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 לכבוד

  אביחי מנדלבליט ד"ר

 היועץ המשפטי לממשלה

 שלום רב, 

 ם אחרי מי שהיו במגע קרוב עם חולה קורונהפגם בהכרזה על הסמכת השב"כ לביצוע מעקבי הנדון:

הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי חוק פורסם בספר החוקים  1.7.2020ביום  .1

 "(. החוק" –)להלן  2020-, התש"ף(הוראת שעה)לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש 

הצעת החוק בבמסמך ששלחנו לוועדת החוץ והביטחון כמו גם בדברינו בפני הוועדה בעת הדיון  .2

אף הדגשנו, כי אם החוק  30.6.2020במכתבנו אליך מיום  הבענו עמדתנו כי החוק אינו חוקתי.

 .2002-לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב 11יעבור דבר זה אף ישליך על חוקתיותו של סעיף 

כי "ביום  ,)א( לחוק נקבע23עניינו של מכתב זה הוא בהוראת המעבר שנקבעה בחוק. בסעיף  .3

 ימים". 21שתוקפה  3פי סעיף תחילתו של חוק זה יראו כאילו ניתנה הכרזה ל

להכריז על הסמכת השב"כ לעבד מידע טכנולוגי שיאפשר לאתר כל הסמיך את הממשלה  3סעיף  .4

של נגיף הקורונה ולהעביר את המידע למשרד הבריאות. ההכרזה  םמי שהיה במגע קרוב עם נשאי

הראשונה  כשלענייננו רלבנטיות החלופה ,חלופות ששל הממשלה יכולה להתייחס לאחת משלו

 והשלישית. 

לפי החלופה הראשונה ניתן להסתייע בשב"כ רק במקרים ייחודיים ופרטניים, בהם לא ניתן  .5

להשלים את החקירה האפידמיולוגית; לפי החלופה השלישית במקרה שמספר החולים עלה על 

החולים  200-ליום ניתן להסתייע בשב"כ לצורך איתור מי שהיו במגע עם חולים מעבר ל 200

 הראשונים לגביהם תיערך בדיקה אפידמיולוגית.

משום מה הכנסת לא קבעה בהוראת המעבר לפי איזו חלופה צריך לראות את הכרזת הממשלה  .6

שהוכרזה עם חקיקתו, ולפיכך לא ניתן להסתייע בשב"כ עד שהממשלה לא תקבע במפורש 

 על פי איזו חלופה מוסמך השב"כ לפעול. 3בהכרזה לפי סעיף 

נבקשך להנחות את משרד הבריאות ואת השב"כ לחדול באופן מיידי מהפעלת סמכות לפיכך  .7

 כלשהי על פי החוק.

 בכבוד רב,

 מור, עו"ד-גיל גן דן יקיר, עו"ד
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 ציבורי(-מר רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי : יםהעתק

 מינהלי(-גב' דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 שור, יועמ"ש ועדת החוץ והביטחון-גב' מירי פרנקל

 יועמ"ש השב"כ


