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 באמצעות הלשכה המשפטית של הכנסת
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 הכללי הביטחון שירות .3

 הבריאות משרד .4
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 מטעם העותרים עיקרי טיעון

 
 מסגרת הדיון

חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ עתירה זו התבקש בית המשפט לבטל את ב .1

הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי 

 . )הסעד הראשון( (החוק)להלן:  2020-שהיו במגע קרוב עם חולים )הוראת שעה(, התש"ף

 כמו כן התבקש בית המשפט הנכבד לבטל את החלטת הממשלה מכוח החוק )הסעד השלישי(. .2

להאריך את  7.1.2021משלה מיום מעומדת כעת לבחינה היא החלטת העדכנית הההחלטה ה

יצוין כי חברי ועדת  (.ההסמכההחלטת  –)להלן  28.1.2021ימי נוספים עד יום  21-הסמכת השב"כ ב

 .20.1.2021( אישרו להאריך את הסמכת השב"כ רק עד יום הוועדה –ביטחון )להלן הץ וחוה

גילתה הממשלה דעתה כי  28.1.2021עד ליום החלטת ההסמכה באך . 20.1.2021החוק פוקע ביום  .3

, : הכנסתלחוק יסוד 38אין בכוונתה להביא לכנסת חקיקה חדשה אלא בכוונתה להסתמך על סעיף 

ונציגי הממשלה אף הודיעו בישיבת הוועדה האחרונה חוקים בתקופת בחירות, המשהה פקיעה של 

 . 6.7.2021עד יום  מוארך אוטומטיתהחוק תוקף כי מבחינתם 
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העותרים סבורים כי בחירת הממשלה, בנסיבות הייחודיות דנן, שלא ליזום הצעת חוק חדשה  .4

אם תתקבל עמדת קיצונית. בהליך חקיקה מלא, לוקה בחוסר סבירות  אה לאישור הכנסתיולהב

 21.1.2021ביום בכל מקרה והשימוש בשב"כ ייפסק  20.1.2021חוק פוקע ביום העותרים הרי שה

 ., שיוגש לה על ידי הממשלהחוק חדשתאשר  הכנסתאלא אם 

שעיגן את הסמכויות שנקבעו קודם בתקנות שעת חירום , , יש לבחון האם החוקלגופם של דברים .5

פסקת ההגבלה. במבחני המידתיות של ( לחוק השב"כ, עומד 6)ב()7סעיף  ובהחלטת הסמכה מכוח

כבר עמד בית המשפט של הסמכת השב"כ למעקבי מגעים הקיצונית בזכויות חוקתיות  על פגיעתה

  .(26.4.2020 )מיום  תבן מאיר נ' הכנס 2109/20בג"ץ הנכבד ב

כי הסמכת שירות הביטחון הכללי מדוע לא ייקבע הצו על תנאי שניתן קובע שעל המשיבים לנמק 

לחוק, תוגבל  5-ו 3לבצע איתור מגעים של חולים מאומתים בנגיף הקורונה, בהתאם לסעיפים 

למקרים שבהם החולה המאומת אינו משתף פעולה בחקירה האפידמיולוגית, או שלא מסר כלל 

 . דיווח על מגעים

, המסדירים 5-ו 3 -בשני סעיפים  מתמקדתבעניין החוק המחלוקת  ,בהתאם לצו על תנאימכאן ש

 את סמכותו של משרד הבריאות להיעזר בשב"כ ואת סמכותו של השב"כ לסייע למשרד הבריאות. 

העותרים סבורים כי סעיפים אלו לא מידתיים שכן הם רחבים יתר על המידה, יש אמצעים אחרים 

את מבחני י לצלוח כדכי  משתמעמהצו על תנאי להגשמת התכלית, ונזקם עולה על התועלת. 

 . לצמצם את הסעיפים הללו באופן משמעותילכל הפחות , על המשיבים המידתיות

הבחינה של  –כעניין מעשי  .עומדת בתנאי פיסקת ההגבלה ההסמכההאם החלטת יש לבחון  בנוסף .6

ליבת הטענה של העותרים היא שהשימוש . זהה לבחינה של החוק עצמו החלטת ההסמכה תומידתי

נהליים של קבלת טים ממתמקדים בהיב אינםבשב"כ למעקבי מגעים הוא לא חוקתי. העותרים 

 . בעצם הסמכת השב"כאלא באופן קבלתה וכיוצא בזה, ההחלטה, 

כמאפשרים  5-ו 3סעיפים  יש לקרוא אתבהתאם לצו על תנאי, המחלוקת מתמקדת בשאלה האם 

לבצע מעקב רק אחר חולים שלא משתפים פעולה עם החקירה יך השב"כ להסמ לממשלה

קית היא רק זו , או שמא האם החלטת ממשלה חוהאפידמיולוגית או מוסרים על אפס מגעים

 . המצמצמת עצמה למקרים אלו בלבד

רק לגבי חולה שאינו משתף פעולה בחקירה הממשלה הייתה חלוקה בעניין צמצום השימוש בשב"כ 

: בעוד שהשב"כ, משרד המודיעין, הרשות להגנת הפרטיות לוגית או מדווח על אפס מגעיםאפידמיו

ומשרד האוצר תמכו בעקרון בצמצום, משרד הבריאות ממשיך להתעקש על העברת פרטיו של כל 

ת חלטהשעמדת העותרים היא  חולה למעקב השב"כ, ועמדתו היא זו שהתקבלה על ידי הממשלה.

 לצמצמה. -כן יש לבטלה או למצער אינה מידתית ול ההסמכה

החלטת  יש לבחון אתלעניין זה יודגש, כי זו טעות ברורה בדין מצד משיבי הממשלה לטעון כי 

לכתב התשובה(. החלטה מינהלית  103,  102, 82, 7עילת הסבירות )למשל, סעיפים לפי רק  ההסמכה

לא דרך עילת הסבירות, והמבחן , ונבחנת קודם כל דרך פיסקת ההגבלה שפוגעת בזכויות חוקתיות

)רק לאחרונה  לצליחה פשוט יותר, שהוא מבחן החוקתי אינו מצטמצם לחריגה ממתחם הסבירות

עמותת פורום המזרח התיכון ישראל נ' עיריית  1798/20עמד על כך בית המשפט הנכבד בעע"מ 

 . ברג(לחוות דעתו של השופט סול 20-23(, בפיסקאות 7.1.2021)מיום אביב יפו -תל
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בטלות חלקית, או לצמצמם באמצעות  5-ו 3יש לבטל את סעיפים במקרה זה העותרים סבורים כי  .7

להסתפק בביטול החלטת מקום אין בצו על תנאי.  ושנכלל ותקריאה לתוך החוק של המגבלו

בעצם האפשרות להשתמש במעקבי  -בחוק הסמכה, שכן ליבת אי המידתיות נעוצה בכל מקרה ה

והיא אינה נובעת מנסיבות זמניות כמו עליה או ירידה  המוני מעקב מגעים השב"כ לביצוע

 .  בתחלואה, שממילא משתנות חדשות לבקרים

לקידום חלופה א לחוק, 12בחובתו מכוח סעיף  עומד לבחון אם משרד הבריאותיש  לבסוף .8

הבריאות בעניין זה הצו על תנאי דרש ממשרד לאיתור מגעים.  תטכנולוגית אזרחית וולונטארי

א לחוק, לקידום טכנולוגיה 12אינו עומד בחובה המוטלת עליו בסעיף  הואמדוע לא ייקבע כי לנמק 

 .כאמור חלופהאזרחית כחלופה להסתייעות בשב"כ, ומדוע לא יפעל לקידום 

בכתב התשובה חזר משרד הבריאות על כך שהוא אינו מתכוון לקדם עוד את יישומון המגן או 

וגם עולה כי משרד הבריאות לא עשה זאת ברצינות בשום שלב. העותרים  לעודד את התקנתו,

סבורים כי הדבר נובע מהעדפתו הברורה של משרד הבריאות לתעדף את כלי השב"כ, בהיותו כלי 

 ריכוזי וכופה, על פני כלי ביזורי וולונטארי. 

ת המחוקקים הייתה ברור כי כוונאמנם החוק אינו קושר בהכרח בין הסמכת השב"כ ליישומון, אך 

א לחוק משליך 12המחדל של משרד הבריאות לקיים את סעיף שהיישומון יהווה חלופה לשב"כ. 

ההצדקה לכך מתבססת בין היתר על היעילות באופן ברור על חוקתיות המשך השימוש בשב"כ, שכן 

 החסרה של היישומון, שנובעת ממחדלי משרד הבריאות ומהתמכרותו לאמצעי השב"כ.

 – בלבד אמצעי טכנולוגי אזרחי לא קמה או נופלת עללעמדת העותרים בכל מקרה החלופה לשב"כ 

החלופה היא שילוב של מערך חקירות אפידמיולוגיות, מערך הבדיקות, והמגן או אמצעים 

טכנולוגיים אזרחיים אחרים. בנוסף, משיש גם חיסון זמין, גם הוא חלק ממכלול האמצעים 

 יתרים את השימוש בשב"כ. שמהווים חלופה ומי

 משסקרנו את הסוגיות המרכזיות לדיון, נעבור עתה ביתר פירוט על כל אחת מהן. .9

 לחוק יסוד: הכנסת אינה כדין  38על סעיף  הממשלההסתמכות 

סברו העותרים כי הגיעה העת להתמקד במהות, אזי אירועי הימים עד לפני מספר ימים אם  .10

, כמו בראשית שוב תשומת הלב גם בפן הדמוקרטי ההליכי. מחייבים את מיקודשוב האחרונים 

בדמוקרטיה  -מושכלות יסוד להזכיר לממשלה נבקש מבית המשפט הנכבד  אפריל,בהדרך, במרץ ו

אינה יכולה לעקוף את הכנסת ולנקוט בצעדים קיצוניים ללא הסמכה מפורשת של בית  ממשלהה

 שיהיה לה קשה להשיג רוב לדרכה.   מעריכההיא ש ווןהמחוקקים, רק כי

לחוק יסוד: הכנסת קובע כי "כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים  38סעיף  .11

לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או 

וד בתוקפו עד תום יעמ -תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת 

לחוק היסוד רואים בהתפזרות הכנסת בשל אי  36מכיוון שלפי סעיף  שלושת החדשים האמורים".

 הסעיף חל גם על ענייננו.ככל הנראה העברת תקציב המדינה כהחלטה על פיזורה, הרי 

הסעיף נועד למנוע ריק חקיקתי בתקופת המעבר בין כנסת יוצאת לכנסת נכנסת, ביחס לחוקים  .12

מצד אחד ותקנות בעלי תאריך פקיעה, וכן לצמצם את הצורך להידרש לחקיקה בתקופת הבחירות. 

חקיקה בפגרת בפגרת הבחירות נבחרי הציבור עסוקים בבחירות,  – ישנם טעמים טובים לסעיף זה
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בשל הצורך גם "חקיקת בחירות", שתוזן משיקולים אלקטורליים מידיים, ולה להפוך ללועבחירות 

 לקבוע את המשך דרכה של חקיקה זמנית, שפוקעת. החדשה לתת לממשלה הנבחרת 

מצד שני הסעיף מאפשר הארכה טכנית של חוקים שתוקפם פג, והדבר מעורר קושי בבסיס  .13

לחוק  38שבבסיס סעיף רציונאליים ה, ברור שהלגיטימציה של אותם חוקים. כך במקרה שלנו

חקיקת חירום הנשענת על ב זאת משום שלא מדובר בחקיקה רגילה אלא .קיימיםתמלא היסוד 

אוטומטית עומד בסתירה ברורה לשאלת ההארכה הקיומו של מצב חירום. ההסתמכות על סעיף 

התמשכות מצב החירום, שאינה יכולה להיקבע באופן גורף וקבוע מראש, אלא בהתאם לנסיבות 

 לתקופה של חודשים אחדים זמניתשנחקקה כחקיקה  כת שלוממוש תטכני הארכההמשתנות. 

יה שלה, מכרסמת בלגיטימצ, מקנה סמכויות דרקוניות שנועדו להתמודד עם מצב חירוםשו

 שמצב החירום יימשך.  אין ערובה לכך במצב בוובמיוחד 

לחוק היסוד, באמצעות הטלת  38יש להטיל מגבלות על ההסתמכות של הממשלה על סעיף לכן  .14

ל שיקול דעת ביחס לאפשרות לביטול אקטיבי של חוקים שפוקעים או יהפעל ה על הממשלהחוב

כאשר מדובר בחקיקה שוטפת "רגילה", . ת זאתזום הליך חקיקה להארכתם, בנסיבות המצדיקויי

ברירת המחדל היא שהפקיעה מושהית, אולם כאשר מדובר בחקיקה זמנית חריגה, ועל אחת כמה 

הנסמכת על מצב חירום, אשר מקנה לממשלה סמכויות קיצוניות קיצונית וכמה חקיקת חירום 

חוק לכנסת כדי לקבל ת צעה גישוחריגות לתקופה קצרה, שיקול הדעת מחייב את הממשלה לה

 .להביא לביטול אקטיבי של החוק –, או לחלופין הסכמה להמשך השימוש בסמכויות הקיצוניות

להתקין תקנות  הלחוק יסוד: הממשלה מקנה לממשלה סמכות רחב 39גם סעיף לשם השוואה,  .15

כדי הוא ש"במצב חירום רשאית הממשלה להתקין תקנות שעת חירום בו לשעת חירום. כל שנקבע 

להגן על המדינה, ביטחון הציבור וקיום האספקה והשירותים החיוניים; תקנות שעת חירום יונחו 

חרף לשון החוק,  .על שולחן ועדת החוץ והביטחון של הכנסת סמוך ככל האפשר לאחר התקנתן"

 את הנסיבות קבעו סמכותבית המשפט הנכבד עמד על הקושי הדמוקרטי בפרשנות רחבה של ה

לא די בקיומה של הכרזה על מצב  –בהן מותר לממשלה להתקין תקנות שעת חירום  המצומצמות

חירום וגם לא בצורך דחוף, אלא צריך גם נסיבות מיוחדות וברורות בהן לא ניתן לכנס את הכנסת 

הנחיות המגבילות את השימוש פרסם היועץ המשפטי לממשלה ומהיר. אף  להליך חקיקה רגיל

בג"ץ ר' ) תוך דרישה לריסון עצמי מצמות יותר ממה שמתיר החוקבסמכות זו לנסיבות מצו

עדאלה נ' ראש  2399/20(; בג"ץ 1999) 778-777, 763( 1נג) פ"ד פריצקי נ' ממשלת ישראל, 6971/98

 ((. 16.8.2020)מיום  הממשלה

 זנדברג, בדיוני צוות השרים כאשר ניסה לשכנע אתל יאיכיוון נציג היועמ"ש, מר  כךדומה כי ל .16

, במקרה זה לא ראוי להסתמך לחוק יסוד: הכנסת 38 הממשלה כי חרף תחולתו "היבשה" של סעיף

)כפי שהובא  הוא ציין 5.1.2021בדיון בצוות השרים ביום  .המלך היא קידום חוק חדש ךעליו, ודר

 : בפרוטוקול(

"בראיה רחבה יותר, היועמ"ש סבור שראוי ושדרך המלך היא שהממשלה תגבש 

שתוקפו אמור להתארך באופן  העדכני עדכנית בנושא במקום החוקמדיניות 

אוטומטי. הדגש הוא שהממשלה והמשרדים הרלוונטיים לעניין יגבשו עמדה 

עדכנית לפי הנסיבות הקיימות ויציגו אותה לכנסת בצורה של הצעת חוק. מכיוון 

החוק שהחוק הוא חוק קיצוני שהותאם לנסיבות קיצוניות של מצב חירום. בלשון 

מודגש היטב כי הוא זמני ושיש לבחון את הרלוונטיות והתוקף של הנתונים 
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שהובילו לחקיקתו. בהקשר המסוים שלנו, להאריך את תוקף החוק בחצי שנה 

זה עלול להוביל לתוצאות לא סבירות וראוי שיבחנו מחדש באופן  –אוטומטית 

 מעשי ע"י הממשלה".

שאין , ואמרו זאת בצורה גלויה, , שסברוהממשלה שרי לשערלות הם האך הדברים נפלו על אזני

היש הדגמה טובה מזו לבעיית הלגיטימציה של הארכתו הטכנית של  .כעתלהליך חקיקה סיכוי 

 ? שנוי במחלוקת ציבורית עמוקהזמני וקיצוני  חוק

 יזום הליך חקיקה, לא להמתקיימות במקרה דנןהבחירה של הממשלה, בנסיבות הייחודיות  .17

 המשך המעקבים היא פסולה ובלתי סבירה באופן קיצוני, מהסיבות הבאות: ל

 חוקק אותהלא לש, מדובר בחקיקת חירום קיצונית וקצרת מועד, והבחירה של הממשלה ראשית

בחוק מושא העתירה מודגשת כבר מחדש תכפיל את אורך חייה, בניגוד מוחלט לכוונת המחוקק. 

הפרדה בין הסמכויות שניתנות בו לבין מצב החירום: צוין בסעיף המטרה הזיקה הבלתי ניתנת ל

כי ההסמכה הינה "לנוכח הדחיפות הנובעת מהעלייה בשיעורי התחלואה המהווה סכנה חמורה 

ומידית לאזרחי ישראל ותושביה והמחייבת שימוש באמצעים חריגים, והכול לתקופה מוגבלת..". 

בשל חשש להתפשטות רחבת היקף של המחלה  )א( לחוק נדרש כי "שוכנעה הממשלה כי3ובסעיף 

יום בכל  21יש צורך מיידי וממשי בהסתייעות בשירות...". עוד נקבע כי הכרזה תהיה לתקופה של 

 3פעם כדי שיהיה עליה פיקוח פרלמנטרי הדוק, וכי אם "חדלו להתקיים הנסיבות כאמור בסעיף 

 המצדיקות את ההכרזה, תבטל הממשלה את ההכרזה". 

הכנסת קבעו בחוק שמדובר בהוראת שעה מוגבלת לתקופה של חצי שנה, ונמנעו מלכלול חברי 

לא מנגנון מינהלי, לא דרך הצבעה בוועדה ואף לא דרך  - בהוראת השעה מנגנון הארכה כלשהו

שב"כ מעקבי ההצבעה במליאה, וזאת באופן מכוון, כדי שאם הממשלה תרצה להמשיך ולהשתמש ב

 .  בהליך חקיקה מלא יהיה על הכנסת לחוקק חוק חדש 20.1.2021מעבר ליום 

כי הסיבה נאמר  ,12.1.2021ביום  ת החוץ והביטחוןדיון בוועדב, וגם השרים צוותדיוני ב, שנית .18

משום  לא לקדם הצעת חוק היא החשש של השרים מכך שלא יהיה לה רוב,ששהממשלה בחרה 

שהיעילות של השב"כ מאוד נמוכה, בשל התנגדות השב"כ ומשום שיידרשו הסכמות רחבות. 

ידם תצא על התחתונה ולא תושג הסכמה בכנסת  מקובלהשרים העריכו כי בהליך הדמוקרטי ה

להארכת החוק במתכונתו הנוכחית או בכלל. האפשרות להסתמך על ההארכה הטכנית קסמה 

אלא שההסתברות ואפילו לא נעשה מאמץ לקדם חקיקה חדשה בכנסת.  לשרים, ולכן כך הוחלט,

אינה יכולה להוות  ,שאיבדה את הרוב להארכת החוק הממשלהאו החשש של  ,להעברת החוק

על אחת כמה  –, ואם מדובר בחוק ששנוי במחלוקת ציבורית עזה יזום הליך חקיקהלא ל שיקול

סמכויות הקיצוניות יתבססו לא רק על הסמכה , כדי שהוכמה שעל הממשלה לבחור ב"דרך המלך"

 .מפורשת אלא גם על הסמכה אקטואלית

, והממשלה הודיעה עוד לפני היציאה לפגרה סוגיית הארכת החוק עלתה בדיוני הוועדה, שלישית .19

המסר שהועבר לחברי הוועדה כי היא מתלבטת האם לקדם הצעת חוק חדשה ובאיזה אופן, אך 

עמדה ו) וזו תהיה ההזדמנות לדון בתיקונים שונים לדיון מחודש לקראת פקיעתו ובאשהחוק יהיה 

לפרוטוקול הדיון  התוך הפני 12.1.2021על כך יועמ"ש הוועדה בסקירה שהכינה לקראת הדיון ביום 

הודיעה הממשלה לוועדה כי אין בכוונתה  12.1.2021רק לקראת הדיון ביום . (8.12.2020מיום 

מחברי בפועל  לחוק היסוד. כך מנעה הממשלה 38חדשה אלא להסתמך על סעיף להניח הצעת חוק 
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לקדם חוק שמסמיך את השב"כ  –המעוניינים בכך ליזום הליך חקיקה אלטרנטיבי. למשל  הכנסת

לבצע מעקבי מגעים רק בנסיבות של אי שיתוף פעולה. כעת, משהחלה פגרת הבחירות, הזכות ליזום 

ר' ולא לחברי הכנסת, והכלים הפרלמנטריים שלהם מוגבלים ) הלהליך חקיקה עומדת רק לממש

 (. (28.3.2019מיום ) סגן יושב ראש הכנסת נ' יושב ראש הכנסת 706/19בג"ץ 

הביעו ביקורת על הכלים הפרלמנטריים  מעקביםשתומכים באופן כללי בהמשך החברי הוועדה גם 

"לאשר את ההכרזה, לא לאשרה או הוא להם כעת כל שנותר שלהם, ורצו לתקן את החוק, אך 

א)ב( לחוק(, כך שחברי הכנסת שרצו לצמצם השימוש אך לא 3לאשרה לתקופה קצרה יותר" )סעיף 

 לבטלו כליל, מצאו עצמם במצב של "הכל או כלום". 

כה רגיש שמעניק לממשלה סמכויות  ענייןב שלא להביא בפני הכנסת הצעת חוק, הבחירה רביעית .20

ת שירות הביטחון החשאי למעקב המוני היא פגיעה קשה בדמוקרטיה. קיצוניות להפעיל א

, שם נקבע כי הסמכת השב"כ לביצוע בן מאיר בעניין "דפסהעומדת בסתירה ברורה לההחלטה 

, ולא ניתן להתגבר על דרישה זו באמצעות פרשנות מרחיבה מעקבי מגעים מחייבת חקיקה ראשית

( לחוק השב"כ או באמצעות תקנות שעת חירום. בית משפט נכבד זה עמד על החשיבות 6)ב()7לסעיף 

 הרבה בהכרעות דמוקרטיות גם בזמן חירום: 

"שאלת "המסלול הראוי" להסדרת הסמכת השב"כ איננה עניין טכני שניתן 
קרטיה ייצוגית, אשר בה הריבון הוא העם "ההכרעות להקל בו ראש. בדמו

העקרוניות והמהותיות לחיי האזרחים צריכות להתקבל על־ידי הגוף 
(. 108, בעמ' רובינשטיין שנבחר על־ידי העם לקבל הכרעות אלה" )עניין

לעיקרון בסיסי זה נודעת חשיבות גדולה בפרט בישראל, שבה חל תהליך 
בצעת על חשבון הרשות המחוקקת )דפנה מתמשך של התחזקות הרשות המ

((. 2012) 43-42 אזרח, נתין, צרכן: משפט ושלטון במדינה משתנה ברק ארז
ד'  יתרון נוסף בקיומו של הליך חקיקתי היטיבה לבטא השופטת

לם נ' מנכ"ל משרד החינוך, התרבות והספורט, פ"ד  5936/97בג"ץ ב דורנר
הליך החקיקה בכנסת הוא מורכב,  "... במרבית המקרים (:1999) 673( 4)נג

ממושך ויקר יותר מן ההליך המינהלי, אך יעילות אינה דווקא יתרון מקום 
שבו עומדת על הפרק פגיעה בזכויות האדם. דווקא ״סרבולה״ של פעולת 
החקיקה הראשית, והתנאתה של קבלת חוק בהשגת רוב בקרב נבחרי העם, 

ת יסוד לא ייפגעו אלא כאשר מהווים ערובה מוסדית מסוימת לכך שזכויו
לחוות דעת  30, בפיסקה בן מאיר( )עניין 864, בעמ' שםהדבר דרוש"" )

 הנשיאה(.

ביטחון אינה מרפאת את החוץ והגם העובדה שהממשלה עדיין נדרשת לאשר את ההסמכה בוועדת  .21

( לחוק השב"כ בוועדת המשנה לא ריפא את 6)ב()7הפגם, בדיוק כפי שאישור ההסמכה מכוח סעיף 

 :בן מאירהפגם של היעדר הסמכה מפורשת בחוק, וכפי שציין אז בית המשפט הנכבד בעניין 

אומנם, הכנסת שזה עתה הושבעה מקיימת, באמצעות ועדת השירות, "
שאף הוביל להטמעת שינויים בסמכויות  –הדוק ורציף פיקוח פרלמנטרי 

שניתנו לשב"כ בהחלטת ההסמכה. ואולם, ועדת השירות הזמנית המונה 
, שם" )חברי כנסת נבחרים 120-חברי כנסת בודדים אינה מהווה תחליף ל

 (.לחוות דעת הנשיאה 31פיסקה ב

טת ההסמכה אינה מכשירה מכאן שגם הסכמה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת שפוזרה בהחל

 את עקיפת הכנסת.

פיזור הכנסת, וכאשר ניתן היה להביא חקיקה אחר ל וך, העיתוי של פקיעת החוק, בסמחמישית .22

נותרו למעלה מחודשיים עד , וגם עתה 4.1.2021חדשה עוד טרם היציאה לפגרת הבחירות ביום 

ועד פקיעה הסמוך ליום הבחירות, מצדיק את הבחירה בהליך חקיקה. אין מדובר במלמועד 

 הבחירות. 
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 וזהכיוון שלאור האמור, עמדת העותרים הינה שיש לקבוע שעל הממשלה ליזום הליך חקיקה חדש  .23

 בשל ההשהיה הטכנית של מועד פקיעתו.אך מקרה ייחודי שבו היא אינה יכולה להסתמך על החוק 

את כינוס הוועדות  ליזום הליך חקיקה, ויש לה סמכות לדרושמוסמכת  הממשלהיודגש כי  .24

לתקנון הכנסת(. מענה  21וסעיף  1994-תשנ"דהלחוק הכנסת,  )ב(9והמליאה לצורך כך )ר' סעיפים 

כנס את הכנסת גם בפגרת ת השממשללמצב חירום הוא בפירוש מסוג המקרים שבהם יהיה מוצדק 

קבע כי נעל סדרי הכנסת בפגרת הבחירות  4.1.2021בחירות. גם בהחלטת ועדת הכנסת מיום 

אף בלי אישור ועדת מוסמכת לקדם חקיקה הנחוצה למאבק במשבר הקורונה  הממשלה

 , וכי הוועדות הנדרשות לאשר החלטות בענייני משבר הקורונה יוכלו להתכנס גם בפגרה. ההסכמות

דומה כי הגישה הנ"ל זכתה לתמיכה גם בקרב חברי הוועדה וגם בקרב היועצת המשפטית של  .25

עסק  12.1.2021נקל שור. הדיון הסוער שנערך בהחלטת ההסמכה בוועדה ביום הוועדה, מירי פר

לאשר את החלטת ההסמכה רק עד ליום פה אחד רובו ככולו בנקודה זו. בסיום הדיון הוחלט 

 ולבקש מהממשלה להביא לכנסת הצעת חוק.  20.1.2021

 תוכל הממשלהלא  20.1.2021כי לאחר יום  ,הנכבד לקבועבית המשפט  מתבקשלאור האמור  .26

 לחוק היסוד. 38להמשיך ולהסתמך על החוק מתוקף סעיף 

 הפגיעה בזכויות חוקתיות

ד גם הרחיבו העותרים בעתירה, בית המשפט הנכב לפרטיותהחוקתית בזכות ל הפגיעה הקיצונית ע .27

הדעת המנומקות של הרשות  , ואין צורך לחזור על הדברים. גם בחוותמאיר בןהתייחס אליה בעניין 

, ישנה התייחסות נרחבת ושיטתית לנושא, ולא בכדי המלצת הרשות 4להגנת הפרטיות, המשיבה 

הייתה להפסיק לאלתר את השימוש בשב"כ לצורך מעקב מגעים, ורק לתקופה זמנית להשתמש בו 

 לגבי מי שמסרב לשתף פעולה עם החקירה או מדווח על אפס מגעים. 

בים מעצימה את הפגיעה, שממילא היא קיצונית. מאמצעי קצר מועד הפכו התמשכות המעק .28

בכריית המידע הרגיש עובדי שב"כ עוסקים היום  57. למעקב המוני המעקבים למפעל של ממש

אנשים במשרד הבריאות חשופים  176 עובדים קיבלו הרשאה לכך.  100 ממאגר המידע של השב"כ.

נוספים(. מעל המענה לבקשה לפרטים ב 7.3-ו 7.2לשאלות  תשובהלמידע שמעביר השב"כ )כך לפי 

מגביר מפעל המעקבים המתמשך איש שמדי יום נחשפים למידע רגיש על מאות אלפי אזרחים.  200

 תו.רלזליגת המידע, פריצה אליו או הפק הסיכון

מצא חריגות קשות של  כברמבקר המדינה הסיכון לחריגות הוא לא רק בגדר סיכון תיאורטי.  .29

פעילות אחת נעשתה בלי שהתקבלה הרשאה מתאימה,  הראשון.התחלואה בגל  השב"כ מהסמכות

ושיטת הפעולה שננקטה בעניינה לא נכללה בדרכי העבודה שאושרו לשירות. בפעילות מו"פ אחרת, 

בוצע מחקר על בני אדם שאינם חולים ולא באו במגע עם חולים, אשר שהו באזור שאותרו בו חולים 

מיום  דוח ביניים מיוחד בנושא התמודדות מדינת ישראל עם משבר הקורונהר המדינה, מבק) רבים

גובו באופן  שהיו אמורות להימחק,, יקיותתמבקר המדינה אף מצא כי  (.116, בעמ' 26.10.2020

השירות המבקר כי בביקורת מצא נעוד טי במסגרת גיבוי כללי של המידע הנשמר בשירות. אוטומ

ארבע ההפרות  (.117)שם, בעמ'  אינו מוחק נתונים הנוגעים להודעות ערעור שהועברו לטיפולו

החמורות הללו נחשפו וטופלו, אך הן התבצעו כאשר השב"כ פעל תחת פיקוח הדוק, וכאשר 

נוספים צוינו עוד שתי חריגות שאותרו: אותר הבמענה לבקשה לפרטים הפעילות תחת זרקור. 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/710.aspx
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; ואותרה גישה לא מורשית של עובדת משרד המחיקה מהוראות בחריגה נתונים שמירתמקרה של 

ככל שפעילות השב"כ תתמשך ותתנרמל יכולת . (7.1)תשובה לשאלה  הבריאות בקו ההשגות

 הפיקוח, מטבע הדברים, תפחת. 

נס לבידוד של באופן קיצוני שכן הוא כופה על אנשים להיכ חירותזכות החוקתית לבהחוק פוגע גם  .30

ימים בכפוף  10כיום ניתן להשתחרר לאחר ימים. הוראת הבידוד נשלחת בהודעת טקסט.  14עד 

 יםבדיקות ועיכוב במוקד משרד הבריאות מונעה, אך עיכוב בקבלת תוצאות לשתי בדיקות שליליות

  את קיצור הבידוד בחלק מהמקרים.  בפועל

כניסה לבידוד לא רק פוגעת בחירות אלא מסבה נזקים רבים נלווים לאדם המבודד ולסביבתו כמו  .31

פגיעה בפרנסה, בחינוך, בחיים הדתיים או בחיי המשפחה. לבידוד יש לעיתים השלכות רפואיות 

ת. הבידוד יכול לסכל חופשה כבדות, כמו ביטול טיפול רפואי חשוב או קושי בהתמודדות נפשי

 מתוכננת או השתתפות באירועים חשובים כמו חתונה או לויה של קרוב. 

באדם שקיבל הוראת בידוד. פעמים רבות די בכך שאדם אחד מהמשפחה  המעגל הפגיעה לא מתמצ .32

נדרש לבידוד כדי לחייב את כל המשפחה להיות בבידוד בשל חוסר יכולת לקיים את הוראות 

ובוודאי שכך אם מי שנדרש לבידוד הוא קטין. ניתן גם להניח כי הפגיעה שיוצר הבידוד הבידוד, 

דירות  ,לה יותר ככל שהמעמד החברתי כלכלי נמוך יותר, המתאפיין במשפחות גדולות יותרוגד

צפופות יותר ועבודות המחייבות יותר מגעים. לא כולם יכולים להמשיך לעבוד מהבית, בדירות עם 

יש רבים  –וחות. לכן רבים חווים את הבידוד כפגיעה קשה ביותר. ואם לא די בכך מרפסות מרו

 שנכנסו ויצאו מבידוד כמה וכמה פעמים.

אכן, במגיפה מוצדק לפגוע בחירות ולהטיל חובת בידוד כשיש הצדקה רפואית לכך. אלא שמוקד  .33

על סמך וגי, אלא אפידמיול-רפואילא על סמך שיקול דעת הוראת הבידוד נשלחת הבעיה הינו ש

גם חקירה אנושית יכולה לטעות  .אמצעי טכנולוגי לא מדויק שלא נבנה ולא הותאם לאיתור מגעים

בהפעלת שיקול דעת, אבל לפחות היא מונחית משיקולים רפואיים ברורים ולא מסתמכת על כלי 

מטר,  8 של מטר זה מזה אובמרחק של היו טכנולוגי, שלא יודע האם שני אנשים שאוכנו בסמיכות 

באותה קומה, האם הם שמרו על כללי או משני צדיו של קיר, האם היו בכלל היו באותו חדר האם 

, והאם המגע היה בין שני אנשים או בין שני ריחוק או עטו מסיכה, האם הייתה ביניהם מחיצה

 טלפונים, כי אחד מהם הושאר ברכב או בתיק למשל. 

דויק, ישנם בידודים רבים מספור שאינם ניתנים להצדקה בשל הסתמכות על כלי טכנולוגי לא מ .34

 רפואית. החוק מוביל לבידוד יתר קיצוני, וכך רומס את אמון הציבור. -אפידמיולוגית

היחס בין מצא פגם בכך ש מבקר המדינה, בדוח המיוחד שהוציא לגבי הטיפול במשבר הקורונה, .35

חולה, במגעים שאותרו על ידי השירות מספר החולים המאומתים למספר האנשים שהיו במגע עם 

-ל 3.5הוא נמוך מאוד, בין  "(יחס אות רעש" אותו מכנה המבקר, כפי שהוא מכונה בשב"כ: )יחס

 רקהוא מבודד יותר מדי אנשים ללא הצדקה. בתקופת הביקורת  –אחוזים. במילים אחרות  4.6

  .בקורונה חלה ןאכ"כ השב מעקבי בעקבות לבידוד שהוכנסו אנשים 29-22 מבין אחד

מבקר המדינה אף ציטט את סגן ראש השב"כ בישיבה שנערכה בנושא לאחר חידוש האמצעים ביום  .36

"במדיניות הקיימת קשה להצביע על פוטנציאלים בעלי סיכון גבוה יותר או נמוך , כאומר: 6.7.2020

ד הבריאות והכלי השירותי הופך בעצם לכלי של משריותר להדבקות וכל המשק משלם מחיר כבד 
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המבקר שב ומצטט את סגן ראש השב"כ   (.113, וגם בעמ' 103" )שם, בעמ' להכנסת אזרחים לסגר

סגן עמד שם שעסק בפעילות הסיוע,  16.8.2020-בשהתקיים חודש מאוחר יותר, בדיון חיתוך מצב 

לבידוד על כך ש"המנגנון הקיים אינו ביחס אות רעש מיטבי" ולמעשה גורם להכנסתם ראש השב"כ 

 . (110)בעמ'  , כך לפי המבקרשל רבים שאינם נדרשים לכך

המבקר אף השווה את יחס "אות רעש" של אמצעי השב"כ לחקירות האנושיות ומצא כי בחקירות  .37

ממי שהוכנסו לבידוד בעקבות ממצאיהן, אחד מכל ארבעה אנשים  23.9%האפידמיולוגיות הוא 

מאשר אמצעי השב"כ. ויש לזכור שיחס  7-5עותית פי פיתח את המחלה. זהו יחס טוב ומדויק משמ

 מיטבי כזה הושג בתקופה שבה מערך החקירות האנושיות היה רחוק מהיקפו הנוכחי. 

למרות מספרם המוחלט הגדול של החולים שאותרו, ולמרות חלקם מסקנתו של המבקר הינה כי " .38

לאפקטיביות של פעילות  של חולים אלו מכלל החולים, יחס "אות רעש", המשמש גם הוא מדד

שב"כ, משקף פוטנציאל של כניסה נרחבת מאוד לבידוד של אנשים ובכלל זה גם של מי שלא היה 

 (. 110" )שם, בעמ' במגע קרוב עם חולה

מהשוואת נתוני האפקטיביות )בהתייחס ליחס "אות רעש"( של החקירות עוד קבע המבקר כי " .39

על ידי תשאול של החולה בתקופת ההפעלה השנייה  האפידמיולוגיות של משרד הבריאות שבוצעו

( עולה כי 1( לפעולות הסיוע של שב"כ, בתקופת ההפעלה השנייה )כמפורט בלוח 2)כמפורט בלוח 

אפקטיביות החקירה האפידמיולוגית המבוצעת על ידי תשאול של החולה גבוהה בהרבה מזו של 

ולוגית המבוצעת על ידי תשאול של . כפועל יוצא מהחקירה האפידמיפעולות הסיוע של שב"כ

החולה פחת באופן יחסי במידה ניכרת מספר האנשים הנדרשים להיכנס לבידוד, ומספר החולים 

הגם שבעובדה ששב"כ לא כולל בקרב .. המזוהה באמצעות המגעים המאותרים גדול יחסית.

ם )בעוד משרד המגעים אותם הוא מעלה באיכונים שהוא מבצע, מגעים של בני משפחה של החולי

הבריאות כולל בנתוניו מגעים כאמור( יש כדי להסביר חלק מהפער שבין יחס "אות רעש" מפעילות 

שב"כ לעומת החקירות באמצעות תשאול אנושי, הרי אין בכך כדי להסביר את מלוא הפער בין 

ביע ויש בכך כדי להצבפעילות הסיוע(;  4.6%-3.5%-בפעילות התשאול לעומת כ 24%-המדדים )כ

; 111" )שם, בעמ' על הפוטנציאל הרב הגלום בחקירה אפידמיולוגית הנשענת על תשאול אנושי

 . ההדגשות הוספו(

שיש הסתמכות הרבה יותר משמעותית על חקירות אנושיות ומערך אפידמיולוגי גדול,  גם ככיום  .40

מזה של  2וך פי בחקירות האפידמיולוגיות יש יותר מקרים של בידוד לא מוצדק. אך עדיין הוא נמ

עולה כי בכל תקופת ההפעלה של  7.1.2021מיום מהדיווח האחרון של משרד הבריאות השב"כ. 

 57,674מסרונים.  1,160,558נשלחו על בסיס פעולות השב"כ  6.1.2021השב"כ מתחילת יולי ועד 

ידוד אנשים נכנסו לב 20, חלו במחלה. כלומר, על כל מבודד שהתגלה כחולה מקבלי המסרוניםמ

אלף  352הוראות בידוד ניתנו על ידי החקירות האנושיות, מהם  1,182,758ולא חלו. לעומת זאת, 

על  –מהם נמצאו כחולים לאחר מכן. כלומר  135,269בחפיפה להוראות בידוד מכוח כלי השב"כ. 

 נכנסו לבידוד ולא חלו. 9-, פחות מבחקירה אנושית כל מבודד שהתגלה כחולה

. 2למעלה מפי ידמיולוגית מזהה הרבה יותר טוב מגעים בעלי פוטנציאל הדבקה. מכאן שחקירה אפ .41

לא ניתן להסביר פער כזה רק בכך שהחקירה מזהה גם מגעים יותר מובהקים במעגל המשפחתי. 

 הפער הוא עצום, ומכניס מאות אלפים לבידוד לא מוצדק, או מחייב אנשים להגיש השגה.
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ראשית, לא תמיד יכול אדם להצהיר או להוכיח בדיעבד שהוראת השגה אינה פתרון לבידוד היתר.  .42

המבודד לא מקבל אינפורמציה בסיסית בידוד שקיבל אינה הגיונית מבחינה אפידמיולוגית. 

חלק מי החולה, או מה שם החנות שבה לכאורה היה המפגש.  –שמסייעת לו בהשגה, למשל 

, וחלק מהמשיגים בשל חסמים נפוצים למיצוי זכויות מהאנשים לא ממצים זכאותם להשגה

  ., במיוחד בתקופות של תחלואה גבוהה ועומס במוקד ההשגותמההמתנה הממושכת מתייאשים

משרד הבריאות מסרב לפרסם את הקריטריונים לשחרור מהשגה, מתוך הנחה שמיד  –בנוסף  .43

. לכן אין לדעת האם משחררים אנשים ישקרו. זו תפיסת העולם של משרד הבריאות, למרבה הצער

מבידוד אנשים שהצהירו, למשל, על מפגש שהתקיים תחת תנאי הריחוק החברתי וההתמגנות. 

ם המפגש אלעומת זאת, בחקירות אנושיות בהחלט משחררים אנשים מבידוד חרף מגע עם חולה 

 נעשה לפי ההנחיות.

מקבלי  40%קבל )כמעט הכמות העצומה של ההשגות המוגשות, ואחוז ההשגות העצום שמת .44

השגה(, מעידים גם הם על חוסר הדיוק של מעקבי השב"כ ועל בידוד  לאחרהמסרונים משוחררים 

 יתר קיצוני, וגם על חוסר האמון של הציבור בכלי.

לבידוד יתר יש השלכות קשות לא רק על הזכות לחירות אלא גם על אמון הציבור במערכת  .45

פעולה. סקר המכון הישראלי לדמוקרטיה, שצוטט בעתירה,  איתה בריאות, והנכונות לשתףה

באמון הציבור ברשויות הבריאות מאמצע יוני לאמצע יולי, בדיוק בעת  20%-הצביע על ירידה של כ

מתמודדת החברה הפגיעה באמון הציבור היא קשה במיוחד בעת ש שהפעילו את מעקבי השב"כ.

קורבן קשה ביותר בחירויות הפרט ובכלכלה, עם מגיפה ומשבר מתמשך. הציבור נדרש להקריב 

ובתמורה הוא מצפה שהממשלה תפעל באופן אמין, שתפעיל שיקול דעת ותמזער את הפגיעה בפרט 

למינימום האפשרי. כאשר הציבור מאבד אמון בצעדי רשויות הבריאות, בשל תחושה של שרירות 

 הוא תנאי להתגברות על המגיפה.יתר, יש בכך לפגוע קשות ביכולת לגייס את הציבור, ש והגבלת

התחלה האיגוד רופאי בריאות הציבור, שבו מיטב המומחים לאפידמיולוגיה, התנגד מ לא בכדי .46

לשימוש בשב"כ. העקרונות לניהול מערכה ממושכת נגד התפשטות מגיפה מחייבים נקיטת צעדים 

 .  -pandemic fatigueשיתוף פעולה ומניעת שחיקהעל אמון ו מדודים, שמירה על

 בדיקות ויישומון המגן נושיות,חקירות א –שפגיעתו פחותה יעיל יש אמצעי 

מטרת החוק הינה להאט את קצב התפשטות המגיפה על מנת להגן על שלומו ובריאותו של הציבור.  .47

טכנולוגי הכלי הים" אל ניתוח התועלת של לבטרם "צולשתי הערות מקדימות חשובות  צייןחיוני ל

ההערה הראשונה נוגעת לאפקטיביות הכללית של  לעומת כלים אחרים. מגעים לאיתורשל השב"כ 

איתור מגעים במיתון המגיפה. ההערה השנייה נוגעת להגעתם של חיסונים, וחיסון בפועל של 

 אוכלוסיית הסיכון המרכזית. 

 מכלול האסטרטגיות לבלימת המגיפהכחלק מוקטיעת שרשראות הדבקה מגעים איתור 

להשגת ביותר  תהיא מוגבל האסטרטגיה של מעקב מגעיםכי מלכתחילה עותרים שבו והדגישו ה .48

אתר אינה חזות הכל. בחודשיים האחרונים פועל השב"כ באופן מלא לבוודאי ו ,החוקתכלית 

 3,000פועל באופן מלא, עם בהובלת פיקוד העורף מגעים, וגם מערך החקירות האנושיות 

אלף בדיקות קורונה ביום, ולמיליון  100עומדת יכולת דגימה של מעל  מתחקרים. לרשות הממשלה

ף, יש מערכת לאיתור התקהלויות במוסדות החינוך ומערכת סאזרחים מותקן יישומון המגן. בנו
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שיפר את , לבתי האבות והאמהות. כל המערך האדיר הזה "ואמהות מגן אבותמנגנון "ייחודית, 

מהחולים  42% מהחולים. 58%רק  אותרו -ה המחלה, ועדיין אחוז החולים שבודד לפני שהתגלת

המשיכו ש. אלו חולים שייתכן לא עלו קודם כמגעים, לא על ידי השב"כ ולא על ידי החקירות

 להדביק את סביבתם עד שהתגלו כחולים. כל זאת מבין החולים המאומתים בלבד.

מדבק, יש מספר עצום של חולים ללא הסיבה, למרבה הצער, הינה מאפייני המגיפה. הנגיף מאוד  .49

בלי להיבדק או להיות מהלאה את המחלה  יםסימפטומים או עם סימפטומים קלים שמעביר

, אחוז גבוה של בדיקות שליליות שגויות מקרב מי שכבר נבדק, חלון זמן יםחול םשה יםמודע

ואם גע קרוב, הדבקה בחללים סגורים גם ללא מלהדבקה עוד בטרם התפתחו תסמינים, משמעותי 

יתפשט זן יותר מדבק האפשרות לעכב את התפשטות המחלה באמצעות זיהוי מגעים רק תלך 

 ותיחלש. 

לא רק את התועלת השולית של מעקבי השב"כ לעומת חוקתית הבבחינה בחשבון לכן צריך לקחת  .50

או קטיעת של מערך איתור המגעים מוגבל החקירות האנושיות, אלא גם את המשקל הכולל ה

  במסגרת הכלים לבלימת ההתפשטות של המגיפה או ההאטה שלה.רשראות ההדבקה ש

ריחוק חברתי,  –אין תחליף לאמצעים האחרים למניעת התפשטות מהירה מדי של המחלה  .51

הגבלות תנועה וסגרים  –מסיכות, מניעת התקהלויות במקומות סגורים, בדיקות ובלית ברירה 

מקומיים או ארציים. התקווה שהובעה פעמים רבות לפיה השב"כ ימנע סגר ויאפשר לפתוח את 

 כחסרת יסוד במבחן המציאות. שוב ושוב הכלכלה התבררה 

 השפעת החיסונים

חשיבותה ברגע שיש חיסונים, שכן מהאסטרטגיה של איתור מגעים לצורך בלימת המגיפה מאבדת  .52

המקרים, וככל הנראה ימנע תחלואה מ 95%-ולה לבין מי שמחוסן לא יוביל לתחלואה במגע בין ח

מהמקרים. לכן מי שיקבל חיסון צפוי לקבל פטור מבידוד גם אם יהיה במגע  100%-קשה בקרוב ל

 עם חולה. 

לפי נתוני מבצע החיסונים מתנהל במהירות מרשימה, אך לא קיבל כל ביטוי בהחלטת ההסמכה. 

ומעלה, מעל  70כשני מיליון איש כבר חוסנו. בקבוצת הגיל של  14.1.2021 יום עד יאות משרד הבר

 שהיאהקבוצה  .60יה מעל גיל יאחוז מהאוכלוס 70%כבר התחסנו לפחות בחיסון אחד, ומעל  80%

כבר המועדת לפתח מחלה קשה מהנגיף ושבה אחוזי התמותה מהנגיף הם המשמעותיים ביותר, 

נת או שתסיים בתוך ימים את הליך החיסון. המחקרים של חברת פייזר ומודרנה אף סמחו

מספר חולים כולל  תקופת דיווח
 לתקופת הדיווח

כולל מספר חולים 
מבין מי שנמצא שהיו 
 קודם במגע עם חולה

 )ואחוזים(

חולים כולל מספר 
שלא נמצא קודם 
במגע עם חולה 

 )ואחוזים(
19.11.20-25.11.20 5,596 3,448 (62%) 2,148 (38%) 

26.11.20-2.12.20 7,730 4,717 (63%) 3013 (39%) 
3.12.20-9.12.20 10,770 6,677 (62%) 4,093 (38%) 

10.12.20-16.12.20 14,861 7,549 (51%) 7,311 (49%) 
17.12.20-23.12.20 21,232 11,626 (55%) 9,609 (45%) 
24.12.20-30.12.20 30,985 17,985 (58%) 13,000 (42%) 

31.12.20-6.1.21 45,756 27,014 (59%) 18,742 (41%) 
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ומעלה כבר החלו להתחסן.  50גם בני מצביעים על חיסוניות כבר לאחר שבועיים מהחיסון הראשון. 

 זאת לצד חיסון של צוותים רפואיים, עובדי הוראה, שוטרים, חיילים ועוד. 

הסיכון כוללות גם צעירים בעלי מחלת רקע, אך בפועל  אמנם המשיבים מדגישים כי קבוצות

שנפטר מהמחלה הוא  30-50בתשובה לבקשה לפרטים נוספים נמסר כי מספר האנשים בגילאים 

  מכלל הנפטרים(. 1.7%, כך שמדובר באחוז קטן מאוד )(2)תשובה לשאלה  נפטרים 3,323מתוך  59

ה דרמטית שעה שהדבקה קהילתית לא מכאן שהתועלת הכוללת של איתור מגעים פוחת בצור

תוביל לתחלואה קשה, עומס קיצוני על מערכת הבריאות ופגיעה בצוותים רפואיים. אמנם מבצע 

החיסונים יסתיים רק במרץ, אבל יש אמצעים חלופיים פחות פוגעניים כדי להמשיך ולמתן את 

 התפרצות המגיפה בקרב מי שלא חוסן. 

 לשב"כ ופה מרכזיתלהחקירה האנושית כח

יש תועלת בניסיון לאתר מגעים עם חולה אחר ההערות המקדימות הנ"ל, גם בעיני העותרים  .53

שאינם פוגעים ככל הניתן,  ומדויקיםובידודם המהיר, אך היא צריכה להיעשות באמצעים חלופיים 

אמצעי שהוא בסופו  – החקירות האנושיותבזכויות חוקתיות, ויש כאלו. החלופה המרכזית הינה 

יום וולונטרי ומבוסס על שיתוף פעולה מצד החולה, ומהווה אמצעי מרכזי בכל הדמוקרטיות  של

 .המתמודדות עם התפשטות המגיפה

במשך חודשים רבים, ובזיקה ישירה להתמכרותו של משרד הבריאות לכלי השב"כ, התמשך מחדל  .54

ישראל השתרכה . מחפיר בכל הנוגע להקמת מערך חקירות אפידמיולוגי ההולם את ממדי המגיפה

הרחק מאחור אחר מדינות אחרות במספר המתחקרים לנפש, מערך החקירות היה מרושל ולא 

 מקצועי, הכל כפי שצוין בעתירה. 

ספים עולה ונהלא הייתה כל הצדקה לעיכוב בהקמת מערך תחקור ראוי. מהמענה לבקשה לפרטים  .55

. (3.2)תשובה לשאלה  מיולוגילהכשיר אדם לתפקיד של מתחקר אפידבסך הכול כי לוקח שבוע 

מהמענה לרשות הממשלה האפשרות להיעזר בצה"ל, כפי שאכן נעשה בהקמת מערך מפקדת אלון. 

נוספים עולה כי רק בספטמבר ננקטו פעולות לשיפור מערך החקירות מול הלבקשה לפרטים 

ופס ת עם הנתונים של רשות האוכלוסין. טכמוסדות החינוך, ורק בנובמבר התממשקה המער

 .  (10)תשובה לשאלה  רק לפני כמה ימים, אחרי פיילוט קצרלחולים למילוי עצמי החל להישלח 

חקירות בלוחות זמנים  מתחקרים, שמסוגלים לנהל 3,000בכל מקרה כיום מונה מערך החקירות  .56

נוספים עולה כי האין סיבה לא להרחיבו ככל הנדרש, אך מהמענה לבקשה לפרטים וקצרים ביותר 

 . (3.1)תשובה לשאלה  כוונה להגדיל את מספר המתחקריםאין 

 על ידיכמגעים את שיפור המערך ניתן לראות בנתונים. מתחילת הפעילות בתחילת יולי אותרו  .57

מהם  30%אנשים שהתגלו לאחר מכן כחולים.  192,943 האפידמיולוגיות השב"כ ומערך החקירות

 .  (או גם וגם)על ידי החקירה האנושית  , 70%, (, השאר57,674התגלו בלעדית על ידי השב"כ )

באיחור רב, וברגע שמערך החקירות עובה אמנם ברגע שמחדל החקירות האנושיות טופל,  .58

השב"כ מאתר  ,ים האחרוניםבחודש. התועלת השולית של השב"כ ירדה דרמטיתוהתמקצע, 

 .האנושיותמתגלים על ידי החקירות  84%-ו( 30%)ולא מהחולים  16%בלעדית רק 
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מספר חולים כולל  תקופת דיווח
מבין מי שנמצא שהיו 

 קודם במגע עם חולה

שנמצאו  חוליםמספר 
בלעדית על ידי 

 השב"כ

שנמצאו  חוליםמספר 
 בחקירה אנושית

19.11.20-25.11.20 3,448 402 (11%) 3,046 (88%) 
26.11.20-2.12.20 4,717 477 (10%) 4,240 (90%) 

3.12.20-9.12.20 6,677 803 (12%) 5,874 (88%) 
10.12.20-16.12.20 7,549 1,796 (23%) 5,753 (77%) 
17.12.20-23.12.20 11,626 1,908 (16%) 9,718 (84%) 
24.12.20-30.12.20 17,985 3,505 (19%) 14,480 (81%) 

31.12.20-6.1.21 27,014 5,613 (20%) 21,401 ( %80) 

הנה כי כן, יש תועלת מסוימת לשימוש בשב"כ, אבל היא נמוכה מאוד ולא מצדיקה שימוש בכלי  .59

כה קיצוני. יש חלופה, וזאת גם בלי יישומון המגן שנרחיב עליו בהמשך, וגם הוא תורם את תרומתו. 

ניתן להמשיך ולטייב את מערך החקירות, להגדילו ולשפרו מבחינה מקצועית ומבחינת העזרים 

 הכשיר את המשך השימוש בשב"כ.לולוגיים. לא ניתן עוד לתת למחדלי העבר  הטכנ

 חקירות אנושיות ושימוש מוגבל בשב"כ במקרה של אי שיתוף פעולה או דיווח על אפס מגעים

שימוש בשב"כ חקירות אנושיות כחלופה מרכזית ו חלופה נוספת ומידתית יותר היא התבססות על .60

אדם שמסרב לשתף פעולה או מדווח על אפס מגעים.  –ל תנאי חריגים שנכללו בצו עהלמקרים 

העותרים לא מדובר במקרים רבים, ולכן צמצום כזה ייתן פתרון נקודתי ומוגבל.  מיטב ידיעתל

נוספים הבהיר משרד הבריאות כי אין לו נתונים על מקרים של אי סירוב הבמענה לבקשה לפרטים 

. יש כל מיני הערכות (8.2-ו 8.1)תשובות לשאלה  סרבנותפעולה, בין בשל מצב רפואי או בין בשל 

הן של פיקוד העורף שלעמדת העותרים לא ראויות אפילו להתייחסות כי הן לא שקופות ונראה ש

מכתב כלים על נתונים של ממש, הרי תמבוססות על הגדרה מרחיבה ביותר למונח סרבנות. כשמס

בחקירה  משלימה לאחר שדיווחו על אפס מגעיםחולים הועברו לבדיקה  318התשובה עולה כי רק 

 טיפה בים. וז. האפידמיולוגית

הוא שבמקרה שאדם לא  הנימוק הראשוןההתנגדות של משרד הבריאות לחלופה זו אינה מובנת.  .61

ישתף פעולה עם החקירה האפידמיולוגית הדבר יוביל לעיכוב בביצוע הבדיקה הטכנולוגית דרך 

משכנע משום שמערך החקירות האנושי היום מסוגל לבצע תחקור  איכוני השב"כ. זהו נימוק לא

לכתב התשובה(. סירוב לשתף  24שעות מהאבחנה בממוצע )סעיף  7-שעות ל 3במהירות רבה, בין 

פעולה אינו מידע שנדרש זמן רב כדי להבינו, שכן שיתוף פעולה או אי שיתוף פעולה עולה באופן 

 מיידי בתחקור. 

ם חולה המשתף פעולה עלול לא לזכור מגעים שקיים, ולכן יש צורך בכלים הוא שג הנימוק השני .62

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

צונח באופן משמעותי, ולא מצדיק מעקב אחר כולם או שימוש בכלי טכנולוגי לא מדויק שגורם 

ימים כפי שהיה  14-לולא  אובחן החולהימים בטרם  7-ייחס ללבידוד יתר. התחקור כיום מת

(. המגע שיש לזכור 14.9.2020לנוהל משרד הבריאות שתוקן ביום  4.1.1)ר' סעיף  בתחילת המגיפה

מטרים, וספק אם יש ממש בטענה  2-דקות שנערך במרחק של פחות מ 15הוא בעיקר מגע קרוב של 

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

בני משפחה, קולגות וחברים עם על התקהלויות. לכן אין זה מפתיע שרוב המפגשים המדווחים יהיו 

משיבי הממשלה, מערך החקירות  ם שלנתוניהבאירועים פרטיים, ולא זרים מוחלטים. גם לפי 
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מגעים בממוצע לכל חולה, וזהו מספר לא מבוטל המוכיח שיתוף פעולה מצד  9האנושי מאתר כיום 

 לכתב התשובה(. 24החולים המתוחקרים )סעיף 

הוא תמוה במיוחד. נטען שלא ניתן לצמצם את השימוש בשב"כ בשל קשיים  הנימוק השלישי .63

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

עלול ליצור שרירות, או שיידרשו לקבוע מספר מגעים  דברשיקול דעת פרטני בכל מקרה ומקרה, וה

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

יהיו פשוטים. הקריטריון של "אי  ם האפידמיולוגייםם של החוקריהאחרי כולם כל הזמן כדי שחיי

שיתוף פעולה" לא מעורר קושי בפני עצמו והיישום שלו יכול להיעשות בהתאם לשיקול דעת 

שמבוסס על כללים מנחים אחידים. ניתן גם לשלב בין רף טכני, כפי שהציע השב"כ, בתוספת שיקול 

ים ייחשב כמי שלא משתף פעולה אלא אם ייתן דעת פרטני. לדוגמה מי שדיווח על פחות משני מגע

שהיה בבידוד מרצון עוד לפני שנתגלה  -הסבר מניח את הדעת, לפי שיקול דעת המתחקר )למשל 

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

  פרטני אינו חדש ואינו מיוחד בהתנהלות רשויות ציבוריות. 

הוא שיש לאפשר לשב"כ לעקוב אחרי כולם כל הזמן, כי אם יעקבו רק אחרי מי  הנימוק הרביעי .64

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

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

הציבור, ולהחליפו בחקירות האנושיות המדויקות יותר, ומכאן שהפעלת השב"כ רק  הפוגע באמון

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

 וכך הוא ייתפס בעיני הציבור.

 מכאן שהנימוקים לא לצמצם את השימוש בכלי הם לא משכנעים ויש לדחותם.  .65

 בדיקות 

בדיקות ביום, גם הוא מהווה חלופה לשב"כ שכן  100,000משעה שמערך הבדיקות הורחב למעל  .66

ניתן לאתר באמצעות ריבוי בדיקות תחלואה סמויה ולקטוע שרשראות הדבקה. ריבוי הבדיקות 

איפשר, למשל, לפתוח אזורים ירוקים באילת ובים המלח, תוך איתור מהיר של חולים לפני שהם 

ק אחרים. ריבוי הבדיקות מאפשר הגנה על עובדים בבתי אבות או במוסדות. ניתן מצליחים להדבי

לאיתור תחלואה להשתמש בבדיקות סקר יזומות, ואף קיימות היום בדיקות מהירות ודגימות 

 ., וכן בדיקות סרולוגיות לאיתור נוגדניםביובסמויה באמצעות דגימת ה

 אמצעים טכנולוגיים וולונטאריים

אמצעים טכנולוגיים מגוונים שיכולים לסייע למשרד הבריאות לטייב את החקירה  בעתירה פורטו .67

האפידמיולוגית ללא צורך בשב"כ, אולם עקב מחדלי משרד הבריאות לא פותחו אמצעים כאלו 

מלבד יישומון המגן, אשר עליו נרחיב בנפרד. רק עתה, תשעה חודשיים מפרוץ המגיפה מפתחים 

לצורך איתור מהיר של אנשים  QRתיד יתבסס על מערכת סריקת קוד יישומון לעסקים, שאולי בע

זה מעט מידי ומאוחר מדי. פתרון זה כפתרון  –ששהו בזמן נתון במקום כלשהו. בכל הכבוד 

ושומר פרטיות ניתן היה לפתח מזמן, והעותרים ציינו זאת כבר בתחילת  יוולונטארטכנולוגי 

 המגיפה, אך שוב מדובר במחדל מתמשך שכל כולו נובע מההתמכרות לכלי השב"כ. 
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 יישומון המגן

כפי שצוין בעתירה אין ספק כי יישומון כמו המגן הוא חלופה טכנולוגית ראויה שיש בה להשיג את  .68

ת האפידמיולוגיות האנושיות. מבחינת הפגיעה הכרוכה במגן היא ללא התכלית של סיוע לחקירו

, והמידע הרגיש ביזורית, שמחייבת הסכמהוולונטרית וספק נמוכה ביותר, שכן מדובר בטכנולוגיה 

בן . על חשיבות מימד ההסכמה עמד בית המשפט הנכבד בהרחבה בעניין נשמר רק במכשירי הקצה

. א לחוק12שיאה חיות, וגם הכנסת התייחסה לכך במפורש בסעיף לחוות דעת הנ 37בפיסקה , מאיר

' יחד עם אנשי משרד הבריאות והגיעה למסקנה חד 2גם הרשות להגנת הפרטיות בחנה את 'המגן 

משמעית שהוא אמצעי חלופי הולם יותר ומידתי יותר ממעקבי השב"כ, והיא המליצה להפסיק את 

 ככלי טכנולוגי משלים לחקירות האנושיות.  '2השימוש במעקבי השב"כ ולהשתמש ב'מגן 

כפי שמוסבר  BLEהיישומון גם מדויק יותר באיתור מגעים קרובים בשל השימוש בטכנולוגית  .69

בהרחבה בעתירה, והוא מבוסס גם על ניטור מיקום והשוואתו למיקומים שהוזנו בשרתי משרד 

מגע קרוב אוטומטי של זיהוי הבריאות. כך שהתראה על מגע המחייב בידוד יכולה להתרחש הן מ

קיימת חפיפה בין אחד המיקומים של ש של היישומוןאו בשל זיהוי בין שני טלפונים ניידים, 

 שרתי משרד הבריאות. שהוזן מלמיקום של חולה, המשתמש 

וק אותם עם החוקר חלהיישומון יכול לסייע גם למי שחלה לשחזר נתיבי תנועה ומיקומים ול .70

חולים הסכימו לשתף את המידע מהמגן  1,260לטענת משיבי הממשלה רק  אמנםהאפידמיולוגי. 

עם המשרד עד סוף אוקטובר, אך לא מצוין כמה חולים התבקשו לעשות זאת וסירבו. ואכן, במענה 

 האנשים מספר אודות על מידעו בידי איןספים הודה משרד הבריאות שונהלבקשה לפרטים 

שאצל  סביר. (15.2)תשובה לשאלה  זה בעניין מידע מסרו לא או ושסירבו מגן ןויישומ ברשותםש

 .לא היה צורךכלל לא היה מותקן המגן, וייתכן שבכלל לא התבקשו כי רבים חולים 

בעת קביעת החוק דרשו חברי הכנסת להתייחס לקידום חלופה טכנולוגית אזרחית לשב"כ,  .71

ב יהממשלתית. סעיף זה מחיא, שלא היה כלול בהצעת החוק 12ובעקבות זאת הוכנס לחוק סעיף 

את הממשלה להעמיד לציבור טכנולוגיה אזרחית לאיתור מגעים, להפיץ אותה ולקדם את השימוש 

בה בקרב הציבור הרחב. החוק קובע כי החלופה תהיה בהסכמה מדעת של המשתמש ומתוך רצון 

בתוך לאומית חופשי, והיא תועמד לציבור ללא תשלום. עוד נקבע שעל שר הבריאות לגבש תכנית 

לעידוד הציבור להשתמש בטכנולוגיה ולהבטיח את התקציב למימושה. מפרסום החוק ימים  14

יתה מרכזית בדיונים על החוק ואף הוכנסה לתוך שם יהאזרחית ההטכנולוגית סוגיית החלופה 

ר להפצת היישומון ושיווקו לציבולוח הזמנים הקצר סעיף המטרה, כדי שהדבר יהיה מובן. להחוק ו

כי היישומון יחליף את מצביע על כך שחברי הכנסת ציפו שהשימוש בשב"כ יהיה קצר מועד ו

 . השימוש בשב"כ

לחברי  פחות בוערלחברי הכנסת שהצביעו בעד החוק היה ללא צל של ספק אלא שמה שהיה חשוב  .72

את הארכת השימוש בשב"כ לממשלה שאישרו שוב ושוב  ,וועדההממשלה ולחברי הקואליציה ב

 המעיטה את עיסוקהמשרד הבריאות לקדם חלופה אזרחית, ובשלב מסוים הוועדה  ף מחדלו שלחר

 זמן הבידוד.קיצור  –בנושא אחד  בעיקרשב הראש, ונושא והתמקדה, בהובלת יב

היישומון האזרחי, אך זו בבירור רוח קידום אמנם החוק אינו יוצר התניה בין הסמכת השב"כ ו .73

להיות חלופה לשב"כ, ולא כלי משלים. רק כך ניתן להבין את היה היישומון האזרחי צריך  -החוק  
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והכול לתקופה מוגבלת ובד בבד קידום והטמעה של השימוש הסיפא לסעיף המטרה הקובע "... 

 ". עם חוליםבקרב הציבור בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב 

בכתב התשובה חוזרים משיבי הממשלה על כך שהממשלה החליטה לא לקדם עוד את התקנת  .74

בכך שהיא  א לחוק12היא רואה עצמה כמי שמילאה אחר הוראות סעיף  –היישומון, ולמעשה 

הממשלה לא עומדת בהוראות החוק המחייבות ש ברור .פיתחה את היישומון והוא מוצע לציבור

 וש ביישומון, והיא מתבססת גם על מחדלה זה להצדקת המשך השימוש בשב"כ. את השימ לקדם

ההשקעה של הממשלה בקידום היישומון הייתה מעטה מסעיפי כתב התשובה עולה בבירור ש .75

ולפרק זמן קצר והופסקה לחלוטין, מבלי שהממשלה ביקשה לתקן את החוק. מכאן שהממשלה 

 חוק, המורות לה לקדם את היישומון. א ל12פשוט החליטה להתעלם מהוראות סעיף 

)תשובה לשאלה  בקמפיין₪ מיליון  2.6נוספים נמסר כי הושקעו בסך הכל הבמענה לבקשה לפרטים 

. זהו סכום נמוך מאוד עבור "תכנית לאומית" כקבוע בחוק. משרד הבריאות סירב למסור (14.1

סכומים ביחס לסכום זה עומד כיצד  -כל נתון להשוואה, למשל נוספים הבמענה לבקשה לפרטים 

. המשרד מודה (14.2)תשובה לשאלה  עטיית מסיכההקמפיין לאחרים שהוצאו על קמפיינים כמו 

 הובהרכי החליט שאין טעם לבקש ממובילי דעת קהל להשתתף בקמפיין להתקנת היישומון. עוד 

ו אלא רק מודעות לא הוכנו תשדירים לטלוויזיה או לרדי 2כי במסגרת השקתו המחודשת של המגן 

קריאה של שר ת. גולת הכותרת של הקמפיין הייתה, כך מסתבר, וסרטון אחד למדיה הדיגיטלי

 . (14)תשובות לשאלה  הבריאות להתקנת היישומון ברשת טוויטר

העותרים טענו לאורך כל הדרך שהסיבה המרכזית לאי קידום היישומון היא הוולונטאריות שלו,  .76

זהו הטעם הראשון של משיבי הממשלה לכתב התשובה  114בסעיף  ולא סיבות אחרות. ואכן

והמרכזי להפסקת קידום היישומון. משרד הבריאות לא מעוניין בכלי וולונטארי התלוי בבחירת 

 לפעול על פי ההתראות שהוא שולח.  –המשתמש להתקינו, להשתמש בו, ובעיקר 

לוודא שהאזרח יכניס עצמו לבידוד בדומה אין ספק כי כאשר יש לאזרח כלי וולונטארי אין דרך  .77

לכתב התשובה דווח כי עדיין כמות לא מבוטלת של אזרחים  85לכלי ריכוזי וכפוי, אך בסעיף 

אזרחים. משרד הבריאות  10,685 -דיווחה על כניסה לבידוד בשל התראה מ"המגן" מאז אמצע יולי 

ובמענה לפרטים  בשל התראה מהמגן מודה כי אין לו דרך לדעת כמה אנשים נכנסו בפועל לבידוד

)תשובה  נוספים נכתב גם כי למשרד אין דרך לדעת כמה התראות בכלל נשלחו על ידי המערכתה

באמדן כמות המבודדים בשל התראה מהמגן צריך לקחת בחשבון שכל מי שנחשף  .(9.1לשאלה 

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

המגעים נמוך לא בשל הוולונטאריות של האמצעי, אלא בשל ההחלטה להזין בשרתי משרד 

  .בלבד הבריאות רק מיקומים שעלו בחקירות אנושיות

 יותרניתן להעריך כי הכמות של המבודדים כתוצאה מקבלת התראה מהמגן בפועל היא גבוהה  .78

לגבי השב"כ רוב האנשים, אפילו רוב מכריע, באתר משרד הבריאות. מדוע? כי גם שדווח מהמספר 

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

מדווחים על כניסה  60-65%נוספים אמר משרד הבריאות כי גם לגבי איכוני השב"כ, רק הלפרטים 

. מכאן (9.2)תשובה לשאלה  רותלבידוד באתר משרד הבריאות וחלקם עושים זאת רק לאחר תזכו

שניתן לשער כי מספר האנשים שבודדו עצמם בפועל הוא פי כמה וכמה, הם פשוט לא דיווחו. זו 

יש לזכור כי מעל מיליון אזרחים כמות לא מבוטלת של אנשים שנכנסו לבידוד בשל היישומון. 
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לה להגן על עצמם שמשתמשים ביישומון התקינו אותו באופן וולונטארי מתוך כוונה מלכתחי

נוהגים באחריות כלפי סביבתם גם אם הם לא מדווחים על  וסביבתם. האזרחים ברובם המכריע

 כניסה לבידוד, כי אינם מודעים לחובת הדיווח או שאין להם אמון ברשויות.

לכתב  85אינדיקציה נוספת לכך טמונה בנתונים שהביאו משיבי הממשלה בתצהירם. בסעיף  .79

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

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

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

ע שהם אמורים להיות בבידוד. הם יכלו להימנע ממנו, ובכל זאת רשמי כלשהו. אף אחד לא היה יוד

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

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

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

שהציבור סקרים, הסיבה השנייה שבגינה זנח משרד הבריאות את היישומון היא אמונתו, על בסיס  .80

מה שהוא תופס כנתונים משווים מהעולם, כן ולכתב התשובה(,  113לא יביע אמון ביישומון )סעיף 

לונטארי דומה באף מדינה, לפיה, כביכול, בכל מקרה אין דוגמא מוצלחת להתקנה של יישומון וו

  לכתב התשובה(. 114ולכן אין טעם לקוות לתוצאה שונה בישראל )סעיף 

נוספים לדעת על אלו סקרים הסתמך המשרד, והתברר כי מדובר בסקר הביקשנו בבקשה לפרטים  .81

 ביחס" קיימא" חברת ידי על שבוצע התנהגותי מחקר, סקר של 2020מאוגוסט  של חברת גוגל

בכלל ליישומון  לא רלוונטי –, כלומר הרמזור מאפייני בעל ליישומון ההיענות ופוטנציאל לשימוש

בסופו של דבר המחקר היחיד הרלוונטי  –. כלומר 2020המגן, וניתוח שיח ברשת מחודש מרץ)!( 

, והדבר , אך המשיבים סירבו להעביר לנו את המחקר לבחינה2020הוא המחקר של גוגל מאוגוסט 

  . (13)תשובה לשאלה  צמומדבר בעד ע

העותרים כבר ציינו והדגישו כי השוואה של ישראל למדינות אחרות  -לגבי ההשוואה הבינלאומית  .82

היא לקויה, שכן לא ניתן להשוות מדינות אחרות לישראל לאור היותה היחידה שמפעילה כלי מעקב 

הציבור בישראל לא המוניים לאיתור מגעים בכפיה. משעה שהשב"כ ממילא עוקב אחר מגעים, 

 ., והרחבנו על כך בעתירהרואה תועלת רבה בהתקנת היישומון ואין לו תמריץ להתקינו

לצד זאת, העותרים גם לא מקבלים את העמדה כי היישומון כשל בכל המדינות שבהן הושק ולא  .83

, עמותת 4מקיפה של העותרת הסקירה המקבלים את ההנחה כי היישומון נכשל גם בישראל. 

במדינות ת ישראל, ביחס לשימוש ביישומונים לאיתור מגעים ברחבי העולם, מצביעה על כך שפרטיו

לדוגמה, כך, . ושימוש בהם יישומוני איתור מגעיםשל ישנה היענות רבה להתקנה  מסוימות

ורידו את במדינות כמו אירלנד, ניו זילנד, סינגפור ופינלנד יותר ממחצית מבעלי טלפון חכם ה

 ם.יטור מגעיהאפליקציה לנ

מיליון תושבים או פחות, ושיעור החדירה של טלפונים  10במדינות שיש בהן מראה כי  הסקירה .84

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

)שם הממשלה החליטה  לנד, שוויץ, איסלנד, סקוטלנד, סינגפור, דנמרק, ברוניי ונורבגיהאיר

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 

https://www.privacyisrael.org.il/contact-tracing-apps-1
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אך מצביעה על כך ששיעורי ההתקנה של היישומון בישראל טובים משל מדינות בעלות מאפיינים 

 זהים של צפיפות אוכלוסין 

מכאן שבהחלט אפשרי, שאם הייתה הממשלה מוותרת על השב"כ לטובת יישומון אזרחי, היישומון  .85

יש לזכור  .בצורה יעילה לשיטוח עקומת התחלואהאת חלקו יכול לתרום היה זוכה להצלחה, והיה 

מיליון ישראלים כבר התקינו את המגן למרות השב"כ ולמרות יעילותו המועטה בשל  2.6כי מעל 

מיליון הסירו את היישומון לאחר  1.6-הזנתו רק במיקומים של חולים שעלו בחקירות אנושיות, וכ

ובשל חשש מפגיעה בפרטיות. אולם פוטנציאל ההתקנה הוא גבוה  שנוכחו לדעת שאין בו תועלת

מאוד, ובמיוחד אם לאחר הפסקת השימוש בשב"כ הציבור יבין כי קבלת התראות על מגע קרוב 

 עם חולה תתאפשר רק דרך היישומון. 

לכן גם היישומון הינו חלופה קיימת ומידתית יותר, ויחד עם החקירות האנושיות, הבדיקות  .86

מייתר את המשך הסמכת השב"כ לביצוע מעקבי  –שימוש צר בשב"כ במקרים חריגים  – ולמצער

 מגעים אחר כלל החולים ומי שבאו עמם במגע. 

 כשל מעקבי השב"השולית התועלת הנזק עולה על 

התועלת השולית של מעקבי השב"כ לא גבוהה הן ביחס לחקירות האנושיות, כפי שהוסבר לעיל,  .87

איתר  6.1.21ועד  2020ביולי  במעקבי השב"כ ור חולים. מתחילת השימושוהן באופן כללי באית

 מהחולים. 13%-חולים. מדובר ב 440,116חולים באופן בלעדי מתוך  57,674השב"כ 

 : מהחולים בממוצע 9.2% –בחודשיים האחרונים המספר נמוך עוד יותר   .88

מספר חולים כולל  תקופת דיווח
 בתקופת הדיווח

מספר חולים שאותרו 
בלעדית על ידי 

 יום קודם  14השב"כ 

אחוז החולים 
שאותרו בלעדית ע"י 
 השב"כ מסך החולים

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% 
24.12.20-30.12.20 30,985 3,505 11% 

31.12.20-6.1.21 45,756 5,613 12% 

בלי לקחת בחשבון את מוזאת ככל שהחלופות לשב"כ יפותחו, כך התועלת השולית תלך ופחת,  .89

אך כבר עתה התועלת אינה מצדיקה את החיסונים שמשנים את תמונת הסכנה מקצה לקצה. 

השימוש בשב"כ הוא אמצעי קיצוני וחריג ביותר, שאין לו השימוש בשב"כ אף לא ליום אחד נוסף. 

, והוא פוגע פגיעה קיצונית בזכות אח ורע במדינות דמוקרטיות אחרות שמתמודדות עם המגיפה

 מידתי. אינוהוא   .לפרטיות ובזכות לחירות

נו מתבטא "רק" בפגיעה קשה בזכויות הפרט. מדובר בפגיעה משטרית. היא נרמול המעקבים אי .90

משנה מהיסוד את האיזונים והבלמים בחברה דמוקרטית, שבה מעקבים המוניים אחרי אזרחים 

מצד שירותי הביטחון אמורים להיות טאבו. ספק אם נזק משטרי כזה הוא הפיך. ברגע שחצינו את 

בעניין לצרכי המאבק בהתפשטות הקורונה, לא תהיה דרך חזרה. הרוביקון, שנרמלנו את המעקבים 

 ציין בית המשפט הנכבד כי:  בן מאיר
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 אחר מעקב לצורך המדינה של המסכל הביטחון בארגון שימוש לעשות הבחירה"

, המעקב מושאי מצד לכך הסכמה שניתנה מבלי, בה לפגוע מבקשים אינםש מי

החריגים שננקטו כאן ננקטו ביחס למצב האמצעים  עוררת קושי רב ביותר.מ

משברי, חריג ונדיר בכל קנה מידה. עלינו לשמור מכל משמר שהאירועים החריגים 

של שימוש  חלקלק מדרון שעמם אנו מתמודדים בימים אלה לא יותירו אותנו עם

 לחוות דעת הנשיאה חיות(. 45" )פיסקה באמצעים חריגים ופוגעניים ללא הצדקה

ו פיסקאות רבות לסכנת המדרון החלקלק וההתרגלות לשימוש בכלי כה קיצוני בעתירה הקדשנ .91

שלא למטרה המקורית שהוא נוצר. הראינו כיצד חברי הכנסת שדנו בחוק השב"כ ואישרו לשב"כ 

כלים קיצוניים, ובכלל זה את העברת המידע מחברות התקשורת לשב"כ, שבאמצעותו נוצר 

ו במיוחד מזליגת הכלים לשימושים שאינם בתחום הביטחון "הכלי", אותו מאגר מידע עצום, חשש

במובן הצר או לכל היותר הביטחון הלאומי. החשש הוא לא רק משימוש לרעה בסמכויות אלא גם 

כלים למטרות אזרחיות חשובות. זאת משום ששעה שיש בידי הממשלה כלים כה שימוש במ

 עוצמתיים הפיתוי להשתמש בהם הוא עצום.  

, כמפורט ושכנע בכך את שאר חברי הכנסת השב"כ ין נאבק בכל כוחו לצמצום חוקבגבני ח"כ  .92

. הוא טען כי חמור לפגוע בפרטיות האזרחים ובזכויות היסוד שלהם למען אינטרסים בעתירה

שאינם ביטחון המדינה. הוא הזהיר שאין לסמוך על ראש השב"כ שיצליח לבלום שימוש לא ראוי 

שכן יעילות השימוש בשירות תכריע את הכף, דברים שכאילו נאמרו  בשב"כ שלא למטרות ביטחון,

 לענייננו: 

"לו אני תחתיך, ראש השב"כ, ממש הייתי מתנגד לחלוטין לכך שממשלה כלשהי 

או רוב בכנסת יעשו שימוש בשירותים לצרכים אלה. מה היא הכוונה למעשה? 

יש לי? יש לי; משכורת  הכוונה היא ליעילות. אומרים: שירות יש לי? יש לי; אנשים

הם מקבלים? מקבלים; שיטות יש לי ולעבוד הם יודעים? אז למה לא להפעיל 

 אותם?..."

אם יש מסקנה אחת ברורה מעשרת החודשים האחרונים היא ששימוש בכלי כה עוצמתי, בשל  .93

את הממשלה  שכנעהחשאיות ואי הדמוקרטיות שבו, הוא אכן ממכר. השב"כ מזה זמן מנסה ל

השימוש בכלי, בשל התועלת השולית הנמוכה שלו ובשל שחיקת יכולותיו. אך מרגע ק את להפסי

משרד הבריאות עומד כבר חודשים  –להפסיק. והראיה  קשה מאדשמתרגלים אליו ומשתמשים בו 

ליעילות לאמצעים אחרים, על חודשים על חשיבות השימוש בכלי בלי קשר למצב התחלואה, 

כך גם  .לא מסוגל להיגמל מהכליפשוט ם והעייפות של הציבור. הוא או לזעלחלופות,  ,השולית

 הממשלה. 

ספק רב אם היום היו מאשרים כלי כזה שוב אך מרגע שהוא קיים, הפחד להפסיק את השימוש בו 

לפני כמה שבועות היה נראה כי הלחץ של השב"כ ושל משרד המודיעין מתחיל  גיון.יההעולה על קול 

והממשלה ביקשה להאריך את השימוש לתקופה קצרה יותר כדי לבחון להוביל להפסקת השימוש, 

אך התחלואה עלתה, מיד משרד הבריאות נסוג בו והממשלה לא את הצורך בהמשך השימוש, 

, למרות שהתועלת השולית מהכלי פיים ודמוקרטיים יותרמסוגלת להיפרד מהכלי לטובת כלים חלו

 .כמעט ולא השתנתה, ולמרות שהשימוש בכלי לא מנע את הסגר השלישי
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מגעים הואם התרגלנו לשימוש במעקבי השב"כ לצורך תוספת שולית לא משמעותית של  .94

שיך המאותרים, בלי תועלת של ממש לבלימת ההתפשטות של המגיפה, מה ימנע מכל ממשלה להמ

וכפי שהזהירה גם הרשות להגנת הפרטיות בחוות דעתה  ?ולהשתמש בכלי למטרות אחרות

 ביחס לחוק: ( 26)ע/הראשונה 

 מדרון להיווצר עלול, בכלי השימוש ותכלית מטרת לגבי ברורה הגדרה ללא"

 תופעות שלל למיגור דרקוניים בכלים שימוש לעשות יהיה ניתן בו, חלקלק

 לא מדוע, למשל ,כך. ברווחתו אף או הציבור בביטחון כלשהי בצורה הפוגעות

? פדופילים פעילות? חצבת חולי של מגעים לאיתור בעתיד בטחון בגופי להיעזר

 ברורה חיים בסכנת מעמידים ולפיכך רישיון ללא נוהגים אשר מועדים נהגים

 כפי) רחוק כעת נשמע אם גם, ומובן ברור וההמשך? בכביש אחרים נהגים ומיידית

 שבא מי את לאתר כדי "כבשב שימוש לעשות האפשרות מכבר לא עד שנראתה

 (".אחרת או כזו במחלה חולה עם במגע

 2020 בינואר 14

________________ ________________ 

 דן יקיר, עו"ד מור, עו"ד-גיל גן

  יםב"כ העותר

 


