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 דחוף ולדיון ביניים לצו דחופה בקשה

בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא צו ארעי ולאחר קבלת תגובות המשיבים צו ביניים, המורה 

ט)י( לפקודת בריאות 20( להימנע מלדרוש מידע לפי סעיף 2למנכ"ל משרד הבריאות )המשיב 

וזאת עד למתן  1940ט)ב( לפקודת בריאות העם, 20סעיף  ולהימנע מלהעביר מידע לפי 1940העם, 

להימנע מלעשות בו שימוש כלשהו עד למתן פסק  ,פסק דין בעתירה; וככל שהועבר מידע כאמור

 .דין בעתירה

 להלן טעמי הבקשה:

בה אזרחי המדינה התמודדו עם מגיפה קשה  ,ביותר מדינת ישראל נמצאת לאחר שנה קשה .1

פותחו לרבות סגרים והגבלות רבות על המשק. למרבה השמחה,  ,שחייבה צעדים קיצוניים רבים

נגד התפתחות מחלה קשה כתוצאה מהדבקה בנגיף, והחל  בטוחים ויעילים בעולם חיסונים

ניעה רפואית להתחסן. שאין לו מ 16שעתה פתוח לכלל הציבור מעל גיל  ,מבצע חיסונים ארצי

 .החיסונים מתירים פתיחה הדרגתית של המשק ומאפשרים יציאה מהמשבר

כארגונים לזכויות אדם אנו מבינים לחלוטין את הלך הרוח ואת הרצון של הציבור לצאת  .2

על מידתיות שיהיו מוצדקות ייתכנו הגבלות בהחלט וגם מהמשבר במהירות וכמעט בכל מחיר, 

דווקא מהסגר וההגבלות, ו בעת היציאהגם אך  .כדי לשמור על בריאות הציבור מי שלא התחסן

גם יש צורך , חסרת הסובלנות אור האווירה הציבוריתלובעת הזאת, כשברקע תקופת בחירות, 

 ולא נחוצים. לא חוקתייםהימנעות מאמצעים ועל על זכויות האדם,  קפדה יתרהבה

ה סדור ורציני והן זה הן ביצירת הליך חקיקושומרי הסף כשלו במקרה  , הממשלההכנסת .3

. עוד קו אדום נחצה. ולכן אין מנוס מעתירה לבית ועל האתיקה הרפואית בהגנה על זכויות יסוד

  המשפט הנכבד.

עידוד  –ראויה המוצהרת החוק מושא העתירה עבר בחקיקת בזק, בהליך רעוע ופגום. מטרתו  .4

ההתחסנות נגד נגיף הקורונה, אך האמצעי שנבחר הוא אמצעי קיצוני, לא מידתי וחסר תקדים 

לרשויות  ,מי שלא התחסן אודות ,הנהנה מחיסיון רפואי אישי,רפואי של העברת מידע 

קשה בזכות ותוך פגיעה  , בכפייה ובלי הסכמהולמשרד הרווחה למשרד החינוך ,המקומיות

. יפים לעניין זה באמון שרוכש הציבור לקופות החולים כמוסד ולרופאים כפרטיםלפרטיות ו

( .082013.2מיום ) פלונית נ' שירותי בריאות כללית 06/8432ם( -)י א"הדברים שנאמרו בת

ולולא  ,אחד הבסיסים לקיומו של מקצוע הרפואהחובת שמירת הסודיות הרפואית הינה "

 ."שמירת הסודיות, המטופלים לא היו רוחשים את האמון המתחייב כלפי הרופא המטפל

מנת לא השלים את שאו  ,החוק מאפשר העברת שמו, מענו ופרטי קשר של מי שלא התחסן .5

מקופת החולים למשרד הבריאות ומשם, לפי החלטה  יה בתוך הזמן הקבוע לכך,החיסון השני

מטרת העברת . או הרווחה משרד הבריאות, לרשויות מקומיות ולמשרד החינוך כ"לשל מנ

עידוד התחסנות באמצעות הרשות המקומית, רק על פי האמור בחוק לעת עתה המידע הינה 

  .והרווחה ביחס לתושבי הרשות, או ביחס לעובדי מערכת החינוך

וסה תחת שיורחב בעתירה, מידע הנוגע להתחסנות או אי התחסנות הוא מידע רפואי החכפי  .6

רפואי בחוק הלפרטיות המידע החוקית המפורשת תחת הזכות הזכות החוקתית לפרטיות ו

ההעברה הכפויה  .(חוק זכויות החולה –)להלן  ובאתיקה הרפואית 1996-, התשנ"וזכויות החולה
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מקופת החולים למשרד הבריאות ומשם של רשימות הלא מתחסנים ופרטי ההתקשרות שלהם 

מטופל וגם באינטרס הגם בזכות לפרטיות של  –לצדדים שלישיים פוגעת פגיעה קשה וכפולה 

הציבורי החיוני בשמירה על החיסיון הרפואי ובאמון של מטופלים כי מידע שבינם לבין קופת 

מערכת רפואית לא יכולה לתפקד אם אנשים יחששו  יישמר ולא יועבר בלי הסכמתם. החולים

פגיעה זו גוררת שמידע שהם מוסרים לקופת החולים יועבר ללא הסכמתם לגורמים חיצוניים. 

אחריה הימנעות של מטופלים מלמסור את מלוא המידע למטפל, פוגמת באיכות הטיפול 

 זכות לבריאות. הרפואי וביעילותו עד כדי פגיעה ב

לכן מדובר בעוד ו לחקיקה חפוזה המתירה את העברת המידע הרפואי, זהו תקדים מסוכן

של האמצעים הקיצוניים והלא נחוצים שבהם משתמשים  חלקלקהמדרון התדרדרות ב

 . , ואין כזאתויוצא דופןנדרשת הצדקה חזקה הקורונה. למהלך כזה  במגיפתבמסגרת המאבק 

אינה מוחלטת ואין חולק כי תכלית של עידוד לפרטיות במידע רפואי אין חולק כי הזכות  .7

ההתחסנות היא תכלית ראויה, אך אין כל הצדקה של ממש בהעברת המידע הפרטי לצורך 

הקשר הסיבתי בין , באופן מובהק האמצעי לא מידתי .השגת התכלית של עידוד ההתחסנות

שלא כרוכות בפגיעה לעידוד ההתחסנות רבות ואפקטיביות ת יש חלופוהאמצעי לתכלית רעוע ו

השולית שאולי ניתן  על התועלתבאופן מובהק אף עולה  של המהלך הנזק .בזכויות חוקתיות

 . למצוא בו בדוחק

גם איגוד רופאי בריאות התנגדה לחוק.  לא בכדי הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים .8

הפגיעה בזכויות החוקתיות  בשלוזאת גם , מתנגדים לחוק מומחים בבריאות הציבורהציבור ו

, ועלול להוביל לתכלית של עידוד התחסנות מזיקשהוא  גם בשל כךו ,באתיקה הרפואיתו

  .ולנזק לבריאות הציבור במספר מישורים לתוצאה ההפוכה

 מעורר חששוחוסר היכולת לפקח על גורמים אלו  היקף הגורמים שיקבלו את המידע –בנוסף 

, תוך פגיעה של ממש לזליגתו לגורמים נוספים ושימוש לרעה במידע מעבר למה שמאפשר החוק

בחוק אין הגבלות של ממש על אבטחת המידע, או סנקציות על שימוש  .בזכויות נוספותחמורה 

, תפקיד בעל להסמיךלא נאות. החוק מתיר למשל, למי שמקבל את המידע ברשות המקומיות 

 100הרשות המקומית יכולה להקים חמ"ל עם  –לעיין ברשימה. כלומר  ",יותר או אחד"

רשויות מקומיות!  257-מתנדבים וכל אחד מהם ייחשף לרשימת הלא מתחסנים ביישוב. כך ב

 .מתיאם המידע יזלוג אלא הדומה כי השאלה היא לא 

יניים, העתירה נכתבה בקיצור ככל הניתן, ונבקש לראות בטעמי העתירה חלק מהבקשה לצו ב .9

 במיוחד לגבי מבחן סיכויי העתירה. 

במקרה זה מאזן הנוחות נוטה בבירור . מאזן הנוחותהמבחן המרכזי למתן צו ביניים הוא מבחן  .10

. את הפגיעה באינטרס של המשיבים בלתי הפיךלמתן צו ביניים, בשל כך שהנזק שייגרם הוא 

ניתן למתן על ידי בירור הבקשה בהוצאה מהירה לפועל של החוק, היה וייקבע שהוא חוקתי, 

 והעתירה בלוח זמנים מהיר.

, יחויבו קופות החולים להעביר את מיידיאולם ללא צו ביניים, ברגע שהחוק יעבור, באופן  .11

שמותיהם ופרטי הקשר של מי שלא התחסן למשרד הבריאות, ומשרד החינוך ורשויות 

חלטות פרטניות של מנכ"ל משרד מקומיות יבקשו לקבל את הנתונים, והם יועברו אליהם בה



מכאן שהנזק שהחוק ייצור לזכויות החוקתיות יהיה מיידי ובלתי הבריאות, ללא שקיפות. 

 . הפיך

שייגרם מעצם כפיית העברת המידע הגדול ממילא גדול מהנזק כאמור פוטנציאל הנזק הוא  .12

למי שמוסמך לקבלו, שכן המידע שיועבר עשוי לזלוג לגורמים נוספים, לא מוסמכים. הפרטי 

הרשימה של מי שלא התחסן היא מידע רגיש ביותר בעת הזאת, שגורמים רבים רוצים לשים 

המידע עלול לזלוג במזיד, בטעות או באמצעות פריצה ואם זה יקרה, רשימות של עליו את היד. 

נו יסתובבו ויגיעו לעסקים, מעסיקים, ואלה עשויים להוביל שמות של אנשים שלא התחס

, כמו ביוש, שלילת שירותים או לפגיעה נוספת, שלא הותרה בחוק, בזכויות של אותם אנשים

  .פיטורין

. מבצע החיסונים מתנהל מעל חודשיים, ובהיענות בהעברת המידע מנגד, לא הוצג צורך בהול .13

ממי  75%-אוכלוסייה כבר מחוסנת בלפחות חיסון אחד, כיפה מאוד של הציבור. קרוב לחצי מה

. , ובקבוצות הסיכון העיקריות שיעור המתחסנים גבוה מאודשיכול להתחסן כבר התחסן

אלף מחלימים לא נדרשים להתחסן  700מעל , וה כלל לא יכול להתחסןיכשליש מהאוכלוסי

של אנשים היכולים להתחסן  וקטנהקבוצה הולכת  שנותרה, כך כבר פיתחו נוגדניםשהם  ווןכי

שמונים אלף ל הגיעו גםשיעורי התחסנות יפים ש היושטרם עשו זאת, ובימים האחרונים ו

  .מתחסנים חדשים ביום

   הנתונים באתר משרד הבריאות

נראה כי צעדים רבים אחרים שננקטים הן על ידי משרד הבריאות וקופות החולים והן על ידי  .14

גורמים שונים אחרים מעלים את שיעורי ההתחסנות גם בלי להיגרר לצעד קיצוני של העברת 

את העלייה בימים האחרונים לייחס ניתן  רשימות הלא מתחסנים למאות אנשים. כך, למשל,

אפקטיביים, והדגשת הסיכונים גם לצעירים יותר, וכן בתחילת  לקמפייניםבשיעורי ההתחסנות 

עד עתה   שמאפשר קדימות למתחסנים בחזרה לפעילויות פנאי וספורט שהיו ,מתווה התו הירוק

  סגורות. 

לכן כל הבהילות, שהתבטאה גם בהליך חקיקה חפוז ושטחי, אינה מוצדקת, ולא ניתן לשלול  .15

סמוך למועד שלממשלה היוצאת גם שיקולים אלקטוראליים לקידום מהיר של חקיקה כזו 

 הבחירות. 

לפגיעה  ההצדקותמכאן שצו הביניים יאפשר שהות לבית המשפט הנכבד לבחון את הנושא ואת  .16

ניתן לקיים  –ות לפני שייגרם נזק בלתי הפיך, וככל שבית המשפט  ימצא לנכון בזכויות החוקתי

 את הדיון בהליך זריז. 

 התשתית העובדתית

 הצדדים

והזכות  ותרים הם ארגוני זכויות אדם הפועלים למען זכויות אדם, לרבות הזכות לבריאותעה .17

חשוב ואמור להיות התחסנות היא ערך חברתי לפרטיות. העותרים מחזיקים בעמדה לפיה 

עידוד התחסנות נגד המחלה הנגרמת מנגיף הקורונה נורמה בחברה שיש בה ערבות הדדית, ו

אך מתנגדים הוא לגיטימי ורצוי, ותומכים במאמצי ההסברה והשכנוע של הציבור להתחסן, 

 .לכפיית חיסון

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general


(, הממשלהמשיבי  –)להלן  2-4הכנסת היא משיבה שכן מדובר בעתירה חוקתית. המשיבים  .18

א הרשות הממשלתית האמונה יה 5משיבה . האו מוטבים שלו הם הגורמים שיזמו את החוק

הם מלכ"רים הפועלים בתחום אספקת שירותי בריאות  6-9משיבים על שמירה הפרטיות. ה

 . (קופות החולים –ם )להלן עליהגם לקבלת העתירה תהיה השלכה ש ווןצד נדרש כי םוה

 ואי התחסנות מבצע החיסונים –רקע 

מגיפת נגיף הקורונה הינה מגיפה עולמית קשה, שבשנה האחרונה גובה קורבנות בנפש ומייצרת  .19

אלף איש פיתחו  19 מעלאלף איש,  770תחלואה בעולם ובישראל. בישראל חלו בנגיף כבר מעל 

איש נפטרו מהמחלה או סיבוכיה. אחוז התמותה מבין  5,700-ל ומעלמחלה קשה מהנגיף, 

 .0.7המאומתים הוא 

הטלת הגבלות רבות על האזרחים ועל המשק לצורך הגנה על  ,ועודנה מחייבת ,המגיפה חייבה .20

 חיי אדם, שליטה בתחלואה והאטת התפשטות הנגיף המדבק. 

אשר פותח חברת פייזר האמריקאית, חיסון מתוצרת חירום אושר לשימוש  2020בחודש דצמבר 

עם חברת ביונטק הגרמנית. הוא ניתן בזריקה לשריר בשתי מנות חיסון בהפרש של שלושה 

, לעומת מי שלא מתחסן 95%-יעילות שלו בהפחתת מחלה קשה לפי הניסויים הוא כשבועות. ה

מצא בסיכון של מנות החיסון נ שתיהשלים את . כלומר מי שהישבוע לאחר מנת החיסון השנימ

החיסון נמצא בטוח לשימוש מכאן שפחות להידבק ולפתח מחלה קשה כתוצאה מהנגיף.  20פי 

בארץ אישש את האפקטיביות של החיסון  ךמחקר בזמן אמת שנער ויעיל בצורה משמעותית.

 (.25.2.2021 מיום סיקור של המחקר בעיתון הארץר' ) גם שלא בתנאי ניסוי מבוקר

גם האמריקאית.  במקביל אושרו חיסונים של חברות נוספות, לרבות חיסון של חברת מודרנה .21

 חיסון זה נמצא בטוח לשימוש ובעל אפקטיביות גבוהה, בדומה לחיסון של חברת פייזר/ביונטק. 

בטיחות שכן טרם נעשה ניסוי על  16החיסונים של שתי החברות אושרו לשימוש רק מגיל  .22

אינו יכול ממילא כשליש מהאוכלוסייה  –. כלומר 16ילדים מתחת לגיל ויעילות החיסון ל

, של מי שבקבוצת הגיל שכן יכולה להתחסןקטנה מאוד, קבוצה מסוימת  להתחסן. כמו כן,

  (.אלרגיות –רפואית )למשל  מניעהבשל אינה יכולה להתחסן 

מבצע  .19.12.2020ישראל חתמה הסכמים עם חברות אלו ופתחה במבצע חיסונים ביום מדינת  .23

החיסונים נמצא בעיצומו והוא נפרש על פני זמן הן משום שאספקת החיסונים על ידי החברות 

של  היא הדרגתית, הן בשל מגבלות אובייקטיביות הנובעות מתנאי אחסון ומגבלות כוח אדם

, והן בשל העובדה שהחיסון של פייזר ניתן בשתי מנות בהפרש של קופות החולים ובתי החולים

 ועות. שלושה שב

בבוקר, מעל  28.2.2021נכון ליום מנתוני משרד הבריאות, המתפרסמים באתר המשרד, עולה כי  .24

מיליון גם במנת החיסון  3.3יליון איש כבר התחסנו במנת החיסון הראשונה, ומעל מ 4.6

אלף  350-כהתחסנו בשבוע זה  .שבו נחקק החוקבשבוע קצב ההתחסנות נותר גבוה גם ה. יהשני

בשל העובדה שהאפשרות להתחסן ניתנה במשורה לפי סדרי עדיפות  !בחיסון הראשוןאיש 

בכל קבוצות הגיל  90%מעל  –שנקבעו, בקבוצות הסיכון שיעורי ההתחסנות כבר גבוהים מאוד 

, וגם בקבוצת הגיל שקיבלה היתר להתחסן אחרונה 50בקבוצות הגיל מעל  80%, מעל 70מעל 

  )חיסון ראשון(.  60%תחסנות הוא כבר שיעור הה 30עד  20-בני ה –
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, עצמו וסןחלעמדת משרד הבריאות,  לחיסון יש אפקט חשוב מעבר לשמירה על בריאותו של המ .25

, הן בהפחתת ההדבקה, והן בהפחתת התחלואה באופן כללי על ידי הגעה לחסינות קהילתית

המגיפה ולא רק  ויש סימנים ראשונים לכך שהחיסון גם מונע ממי שהתחסן להפיץ הלאה את

לכן אין מחלוקת כי ראוי וחשוב שהגורמים הרלוונטיים  לא לחלות בה, הגם שזה עוד לא הוכח.

 לעלייה בשיעורי ההתחסנות. שיביאו  ,צעדיםינקטו יעסקו בעידוד ההתחסנות ו

לעמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאות הצעת החוק נכתב כי "דברי ההסבר לכך, למשל, ב .26

מהאנשים בקבוצות הסיכון כדי להימנע מגל תחלואה  90%חיסון של למעלה מ־יידרשו שיעורי 

ת". אולם ניתן לראות כבר עתה כי קצב ההתחסנות בקרב קבוצת חמור לאחר הסרת ההגבלו

כל מי שיכול להתחסן  כמעט 70הוא גבוה ביותר. מעל גיל  60מעל גיל  -הסיכון המרכזית  

בקבוצות  גבוהים ביותרבר בשיעורי התחסנות ואם מצרפים את המחלימים, מדו. התחסן

 הסיכון. 

כרגע, ומתוך שאר  נולא יתחס 16מתחת לגיל  מיליון ילדים 2.7נכון למועד הגשת העתירה,  .27

התחסנו לפחות במנה אחת, כבר מיליון איש  4.6מיליון איש,  6.6האזרחים, המהווים בערך 

-אולם יש לזכור כי יש מעל ל אחוז! 70 הוא 16שמעל גיל מקרב מי  ההתחסנותור עומכאן ששי

שגם הם כרגע לא נדרשים להתחסן. משרד הבריאות לא מפרט כמה מהם  ,מיליון מחלימים 0.7

, אך יש להניח שאת חלקם הגדול יש לגרוע מפוטנציאל ההתחסנות. לצורך העניין 16מעל גיל 

מיליון מתוך  4.6. המשמעות היא שהתחסנו 16נניח שחצי מיליון מחלימים הם מעל גיל 

שיעור  ולכן(, 16מחלימים מעל גיל  פחות 16מיליון )סך האוכלוסייה מעל גיל  6.1פוטנציאל של 

  .75%-למעט מחלימים הוא כ 16מתוך האוכלוסייה מעל גיל תחסנות הה

שיעור זה עוד צפוי להמשיך ולעלות בימים ובשבועות הבאים, כיוון שמבצע החיסונים ממשיך,  .28

נוספים, גם מבלי שמידע רפואי שלהם מועבר לרשויות  עשרות אלפיםומידי יום מתחסנים 

  .מקומיות ומשרדי ממשלה

חסנו ליון שכבר התימ 4.6מתוך  2% אם נקבל את הנתון שדברי ההסבר להצעת החוק לפיוגם  .29

לא הגיעו לקבל את המנה השנייה, ללא סיבה, הרי שההשפעה של זה על לפחות במנה אחת 

גם מי שקיבל חיסון אחד הוא בעל חיסון חלקי,  –, ובכל מקרה שיעור המתחסנים היא זניחה

  . וככל הנראה באפקטיביות לא מבוטלת

בעיקר מקרב מי שאינם קבוצת , שיעור מסוים של אזרחיםעדיין יש  בעת הגשת העתירה, גם אכן .30

נתון זה אינו סטטי אלא, כאמור, הולך ופוחת מדי  .אחוזים 25-כהלך להתחסן,  טרםש סיכון,

  דבר שגם נחזה והיה צפוי.יום באופן משמעותי. זה 

דברי להתחסן. ב הולךהיא מדוע מי שרשאי להתחסן לא לצרכי בחינת החוק שאלה חשובה  .31

הסיבות להיענות נמוכה בקרב נכתב רק כי " .עובדתית בנושא הצעת החוק אין תשתיתההסבר ב

חוסר הבנה של הצורך בחיסון , הצעירים נבחנות כל העת, והן מגוונות: אדישות כלפי המחלה

חשש , ברשתות החברתיות (ברובם הגדול כוזבים)בקבוצות גילים אלה, מסרים מבהילים 

 אין כל התייחסות.לכך לא צעירים? ה הלא מתחסניםומה לגבי  ".מתופעות לוואי וכדומה

האם מדובר בדברי ההסבר להצעת החוק לא מפורטים ההסברים האפשריים לא ההתחסנות.  .32

הגיע למתחם החיסונים להאם יש קושי מעמדית? ית מצפונית? דתית? גבהתנגדות אידיאולו

דרי? בשעות בו הוא פועל? או חשש לנסוע אליו בתחבורה ציבורית? האם מדובר בעניין מג



חרדים? בדווים בכפרים הלא מוכרים? חילונים? פחות? מתחסנות קבוצות  לוקהילתי? אי

 לחברי הכנסת. כלשהם משרד הבריאות לא מסר נתונים עניים? תושבי פריפריה? 

הסירוב נובע מחשש אצלם יש כאלו שקבוצת הלא מתחסנים אינה מקשה אחת. ש יש להניח .33

חוסר אמונה או סקפטיות ביחס ליעילות החיסון, או חשש מהחיסון או מתופעות הלוואי שלו, 

רשויות או הכלפי חוסר אמון יש מי שחש  .בפני החיסון כי זנים חדשים ממילא יהיו עמידים

ויש גם היעדר חשש מהמחלה או הכחשת המחלה, אצל אחרים מדובר בחברות התרופות, 

ת, וגם סיבות הקשורות תפיסת עולם המתבססת על רפואה אלטרנטיביהתנגדות הנובעת מ

יש להניח מוגבלות פיזית או נפשית. אף ו או פניות, לנגישות החיסונים, פערי מידע, חוסר זמן

מעלות מאוד את  ,ת מבצע החיסוניםבתחילעל נשים בהריון שהוטלו  ,שהמגבלות על התחסנות

זיקה בין אי יש להניח גם שיש . , הגם שמגבלות אלו הוסרו בינתייםהחשש בקרב נשים הרות

התחסנות למעמד ועוני, כמו בהרבה מאוד שירותים רפואיים אחרים, שקבוצות מוחלשות 

  בחינם.הם ניתנים ואפילו אם לממש,  ותמתקש

נראה שהמשיבים כלל לא בחנו זאת. בסקר ? סוגי ההתנגדות להתחסנותמהו היחס הפנימי בין  .34

ציבור עולה תמונה מורכבת לפיה בקרב ( 23.2.2021)שפורסם ביום שנערך עבור עיתון דה מרקר 

פשוט  32%ששים מתופעות לוואי בטווח הארוך, וח 18% שטרם התחסנו שכיריםהעובדים ה

בשל רגישות, מחלות רקע או  9%-לא מאמינים באפקטיביות של החיסון ו 9%לא הספיקו, 

 הריון. התוצאות די דומות בקרב עצמאים. 

   

 קישור לסקר

נתונים אלה ממחישים את ריבוי הסיבות שבגינן אנשים אינם מתחסנים. חלק לא מבוטל עדיין  .35

לא קיבלו חיסון רק בשל בעיות נגישות או ש"לא הספיקו", ולא בשל התנגדות עקרונית, ויש 

לצפות שהם יתחסנו בשבועות הקרובים גם ללא התערבות חיצונית; הגורם הדומיננטי בקרב 

לחשש מהחיסון ולחוסר אמון ברשויות, ובמיוחד אם חששות אלו עולים  הלא מתחסנים קשור

בוודאי ת מלחשש זה תורעל החשש הנמוך מפני המחלה בקרב מי שאינו נמנה על קבוצות סיכון. 

מחזקת  ותהעובדה כי מדובר בחיסון חדש שאושר בהליך מהיר ובמתכונת חירום, ואת החשש

בנוסף נראה מהסקר  בתקשורת הממוסדת וברשתות.גם הצפה של מידע חלקי, כוזב או מטעה 

אולי , שקבוצה גדולה "יושבת על הגדר", בלי שהיא מחזיקה בעמדה ברורה נגד התחסנות

וגם החלק של "סיבות אחרות" הוא ממתינים לקבל יותר מידע ולראות אם החיסון יעיל, 

 וני.. מכאן עולה כי הסברה ומתן מידע מדויק ומקצועי הוא כלי חימשמעותי
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 צעדים שננקטו לעידוד התחסנות לפני החוק

בצעדים רבים ומגוונים לעידוד  ומשרד הבריאות נוקטיםכפי שמפורט בהצעת החוק, הממשלה  .36

ואינם  מעוררים קושיאינם גם הם הניבו עד כה תוצאות מרשימות, וצעדים אלה  .ההתחסנות

  .כרוכים בפגיעה בסודיות הרפואית

; היה במגע קרוב עם חולהבמקרה שיתגלה שהוא מי שמתחסן מקבל פטור מחובת בידוד כך,  .37

, ומנהיגים קיבלו את על חשיבות ההתחסנות נרחב תקשורתי ןקמפייעורך משרד הבריאות 

הממשלה עובדת מול מנהיגות מקומית  ;החיסון מול המצלמות כדי לשדר ביטחון בחיסון

 משרד הבריאות וקופות החולים ;ומית או קהילתיתודתית כדי לעודד התחסנות בצורה מק

 במידע כוזב אודות החיסון.  ונאבקיםמידע אמין  מציפים

 ות, המתיר"ירוקהמתווה במסגרת "ה תקנותרק לפני ימים ספורים הממשלה התקינה בנוסף, 

להקדים ולהשתתף בפעילויות  ,הסיכון ממנו לבריאות הציבור פחותלכן ו ,למי שהתחסןרק 

היתר אירועי ספורט ובידור. תיירות, שרמת הסיכון בהן עדיין גבוהה לאור נתוני התחלואה כמו 

תקנות סמכויות ר' ) זה לכשעצמו מהווה תמריץ חזק למי שממתין או מהסס למהר ולהתחסן

ראות נוספות(, מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והו

 (.2020-תש"ף

הממשלה אף החלה לשקלל את נתוני ההתחסנות בתכנית הרמזור, כך שגם שיעור ההתחסנות 

עצמו למי  בפניהתחסנות לזה מהווה תמריץ צעד יובא בחשבון בהקלות יישוביות, וגם 

 שמעוניין, למשל, שהמערכת החינוך בישוב שלו תחזור לפעול. 

גם הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה השונים פועלים לעידוד התחסנות באמצעים שונים,  .38

גם בלי לקבל רשימות שמיות. חלק מהרשויות המקומיות כבר מתגאות בהצלחת פעולותיהן, 

חלק לרבות מסיבות חיסונים, תמריצים חיוביים והנגשת ניידות חיסונים למוקדי בילוי. 

בהצלחה עם קופות החולים כדי למקד את מאמצי ההסברה מהרשויות משתפות פעולות 

 בשכונות מסוימות, גם בלי העברת מידע רפואי פרטני.

 עד עתה היו מאמצים אלו נחלתם של, "אחד על אחדפרטיים "שכנוע מאמצי לגבי אולם  .39

הם יש מידע על מי שהתחסן ומי שלא, ולכן ל .הרופאים והצוותים הרפואיים בקופות החולים

באופן ישיר מול מי שטרם התחסן באמצעות משלוח הודעות, ובאמצעות אין מניעה שיפעלו 

מעבר לכך יש לרופאים היכרות עם כל מטופל/ת כמכלול, הם מודעים למצבם . שיחות טלפון

ביר ולשכנע בצורך הם המתאימים ביותר להסשהרפואי, למגבלותיהם, והם זכו לאמונם ומכאן 

 בחיסון. 

פועלות באופן אינטנסיבי לעידוד אכן קופות החולים  ,הצעת החוקלדברי ההסבר לפי 

שלחו הקופות כחצי מיליון מסרונים לבני השני לחודש פברואר בשבוע רק ההתחסנות. למשל, 

לבני אותה קבוצת גיל לקביעת חיסון שטרם התחסנו, ובוצעו עשרות אלפי שיחות טלפון  + 50

לא כולל שיחות מהמרפאות. כתוצאה מכך  ממוקדים טלפוניים של הקופות, שיחותאלף  60 –

כתוצאה מאכזבת הדבר אלף מבוטחים קבעו תור לחיסון הראשון. בהצעת החוק זה נזכר  75-כ

משום מה, אך מדובר במספר עצום של אנשים לשבוע אחד של שיחות, והוא דווקא מוכיח 

 פחותהודעות טקסט שייתכן ות טלפוניות מהמרפאה או קופת החולים בהחלט מועילות, וששיח

  אפקטיביות.



לתגמל כלכלית קופות חולים פועל משרד הבריאות בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב עוד כי  .40

מתוכננת הפעלה של ניידות וכי  רב מבוטחיהןבק 50שיציגו עלייה בשיעור המתחסנים מעל גיל 

, (כגון בשמורות הטבע(די להגיע למקומות עבודה גדולים, לפריפריה, לציבור הכללי התחסנות כ

אם הבעיה היא במשאבים, אז הממשלה יכולה לסייע בהעמדת  .ולאנשים המרותקים לביתם

 .לצורך השלמת מבצע החיסונים המשאבים הנחוצים

 הצעת החוק והליך החקיקה

, שחלקם חדשים וטרם נבחנה השפעתם, כמו תקנות המתווה הירוק, הנ"ללמרות כל הצעדים  .41

או התמריצים לקופות, החליטה הממשלה באופן נמהר, חפוז ולא ברור לקדם חקיקת בזק 

 מתחסנים לרשויות המקומיות ולמשרד החינוך. של מי שאינם למסירת רשימות 

, עד אחד בלבד יוםשיוגשו בתוך  פורסם תזכיר החוק להערות הציבור 16.2.2021ביום  .42

מאפשרת התייחסות רצינית מצד גורמים אינה . תקופה כה קצרה 15:30בשעה  17.2.2021

המחייבת גם  ,לא כאשר מדובר בהצעה רגישה מאוד מבחינת זכויות הפרטוודאי רלוונטיים, 

הערות  אלף 13התייחסות של גורמי בריאות, אבטחת מידע ועוד. באתר התזכירים נרשמו מעל 

גם העותרים שלחו מהציבור, וגם גורמים מקצועיים שונים שלחו הערות מפורטות לתזכיר. 

 הערות לתזכיר החוק.

 .2ע/העתק התזכיר מצורף ומסומן 

 .3ע/העתק הערות האגודה לזכויות האזרח לתזכיר החוק מצורף ומסומן 

 . 4ע/מצורף ומסומן לתזכיר החוק רופאים לזכויות אדם  הערותהעתק 

עדת השרים וושמספר שעות בלבד לאחר תום המועד להערות הציבור כבר דווח בתקשורת,  .43

למותר לציין, שבפרק זמן כה קצר לא הייתה כל  .את הצעת החוקאישורה לענייני חקיקה 

  .אפשרות לקרוא, ולא כל שכן להתייחס לאלפי ההערות שהתקבלו מהציבור

הצעת החוק בפני הכנסת לאחר שקיבלה פטור  כבר הונחה 22.2.2021ביום חלף סוף השבוע ו .44

 5תומכים מול  20ברוב של  מחובת הנחה ועוד באותו יום עברה בקריאה ראשונה במליאה

עולה כי רוב חברי הכנסת לא הכירו את פרטי הצעת במליאה מתנגדים. מעיון בפרוטוקול הדיון 

 היום.החוק ולא דיברו עליה כלל בדיון אלא על נושאים אחרים על סדר 

 .5ע/העתק הצעת החוק מצורף ומסומן 

 פרוטוקול הדיון במליאה

העבודה, דת הגיעה הצעת החוק עם תיקונים שונים לדיון בווע 23.2.2021כבר למחרת, ביום  .45

. הדיון התנהל במהירות והסתיים בתוך פחות משעתיים. עוד (הוועדה)להלן  בריאותהוהרווחה 

 , שבוע אחרי שהגיחה לעולם.24.2.2021יום חלף, וההצעה הובאה לדיון במליאה ואושרה ביום 

  .6ע/מצורף ומסומן פרוטוקול הדיון העתק 

 הדיון בוועדה

, וחקיקה שפוגעת באופן כלליהדיון בוועדה התנהל בצורה לא ראויה ולא הולמת חקיקה  .46

הדיון כולו ארך פחות משעתיים. לאחר התייחסות עקרונית בזכויות יסוד חוקתיות בפרט. 

https://fs.knesset.gov.il/23/Plenum/23_ptm_597655.doc


ה של החוק, שכללה תיקונים רבים. אך לאורחים הרבים שהגיעו לוועדה אלחקיקה נערכה הקר

אחד, כך שגם לא ניתן היה לנסות ולהאיר ללא ניתנה הזדמנות להתייחס לסעיפים הללו אחד 

יושב  נעלדקות אחרי ההקראה  מספר. הטמונה בו נקודות חולשה בחוק או להפחית את הפגיעה

 צעת החוק, ללא הסתייגויות.הראש את הדיון והוועדה הצביעה בעד ה

במסגרת הדיון עלו עמדות משמעותיות נגד החוק שלא זכו להתייחסות הוועדה. נציג הרשות  .47

עמדת הרשות. זהו גוף סטטוטורי מקצועי של הממשלה אך יושב את להגנת הפרטיות הביע 

לחה נשעמדת הרשות להגנת הפרטיות ראש הוועדה הפגין חוסר סובלנות לדבריו והתנגח בו. 

גם בכתב. לעמדת הרשות החוק יוביל לפגיעה קשה בפרטיות וכי "בהינתן רגישות המידע, 

העברתו לגורמים נוספים אף טמנת בחובה סיכוני אבטחת מידע ומגבירה את הסיכוי לדליפתו". 

הרשות סברה שיש להסתפק בהעברת מידע סטטיסטי לרשות המקומית. הרשות התנגדה 

דרכים למתן את הפגיעה, שלא התקבלו, כמו הגבלת מספר  לקידום החוק, והציעה כמה

 העובדים ברשות שייחשפו למידע.

 .7ע/העתק עמדת הרשות להגנת הפרטיות מצורף ומסומן 

תנגדות חשובה נוספת הינה של איגוד רופאי בריאות הציבור, שיושב הראש שלו, פרופ' נדב ה .48

בסוד את המידע שבידי הקופות  רלשמו , אף הופיע בפני הוועדה. לעמדת האיגוד יש'דוידוביץ

ויש לספק לרשות המקומית משאבים לעידוד התחסנות ברמת הקהילה אך לא ברמת הפרט, 

וך. על ללא הסכמתו. לעמדת האיגוד העברת המידע תפגע באמון ותגרום לנזק לטווח קצר ואר

, ד"ר מאיה פלד רז ידוביץ' גם פרופ' חגי לוין, פרופ' נורית גוטמןהעמדה חתמו מלבד פרופ' דו

 וד"ר כרמל שלו. 

 .8ע/העתק עמדת איגוד רופאי הציבור מצורף ומסומן 

אודות הנזק שעלול להיגרם ממפגש בין גורם לא  לוין 'ן אף הרחיבו פרופ' דוידוביץ' ופרופבדיו .49

רפואי ברשות המקומית לבין אדם המתלבט האם להתחסן, בשל מצב רפואי. לטענתם זה יוביל 

 ון ויחריף את המצב במקום לשפר אותו. לפגיעה באמ

 חברה אזרחית נוספים התנגדו לחוק. גם העותרים, וכן ארגונים

 .9ע/מצורף ומסומן בעניין הצעת החוק העתק עמדת האגודה לזכויות האזרח 

תומכים מול  30כאמור החוק הועבר תוך יום לדיון במליאה ואושר בקריאה שלישית ברוב של  .50

 מתנגדים.  13

 פרוטוקול הדיון במליאה

 עיקרי החוק

מתקן את פקודת בריאות העם, ומסמיך את הינו הוראת שעה לשלושה חודשים והוא החוק  .51

מנכ"ל משרד הבריאות להעביר "מידע לעידוד התחסנות" לגורמים שונים. מידע זה הוא מידע 

כל אדם שרשאי לקבל חיסון אך לא קיבל חיסון, וכן מידע על מזהה, המען ומספר הטלפון של 

ף המועד לקבלתה. החוק שחללמרות  שניהמי שקיבל מנת חיסון ראשונה ולא קיבל מנת חיסון 

הסמיך לצורך כך את מנכ"ל משרד הבריאות לדרוש מכל מוסד רפואי או גוף ציבורי כהגדרתו 

 בפקודה מידע מזהה על מי שהתחסן או רשאי להתחסן וכן את מענו ואת מספר הטלפון שלו.

https://fs.knesset.gov.il/23/Plenum/23_ptm_597744.doc


ש הגורמים שיכולים לקבל את המידע, לפי בקשתם, הם עובד רשות מקומית שמונה על ידי רא .52

הרשות, לגבי תושבי הרשות; מנכ"ל משרד החינוך לגבי אדם המועסק במוסד המקיים פעילות 

חינוך, ורופא ראשי במנהל מערכת שירותי הבריאות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

משרד הרווחה הוסף כגורם נוסף לקבלת המידע  החברתיים לגבי אדם המועסק במסגרת רווחה.

ערה של משרד הרווחה בדיון בוועדה, ובלי שהדבר נכלל בתזכיר או כלאחר יד, בעקבות ה

 בהצעת החוק או זכה להתייחסות כלשהי של הציבור. 

דע ילשיקול דעתו של מנכ"ל משרד הבריאות ומותנית בכך ששוכנע כי המ העברת המידע כפופה .53

הבריאות וגורמים נדרש לגוף המבקש לצורך עידוד הציבור להתחסן; ושיש לגוף יתרון על משרד 

להעביר את  –החוק אפילו אינו דורש שהחלטות המנכ"ל  אחרים העוסקים במתן החיסונים.

יפורסמו באופן שיאפשר פיקוח  –המידע הרפואי לגורם כזה או אחר, והשימושים שייעשו בו 

 ציבורי.

 . אין בחוקמקבל המידע רשאי להסמיך בעלי תפקידים נוספים לעיין במידע ולהשתמש בו .54

הגבלה על מספר האנשים ברשות שייחשפו למידע. ההגבלה היחידה היא שהעובד לא יהיה חבר 

, אך אין מי שמקבל את המידע יחתום על טופס התחייבות לשמירה על סודיות מועצת עיר.

מנכ"ל המשרד יקבע הנחיות לביצוע החוק  על הפרת ההתחייבות. סנקציות פליליות בחוק

שונות והוראות למחיקת  ן לעשות לעידוד התחסנות וכן הגבלותלרבות סוגי הפעולות שנית

 המידע.

 מיצוי הליכים

פסקי  מספרב יחד עם זאת .עמדת העותרים היא שאין מקום למיצוי הליכים בעתירות חוקתיות .55

מונחת כעת בפני בית  בסוגיה זו, ובקשה לדיון נוסף נקבעה חובה שכזולאחרונה שניתנו דין 

)תלוי התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' שר האוצר  912/21 ג"ץדנ)ר'  המשפט הנכבד

 .((30.8.2020)מיום  נ' הכנסתבישראל האגודה לזכויות האזרח  5746/20ועומד(; בג"ץ 

אחד הקשיים שמציבים פסקי הדין שניתנו לאחרונה הוא שלכלל לא נקבעו חריגים, אך ברור  .56

חשש לנזק בלתי הפיך אין לעמוד על דרישת מיצוי ההליכים, שעלולה לסכל את שבמקרה של 

  הביקורת השיפוטית. 

העותרים, כאמור, בהתאמה לנסיבות המיוחדות של המקרה דנן. פעלו העותרים  עם זאתיחד  .57

 שלחו הערות לחברי הכנסתהשתתפו באופן פעיל בהליכי החקיקה, שלחו הערות לתזכיר החוק, 

 . כנסתוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הב , וגם השתתפו בדיוןלהצעת החוק

להצבעה  הועברוללא הסתייגויות  לקריאה שנייה ושלישית בוועדה אושרלאחר שהחוק  .58

שלח ב"כ העותרים מכתב ליועצים המשפטיים של הכנסת והממשלה ובו עיקר הטענות במליאה 

ל החוק. זאת, לאור העובדה כי הנזק נגד החוק, ונתבקשה התייחסותם הדחופה בטרם יתקב

מיידי ולא ניתן יהיה להמתין עד קבלת עמדתם, וכי ממילא  עלול להיותשייגרם עם אישור החוק 

 הנוסח שאושר עולה להצבעה ללא הסתייגויות. 

 .10ע/העתק הפניה מצורף ומסומן 

גב' נועה )ודנר( השיבה יועמ"ש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת,  24.2.2021ביום  .59

 או מהותיים. הליכייםה, וטענה כי לא נפלו בחוק פגמים ילפני ,שבת-בן



 .11ע/העתק התשובה מצורף ומסומן 

 פורסם החוק ברשומות.  28.2.2021ביום  .60

 רעד למועד הגשת העתירה לא נתקבלה עמדת היועץ המשפטי לממשלה, ובנסיבות העניין, מאח .61

שהנזק מהחוק מיידי, אין העותרים יכולים להמתין, אחרת המידע יועבר ולא יהיה כל תועלת 

 זה יהיה בגדר מעשה עשוי. לביקורת השיפוטית.

להעברת המידע, כי אין חובה  הנחיותלעותרים לא ידוע האם כבר גיבש מנכ"ל משרד הבריאות  .62

דע והאם יורמים כבר ביקש את הממהג יאת ההנחיות, ואין לעותרים מידע האם מבחוק לפרסם 

  הועבר לו, כי בחוק אין כל חובה לנהוג בשקיפות בעניין. 

 הטיעון המשפטי

 א חוקיהליך חקיקה בהול ול

הליך, ראוי להקדיש לכך פגמים בעל בסיס רק  החוקהגם שאנו לא מבקשים לפסול את  .63

. הכנסתהתייחסות קצרה. הליך החקיקה הבהול והמהיר לסוגיה כל כך רגישה לא כיבד את 

הוא מנע דיון ציבורי בחוק, דיון שבחלקו התעורר רק לאחר שהחוק כבר עבר. הוא לא איפשר 

ר לחברי הכנסת להשתתף בהליך החקיקה כראוי או להבין לעומק את ההשלכות. הוא לא איפש

דיון בהכנת בלא נשמע.  ןקופות החולים, שקול –השתתפות של הגורמים הרלוונטיים, למשל 

רלוונטיים להעיר רק הערות שורה של גורמים איפשרה הוועדה להחוק לקריאה שניה ושלישית 

מקובל בהליכי החקיקה, נוהג הלכל סעיף וסעיף, בניגוד לכלליות ולא נתקיים דיון פומבי ביחס 

הדיון בנוסח הסעיפים   שהיה מקובל בעידן שבו נערכו הליכי חקיקה שלא דרך הזום.לפחות כפי 

   ., אך כאן הוא לא התקייםבחוק, ומיתון הפגיעהמוביל במקרים רבים להארת כשלים 

חודשיים. ההתנגדות של חלק מהציבור להתחסן או החשש זה יותר ממבצע החיסונים נערך מ .64

וצפוי. בימים שקדמו לאישור החוק שיעורי ההתחסנות היו טובים  ידועמהתחסנות היה 

בהחלט, ויש התקדמות משמעותית באחוזי ההתחסנות. שיעורי ההתחסנות בקרב קבוצות 

, בתוספת המחלימים, הוא מאוד גבוה, כך שיש ירידה משמעותית בסכנה לתחלואה הסיכון

 כך?  קשה. איזה טעם היה בהליך חקיקה בהול, שטחי ורעוע כל

יש מקום לכבד וצריך לפעול במהירות יחסית, גם כאשר מתמודדים עם מצב חירום ומגיפה,  .65

הצדקות בירור ההוא חלק דומיננטי בהפתוח והשקוף הדיון הציבורי  .את הליך החקיקה

ולא  בחוקומיתון הפגיעה, וזה חלק מהרציונל לפיו על פגיעה להיות  לפגיעה בזכויות חוקתיות

אם אין הכרח, אין מקום להליכי חקיקה חפוזים.  ות המתקבלות במחשכים.בהחלטות מנהלי

לא היה גם במקרה זה גם בהליך חקיקה מהיר, אין מקום לדיון כה שטחי וקצר בהכנת החוק. 

ונראה שהמטרה של העברת החוק בתוך שבוע נועדה בעיקר להקל על  ,להתנהלות חפוזה הכרח

וני במינימום ביקורת וקשיים. אך המחיר של זה הוא הממשלה היוצאת להעביר צעד כל כך קיצ

 הליך קבלת החלטות גרוע ומזיק.

 פגיעה בזכויות חוקתיות

התחסנות של מטופל הוא -התחסנות חלקית או אימידע שיש לקופת החולים אודות התחסנות,  .66

וכן "מידע רגיש", כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות,  ,מידע רפואי, כהגדרתו בחוק זכויות החולה



"מידע רפואי"  זכויות החולה לחוק 2סעיף . לפי (חוק הגנת הפרטיות –)להלן  1981-התשמ"א

מידע המתייחס באופן ישיר למצב בריאותו הגופני או הנפשי של מטופל או לטיפול הרפואי " הוא

 ואי מונע. רפ כטיפולגם באותו סעיף טיפול רפואי מוגדר ". בו

לחוק יסוד: כבוד  7מידע רפואי כזה חוסה תחת הזכות החוקתית לפרטיות, המעוגנת בסעיף  .67

בית המשפט הנכבד עמד על . כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו", הקובע, כי "האדם וחירותו

פלוני  8954/11ע"א כך ש"הזכות לפרטיות נגזרת מן הזכות לכבוד וקשורה ִעמה בקשר הדוק" )

לפסק דינו של השופט סולברג; על הזכות לפרטיות  77(, בסעיף 22.5.2014)מיום  פלונית נ'

פרטיות במשבר: הנדסה חוקתית והנדסת פרטיות" "מיכאל בירנהק  גם ר'בהקשר רפואי 

ח אליהו חברה לביטו 482/13רע"א  ;(פרטיות במשבר –)להלן  (2021-)יתפרסם ב משפט וממשל

 8019/06רע"א ; השופט זילברטלשל  לפסק דינו 10(, בפיסקה 23.4.2013מיום ) בע"מ נ' פלוני

דינו של השופט -ה' לפסק-פסקאות ב' וב ,(13.10.2009)מיום  ידיעות אחרונות בע"מ נ' לוין

 . ((רובינשטיין

מידע מאוד רגיש מבחינת המטופל,  ללא ספקהוא בהתחשב בנסיבות,  ,דע על אי התחסנותימ .68

 .עוינת כלפי מי שלא התחסןהציבורית האווירה ה במיוחד על רקע 

ללא הצדקה, בשל של המידע מחייבת הימנעות מאיסופו  ,ורגישות המידע ,הגנה על פרטיות .69

החשש כי מידע ינוצל בסופו של דבר לריכוז כוח נוסף בידי הרשויות, למשטור והצרת החופש 

"המורכבות שבהצבת הגבולות להגנה על הפרטיות, באה לידי ביטוי במיוחד על של האזרחים. 

רקע ה"חשש מפני כוחה העודף של המדינה, שתרכז בידה מידע רב לגבי אזרחים ותושבים 

חשש זה הולך וגובר ככל שבידי השלטון אמצעים  ...ה שימוש לרעה באותו מידע"ותעש

רפובליקנים מחו"ל  8886/15בג"ץ ) מתוחכמים יותר, אשר מאפשרים פגיעה קשה יותר בזכות

 (.(2.1.2018 מיום) בישראל נ' ממשלת ישראל

שחוסה תחת הזכות החוקתית לפרטיות,  מידעלא רק שהמידע הרפואי אודות אי התחסנות הוא  .70

. 1996-לחוק זכויות החולה, התשנ"ו 19חל עליו החיסיון הרפואי. הדבר מעוגן בסעיף אלא ש

מטפל או עובד מוסד רפואי, ישמרו בסוד כל מידע הנוגע למטופל, שהגיע "סעיף זה קובע כי 

חובת הסודיות הרפואית מוסדרת גם  ."ך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתםאליהם תו

)ה( לחוק ביטוח בריאות 3סעיף , 1971-תשל"אה)א( לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, 49בסעיף 

 802 בריאות ומשפטכרמי  מנוןאר' ) לחוק הגנת הפרטיות 23ובסעיף  1994-, התשנ"דממלכתי

(2003)).  

שחלה על קופת החולים על מידע של מטופלים חשיבות עליונה הן לזכות לחובת הסודיות  .71

החוקתית לפרטיות והן לאינטרס הציבורי בכך שמטופלים לא יחששו למסור כל מידע רלוונטי 

מערכת רפואית  לצורך הטיפול בהם, ביודעם שהמידע לא יועבר לאף רשות אחרת או גורם אחר.

פרטיות )ר'  ן של המטופלים בשמירה על החיסון הרפואילא תוכל לתפקד בצורה תקינה בלי אמו

 .(9, בעמ' במשבר

אגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ה 3809/08בבג"ץ  )כתוארו אז( כפי שציין השופט מלצר .72

ובמיוחד אם ) 1996-תשנ"ו, החוק זכויות החולה משנחקק(, "28.5.2012)מיום  משטרת ישראל

זכותו של החולה לפרטיות  –שקדם לו( , יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוק נפרש אותו על רקע

 ".יתר, ואף היא הועלתה עתה לרמה חוקתית-קיבלה מעמד
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https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/15088860-K12.htm
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חד הנוסחים של שבועת אחובת הסודיות נגזרת גם מהאתיקה הרפואית של הצוות הרפואי.  .73

"אני מתחייב לשמור את כל המידע שהגיע לאוזני לגבי החולים בסוד, ולא  קובע: היפוקרטס,

נוסחה אשר שבועת הרופא העברי  ."לעשות בו שימוש זדוני או להפיצו ברבים מתוך כוונה רעה

ל תגלו שמרו אמונים לאדם שהאמין בכם א" :גורסת 1952 על ידי ד"ר ליפמן היילפרין בשנת

, המפורסמים באתר כללי האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל ."סודו ואל תלכו רכיל

האינטרנט שלה, קובעים במספר מקומות את חובת הסודיות הרפואית, כחלק בסיסי ומרכזי 

 (.30באתיקה הרפואית, המאפשרת טיפול בחולים מתוך יחסי אמון )ראו שם במיוחד בעמ' 

בין הפטיש לסדן. אומנם רופא מורשה והצוותים הרפואיים ות והרופא החוק שם את הרופאים .74

אך ההחלטה נתונה למוסד הרפואי  ,בריאות הציבור לפי כללי האתיקה למסור מידע לצרכי

וכפוף לאישור ועדת האתיקה שלו. התערבותו של המחוקק בהליך זה פוגעת קשות באוטונומיה 

 האמון והסודיות הרפואית. –מטופל/ת -של מקצוע הרפואה ובאבן היסוד של יחסי הרופא/ה

בהסכמת העברת המידע  ת החולה כולל שורה של חריגים, לרבות חריג המתירויוחוק זכ .75

, אך התזכיר מבקש להעביר את המידע ללא קבלת הסכמה אלא בכפייה, באמצעות המטופל

, יצירת חובה שכזו דין להעברת המידע. ייצירת חובה על פ –( לחוק 2)א()20החריג שבסעיף 

 מסוכן שפוגע באמון הציבור. במדרון ראשון צעד מהווה בקלות כזו, ובמהירות כזו, 

מידע רפואי לצורך עידוד התחסנות, מי לכפנו יתקע שלא  לחייב העברתאם בכזאת קלות ניתן 

יועבר מידע רפואי למטרות דומות בעתיד. זו סכנת המדרון החלקלק של שימוש באמצעים 

עם הקורונה. בכל בהתמודדותה הממשלה  בחלק מהאמצעים שהפעילה רואיםקיצוניים, שאנו 

  אין כזאת. –צדקה יוצאת דופן וחזקה במיוחד, וכפי שנסביר מקרה חייבת להיות לכך ה

גם בכבוד האדם, במובנו הסגולי, שכן הוא עשוי להעמיד אנשים בפני  החוק עלול לפגוע .76

הטרדות, הצקות ולחצים מצד אנשים ברשות המקומית או במשרדי הממשלה הרלוונטיים, תוך 

ה בתחילת הריון המתלבטת האם יפה, מבוכה והשפלה. כך, למשל, אישדיצירת תחושת ר

להסביר את התנהלותה בפני  לפתעלהתחסן, ואפילו לא סיפרה לסביבתה ולמעסיקה, תידרש 

ממעסיקה במשרד החינוך או הרווחה.  –אדם זר לחלוטין מהרשות המקומית, או גרוע מכך 

, ולא רק החוק אף מעביר את מענם של אלו שלא מתחסנים ומאפשר הגעה פיזית אליהם

 לפון.בט

לחוק גם פגיעות עקיפות חמורות מאוד וצפויות למדי שיתרחשו כאשר הרשימות יופצו ויועברו  .77

לגורמים נוספים. זו לא פגיעה תיאורטית אלא פגיעה אפשרית ברמת סבירות גבוהה נוכח 

באבטחת מידע, ונוכח בפרט הרשויות המקומיות רשויות השלטון בכלל ושל הרקורד הרעוע של 

 הלא מתחסנים.  רשימותהעניין הרב שיש בהשגת 

המקומיות בנושא של אבטחת מידע, בשני  על הרשויותמבקר המדינה העביר ביקורת קשה 

גם קבע שהממצאים שעלו בדוח הקודם  2017, כאשר בדוח משנת 2017ומשנת  2012-דוחות, מ

ערכות מידע, על מנת לא מנטרות את השימוש במלא תוקנו. הדוח מצא כי הרשויות המקומיות 

לא מנהלות רישום של הרשאות הגישה למאגרי  לזהות פעולות שבוצעו בחריגה מהרשאה;

לא קבעו תכנית הדרכה והסברה שנתית לעובדים בתחום ו המידע שניתנו לכל אחד מעובדיהן;

 אבטחת המידע והגנת הפרטיות.

 הדוח באתר מבקר המדינה

https://ima-contentfiles.s3.amazonaws.com/EthicalCodeHEB2018.pdf
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 6000נחשפה פריצת אבטחה חמורה במועצה האזורית הר חברון, כאשר  בימים האחרוניםרק 

לו ימסמכים רגישים נחשפו לעיני כל בפעולה פשוטה של איש אבטחת מידע, שלא דרשה אפ

 . (22.2.2021מיום  מרקר-כתבתו של אמיתי זיו בדה' פריצה למאגר )ר

כדין , והם יעבירו אותו במאות רשויות אנשיםלמאות  יועבר כדין הרגיש המידעיש לזכור כי  .78

היא רק או זליגת המידע  פריצה, דליפה. לאלפי אנשים נוספים לצורך ביצוע פעולות העידוד

 , אך דומה כי המחוקקים לא דנו בעניין, והיו לכל הפחות אדישים לתוצאה זו.עניין של זמן

עשוי להיגרם לאנשים אלו נזק בלתי יתואר, נוכח ייחשפו, רשימות הלא מתחסנים  כאשר .79

, ותוטל עליהם הציבורית העוינת את נוכחותם במקומות העבודה ובמרחב הציבוריהאווירה 

. החשש מסטיגמות הוא אחד אי ההתחסנותגם בלי לדעת מה בכלל הסיבה ל הסטיגמ

עלולות (. כתוצאה מחשיפת המידע 9, בעמ' פרטיות במשברהרציונלים להגנה על מידע רפואי )

. גם מי שמסכים להטלת כלפיהםונות ואלימות , ברי(שיימינגביוש )להתפתח תופעות של 

מגבלות מידתיות על מי שלא התחסן לצורך הגנה על בריאות הציבור לא יכול להסכים למצב 

ו נגדם. הסיכון פה הוא מאוד גבוה והנזק העקיף שיגרם לבו אזרחים יהיו בסיכון לפעולות כא

 הא מאוד חמור.

בשולי הדברים יש לומר כי אף שהחוק לא מעביר לרשויות את רשימת המתחסנים, הרי  .80

ממוחשבת פשוטה של השוואה בין רשימת התושבים לרשימת המתחסנים תוביל  שפעולות

המידע גם על מי שהתחסן. יש קהילות או משפחות שבהם דווקא המידע הזה הוא  תלחשיפ

אדם דתי שממרה פיו של רבו שקרא לא נות, קהילות שאוסרות על התחס –המידע הרגיש 

, אישה שממרה פיו של שמתחסנים חרף לחצים של בני  משפחה אחריםבני משפחה להתחסן, 

. במקרה זה חשיפת המידע עלולה להרתיע מי שרוצה להתחסן להתחסן הדורש ממנה לאבן זוגה 

ם לנזק גם למי שכן , או לגרובסתר, או מסתיר מבני משפחתו או קהילתו את העובדה שהתחסן

 .התחסן

 תכלית החוק והגבלות על מתחסנים

עידוד ההתחסנות. בהינתן כלית החוק המוצהרת הינה אין בישראל חובת חיסון, וכך ראוי. ת .81

שהחיסון בטוח לשימוש ואפקטיבי, ובהינתן התועלות הציבוריות הברורות של העלאת שיעורי 

 אין כל פגם במאמצי עידוד התחסנות מצד המדינה, והתכלית היא ראויה ואף רצויה. –החיסון 

, וכי במורד חמור ומזיק כשלעצמו עם זאת, נראה כי כולם מסכימים שמדובר בצעד ראשון בלבד .82

הדרך, ואולי מעבר לפינה, יש יוזמות המעוררות קושי רב יותר, של הטלת סנקציות על מי שלא 

 )ר' בג"ץ וזו סוגיה מורכבת המחייבת בחינה זהירה מאודניעת שירותים, פיטוריו וממתחסן, 

פ"ד  משרד הרווחה' נ המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל –עדאלה  7245/10

  ((.2013) 442( 2ו)ס

 מידתיות

 החוק לא עומד באף אחד משלושת מבחני המידתיות. .83

לא הונחה כל תשתית עובדתית או הצדקה של ממש לכך שגורמים  – העדר קשר רציונאלי .84

התחסנות, והם דווקא הגורם שאינו מתאים למשימה זאת, ולכן  יעודדושאינם גורמי רפואה 

https://www.themarker.com/technation/.premium-1.9559050


, שהוא הגוף הקשר הסיבתי בין האמצע לתכלית הוא רעוע ביותר. איגוד רופאי בריאות הציבור

 ש להזיק לתכלית של עידוד התחסנות. אף מוצא בכך פוטנציאל של ממ המומחה לעניין,

לעידוד  ואפקטיביים יש אמצעים חלופיים רבים – ישנם אמצעים רבים שפגיעתם פחותה .85

ההתחסנות, כפי שצוין בעתירה. חלק מהאמצעים לעידוד התחסנות הם טריים ועוד לא הספיקו 

בלי הצדקה , לנקוט באמצעי קיצוני ולא מידתי למחוקקהדרך לו לתת אותותיהם וכבר אצה 

לבדוק מה ההשפעה של מתווה הדרכון הירוק ושל  לרגעכך, למשל, אף אחד לא עצר . של ממש

 שקלול שיעורי ההתחסנות בתכנית הרמזור.

ניתן לתמרץ או להעמיד תקציב נוסף לקופות החולים כדי שיוכלו להתקשר לכל מי שלא התחסן 

 .המומח הידי רופא המשפחה, או רופאלהזמינו לחיסון, ולתת מידע רפואי אמין ומותאם על 

ניתן להמשיך בקמפיינים לעידוד ההתחסנות. הרשויות המקומיות יכולות לעודד התחסנות 

או לשתף פעולה עם קופת החולים בלי  באופן קהילתי, ואף לקבל נתונים סטטיסטיים לצורך כך

ך להיאבק במידע . ניתן לתת תמריצים חיוביים למי שילך להתחסן. צרילקבל רשימות שמיות

 , ועוד ועוד. כוזב שמופץ ולהציף מידע אמין

 , אם יש כזו,הנזק עולה על התועלת. התועלת השולית של העברת המידע – מידתיות במובן הצר .86

 לפרטיות כתוצאה מהעברת המידע ישיר לזכותלא ברורה, אך הנזק עלול להיות עצום. זהו נזק 

עידוד על ידי גורמים לא מוסמכים שלא יודעים לתת ישיר כתוצאה מניסיונות נזק  בכפייה;

; מה יקרה למשל, אם אדם שלא אמור להתחסן בשל ועלולים להזיק מענה רפואי לחששות

; נזק ן לו כל הכשרה לכך?ימגבלה רפואית ישתכנע להתחסן על ידי עובד הרשות המקומית, שא

משפילים על ידי גורם זר ולא לכבוד האדם כתוצאה מניסיונות עידוד לא ראויים, מביכים או 

  מיומן.

אמון של התושבים ברשויות, כתוצאה מהפגיעה בחסיון בפגיעה בהנזק הישיר הוא גם כתוצאה 

ויצירת תקדים לחקיקת בזק לחשיפת מידע רפואי. מערכת רפואית לא יכולה לתפקד הרפואי 

עה בחיסיון הרפואי הפגיבלי שהמטופלים יבטחו בכך שהמידע שהם מוסרים יישמר ולא יועבר. 

ומכאן שהיא פוגעת בזכות יוצרת נזק של ממש גם באמון כלל הציבור במוסד החיסיון הרפואי, 

נציין כי קופות החולים היו והינן מרכיב קריטי ומכריע במבצע החיסונים והצלחתו לבריאות. 

 נזקפת בדיוק לאמון אותו רוכש להן הציבור. 

הנזק הוא גם נזק עקיף, בפוטנציאל התממשות גבוה מאוד, כתוצאה מדליפת הרשימות 

לביוש, בריונות, פיטורין או מניעת שירותים על ידי גורמים  –לגורמים נוספים, וכתוצאה מכך 

, בניגוד נזק זה יכול להיגרם גם למי שהתחסןאלו, שכלל לא היו אמורים לקבל את המידע. 

 שפחה שלו. לעמדת הקהילה או המ

הנזק עולה בבירור על התועלת השולית שאולי תיווצר מהעברת המידע בשכנוע מי שלא התחסן 

מבין הקבוצה ההולכת ופוחתת של אנשים שטרם התחסנו, שהיא מעבר למאמצים הרבים 

  לעידוד התחסנות שכבר ננקטים. 

 .הבינייםלאור כל האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש בעתירה ובצו 
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