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 . כנסת ישראל 1

 ידי ב"כ עוה"ד אביטל סומפולינסקי -על

 משכן הכנסת, ירושלים

 02-6753495; פקס: 02-6408636טל': 

 ל משרד הבריאות"מנכ. 2

 משרד החינוך. 3

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים. 4

 הרשות להגנת הפרטיות. 5

 , המדינה פרקליטות ידי על

 ירושלים המשפטים, משרד

 02-6467011; פקס: 073-3925590טלפון: 

 שירותי בריאות כללית .6

 מכבי שירותי בריאות .7

 לאומית שירותי בריאות .8

 מאוחדת םקופת חולי .9

 השלטון המקומימרכז  .10

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ם  י ב י ש מ ה

 לביטול דיון ולהגשת הודעה מעדכנת הממשלה משיבימטעם מוסכמת  בקשה

 

 קיים בית המשפט הנכבד דיון בעתירה, ולאחריו הורה בין היתר כדלקמן: 9.3.21ביום  .1

 

תנאי המורה למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע -. ניתן בזה צו על1"
הוראת  – 36לא ייקבע כי החוק לתיקון פקודת בריאות העם )מס' 

–פ"אנגיף הקורונה החדש( )להלן: התיקון לפקודה(, התש –שעה 
בטל, בשל פגיעתו בזכות החוקתית לפרטיות שלא בהתאם  2021

 לתנאי פסקת ההגבלה שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
 
המשיבים יגישו את תצהירי התשובה מטעמם עד ליום ראשון,  .2

-5. במסגרת תשובתם, יתייחסו המשיבים 16:00, בשעה 14.3.2021
יסוד: הכנסת על התיקון לחוק  38גם לשאלת תחולתו של סעיף  2

לחובות החלות  5-2והמשיבים  1לפקודה. כן יתייחסו המשיבה 
בעניין רישום מאגר מידע והשימוש בו, כמפורט בפרק ב' לחוק 

 .1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א
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יתייחסו במסגרת תצהירי התשובה מטעמן לשאלה  9-6המשיבות 
דוד התחסנות יש ביכולתן לתרום לעי –ואם כן, כיצד  –האם 

 הציבור באמצעות פנייה אישית למבוטחיהן.
 
להימנע מלדרוש בהתאם  2ניתן בזה צו ביניים המורה למשיב  .3

)להלן: הפקודה( מידע  1940ט)י( לפקודת בריאות העם, 20לסעיף 
ט)א( לפקודה או להעביר מידע כאמור 20על פי הגדרתו בסעיף 
 עד החלטה אחרת.ט)ב( לפקודה, וזאת 20בהתאם להוראת סעיף 

 
יובהר כי אין בצו הביניים כדי למנוע גיבוש הנחיות מטעם המשיב 

ט)ה( לפקודה. כמו כן, אין בצו זה כדי 20בהתאם להוראות סעיף  2
 "ט)ג( לפקודה.20למנוע הגשת בקשות בהתאם לסעיף 

  

מסירת מידע ממשרד והל נאישר מנכ"ל משרד הבריאות את  11.3.21נעדכן תחילה כי ביום  .2

. הנוהל ט לפקודת בריאות העם20מידע לעידוד התחסנות לפי סעיף  אודות על הבריאות

אדם שרשאי לקבל חיסון אודות על העברת המידע הוראות מפורטות ביותר בדבר  קובע

הנוהל  ן בשתי מנות חיסון, וכן את אופן העברת המידע.מחוסאך אינו  מפני נגיף הקורונה

להגיש בקשות בהתאם להוראותיו המפורטות עתה ניתן ו משרד הבריאות,פורסם באתר 

כפי שהובהר בתגובה  (.בהחלטה שלעילבית המשפט הנכבד הוראות ל והכל בכפוף)

המקדמית, נוהל זה, שנקבע במצוות המחוקק, הוא מפורט ביותר. העתירה אשר הוגשה 

לה להידרש וכהייתה יממילא לא  28.2.21ן לפקודה ביום יממה לאחר חקיקת התיקו

 להוראותיו ולהשפעתן על חוקתיות התיקון לפקודה. 

 

 .1מש/צילום הנוהל מצורף ומסומן  

 

בתחילת השבוע הקרוב עתיד מנכ"ל משרד הבריאות להיפגש עם נציגי כי  ,עוד נעדכן .3

, לשם בחינת תכניות עדכניות לעידוד התחסנות באמצעות פנייה אישית 9-6המשיבות 

בחינת הדברים, יקבל  לאחרלמבוטחיהן, וזאת נוסף על כלל הצעדים שננקטו עד כה. 

  יין.החלטה בענהמנכ"ל 

 

הביניים שניתן ביום -משאלה הם פני הדברים, ובשים לב לכך שבעת הזו עומד בתוקפו צו .4

; 9-6מול המשיבות  הבדיקה העדכנית, משיבי הממשלה יבקשו לאפשר את מיצוי 9.3.21

גם את קבלתן של בקשות לקבלת מידע שיוגשו בהתאם להוראות הנוהל. לפיכך, -כמו

 הדיון שנקבע להרכב מורחב ביטולעל סבורים משיבי הממשלה כי יהא זה נכון להורות 

שבוע כלהגיש הודעה מעדכנת קצרה בעניין תוך , תוך שיבקשו לאפשר בידם 16.3.21ביום 

ים יהיה בכך כדי לייעל את הדיון בעתירה ולחסוך . לעמדת המשיב18.3.21ימים, עד ליום 

 זמן שיפוטי יקר.

 

למען הסדר הטוב, יובהר ויודגש כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מעמדת משיבי הממשלה  .5

, ובראשן הטענה כי התיקון 7.3.21ומהטענות שפורטו בהרחבה בתגובה שהוגשה ביום 

 ת מבחני פסקת ההגבלה.לפקודת בריאות העם חוקתי וצולח א

 

 תצהיר תומך יוגש בהקדם. .6
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 .ר, הסכים באדיבותו לבקשהקייהעותרים, עו"ד  ב"כ .7

 , הסכימה באדיבותה לבקשה., עו"ד סומפולינסקי1"כ המשיבה ב 

 .הסכים באדיבותו לבקשהד זליכה, "עו, 6ב"כ המשיבה  

 רנצלר, הסכים באדיבותו לבקשה.ד "עו, 7ב"כ המשיבה  

 עדוהמביקש במקביל לדחות , ו7מסר את הסכמת המשיבה ד מאור, "עו, 8ב"כ המשיבה  

שאמור לחול ביום א', שהרי ממילא זו תעודכן לאור דברי משיבי  קופותדת ההגשת עמל

 הממשלה בבקשה זו.

 אדיבותו לבקשה.ד מוריץ, הסכים ב"עו, 9ב"כ המשיבה  

בכפוף להחלת הדחייה גם על  10 המשיב מסרה את הסכמתאריה, -בן ד"עו ,10כ המשיב "ב 

 לעניין התשובה לצו. 10המשיב 

 

 

 "ח באדר תשפ"אכ היום,

 2021 ,במרץ 12 

 

    

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 , עו"דאודי איתן

 במחלקת הבג"ציםבכיר  ןסג

 בפרקליטות המדינה

 

 , עו"דרן רוזנברג

 במחלקת הבג"ציםבכיר  סגן

 בפרקליטות המדינה

 , עו"דסיון דגן

 במחלקת הבג"ציםעוזרת ראשית 

 בפרקליטות המדינה


