ויזם טכנולוגיה (ממקימי איגוד האינטרנט הישראלי ונשיאו בעבר)

 עו"ד תומר נאור, היועץ המשפטי, התנועה למען איכות השלטון בישראל

 עו״ד יורם הכהן, מנכ״ל איגוד האינטרנט הישראלי (ע״ר) ויו״ר הועד המנהל של פרטיות ישראל (ע״ר)

 עו״ד שחר בן-מאיר

 ד"ר אלדר הבר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

 ניר הירשמן, התנועה לזכויות דיגיטליות

 עו"ד אורית פודמסקי, יו"ר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות

חברת הפתוחה, האוניברסיטה ולתקשורת, המדינה למדע לסוציולוגיה, המחלקה בן-דוד, ענת            ד"ר

 המועצה הציבורית להגנת הפרטיות

 עו״ד דן אור-חוף, משרד עו״ד אור-חוף, חבר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות

 גב' סימה נדלר, IBM - Senior Program Manager Privacy, חברת המועצה הציבורית להגנת הפרטיות

 ענת סרגוסטי, אחראית חופש העיתונות ארגון העיתונאים
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