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ור. מגפת הקורונה מאיימת מדינת ישראל מתמודדת עם אירוע חסר תקדים בהיבטי בריאות הציב .1

על חייהם ובריאותם של תושביה. הממשלה פועלת באמצעים רבים למניעת התפשטות המחלה. 

לסייע  (השירות)להלן גם: בין היתר, החליטה הממשלה להסמיך את שירות הביטחון הכללי 

ם שבאו לצורך זיהוי נתיב תנועתו וזיהוי אנשילמשרד הבריאות בביצוע חקירות אפידמיולוגיות 

עמו במגע קרוב, על מנת שיהיה בידי משרד הבריאות להורות להם להיכנס לבידוד לטובת צמצום 

 התפשטות נגיף הקורונה. 

 

( לחוק 6)ב()7לפי סעיף החלטת ממשלה תקנות שעת חירום, ולאחריהן בתחילה נעשה הדבר ב

-ל הממשלה נבחנה עלהחלטתה זו ש. (חוק השירות)להלן:  2002-שירות הביטחון הכללי, התשס"ב

)להלן:  (26.4.20) שחר בן מאיר ואח' נ' ראש הממשלה 2109/20ידי בית משפט נכבד זה בבג"ץ 

נעשתה בסמכות האמור  )6)ב()7מכח סעיף שירות הסתייעות ב, אשר פסק כי הענין שחר בן מאיר(

רש לעגנה בשלביו הראשונים של המשבר, אולם אחר העמדת המענה המיידי הדחוף, נד ובסבירות

 . , ככל שכך תבקש המדינה לעשותבחקיקה ראשית על מנת לבסס המשך ההסתייעות בשירות
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למשך  1.7.20שנחקקה ביום הוראת שעה ב , תחילה,בחקיקה עוגנההאמורה אכן כת השירות  הסמ .2

שטות חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפמסגרת ב ימים, 21

המשך לכך, (. בהוראת השעה הזמניתלהלן: ) 2020-נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום חוק התקבל  20.7.20ביום 

התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב 

לתקופה של ששה  ,(החוק או חוק הוראת השעה)להלן:  2020-את שעה(, התש"ףעם חולים )הור

 . , במסגרתו נערכו שינויים בהסדר שנקבע בהוראת השעה הזמנית20.1.21חודשים, עד ליום 

 

זו,  ןמסקנתניתוח חוקתי לביסוס  ותבטל, ומציג חוק הוראת השעהת להורות כי ומבקש עותרותה .3

, כי העותרותת וטוענבעיקר למבחני המידתיות, אליהם נתייחס אף אנו להלן. כן  הןות מתייחסבו 

לא ניתן לעשות שימוש כי , ולחלופין חוק הוראת השעהן ילחוק השירות בטל לעני 11סעיף 

 . חוק הוראת השעהן יסמכויות שהוא מקנה לעניב

 

ה דין העתיר בחוק הוראת השעה ולפיכך כי לא קמה עילה להתערבות שיפוטיתהמשיבים יטענו  .4

 להידחות.  

  

בתמצית ייאמר בפתח הדברים, כי המשבר החריג, המאיים במישרין איום ממשי על החיים  

. אופן ובלתי שגרתיים והבריאות, לא פחות, של החברה בישראל כולה, מצריך אמצעים חריגים

ר של בידוד החולים ומי שבאו עמם מהלכה של התפשטות המחלה מחייב, כפי שנסביר, מענה מהי

. בתגובה עלולים הדברים לצאת משליטהבמגע, שאם לא כן יוסיפו להדביק אחרים ועד מהרה 

 , בעת הזו,מדוע יפרטוחיוניותה של הסמכת שירות הביטחון הכללי, ו , המשיבים יעמדו עללהלן

הנדרשת. כן נראה כי  לא יוכלו להשיג את התכלית במידהלבדם אמצעים אחרים אמצעי זה,  בלי

גם להגנתם של אינטרסים -, כמוהתועלת שמניב אמצעי זה להגנת הזכות לחיים והזכות לבריאות

  . ת לפרטיותבזכו , עולה על פגיעתוציבוריים בריאותיים, כלכליים וחברתיים מובהקים

 

תועלת המשיבים יטענו, כי באיזון בין הזכויות והאינטרסים שעל הפרק במקרה דנן, גוברת ה

הפגיעה בפרטיות. חרף הפגיעה בפרטיות, שאין להקל פני בריאות על שמירה על המהצלת חיים ו

 בחוק ההקבוע בהוראת השעה, ההסדר הלןפורט ליבה ראש, ולאור גידור היקף הפגיעה בה כפי ש

שחוקק  ,חריג חקיקתיהסדר ב עניין לנו .בחינת הכרח בל יגונהב, ומאוזן הוא הסדר מידתי

, אשר נועד אך ורק כדי לסייע בבלימת התפשטות שישה חודשיםלשעה תחומה בזמן  כהוראת

 מגפת הקורונה, המאיימת על בריאותם ושלומם של תושבי ישראל.

 

חריגה של כי לא קמה עילה להתערבות  נימוקים שיפורטו להלן, המשיבים יטענועל יסוד מכלול ה  

כי בית המשפט הנכבד ידחה את נבקש שכך מו, בית המשפט הנכבד בחקיקת הכנסת במקרה דנן

שהכרחי להעמיד שוכנעה טכנולוגי שהכנסת  אמצעיאותו  משלהתר בידי המויו, כך שיההעתיר

הבריאותי עם המשבר  הבהתמודדות הממשלה לרשותעומד שכחלק מארגז הכלים בידה. כל זאת, 

 . השעמו מדינת ישראל, והעולם כולו, מתמודדים בימים אל החריגוהכלכלי 
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פורטו הדברים עד כמה שניתן להציגם בתגובה גלויה. זו כבר בפתח הדברים נציין, כי בתגובה  .5

המשיבים יוכלו להציג לפני בית המשפט הנכבד במעמד צד אחד מידע חסוי שלא היה בידיהם 

 .עותרותלהציגו בתגובה הגלויה, ככל שימצא זאת בית המשפט הנכבד לנכון, ובהסכמת ה

 

הילוכנו בתגובה זו: נפתח בהצגת הידוע עד כה לגבי מחלת הקורונה ואופן דרך היה ת ווז .6

הצורך באיתור מהיר ומדויק של מי שבאו במגע עם חולה על מנת לחייבו ונסביר את התפשטותה, 

ת נציג את הליך הסמכ אחר זאת,. ככל שנדבק בו ,בבידוד ולמנוע המשך הפצת הנגיף על ידו

, תחילה במסגרת תקנות שעת חירום, לאחר מכן במסגרת החלטת ממשלה לפי סעיף השירות

ולבסוף במסגרת החוק מושא , הוראת השעה הזמניתבהמשך במסגרת ( לחוק השירות, 6)ב()7

נפרט את עיקרי ההסדר שנקבע בחוק, ונציג את הניתוח החוקתי על יסודו  ,. לאחר מכןהעתירה

ד לקבוע, כי לא קמה עילה להתערבותו בגדרי העילות להתערבות נבקש מבית המשפט הנכב

 .    הזבהקשר הריסון הנהוג בביקורת שיפוטית  נוכחשיפוטית בדבר חקיקה של הכנסת 

 

 להלן נפרט. 

 ןיהרקע הדרוש לעני  א.

 הקורונה  מגפת  .1א.

 

-SARSיף קורונה המכונה החלה התפרצות של המחלה הנגרמת מנג 2019דצמבר חודש במהלך  .7

CoV-2  הגורם למחלהCOVID-19  :(. נכון להיום, נגיף הקורונה החדשאו  הנגיףאו המגפה )להלן

אין באוכלוסייה חסינות נגד נגיף זה, אין חיסון באמצעותו ניתן לצמצם את התפשטות המחלה, 

 ידוע לריפוי המחלה. תרופתי ואין טיפול 

 

, כעולה מתמונת הנתונים לתחלואה ותמותה המונית משמעותית רםגוחדש נגיף הקורונה ה .8

המדווחים בעולם, ויצוין כי מן הניסיון בעולם ומאינדיקציות מסקרים סרולוגיים שבוצעו בארץ, 

חולים  39,801,612דווחו  19.10.20ליום  עדההערכה היא כי מספר הנדבקים בפועל הוא גדול יותר. 

בעולם שיעור התמותה  מוות.מקרי  1,110,908מתוכם מדינות בעולם,  213-ביותר ממאומתים 

היו  19.10.20ליום  עדלישראל, אשר  1.הידועים בקרב כלל אוכלוסיית החולים 2.82%-מוערך בכ

שיעור התמותה בישראל בקרב  מקרי מוות. 2,209מתוכם חולים מאומתים,  303,846סך הכל 

 2.0.728%-עומד על כהחולים הידועים 

  

ובפרט לעומת מדינות קונקרטיות עולם, יחסית לבישראל חשוב להדגיש כי שיעור התמותה הנמוך 

בהן שיעור התמותה בקרב החולים  ,איטליה, צרפת, בריטניה ומדינות רבות נוספותדוגמת 

מערך בדיקות יעיל בישראל, אשר מצליח לאתר בין היתר גם  שקףמ. נתון זה 5% עולה עלהידועים 

הן בקהילה והן בבתי טיפול יעיל מערך וכן ריבוי אוכלוסייה צעירה, יחסית, , במצב קל גם חולים

                                                      
 /https://covid19.who.intנתונים ביחס למדינות העולם מתפרסמים מעת לעת באתר ארגון הבריאות העולמי בקישור:  1
 נתונים עדכניים בישראל מתפרסמים באתר משרד הבריאות בקישור:  2

ferral19/general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=re-https://datadashboard.health.gov.il/COVID 
 

https://covid19.who.int/
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
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על אף המספר הגבוה בהרבה של חולים ושל נפטרים בגל השני, מדינת ישראל שמרה על . החולים

שיעור תמותה דומה בשני הגלים, וכאמור נמוך יחסית למדינות רבות בעולם, כולל מדינות 

  . מערביות ומתקדמות

 

משמעותית בקרב קבוצות סיכון שעליהן נמנים אנשים מבוגרים  גבוהאחוז התמותה כן יודגש, כי 

כרת. על פי ולב, יתר לחץ דם וסנפוצות דוגמת מחלות לרבות מחלות  ,וחולים במחלות כרוניות

, כמחצית מאוכלוסיית ממכון המחקר של שירותי בריאות כללית משרד הבריאות ם שקיבלנתוני

, כי לאחרונה יצוין משתי מחלות כרוניות. 45ממחלה כרונית אחת, ובגיל  35ל סובלת בגיל ישרא

 לאחר אףבריאותיים  וקשייםהם סובלים מתסמינים  כי חולים דיווחיאחר  ומעקב מחקרהחל 

  .במהלכה קלים מתסמינים שסבלו מי בקרב לרבות, מן המחלה ההחלמה

  

ידי הפרשות מדרכי -לה, מדובר במחלה העוברת מאדם לאדם עלמחב ההדבקה אופןאשר ל .9

 World Health) הודיע  ארגון הבריאות העולמיו, (טיפתית)הדבקה  הנשימה, כגון עיטוש או שיעול

Organization)  ר גם מאדם שיש לו עשוי לעבוהנגיף )אירוסולית( תתכן אף הדבקה באוויר כי

ימים  14-2כלשהם. תקופת הדגירה של המחלה נעה בין תסמינים  אין לותסמינים מזעריים או 

לאחר החשיפה. לפיכך, בתקופת הדגירה עלול אדם להעביר את המחלה לאנשים רבים סביבו, 

, ואפשר שיעביר מחלהשיביאו לבדיקתו ואבחונו כחולה בתסמינים שיופיעו אצלו עוד לפני וזאת 

   . את המחלה בלא שיופיעו אצלו תסמינים כלל

 

, הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות הנגיף כאירוע חירום בבריאות הציבור 30.1.20ביום  

(PHEIC בעל השלכות בינלאומיות. ביום )קבע ארגון הבריאות העולמי באופן רשמי, כי  11.2.20

 28.2.20. ביום SARS-CoV-2ושם הנגיף הוא  COVID-19המחלה הנגרמת על ידי נגיף זה תכונה 

לרמה גבוהה  COVID-19ארגון הבריאות העולמי את הערכת הסיכון העולמית להתפשטות  העלה

 כפנדמיה.  COVID-19הכריז ארגון הבריאות העולמי על  11.3.20ביום , ומאוד

 

לרשימת המחלות הוסיף שר הבריאות את המחלה הנגרמת מנגיף הקורונה  27.1.20ביום  .10

(, בחלק א', פקודת בריאות העם)להלן:  1940לפקודת בריאות העם, המדבקות שבתוספת השנייה 

ברשימת מחלות בעלות חשיבות בינלאומית המחייבות הודעה מיידית, לעניין תקנות הבריאות 

( של ארגון הבריאות העולמי )צו בריאות International Health Regulations, 2005לאומיות )-הבין

 8334, ק"ת 2020-ות שבתוספת השנייה לפקודה(, התש"ףהעם )שינוי רשימת מחלות מידבק

על ידי שר הבריאות כמחלה מדבקת  27.1.20הוכרזה ביום בנוסף, המחלה  (.464התש"ף בעמ' 

ידי מנכ"ל משרד הבריאות -( לפקודת בריאות העם, ובהמשך לכך הוצאו על1)20מסוכנת לפי סעיף 

 לפקודת בריאות העם. 20שורת צווים מכוח סעיף 

 

ישראל מתמודדת עם גל שני של  2020מתחילת חודש יוני . המגפה התפשטה ברחבי הגלובוס .11

ון בין צרכי הבריאות לצרכי המשק זתחלואה שהתרחש לאחר פתיחת המשק בניסיון למצוא אי

מאושפזים  619חולים במחלה, מתוכם  29,617 19.10.20נכון ליום ישנם  והחברה הישראלית.

יובהר כי הנתונים נכונים לשעת במצב בינוני.  178-כן כו ,מונשמים( 240-)מהם כ הבמצב קש

 כתיבת התגובה והם מתעדכנים מספר פעמים ביממה.
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 באיתור מהיר ומדויק של מי שבאו במגע עם חולה צורךה  .2א.

 

קיים חיסון  עדיין לאהיא עדיין מזערית, כלפי המחלה החדשה באוכלוסייה  רמת החסינותכאמור,  .12

טחון יאין עדיין אפילו ב. לריפוי המחלהומוכח , ואף לא טיפול ידוע את ההדבקהשבכוחו למנוע 

 על להקל שנועד  ,טיפול תומך לחולה קיים יצוין כיבשנית.  יחלהלא  –מלא שמי שחלה 

מה, ידי הפרשות מדרכי הנשי-מאדם לאדם עלכאמור ה עוברת המחל התמודדותו עם תסמיניה.

 2אף בלא שה"מדביק" סובל מתסמינים כלשהם, ולרבות בימי דגירת המחלה הנעים בין לעתים ו

 ימים.  14-ל

 

( ביחס לנגיף נעה בין basic reproductive numberהערכה ראשונית של מקדם ההתפשטות הבסיסי ) .13

אנשים בממוצע, והנגיף צפוי  3-ל 1.5בין ידביק התערבות חיצונית כל חולה  כלומר, בלא. 3-ל 1.5

להמשיך ולהתפשט במהירות. על מנת לבלום את ההתפרצות, יש להגיע למקדם התפשטות בסיסי 

, דבר שהתבטא במספר 1.3-מקדם ההדבקה בישראל הגיע בשיא הגל השני לכ .1-הקטן מ

לאחר חולים חדשים בשיא, ובעליה במספר החולים קשה. רק  9,076מאובחנים יומי שהגיע עד 

מספר החולים החדשים ביום הן בכשלושה שבועות של הגבלות תנועה חמורות )סגר( נצפית ירידה 

באופן המאפשר התחלה זהירה של הסרת הגבלות , 0.63-העומד כיום על כמקדם ההדבקה, בוהן 

; אולם יש לנקוט בזהירות ביחס לנתון זה כיוון שהוא משקף הדבקות שאירעו ברובן התנועה

 . ל סגר וטרם ניתן לראות בו נתון יציבבתקופה ש

 

בהנחה שאדם הדביק שניים, עשויים לצורך הדוגמה, נסביר, כי התפשטות הנגיף היא מעריכית.   .14

 8נדבקים(, והארבעה ידביקו שניים נוספים כל אחד ) 4הם להדביק שניים נוספים כל אחד )

נדמה את תהליך התפשטות המגפה לעץ בו כל  (.עוד, ו256, 128, 64, 32, 16נדבקים( וכן הלאה )

 יינקטולא ככל שנדבק בנגיף מניב שני ענפים )או יותר(, המניבים ענפי הדבקה שלהם וכן הלאה. 

, באופן שיצמצם את הסתעפות העץ וענפיו הרבים והמתרביםלקטיעת שרשרות ההדבקה אמצעים 

חולים  ,. כךבמספר הנדבקים ענק לקפיצותבתוך זמן קצר המכפלה הפשוטה והקבועה תביא 

אחדים בראשית המגפה יהפכו עד מהרה לעשרות חולים, והמספרים יצמחו במהירות למאות, 

ניתן היה לראות דוגמה לכך בתהליך גידול התחלואה בישראל במהלך . אלפי ועשרות אלפי נדבקים

  ננקטו אמצעים מסוימים לקטיעת השרשראות. כן וזאת כאשר  –הגל השני 
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ועד  מגפההראשית לשם המחשה, להלן תיאור גרפי של קצב עליית התחלואה במדינת ישראל מאז 

 :)באמצע יולי( תחילת העליה המהירה של הגל השני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ולשם המחשה של המצב הנוכחי מצורף גם שקף המתאר את המצב מאז אמצע יולי, ועד היום, 

 השני:המציג את השיאים אליהם הגיע הגל 
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   3ראו גם דוגמא לתרשים הממחיש את קטיעת שרשרות ההדבקה להאטת התפשטות הנגיף:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כיוון שקיומם של מי שנדבקו בנגיף ושיעור ההדבקה אינם בשליטתנו, הדרך היחידה לצמצם את  .15

ך ננקטים אמצעים שונים לשם כ .התפשטות המחלה היא במניעת קרבה בין הנדבק בנגיף לאחרים

איתור מהיר של הנדבק ומי שבא עמו במגע ובידודם על מנת להבטחת ריחוק חברתי, ובכלל זה 

ימים בממוצע עד  4-3-כאשר אדם נדבק בנגיף הקורונה יחלפו כשלא יוסיפו להדביק אחרים. 

יחוש אם אמנם ) ימים בממוצע עד שיחוש בתסמינים הראשונים 6-5-שיתחיל להיות מדבק, ו

לאתר את מי מקדימים . ככל שככל שמחלתו מתמשכת, והוא עלול להדביק אחרים (בתסמינים

 אנו מצמצמים, כך (המגעים)להלן:  אותם להיכנס לבידודמנחים שבאו במגע עם החולה שאומת ו

 את פוטנציאל ההדבקה מכל אחד מהם. 
 

ההתפשטות,  קצבחשיבות בהאטת  ישנהבפרט מעבר לשאיפה לצמצום מספר הנדבקים הכולל,  .16

. החדשים בכל יחידת זמן ם מספר הנדבקיםוצמצו של המחלה עקומת התחלואה" השטחת"היינו 

אף אם נניח שני תרחישים בהם יידבק אותו מספר אנשים אך בקצב שונה, הרי בתרחיש בו יידבקו 

 מערכת הבריאות וכלתבקצב איטי בזכות צמצום המגע בין החולים לאוכלוסייה שטרם נדבקה 

בקצב מהיר, עלול  אותו מספר אנשים דבקיבו יש בתרחישש עודב, לעמוד במתן מענה לחולים

מעבר במהירות אל מול מספרי החולים המאמירים  - הדבר להביא לקריסת מערכת הבריאות

מבחינת מספר רופאים, מיטות אשפוז ומכשירי הנשמה, והיקף יכולתה לתת לקיבולת המערכת 

. ולהוסיף ולטפל בחולים ה"רגילים" החלמהשיסייע להם ב החולים טיפול רפואי תומך מספקלכל 

 . , טרם קריסת מערכת הבריאותפיתוח תרופה או חיסוןעוד זמן להאטת קצב ההדבקה אף תאפשר 

 . זהו אפוא אינטרס ציבורי ראשון במעלה
 

 

                                                      
 .24.3.20מתוך "מדוע הריחוק החברתי חיוני כעת למאבק בקורונה: שמונה תרשימים שמספרים את הסיפור", אתר "הארץ",  3
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 המסביר וממחיש את האמור באופן בהיר: ,סרטון קצרראו 

 https://youtu.be/fgBla7RepXU https://youtu.be/fgBla7RepXU 

 

לצמצום מספר הנדבקים מבוססת על ומדינת ישראל אסטרטגיית הפעולה של משרד הבריאות  .17

מספר כלים באופן משולב, אשר לכולם תרומה ידי -המגעים על ספרהחשיפה וממשך הקטנת 

משמעותית לבלימת המשך העלייה במספר החולים היומית, לרבות, שמירת הציבור על ההנחיות, 

ב הציבורי חרלות וכללי התנהגות במקהלות על התבדגש על עטיית מסכות וריחוק חברתי; מגב

בדיקות  רראות הדבקה באמצעות ביצוע מספבכלל ובמוקדי התפרצות בפרט; המשך קטיעת שרש

גבו, ביחד עם חקירות אפידמיולוגיות ועם שימוש באמצעים טכנולוגיים לאיתור אנשים שנחשפו 

ים למלוניות ומתן מענה למקרים בהם יש קושי לבצע בידוד לחולים; ופינוי חולים ומבודד

 אפקטיבי לשם מניעת המשך הדבקה. 

 

בדבר מגוון אמצעים חריגים, שתכליתם להתמודד עם הוראות  במהלך המגיפה קבעההמדינה  .18

החמירה אותן במסגרת ניהולו הדינמי של האירוע, בהתאם עדכנה וואף התפשטות המגפה, 

 הגבלות על פעילותעל שהייה במרחב הציבורי והגבלות , בהן הגבלות על התקהלות, להתפתחויות

 י סגר בפרק זמן נקוב בו הוחמרו ההגבלות. עד כדמסחר, בילוי ופנאי, חינוך, 

 

ביותר להתמודדות עם התפשטות הנגיף  יםוהיעיל יםהחשוב םהאמצעינמצא כי אחד בצד זאת,  .19

יום  14לתקופה של  הכזה שעלול להוביל להדבק ,קרובהוא בידוד החולים ומי שבאו עמם במגע 

אנשים שבאו במגע  אותרו ויבודדו יותרכל שי)היא תקופת הדגירה האפשרית(. כ מאז החשיפה

 ,חלה ושל קצב הגידול במספר החוליםכך תתאפשר הקטנה של התפשטות המ - החולעם קרוב 

תוך צמצום הגבלת הפעילות לכל מי שאין לגביו אינדיקציה בדבר הצורך  ,זאת כל .ולהיפך

 בבידודו, על מנת להוסיף ולאפשר את פעילות המשק עד כמה שניתן. 

  

במגע קרוב דיו, באופן  חולה האנשים עמם היה את במהירות מרבית חיוני ודחוף לאתר ,לפיכך .20

במהירות , וליידע אותם ולהעביר את הנגיף לאחריםהמעמיד אותם בסיכון לחלות בעצמם 

ואת המקומות בהם שהה החולה ובהם עלול היה להדביק  בדבר חובתם להיכנס לבידוד המרבית

   . זולתואת 

 

חקירה שימוש בכלי של ביצוע לצורך השגת יעד זה היא  המרכזיות המקובלות אחת הדרכים .21

בדרך של תחקור החולה שאובחן, על מנת להתחקות אחר המקומות בהם שהה  אפידמיולוגית,

לצד היתרונות אולם, שקיים עם אנשים אחרים בתקופת הדגירה.  הקרוביםוכלל המגעים 

 כלי בלעדיכ המשמעותיות המשליכות על האפקטיביות של מגבלותלה נודעות לומים בשיטה זו, הג

חקירה ל. ן איתור המגעים לצורך כניסתם לבידוד בהקדם האפשרי וקטיעת שרשרת ההדבקהילעני

 אף ובוודאימאות , בפרט כאשר יישומה נדרש ביחס למספר מגרעות האפידמיולוגית האנושית

חולים ביום אחד,  9,000. נזכיר כי בשיא הגל השני אובחנו מעל ים מדי יוםאלפי נדבקים חדש

אובחנו בכל יום מעל אלף חולים חדשים  -ובמהלך כל התקופה מאז חקיקת החוק נשוא העתירה 

ניתן  בין החסרונות של חקירה אנושית מספר אלפים בכל יום. –ביום, ומספטמבר ועד לאחרונה 

ההסתמכות על זכרונו של הנחקר  ;נדרש לביצוע החקירהשיחסית הארוך הזמן  למנות את משך

שיש לגייס ולהכשיר כח האדם ושיתוף הפעולה שלו סמוך לאחר שנמצא כי הוא חולה במחלה; 

https://youtu.be/fgBla7RepXU
https://youtu.be/fgBla7RepXU


9 

 

מגבלות זמן הפעילות  ;אל מול מספרי החולים החדשים ביום נעשה( כן)דבר שאבהיקפים גדולים 

. , ומגבלות נוספותימיםמסומגזרים  אל מולרט של החולים עצמם כמו לילות וסופי שבוע, בפ

חקירה אפידמיולוגית, גם אם מתחילה מיד עם קבלת התוצאה החיובית של החולה, ואף כשהיא 

נעשית במהירות וברציפות יכולה לארוך מספר שעות, ואף יום שלם ויותר, בתלות במשתנים רבים 

ניתן להגיע באמצעותה לכלל  שאינם בשליטת המתחקר, וזאת פרט לכך שלעתים קרובות לא

במגזרים  המגעים של החולה, בכלל או בתוך זמן מהיר דיו, למרות מאמץ רב המושקע בכך

, 19.10.20מנתוני משרד הבריאות העדכניים ביותר מיום  עוד נציין, כי. ומגבלות נוספות ;ימיםמסו

לכל חולה, ורובם  מגעים בלבד, 3עולה כי בחקירות האפידמיולוגיות האנושיות עלו בממוצע 

 בני משפחה. -המכריע 

 

במספר הנדבקים במחלה, מצאו גורמי המקצוע במשרד הבריאות כי החד נוכח הגידול לאור זאת ו .22

ככלי בלעדי לאיתור האנשים שבאו במגע עם החולה  אנושיתהסתמכות על חקירה אפידמיולוגית 

ת במהירו, וכי לא ניתן לבצע רת ההדבקהנותנת את המענה הנדרש לצורך קטיעת שרשאינה 

כפי שנעשה בעת , בלעדיככלי  ,של כל אדם שאובחן כחולה אנושיאפידמיולוגי תחקור מספקת 

חולים מספר ה בימים האחרונים אמנם,. בודדותעשרות ב סתכםה החדשים ביום שמספר החולים

דובר בירידה משמעותית, מביום. אף ש חולים 800 עולה עלפחת, אולם הוא עדיין  חדשים ביוםה

מדובר עדיין במספר משמעותי, והמשקף את , זאת לאחר המגבלות והסגר שהוטלו בחודש האחרון

. מספר זה טרם התייצב, ויש להוסיף מהודקו של סגר מתקופת ההדבקה המצומצמת בעיצו

  .ולעקוב אחר המצב לאחר שהמשק יפתח שנית בהדרגה

 

, ועד לקראת סוף יוני הפעלת סיוע שירות הביטחון הכללי יש לציין כי מעת שהוחלט על חידוש

-ביום לכ 400-צמח מספר החולים החדשים מכ -בתוך ימים ספורים ו 1.7.20ביום ההפעלה בפועל 

במהירות רבה, כפי פו המספרים וקפצו לאחר מכן הוסי. 1,800, ושבוע לאחר מכן כבר עלה על 800

של שבועות  רק עתה, לאחר שלושהו -ים מרחיקי לכת , עד שנוצר הכרח לנקוט בצעדשתואר לעיל

  תחיל מספר החולים לרדת. ה ,סגר מהודק

   

 עולם בהן התפשטה המגפה,נוספות ב, כמו במדינות , באו גורמי המקצוע במשרד הבריאותלפיכך .23

של  הפעלת יכולות טכנולוגיות לשם סיוע באיתור מהיר ככל הניתןלכלל מסקנה כי נדרשת 

אורך תקופת הדגירה. זאת, על מנת ל ההחול השה םהמיקומים בההאנשים שנחשפו לחולה, ושל 

החלה עליהם, שמשרד הבריאות יוכל ליצור קשר ישיר עם אותם אנשים וליידעם בדבר החובה 

 להיכנס לבידוד במהירות האפשרית, כמו גם לבצע אבחון מוקדם של מחלתם, ככל שחלו. 

 בתקנות שעת חירום ובהחלטת ממשלה הביטחון הכללי .  הסמכת שירות3א.

 

 שהעלהלאחר , שחר בן מאיר בענייןידי המשיבים בפני בית משפט נכבד זה -כפי שכבר הוצג על .24

חברות בנבחנו אפשרויות להסתייעות משרד הבריאות את הצורך בכלי טכנולוגי  משרד הבריאות

ו פחות יעילות ולא פחות פוגעות בזכות לפרטיות )להלן , אולם נמצא כי הצעותיהן היפרטיות

בשירות הביטחון הכללי. בהתאם או במשטרת ישראל נפרט(. כן נבחנה האפשרות להסתייע 

לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, נעשה ניסיון למצות ככל הניתן את בחינת האפשרות להשיג את 

ת טחון הכללי, וזאת לנוכח החריגּוהתכלית באמצעות המשטרה ולא להידרש להפעלת שירות הבי
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, 13-11.3.20הברורה הכרוכה במהלך מעין זה. אולם, במהלך ישיבות מקצועיות שהתקיימו בימים 

בהשתתפות גורמי מקצוע במשטרה ובשירות הביטחון הכללי וכן גורמים משפטיים בכירים, בהן 

ה כי הפער בין יכולותיו של נידונו האפשרויות הטכנולוגיות הקיימות בידי הגופים, התחדד ועל

הנדרש הוא פער הטכנולוגי שירות הביטחון הכללי, לבין יכולתה של המשטרה להעמיד את המענה 

 מובהק, בגינו שונה המתווה לבסוף והוחלט להטיל את המשימה על שירות הביטחון הכללי. 

 
( 6)ב()7לטת ממשלה מכוח סעיף לקדם את הקניית הסמכות בדרך של החפעלו הגורמים  ,תחילה .25

פעילות בתחום אחר שקבעה הממשלה, באישור ועדת " המסמיך את השירות לבצע, לחוק השירות

ני השירות, שנועדה לשמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי יהכנסת לעני

טרית בהיותה כפופה להליך בקרה פרלמנממשלה החלטת הדרך זו נבחרה כיוון ש ".של המדינה

 למודיעין ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסתעדת המשנה   טעונה אישור ו

בהשתתפות היועץ אחר רצף דיונים, לרבות ישיבות ממשלה טלפוניות . (ועדת המשנה)להלן: 

החלטת  16.3.20ביום הונחה חוקתי(, -המשפטי לממשלה והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

הדיון שהתקיים בה מיד  , בסופו של דבר,. אולםמשנהועדת ה על שולחנה של 4897משלה מס' מ

ּבו לאחר כשעה וחצי, נוכח  לאחר הנחתה נגדע , אשר התקיימה באותו 23-הכנסת ה השבעת                           בא 

 היום.

 

ות שיר לפעול להסמכתבנסיבות שנוצרו, החליטה הממשלה, על דעת היועץ המשפטי לממשלה,  .26

יום  14משך ל, היסוד: הממשל-לחוק 39הביטחון הכללי בדרך של תקנות שעת חירום לפי סעיף 

שזה  23-נוכח חוסר הוודאות באשר למועד כינוסה החדש של ועדת המשנה בכנסת הזאת,  בלבד.

בהסמכת שירות הביטחון התקיימה באותה עת והדחיפות הרבה ש גיסא;-עתה הושבעה, מחד

  .גיסא-יידי נחוץ בידי משרד הבריאות להתמודדות עם מגפת הקורונה, מאידךהכללי ומתן כלי מ

 

פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום )הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ  17.3.20ביום  .27

, אשר (תקנות השירות )להלן: 2020-ורונה החדש(, התש"ףהלאומי לצמצום התפשטות נגיף הק

אנשים שבאו במגע קרוב עם הון להסמכת השירות לסייע למשרד הבריאות בזיהוי הסדירו מנגנ

, על מנת לאתר את מי שעלול מידע טכנולוגיבאמצעות עיבוד , הימים שקדמו לאבחונו 14-חולה ב

 . 31.3.20פקעו ביום  התקנות. היה להידבק ממנו ולהנחותו להיכנס לבידוד ביתי

 

של שירות הביטחון ונהלים מפורטים של משרד הבריאות לתוקף של  םכניסת , עם18.3.20ביום  .28

של החל יישומו , בהתאם לתקנות השירותעל ידי היועץ המשפטי לממשלה  ושאושרהכללי, 

 . "(המנגנון)להלן: "רות קבע בתקנות השישנהמנגנון 

 

הוציא בית , שחר בן מאירבענין  קנותשהוגשו נגד הת בעתירותשהתקיים דיון , אחר 19.3.20ביום  .29

כי תקנות השירות יופעלו רק לאיתור המגעים עם חולים צו ביניים המורה המשפט הנכבד 

לא  12:00, בשעה 24.3.2020ככל שעד יום שלישי, "מאומתים )ולא די בחשד שחלו(. כן נקבע כי 

רי על תקנות אלה, לא ידי הכנסת הוועדות הרלוונטיות כדי לאפשר פיקוח פרלמנט-תוקמנה על

  ".ניתן יהיה לעשות כל שימוש בסמכויות המוקנות על פיהן מאותו מועד ועד החלטה אחרת

 

את ועדת החוץ והביטחון הזמנית, וזו  23-הקימה הוועדה המסדרת של הכנסת ה 24.3.20יום ב .30

ה ישיבה טלפונית סמוך לאחר הקמת הוועדות בכנסת קיימה הממשל הקימה את ועדת המשנה.
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אשר ( לחוק השירות, 6)ב()7לפי סעיף  4916החלטת הממשלה מס' ובו ביום התקבלה לילית, 

, והונחה על הסמיכה את שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ לצמצום התפשטות נגיף הקורונה

  .לצורך קבלת אישורה שולחן ועדת המשנה
 

, בהם דיונים פתוחים לציבור ודיונים ם בהחלטת הממשלהועדת המשנה קיימה חמישה דיוני .31

קץ . מעותרותהבהם נציגי ארגונים אזרחיים, חסויים. בדיונים הפתוחים נשמעו גם מומחים ו

חמישה דיונים אישרה ועדת המשנה את החלטת הממשלה, תוך שערכה שינויים במרכיבי ההסדר 

בישיבה טלפונית הממשלה ת ערב, אישרה בשע 31.3.20ביום  אשר הונח בפניה על ידי הממשלה.

, היא החלטת הממשלה בעניין הסמכת שירות הביטחון הכללי, 4950את החלטת ממשלה מס' 

. ההחלטה פורסמה ברשומות ביום (החלטת ההסמכה)להלן: בנוסח שאושר על ידי ועדת המשנה 

 . 30.4.20עד ליום עמדה בתוקף (, ו8791)י"פ  1.4.20

 

לאחר אבחון של חולה עם ממצא מעבדתי חיובי החלטת ההסמכה נקבע, כי בתמצית, במסגרת  

לצורך ויעביר את פרטי זיהויו של החולה משרד הבריאות לשירות הביטחון הכללי  יפנהלנגיף, 

איתור אנשים שהיו לצד , הימים שקדמו למועד האבחון 14-ב תנועותיואיתור מסלול בקבלת סיוע 

ן המרחק ילעני ההנחיות הקליניות העדכניות של משרד הבריאות בראי . כל זאת,מגע קרוב עמוב

 על יסוד עיבוד מידע טכנולוגי שיערוך שירות הביטחון הכללי. ו ומשך הזמן להדבקה

 

בראי  חשפו לחולהמצא כי נאת רשימת המגעים שנ משרד הבריאותבהמשך לכך, השירות יעביר ל

, בו יצוין כי בתאריך נקוב, מסרוןאליהם  לחוממשרד הבריאות ייש, ההנחיות הקליניות האמורות

ולכן חובה עליו להיכנס ליד חולה קורונה, בלא ציון פרטי החולה במסרון, מצוי בשעה פלונית, היה 

ימים ממועד החשיפה. יוער, כי ניסוחו המדויק של  14מיד לבידוד עד לתאריך נקוב, שחל בחלוף 

 . המסרון השתנה במהלך התקופה לפי הצרכים שעלו

 

נגישות למידע, אופן שמירת היות בעלי החלטת ההסמכה שורת הוראות לענין מי שיורשו ל הכללכן 

 המידע, אבטחתו ומחיקתו, דיווח שוטף לכנסת וליועץ המשפטי לממשלה ועוד. 

 

 .1מש/מצורף ומסומן  4950החלטת הממשלה מס'  –העתק החלטת ההסמכה 

 2109/20.  פסק הדין בבג"ץ 4א.

 

אשר  שחר בן מאירין יבענ עמדה לביקורתו של בית המשפט הנכבד בעתירותהחלטת ההסמכה  .32

( 6)ב()7כי הסמכת השירות בהחלטת ממשלה מכח סעיף בית המשפט הנכבד קבע, נידונו במאוחד. 

יש  ככל שיידרש המשך ההסמכה,ם בעת שנתקבלה, אולובסבירות נעשתה בסמכות  ירותלחוק הש

, ולפיכך ניתן יהיה להאריך ה בחקיקה ראשית, שתהא זמנית ותיחקק כהוראת שעהנלפעול לעיגו

 . החלטת הממשלה אך לפרק זמן קצר שיאפשר השלמתו של הליך חקיקה זהתוקף את 

 

 לאפשר נועד כ"השב לחוק (6()ב)7 סעיף": כי קבע ,חיות' א הנשיאה' כבהמשפט הנכבד, מפי  בית

 שלא בנסיבות לפעולה כ"השב להסמכת ביחס מסוימת גמישות, השירות ועדת באישור, לממשלה

 שלו החקיקתית מההיסטוריה, הסעיף מלשון שעולה כפי, ואולם. החוק חקיקת בעת מראש נצפו

http://www.nevo.co.il/law/5051/7.b.6
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 מהמונח במעט אך רחב (6()ב)7 שבסעיף" לאומי חוןביט" המונח, האובייקטיבית ומתכליתו

 אינו שמקורם ומיידים חמורים איומים גם בו לכלול ניתן מתאימות ובנסיבות", המדינה ביטחון"

שמדובר  ככל אך. ומוסדותיה המדינה כנגד ואחרים כאלה עוינים גורמים של אקטיבית בחתירה

שעליהם הוא מופקד,  הצר במובן הביטחוןשל  הליבה לתחומי מעברבהרחבת פעילות השב"כ 

 סכנהמדובר בהרחבה מצומצמת ביותר החלה באותם המקרים החריגים והנדירים שבהם קיימת 

 ריסון אמצעי תחת, והכל במדינה המשטר לסדרי או ותושביה המדינה לאזרחי ומידית חמורה

 " .בלבד זמני ובאופן קפדניים ופיקוח

 

 בצרכי מדובר שאין אף כי נראה, כי נוכח שעת החירום החריגה "חיות קבעה הנשיאה זה רקע על

 סכנה של קיומה בדבר המבחןתנאי  התקיימו, עם פרוץ משבר הקורונה הצר במובנם ביטחון

]...[  אלו ותייחודי נסיבות. לעיל עמדנו שעליו הפירוש פי על הלאומי לביטחון ומיידית חמורה

 מניעת של המשמעותי לאתגר ואפקטיבי מהיר מענה מתן לצורך כ"השב רתימת את דרשו

לחוק  (6()ב)7 סעיףואפשרו את הסמכתו לבצע משימה זו מתוקף  הקורונה נגיף התפשטות

 . "השב"כ

 

, שנוצרו והחריגות הייחודיות בנסיבות"ברים הבאים: סיכמה את הכרעתה בד חיות הנשיאה 

 איפשרה שלא, הקורונה נגיף של המהירה התפשטותו נוכח שהוכתב הזמנים סד בהינתן ובמיוחד

 כי סבורה אני, המשבר במסגרת"כ השב של תפקידו הסדרת לצורך ראשית חקיקה לקדם

 מימד בשל, זאת עם. בסמכות נעשתה כ"השב לחוק (6()ב)7 סעיף באמצעות לפעול ההחלטה

 באמצעות כ"השב תפקידי את להרחיב האפשרות במסגרת משמעותי רכיב כאמור המהווה הזמן

 אין, במהותו ראשוני הסדר ההסמכה בהחלטת הקבוע ההסדר של היותו ובשל"ל, הנ (6()ב)7 סעיף

 לתום מעבר גם המגפה בלימת לצורך כ"השב מעורבות המשך שיידרש ככלמנוס מן המסקנה כי 

 הבסיס לעיגון לפעול הממשלה על, 30.4.2020 ביום ההסמכה החלטת של תוקפה תקופת

 עותסי מכלל הכנסת חברי של השתתפותם את לאפשר מנת על, ראשית בחקיקה כזו למעורבות

 במהותה זמנית תהיה כי הראוי מן, כזו חקיקה. זו חשובה לסוגיה הנוגעות בהכרעות הבית

 . שעה כהוראת ותיחקק

 
באת כוח משיבי הכנסת בדיון שהתקיים, מיצוי מהלך חקיקה פרלמנטרי  שהדגישה, כפי ואולם 

 שימותהמ לביצוע כ"השב הסמכתשהממשלה תוסיף לסבור כי  ככלדורש זמן. בנסיבות אלה, 

, יש לאפשר לכנסת להניע את מהלך החקיקה בהליך שראוי כי יהיה נדרשת עודנה עליו שהוטלו

 עם. מתאימים דיונים ויתקיימוהערות הציבור,  תתקבלנה במסגרתו אשרמזורז אך לא חפוז, 

ככל  כי סבורה אני, 30.4.2020 ביום לסיומו מגיע ההסמכה החלטת שתוקף לכךובשים לב , זאת

הליך חקיקה, ניתן יהיה להאריך את תוקפה של החלטת ההסמכה לפרק זמן קצר נוסף שיותנע 

 ".זה הליך של השלמתו את לאפשר מנת על ספורים שבועות על יעלה שלא

 

כב' המשנה לנשיאה השופט מלצר וכב' השופט סולברג הצטרפו לפסק דינה של הנשיאה בחוות 

 משך, במסגרת הניתוח החוקתי. דעתם, וצירפו קביעות נוספות אליהן נתייחס בה
 

 

http://www.nevo.co.il/law/5051/7.b.6
http://www.nevo.co.il/law/5051/7.b.6
http://www.nevo.co.il/law/5051/7.b.6
http://www.nevo.co.il/law/5051/7.b.6
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 הוראת השעה הזמניתחקיקת  . 5א.

 

 וחלהבשעות הערב,  26.4.20, אשר ניתן כאמור ביום שחר בן מאירין יבענעם מתן פסק הדין  .33

התייעצויות בין גורמי המקצוע וגורמי הייעוץ המשפטי הנוגעים בדבר לצורך גיבוש עמדתם 

ה מסמיכה, בשים לב לקביעות פסק הדין. בעקבות התייעצויות אלו, בשאלת קידומה של חקיק

, 5024)יום הזיכרון(, יומיים לאחר מתן פסק הדין, החלטת הממשלה מס'  28.4.20התקבלה ביום 

לקיים בהקדם בשבעה ימים ו"החלטת ההסמכה במסגרתה הוחלט להאריך את תוקפה של 

ורמים הרלוונטיים לעניין, לצורך בחינת ראש הממשלה ובהשתתפות הגהאפשרי דיון בראשות 

מכוחה יוסמך השירות להמשיך ולסייע למשרד הבריאות במאמץ  התנעת הליך חקיקה אשר

 2109/20הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש, בשים לב לקביעות פסק הדין בבג"ץ 

  ."ות שלהולצורך לאזן בין חשיבות תכליתה של הסמכה כאמור להשלכות אפשריות נוספ

 

לאשר הארכה בת  30.4.20החליטה ביום החלטה זו הובאה לאישור ועדת המשנה, כמתחייב, וזו 

בהתאם לכך שתיקנה  5029החלטת ממשלה מס'  בו ביום נתקבלה. 5.5.20חמישה ימים, עד ליום 

 . ההסמכהאת משך הארכת תוקף 

 

יום המוקדם ביותר בו ניתן היה לקיימו, בהדיון בראשותו של ראש הממשלה התקיים במועד  .34

בתום הדיון הוחלט על קידום חקיקה ראשית אשר מכוחה יוסמך שירות הביטחון הכללי . 3.5.20

ישראל בשל המגפה, ולאחר שצוות נוכח התמשכות מצב החירום השורר ב לסייע למשרד הבריאות

רות ואת שאלת קיומן של את יעילות ההסתייעות בשיבחן השרים שהוקם מכח החלטת ההסמכה 

 .הולמת אחרת להשגת תכלית ההסמכהזמינה מצא כי נכון למועד זה אין חלופה וחלופות, 

 

במשרד דאז, קביעה זו נסמכה אף על חוות הדעת האפידמיולוגית של ראש שירותי בריאות הציבור 

יעות בשירות , ממנה עלתה נחיצות המשך ההסתי25.4.20, פרופ' סיגל סדצקי, מיום דאז הבריאות

לצורך המשך צמצום התפשטות המחלה, בפרט נוכח הסרתן ההדרגתית של מגבלות הפעילות 

בהמשך לכך, ביום . תחקורו והתנועה והגדלת מספר הנחשפים לחולה והקושי לאתרם באמצעות

יופץ להערות הציבור  18.5.20עד ליום  , בה הוחלט כי5042התקבלה החלטת הממשלה מס'  4.5.20

בששה שבועות עד ליום יוארך  החלטת ההסמכהתוקפה של  וכיחוק להסמכת השירות, תזכיר 

16.6.20 . 

 

ראש המטה לביטחון משך כשעתיים, בהשתתפות  5.5.20ועדת המשנה דנה בהחלטה זו ביום 

משנים ליועץ המשפטי לממשלה, יאות הציבור במשרד הבריאות ושני לאומי, ראש שירותי בר

בו ביום . 26.5.20ת החלטת הממשלה למשך שלושה שבועות, עד ליום החליטה לאשר את הארכו

 . ההסמכהמשך הארכת החלטת בהתאם תוקן בה  5051החלטת הממשלה מס' נתקבלה 
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על הכנת תזכיר החוק. אחר השלמת התייעצויות, שקדו הגורמים הרלוונטיים במשרדי הממשלה  .35

שנמנו כיר, וקבלת אישור ראש הממשלה בתיאום עם השרים ישיבות וסבבי הערות על נוסח התז

להערות הציבור תזכיר חוק הסמכת שירות  19.5.20ביום פורסם , 5042בהחלטת הממשלה 

הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, 

, בהתאם 26.5.20ם, קרי, עד ליום להערות הציבור למשך שבוע ימי הועמד. התזכיר 2020-התש"ף

 .5042החלטת הממשלה בלפרק הזמן שנקבע 

 

ביום החליטה הממשלה בנתוני התחלואה במקביל לגיבוש הצעת החוק,  שחלהבשים לב לירידה  .36

, תוגבל לסיוע במקרים פרטניים וייחודיים בלבדהשירות כך שלצמצם את הסמכת  24.5.20

ם את איתור האנשים שבאו במגע קרוב עם חולה באמצעות חקירה שבהם לא ניתן להשלי

ככל שיצטברו בידי משרד הבריאות נתונים  ות. בצד זאת צוין, כיאפידמיולוגית בשיטות אחר

תקים צורך בשינוי או הרחבת המלמדים על חשש לעלייה משמעותית בהיקף התחלואה, אשר 

לדיון נוסף הנושא באותה עת, יובא , ובהיעדר חלופות מתאימות אחרות מתכונת ההסמכה

או עד לגמר הליך  ,16.6.20להאריך את תוקף החלטת ההסמכה עד ליום . כן הוחלט בממשלה

 . (15)החלטת ממשלה מס'  החקיקה לפי המוקדם

 

בצמצום האמור, וזאת עד ליום  החלטת ההסמכהאישרה ועדת המשנה את הארכת  26.5.20ביום 

יפקע תוקף  תונח הצעת חוק על שולחן הכנסתלא  8.6.20עד ליום שככל תוך ציון כי  ,16.6.20

)החלטה  בהתאם לאמור 15בו ביום קיבלה הממשלה החלטה המתקנת את החלטה מס' . ההסמכה

 . (23מס' 

 

נוסח ה, גובש חלקן בנוסח טיוטת החוקאחר השלמת בחינת הערות הציבור שהתקבלו והטמעת  .37

החליטה הממשלה לאשר עקרונית את טיוטת החוק  7.6.20ביום משלה. אשר הובא לאישור המ

ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו, ועדת השרים לענייני  בשינויים עליהם תחליט

חקיקה לאשר את נוסחה הסופי של הצעת החוק )החלטת ולהסמיך את ועדת השרים לענייני 

לענייני ההתמודדות עם משבר הקורונה  החליטה ועדת השרים 8.6.20ביום (. 67ממשלה מס' 

כי הצעת החוק תובא לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה אולם לא תונח על שולחן  ,והשלכותיו

. משכך, תמה (142בהחלטה מס'  25.6.20-)החלטה זו קיבלה תוקף של החלטת ממשלה בהכנסת 

סקה הפעלת מנגנון ההסמכה להסתייעות משרד הבריאות בשירות והופבחצות  8.6.20ביום 

 השירות. 

 

אימצה את הקביעה החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר את טיוטת החוק אך  9.6.20ביום 

תיקנה הממשלה  14.6.20ביום  (.77)החלטת ממשלה מס'  על שולחן הכנסתלפי שעה שלא להניחה 

  (. 102בהתאם לאמור )החלטת ממשלה מס'  67את החלטה מס' 
 

בחצות יום הופסקה הפעלת מנגנון השירות  26.5.20התאם להחלטת ועדת המשנה מיום יצוין, כי ב

   . 8.6.20-ה
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נוכח עלייה ניכרת בהיקף התחלואה והגידול המשמעותי במספר החולים החדשים בהמשך לכך,  .38

מספר ל הגדלה משמעותית של בילוו, שהמידי יום, בשילוב עם הסרת מגבלות הפעילות והתנועה

אמצעי הטכנולוגי שהעמיד המגעים בין חולים למי שטרם נדבקו, עלה צורך בחידוש ההסתייעות ב

להניח את הצעת החוק על שולחן הכנסת החליטה הממשלה  24.6.20ביום על רקע זאת, שירות. ה

 (. 139)החלטת ממשלה מס' 

 

מצורפות  הזמנית הוראת השעהשל  מכלול החלטות הממשלה הנוגעות לקידום הליך החקיקה

 .2מש/ומסומנות 
 

עברה ההצעה  פורסמה הצעת החוק ברשומות והונחה על שולחן הכנסת. באותו יום 24.6.20ביום  .39

 מתנגדים.  32תומכים מול  45ברוב של  בקריאה ראשונה במליאת הכנסת

 

ביטחון לדון בהצעת החוק. בדיון צוין, כי מדובר במנגנון החוץ וההתכנסה ועדת  29.6.20ביום 

ידי הוועדה בשמונה דיונים קודמים אשר נגעו להחלטת הממשלה מכוחה הופעל המנגנון -שנדון על

 קודם לכן, ולפיכך אין מדובר בדיון בנושא חדש מראשיתו.

 

אשר עמדה אותה  חלואהיה המשמעותית בהיקף התיאת העלהציגו בדיון משרד הבריאות  נציגי

כי הפעלת מנגנון השירות נחוצה בדחיפות, בנוסף  ו, וציינהקודם חולים חדשים ביום 400-עת על כ

שמופעלים זה מכבר, בהם חקירה אפידמיולוגית אנושית, אשר המשרד פעל  נוספיםלאמצעים 

גיוס לך תהלי נערך, נוספיםרבים סטודנטים אותה עת )מאז הוספו עובדים  150-כלתגברה ב

והתקבלה תמיכה אופרטיבית מפיקוד העורף ושילוב  אחיות נוספותאושרה העסקת  ,סלקטורים

והזמן עד  בדיקהההמתנה לקיצור זמן מאמץ להרחבת הבדיקות ו(; הרשויות המקומיות בתהליך

המשך פיתוחה כן פעל משרד הבריאות לכמו  ;הגעת תוצאותיה לנבדק, באמצעות קופות החולים

השמיעו בדיון כן בלוטות'. טכנולוגיית עם גם כך שתעבוד , 2.0לגירסה יית "המגן" של אפליקצ

 . וחברי הכנסת את עמדתם ביחס להצעת החוקגורמי ציבור 

 

יידון הסדר זמני, לתקופה  באופן שתחילהכי החוק יפוצל  את הצעתו,להצבעה העמיד ר הוועדה יו"

ון ההסדר יידחודשים(, ולאחר אישורה  3 יום במקום 21מקוצרת מזו שהתבקשה בהצעת החוק )

הממשלה שונו החלופות בהן תוכל אף במסגרת ההסדר הזמני המלא המובא בהצעת החוק. 

במקרים פרטניים וייחודיים הכרזה תתאפשר כך ש, הסמכת השירות בהתאם לחוק עללהכריז 

ום שישנם למעלה מקבהם לא ניתן להשלים את זיהוי המגעים בחקירה אפידמיולוגית אנושית, או 

חולים חקירה אפידמיולוגית  200, ואזי תיערך לגבי או ביום שקדם לכך יוםאותו חולים ב 200-מ

שאושר בנוסח ( לחוק 3)3-( ו1)3סעיפים אנושית, ומעבר לכך ניתן יהיה להפעיל את מנגנון השירות )

  .לבסוף(

 

אחריו נידון הפיצול במליאת אחר האמור קיימה הוועדה דיון נוסף בהצעת החוק באותו יום, ול

. במסגרת הדיונים דנו 30.6.20הכנסת ואושר על ידה. הוועדה הוסיפה לדון בהצעת החוק ביום 

וקיימו חברי הכנסת בשימוש בכלי זה, נחיצותו ויעילותו בנסיבות העדכניות, הציגו הסתייגויות 

חוק במליאת הכנסת והחוק נידונה הצעת ה 1.7.20עליהן. ביום  ורביזיה שהוגשבקשות הבהצבעות 

 . ימים בלבד 21, ותוקפו נקבע למשך ה ושלישיתיהתקבל בקריאה שני
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ביטחון ובמליאת הכנסת מצורפים במלואם לתגובת הכנסת החוץ והפרוטוקולי הדיונים בוועדת 

לא נצרפם אף לתגובת המדינה, על מנת שלא להכביד יתר על המידה משכך, פי בירור מקדים(. -)על

 . בכפל נספחים האוחזים עמודים רבים בית המשפטעל תיק 

 חוק הוראת השעה.  חקיקת 6א.

 

 ד העתירה דנן. קנתייחס כעת להליך חקיקת חוק הוראת השעה, הוא החוק העומד במו .40

 

ועדת החוץ של הכנסת )להלן: טחון ביהחוץ והדנה ועדת  19.7.20-ו, 16.7.20, 15.7.20בימים  .41

התקיימו שני דיונים, האחד מהם  15.7.20)יצוין, כי ביום  שפוצל מהצעת החוקבחלק  (והביטחון

 . חסוי(

   

בעצם ההצדקה להוסיף ולהסתייע במנגנון השירות,  דנו חברי הכנסת 15.7.20במסגרת הדיון ביום  .42

ידי הממשלה, וכן בפיקוח -ו, הנסיבות בהן יופעל הכלי ומתכונת הפעלתו עלנחיצותו ויעילות

 . הפרלמנטרי שיונהג על הפעלת המנגנון

 

בתוך כך, התייחס יו"ר הוועדה לנתוני משרד הבריאות לפיהם החקירות האפידמיולוגיות 

המשך מי שאובחנו במ 50%-כהם אפקטיביים וזיהו כחייבי בידוד האנושיות ומנגנון השירות 

כי נוכח היקף המגפה אין די בחקירות האנושיות לקטיעת ציין עמדתו . יו"ר הוועדה חוליםכ

 גליהיקף התחלואה ו, בפרט בשים לב לונכון להוסיף ולהסתייע במנגנון השירות שרשרות ההדבקה

, המצדיק שימוש באמצעים לא הצפויים בהמשך, לרבות בחודשי החורף התפשטות הנגיף

. כן התייחס לכך שמנגנון השירות מסייע לצמצם את הצורך בסגר, שהוא אמצעי יםקונבנציונלי

 . פוגעני וקשה בפני עצמו

 

ניתן לקבוע רף תחלואה כי יו"ר הוועדה הוסיף  בצד המשך ההסתייעות במנגנון השירות, אולם

ומון יישבמועד נקוב הממשלה בהוראת השעה להעמיד  לחייב אתמעליו ייעשה שימוש במנגנון זה, ו

מצעי טכנולוגי אאזרחי המבוסס על הסכמה וולונטרית של המשתמשים, אשר תשמש אף היא 

ככל שאמצעי זה יצלח במבחן התוצאה, ניתן השלמת החקירות האנושיות. לזיהוי המגעים לשם 

  (. 15.7.20לפרוטוקול הדיון מיום  11-10, 5-2הפסקת ההסתייעות במנגנון השירות )עמ'  יהיה לבחון

 

חריגותו נוכח מהמשך ההסתייעות במנגנון השירות,  התנגדותמספר חברי כנסת  ד זאת, השמיעובצ 

. (15.7.20לפרו' הדיון מיום  16, 12, 8)עמ'  שבהתקיימו לא תפתח הממשלה חלופה אזרחיתהחשש ו

תהילה אלטשולר  ד"רחגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור,  פרופ'כן נשמעו בהרחבה 

הישראלי לדמוקרטיה, מר צבי דביר מהתנועה לזכויות דיגיטליות, פרופ' קרין נהון, ועו"ד  מהמכון

מור, ב"כ העותרות, אשר גם הניחו לפני הוועדה מסמכי עמדה והתייחסות מפורטים -גיל גן

האסטרטגיה הממשלתית בטיפול במגפה, בשים לב לכך בין ההערות נשמעה מחלוקת על  מטעמם.

"השטחת העקומה" אינה צריכה להיות במוקד ם כלל אינם מאותרים, ולפיכך שמספר רב של חולי

; הצורך "בידודי שווא"התועלת במנגנון בשים לב לה בסיכון גבוה; יאלא הגנה על אוכלוסי ,המענה

; היקף הפיקוח ולעיבוי המערך האפידמיולוגי "2הזדמנות להטמעת יישומון "המגן לתת 

 (. 15.7.20ועוד )פרו' הדיון מיום  בר הפעלת המנגנוןהפרלמנטרי על הכרזת הממשלה בד



17 

 

 

נשמעו גורמי המקצוע מטעם משרד הבריאות , אשר התייחסו לעיבוי מערך  16.7.20בדיון ביום   .43

", ובצד זאת הצורך בהעמדת הכלים כולם, 2החקירות האנושיות, ולהיערכות להשקת "המגן 

)עמ'  בשים לב לכך שמדובר בכלים המשלימים זה את זהלטיפול במגפה, ירות, לרבות מנגנון הש

ולהצעה  . כן התייחסו הגורמים לחלופות להפעלת מנגנון השירות(16.7.20לפרו' הדיון מיום  12-6

 .לעגן חלופות כאלה בחוק

 

רד הבריאות בפיקוד העורף ברמלה, במוקד משהוועדה  של חבריהתקיים סיור  19.7.20ביום  .44

כן דנו חברי הכנסת בתכיפות הפיקוח ובדיון שהתקיים לאחר מכן נידון מנגנון ההשגות. 

הוועדה בעוד כל ההכרזות יובאו לאישור ועדת החוץ והביטחון, וגיבשו מתווה לפיו  הפרלמנטרי

ן ההכרזה, ותהא ימים למ 5תהא חייבת לדון לפחות בהכרזה אחת מבין שתיים, וזאת בתוך 

 . או לקצר את משכה הבטלאשר את ההכרזה, למוסמכת ל

פרוטוקולי הדיונים בוועדת החוץ והביטחון ובמליאת הכנסת ]כאמור לעיל, נציין גם בפרק זה, כי 

פי בירור מקדים(. משכך, לא נצרפם אף לתגובת המדינה, -מצורפים במלואם לתגובת הכנסת )על

 . המידה על תיק בית המשפט בכפל נספחים האוחזים עמודים רביםעל מנת שלא להכביד יתר על 

 

 48את חוק הוראת השעה לקריאה שנייה ושלישית, ברוב של  כנסתמליאת האישרה  20.7.20ביום  .45

 מתנגדים, וללא נמנעים. 23תומכים לעומת 

 

  נפנה להציג את ההסדר שנקבע בחוק.   

 ראת השעההו חוק . 7א.

 

ועד ליום  21.7.20, החל מיום שישה חודשיםהחוק התקבל כהוראת שעה שתעמוד בתוקף למשך  .46

, אך כאמור תוך מנגנון הכרזות והארכתן, המחייב דיון עיתי תכוף בהפעלת סיוע השירות, 20.1.21

אים להסמכת השירות לסייע בטיפול החוק קובע מסגרת ותנ. הן בקרב גורמי הממשלה והן בכנסת

כמו גם הוראות פיקוח על יישום מגבלות נוקשות על הפעולות שניתן לבצע במסגרתה, במגפה, 

 ההסדר. 

 

 : , הקובע כהאי לישנא1החוק פותח בהגדרת מטרתו בסעיף  .47

הכללי לסייע  "מטרתו של חוק זה היא מתן אפשרות להסמיך את שירות הביטחון
למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית לשם צמצום התפשטות נגיף 
הקורונה החדש, כדי להגן על שלומו ובריאותו של הציבור, כחלק ממאמצי מדינת 
ישראל להתמודד עם ההתפשטות המהירה של הנגיף ולנוכח הדחיפות הנובעת 

דית לאזרחי ישראל מהעלייה בשיעורי התחלואה המהווה סכנה חמורה ומיי
ותושביה והמחייבת שימוש באמצעים חריגים, והכול לתקופה מוגבלת ובד בבד 
קידום והטמעה של השימוש בקרב הציבור בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו 

 במגע קרוב עם חולים."
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 דבר הצורך בהסתייעות בשירותהכרזה של הממשלה ב הואתנאי להפעלת המנגנון הקבוע בחוק  .48

כי "לאחר ששוכנעה . הממשלה תהא רשאית להכריז כאמור לאיתור מי שעלולים להידבק מחולים

)סעיף  "בהסתייעות בשירותמידי וממשי צורך המחלה יש של  בשל חשש להתפשטות רחבת היקף

קף לציבור אין חלופה מתאימה להסתייעות בשירות, בשים לב לסיכון הנש", וכי )א( לחוק(3

 . (לחוק )ב(3)סעיף  "צוות שריםשל  מהמחלה ולאחר שהונחו לפניה המלצותיו

 

בתקופת תוקפה של ההכרזה יהיה משרד הבריאות רשאי להעביר לשירות בקשה לקבלת סיוע, 

ההכרזה )ג((. 3)סעיף  200עלה על  או ביום שקדם לו יוםאותו בהחדשים שמספר החולים  ובלבד

, ולכל פה שתיקבע בה, בהתחשב בהתפשטות הצפויה של המחלה בישראלתעמוד בתוקפה לתקו

ביום תחילתו של החוק יראו כאילו ניתנה ")א( לחוק קובע, כי 23סעיף )ד((. 3ימים )סעיף  21היותר 

כן נקבע בחוק כי אם חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות  ימים". 21שתוקפה  3הכרזה לפי סעיף 

 )ב( לחוק(. 4לה )סעיף את ההכרזה תבטל אותה הממש
 

מורה על הקמת צוות שרים שיבחן את לחוק  12)ב(, סעיף 3אשר לצוות השרים הנזכר בסעיף  .49

 הצורך בהסתייעות בשירות בשים לב לתחלואה ולחלופות להסתייעות: 

 

שיכלול את ראש הממשלה, ראש הממשלה  הממשלה תמנה צוות שרים)א(. 12"
חלופי, שר הבריאות, שר המשפטים, שר המודיעין ושרים נוספים כפי שתחליט ... ה

לבחינת הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות לפי חוק זה, בהתחשב במצב התחלואה 
בישראל בשל נגיף הקורונה החדש, בתרומת תוצאות פעולות הסיוע לצמצום 

ל בהתחשב, בין התפשטות המחלה ובקיומן של חלופות להסתייעות כאמור, והכו
השאר, בפגיעה בזכות לפרטיות. לפני הצוות תונח חוות דעתה של הרשות להגנת 

 הפרטיות במשרד המשפטים בעניין זה.

ב(. צוות השרים ידווח לממשלה על ממצאיו והמלצותיו לגבי הנושאים שבחן לפי )
סעיף קטן )א(, כדי שהממשלה תבחן את הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות לפי 

 ק זה". חו
 

, ומקיים את .גם מהוראת השעה הזמנית תחייבעוד קודם לכן, כפי שהצוות השרים מונה יצוין כי 

בעניין מינוי  5.7.2020של הממשלה מיום  180 'החלטה מס אור אינטנסיביממשי ותפקידו באופן 

צוות שרים בהתאם לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום 

דיונים  6מאז מינוי, קיים הצוות  (.2020-ות נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ףהתפשט

 מקצועיים ששימשו בסיס להחלטות הממשלה בנושא.

 

 .3מש/מצורף ומסומן  5.7.20מיום  180' סהעתק החלטת הממשלה מ
 

 3כי הכרזה לפי סעיף  ,קובעלחוק א( א)3סעיף על הכרזות הממשלה,  הפרלמנטריאשר לפיקוח  .50

רשאית לאשרה, לא לאשרה או לאשרה , וזו תהא תובא לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת

שעות  24לתקופה קצרה יותר. החליטה הוועדה שלא לאשר את ההכרזה, יפקע תוקפה בתום 

, יראו ה לאישורהא)ג( קובע כי אם הוועדה לא דנה בהכרזה שהובא3סעיף ממועד מתן ההחלטה. 

את ההכרזה כאילו אושרה. אולם, הכרזה שתוכרז אחרי אותה הכרזה תהיה טעונה אישור ועדת 

הוועדה תדון לכל הפחות  ,, היינוהחוץ והביטחון בתוך חמישה ימים מיום פרסומה ברשומות

 . באחת מבין שתי הכרזות
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בקשת סיוע שירות עביר לימשרד הבריאות  ,אם לחוקת? בהתומהו מנגנון ההסתייעות בשירו .51

והשירות יהא מוסמך לעבד מידע טכנולוגי לגבי החולה ומי שבאו (, 6)סעיף  חולה מאומתן ילעני

ולהעביר למשרד הבריאות את הימים שקדמו לתאריך אבחונו כחולה,  14-עד לעמו במגע קרוב 

, ואת נתוני הזיהוי של מי לתאריך אבחונו כחולהשקדמו הימים  14עד נתוני מיקומו של החולה 

יוער  (.5אחרון )סעיף  קרובשבאו עמו במגע קרוב, ואת התאריך, השעה והמיקום בו באו במגע 

כי עם שינוי ההנחיות לחקירה אפידמיולוגית שפרסמה ראש שירותי בריאות הציבור  ,לעניין זה

הימים  עשרתעים שלהם בגי ביחס לחולים ולמ, הונחה השירות לעבד מידע טכנולוג10.7.2020ביום 

 ימיםה תהונחה השירות לעבד מידע טכנולוגי בשבע 14.9.2020והחל מיום  ,שקדמו לאבחון בלבד

ראש שירותי בריאות  בהנחיות  יםרוחבי ייםו חלק משינוושינויים אלה הי שקדמו לאבחון, בלבד. 

, שנקבע "במסגרת חקירה אפידמיולוגית -19covidנוהל איתור מגעים של חולי " במסגרתהציבור 

 .בהתאם למידע שנצבר על המחלה, ועדכון ההנחיות המקובלות בעולם

 

 בתהליך הסיוע: ויועברו יעובדו  ,את פרטי המידע שיתבקשו מגדיר באופן ברורהחוק  

 

לשירות במסגרת להעביר רשאי משרד הבריאות  שפרטים החוק מונה רשימה סגורה של  ,ראשית

, מספר ת של החולהשם החולה, מספר הזהו: , לגבי חולה שהבקשה נוגעת אליו, והםהסיועבקשת 

 תאריך אבחונו כחולה ,ומספרו הסידורי ברשימת החולים במשרד הבריאותשל החולה הטלפון 

ימים לפני תאריך אבחונו כחולה ולפי ההנחיות  14והתאריך שממנו נדרשת הבדיקה שחל עד 

 (; 2)הגדרת "פרטי בקשה לקבלת סיוע" בסעיף יאות המקצועיות של משרד הבר

 

 :יהא השירות מוסמך לעבדשטכנולוגי המידע ה החוק מגדיר באופן מדויק וממצה את, שנית

 "כהגדרתה בחוק האזנת סתר "נתוני זיהוי, נתוני מיקום ונתוני התקשרויות, למעט תוכן שיחה

רש גם המונחים "נתוני זיהוי", "נתוני , תוך שהוגדרו במפו2)הגדרת "מידע טכנולוגי" בסעיף 

 "(; מיקום" ו"נתוני התקשרויות

 

מוסמך להעביר למשרד השירות המידע שיהא החוק מפרט, גם זאת באופן ממצה, את , שלישית

תאריך אבחונו כחולה ולפי  מיוםימים  14תקופה של עד נתוני מיקומו של החולה ב :הבריאות

וכן , ונתוני הזיהוי של מי שבאו עמו במגע קרוב, ותההנחיות המקצועיות של משרד הבריא

, בהתאם להגדרת "נתוני הקרוב האחרון עם החולה התאריך, השעה והמקום בו היה המגע

 .( לחוק(2)א()5)סעיף  לחוק 2מיקום" ו"נתוני זיהוי" בסעיף 

 

נולוגיים כן מורה החוק, כי משרד הבריאות יודיע לחולה כי הועברו פרטיו לבדיקה באמצעים טכ 

)ג((. אשר לפעולות 6בשירות, תוך ציון מטרת הבדיקה והדרך בה יוכל לברר פרטים בעניין )סעיף 

אלו יתבצעו על בסיס מידע טכנולוגי, כהגדרתו בחוק, בלבד המוחזק , כי הסיוע עצמן מורה החוק

יתבצעו באופן "פעולות הסיוע בידי השירות לפי כל דין ובכפוף למגבלות נוספות המנויות בחוק וכי 

ממוכן ככל האפשר ובשמירה על פרטיותם וכבודם של החולה ושל האנשים שבאו במגע קרוב עם 

 )ד( לחוק(. 5 -)ג( ו5פים סעי) החולה"
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בדבר חובת ידי משרד הבריאות, ותכלול מידע -ההודעה למי שבאו במגע עם חולה תשלח על .52

ין ולפנות בהשגה. ההודעה לא תכלול פרטים מזהים יוהדרך לערוך בירור בענהבידוד הנגזרת מכך, 

המשיג לעניין של בהצהרת  ,בין היתר ו,בהחלטת משרד הבריאות בהשגה יתחשבאודות החולה. 

ככל שתוגש השגה רשאי משרד  מיקומו במועד הנקוב והיותו במגע קרוב עם חולה במועד מסוים.

. ההחלטה על דחיית השגה תהיה לגבי אותו חולה סיוע נוספתהבריאות לפנות לשירות בבקשת 

שעות ממועד הפנייה  24-מנומקת ותימסר לפונה בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ולא יאוחר מ

לה או עם האנשים שבאו עמו השירות לא יעמוד בקשר עם החועוד נקבע בחוק כי (. 8)סעיף  בהשגה

  (. 11)סעיף  , ולא יסייע לפעילות כאמורשל חובת הבידודאכיפה פיקוח ולא יעסוק בפעילות במגע, 

 

גם הוראות לענין שמירת המידע, אבטחתו ומועדי מחיקתו במשרד הבריאות ובשירות,  מעגןהחוק  .53

הסמכת בעלי תפקידים לטיפול במידע והדרישה ין יולענוהגבלות לענין הגישה למידע והשימוש בו, 

בו תובהר להם המשמעות הפלילית של שימוש  תחייבות לשמירת סודיותכי יחתמו על טופס הה

גילוי בגין  ספציפיתהחוק אף קובע עבירה פלילית (. 16-13)סעיפים  במידע בניגוד להוראות החוק

חובת בניגוד להוראות בדבר לפי החוק  שלאבמידע מידע שהגיע לפי החוק או עשיית שימוש 

 לחוק(.  18בצירוף סעיף  20)סעיף בחוק עות במידע הקבוסודיות והגבלת שימוש 

 

א לחוק קובע כי משרד הבריאות 12סעיף  לצד הסמכת השירות לבצע פעולות סיוע כאמור לעיל, .54

לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים לשם צמצום התפשטות  היעמיד לשימוש הציבור טכנולוגי

התקנת הטכנולוגיה קרב הציבור הרחב בישראל. הנגיף, יפיץ אותה ויקדם את השימוש בה ב

החוק אף . ללא תשלוםוהשימוש בה תעשה רק בהסכמתו מדעת של המשתמש, והשימוש בה יהיה 

מטיל חובה על שר הבריאות לגיבוש תכנית לאומית לעידוד הציבור להשתמש בטכנולוגיה 

י הטכנולוגיה תועמד בע כוא)ה( לחוק ק12סעיף האזרחית ולהבטחת התקציב הדרוש למימושה. 

ציבור תוך שבעה ימים מיום פרסומו של החוק, וכי גיבוש התכנית הלאומית לעידוד הלשימוש 

 ימים מיום הפרסום.  14השימוש בטכנולוגיה והקצאת התקציב למימושה יושלמו בתוך 

 

והביטחון וליועץ שירות חובת דיווח לוועדת החוץ על המשרד הבריאות ומטיל על החוק בנוסף,  .55

ד הבריאות רשנקבעה בחוק, על משהדיווח חובת אחת לשבוע. במסגרת  ,המשפטי לממשלה

, מספר המגעים, אירועים מיוחדים סיועלכלול את מספר החולים לגביהם התבקש והשירות 

סטטוס מחיקת המידע, מספר ההשגות, מספר ומשרד הבריאות אף נדרש לדווח אודות ותקלות, 

, מספר האנשים שהתקינו טכנולוגיה אזרחית, תרו על בסיס פעולות הסיוע בלבדהמגעים שאו

מספר האנשים השוהים בבידוד בעקבות התראה שקיבלו באמצעות הטכנולוגיה, התקציב 

יצוין, כי  (.19ועוד, כל גוף לפי המפורט בדיווח שעליו להעביר )סעיף  שהוקצה לקידום השימוש בה

וטל על השירות ומשרד הבריאות להעביר ליועץ ולכנסת דיווחים ת הממשלה הוגם בהתאם להחלט

, כל משרד הבריאות והשירות העבירו עד למועד הגשת תגובה זובהתאם לחוק הנוכחי, . עיתיים

 .דיווחים כמתחייב 15 אחד,
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ע פעולות בביצוולבסוף, החוק מורה כי ראש השירות יקבע נוהל לענין דרכי הפעולה של השירות  .56

י המנהל הכללי של משרד הבריאות ן כוכ ,(9)סעיף  , וכי נוהל זה יהא חסוי ואסור בפרסוםהסיוע

בקשת הסיוע מהשירות, אופן השימוש במידע,  –יקבע נוהל שיכלול הוראות ליישום החוק 

והוראות לעניין החרגת העברתם של פרטי  ההנחיות הקליניות לענין מגע קרוב, הטיפול בהשגות

שני הנהלים טעונים אישור היועץ המשפטי  .(10)סעיף  קשה לקבלת סיוע של חולה שהוא עיתונאיב

 לממשלה. 

 

תחילת ההסתייעות שנזכרה לעיל ב 4950מכח החלטת הממשלה שנקבעו ואושרו נהלים היצוין, כי 

בנוסחם  ידי היועץ המשפטי לממשלה-על אושרוו ,בהתאם לנדרש לפי החוק , עודכנובשירות

משרד  נוהל. , לרבות באופן עיתי בהתאם לשינויים שנדרשו בהם מאז חקיקת החוקדכניהע

נוהל השירות,  .משרד הבריאותהאינטרנט של באתר כמתחייב אף פורסם  , על עדכוניו,הבריאות

     . המשנהעל עדכוניו, הובא לידיעת ועדת 

  

 .4מש/נוהל משרד הבריאות בהתאם לחוק מצורף ומסומן  

 כרזות הממשלה מכח החוק .  ה8א.

 

-יום למן תחילת החוק ב 21, וחלה חוקל )א(23הכרזה ראשונה, אם כן, נקבעה במסגרת סעיף  .57

אליהן  ,קארבע הכרזות מכח החועד כה לכך, הכריזה הממשלה  בהמשך . 10.8.20עד  21.7.20

 נתייחס כעת. 

 

, לחוק 3תנאי סעיף ת ממשלה בהתקיים והתקבלו בהחלטהכרזות טרם פירוט ההכרזות יצוין, כי ה

סמוך למועד הממשלה בפני שהונחה בפני צוות השרים ועל יסוד חוות דעת אפידמיולוגית עדכנית 

על יסוד ההכרזה מאת סגן ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, ד"ר אודי קלינר, וכן 

בחנו את בהם , תום תוקפה של כל הכרזהלקראת דיונים  םהמלצות צוות השרים, אשר קיי

קיומן של חלופות לו, לרבות את שאלת , ווהנתונים העדכניים בענין זה אפקטיביות מנגנון השירות

  .("2"המגן  )להלן: "מגןה"יישומון של  2 השקת וקידום גירסההתקדמות הטיפול ב

 
, לקראת הדיונים שהתקיימו כמתחייבאף הונחה והממשלה ת השרים לפני צוויצוין, כי כאן גם  .58

 , הרשות להגנת הפרטיות. עוד קודם לחוק הוראת השעה מטעםחוות דעת  שורה של בפניו,

דעתה  את חוות 14.7.20יום בלהגנת הפרטיות הרשות הגישה בהתאם להוראת השעה הזמנית, 

ולנקוט לשם כך פעילות הסברתית , 2מגן ללא דיחוי את יישומון ה לפיה יש להשיקהראשונה 

ידי השירות לאחר שהיישומון בגרסתו -וכי המשך השימוש באמצעים המופעלים עלנרחבת, 

לצוות השרים הרשות לאחר מכן הגישה המשודרגת יופעל, תהווה פגיעה לא מידתית בפרטיות. 

 .  מטעמהדעת עדכניות -חוות

 

 (12.10.20)האחרונה שבהן ביום  להגנת הפרטיותחוות הדעת הנוספות שהוגשו מטעם הרשות 

 ;השימוש בו המשליכה במישרין על מידתיותלאורך זמן,  בשאלת יעילותו של מנגנון השב"כ עסקו

על  ,מערך החקירות האפידמיולוגיות ך להשקיע משאבים משמעותיים בהגדלה ושכלול שלהצור

במיצוי הפוטנציאל של יישומון המגן ההכרח ו ;ון השב"כנקיימא למנג-מנת להעמידו כחלופה בת
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בין היתר באמצעות שילובו באסטרטגיה הלאומית בתחום, תמרוץ השימוש בו באמצעות , 2

מסרים של מובילי מדיניות ודעת קהל, וכן הענקת סל תמריצים חיוביים למשתמשים בו, בראי 

א 12ור בסעיף החובה שמטיל החוק לקדם טכנולוגיה אזרחית וולונטרית לאיתור מגעים, כאמ

   לחוק הוראת השעה.

 

 .5מש/ת ות ומסומנוהרשות להגנת הפרטיות מצורפשל דעת החוות  ן שלהעתק 

 
יעילותו -כאן המקום לציין כי חלק ניכר מטעמי עמדת של הרשות להגנת הפרטיות בעניין אי .59

נגנון האמור לא בלם את העליה )לגישתה( של מנגנון השב"כ מסתמך על כך שהשימוש במ

בתחלואה וכי הוא אינו מבודד רק את מי שאכן באו במגע עם החולה. זאת, בשונה מהחקירות 

האנושיות, שהן, לשיטת הרשות להגנת הפרטיות, הכלי הטוב ביותר לקטיעת שרשראות הדבקה 

   )בשונה מכלי טכנולוגי( ולפיכך יש לפעול להרחבת מערך החקירות האנושיות.

 

מכלול, ואולם ן העמדת הרשות להגנת הפרטיות בענין הפגיעה בזכות לפרטיות נשקלה כחלק מ

הגורם המוסמך לקבוע את עמדת המדינה בדבר חוקתיות מעשה המינהל והאיזון בין הזכויות הוא 

היועץ המשפטי לממשלה. כפי שעוד יורחב בהמשך, משרד הבריאות אכן פעל ומוסיף לפעול 

קירות האנושיות, שנכון להיום גדל באופן משמעותי ביותר. בצד זאת, עמדת להרחבת מערך הח

גורמי המקצוע במשרד הבריאות היא שלא ניתן להישען על מערך חקירות אנושיות לבדו על מנת 

ון החולה, מידת שיתוף לאתר את כלל המגעים, שכן החקירה האנושית נסמכת מטבעה על זכר

במהלך התקופה הרלוונטית ומגבלות את כל מגעיו ופגישותיו ר לאחויכולתו לשחזר הפעולה שלו, 

. יתרה מזאת, ברור כי אין בנמצא כלי שבכוחו לבדו לאתר את כל המגעים, נוספות שפורטו לעיל

אלא ישנו הכרח בשילוב כלים שישלימו זה את חולשותיו של זה, ולראיה השימוש במנגנון של 

ידי מנגנון השירות כמי שהיו -שים אשר זוהו אך ורק עלהשירות הביא לבידודם של עשרות אלפי אנ

במגע עם חולה מאומת, בודדו ובהמשך אף נמצאו חולים. בידודם המיידי לאחר שאותרו כמגעים, 

של מי שכלל לא אותרו בתחקיר האנושי, קטע שרשרות הדבקה והציל חיים ובריאות של אלפי 

, תחקיר ללוחולים ההמעשרות אלפי  ואחתים רבים. לפיכך, לגבי כל אחד נדבקים פוטנציאלי

אנושי לא היווה אמצעי להגשמת התכלית שפגיעתו בפרטיות פחותה, ביחס לשימוש במנגנון 

 השירות. 

 

שיפורטו להלן, עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי מנגנון  נוספים ועודנתונים על יסוד אלה 

עי אפקטיבי העומד בדרישות אמצלעת הזו הוא  יום, 21, העומד לבחינה מדי השירות

נכון להוסיף ולהסתייע בו  , לעת הזו,המידתיות, וכי בנסיבות המגפה עמה אנו מתמודדים  מבחני

להצלת חיים, במשולב עם מערך החקירות האנושיות לאיתור מגעים וקטיעת שרשרות ההדבקה. 

 נשוב אפוא אל תיאור מהלך האירועים.

 
מעקב, אשר , קיימה ועדת חוץ וביטחון דיון 11.8.20, קודם להכרזת הממשלה מיום 10.8.20ום יב .60

". בדיון זה הציג סגן שר 2השקת יישומון "המגן ובסטטוס  תועלת מהפעלת מנגנון השירותעסק ב

מגעים באופן  30%-נתונים בדבר אפקטיביות מנגנון השירות, אשר הניב כהבריאות, חה"כ קיש, 

במידע אינם נכללים פרטיהם של החולה, אשר מדרגה ראשונה וזאת בלא בני משפחה  בלעדי,
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  האנושיות מאותרים בחקירות האפידמיולוגיות שכן הם ,למשרד הבריאותהשירות המועבר מ

 .(10-8, בעמ' 10.8.20הדיון מיום  טוקול)פרו

 

י ובטלוויזיה, אשר כבר " בסוף יולי באמצעות קמפיין דיגיטל2כן נידונה השקת יישומון "המגן 

בראשית הקמפיין להשקתו, הסירו כמחצית מן הנרשמים את היישומון לאחר התקנתו, ואף חלק 

הסירו אותו, ולכן הוחלט לעצור את קמפיין ההסברה  –ממי ש"המגן" היה מותקן אצלם לפני כן 

רושות טרם על מנת ללמוד את הסיבות להסרת היישומון, ולשקול ולבחון מחדש את הפעולות הד

המשכו של הקמפיין. מנהלת פיתוח היישומון וסמנ"כלית ההסברה במשרד הבריאות התייחסו 

לבקשת  GOOGLEלגורמים לכך, שנמצאו הן בבדיקה שערך המשרד והן מבדיקה שביצעה חברת 

המשרד. בין הסיבות שנמנו: צריכה גבוהה של הסוללה כיוון שהיישומון נשען על פעולת רכיב 

ברקע; תהליך הרשמה ממושך )ריבוי המסכים ברישום לאפליקציה( שנועד לקבל הבלוטות' 

הרשאה מאת המשתמש לכל פעולה בשקיפות מלאה מולו;  התראות רבות מדי על פעולת 

היישומון; חשש מפני כניסה לבידוד, כתוצאה אפשרית של שימוש ביישומון; וחשש לפגיעה 

כבר נקט ועודו בוחן ושוקל לנקוט כדי לתקן חלק  בפרטיות. במהלך הדיון פורטו צעדים שהמשרד

מהבעיות שאותרו ולהביא לשיפור היישומון, ולאחר מכן לחדש את קמפיין ההסברה. הדיון נחתם 

 בכך שמעקב הוועדה יימשך.

 

השירות לבצע פעולות סיוע לפי החוק למשך תקופה  הסמכתהכריזה הממשלה על  11.8.20ביום  

. זאת, 312, במסגרת החלטת ממשלה מס' 1.9.20ועד ליום  12.8.20מיום ימים, החל  21של  נוספת

לחוק, ובכלל זאת לאחר שהממשלה שוכנעה, על בסיס  3ף סעיתנאי בהתאם לכמצוין בהחלטה, 

דעת אפידמיולוגית שהונחה בפניה, כי בשל חשש להתפשטות רחבת היקף של המחלה עדיין -חוות

בשירות; לאחר ששוכנעה כי אף בעת הזו אין חלופה  מתקיים צורך מיידי וממשי בהסתייעות

מתאימה להסתייעות בשירות, בשים לב לסיכון הנשקף לציבור מהמחלה; ולאחר שהונחו לפניה 

דעת של הרשות -לחוק, אשר בפניו עמדה גם חוות 12המלצותיו של צוות השרים כאמור בסעיף 

 להגנת הפרטיות. 

   

 .)ה( לחוק3בהתאם לסעיף  נטרנט של משרד הבריאותההכרזה פורסמה ברשומות ובאתר האי

 ; א)א( לחוק3בהתאם לסעיף הובאה לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אף ההכרזה 

, בהתאם לסעיף את ההכרזה כאילו אושרה רואיםלא דנה בהכרזה שהובאה לאישורה,  הוועדהמש

 .א)ג( לחוק3

 

 .6מש/ומסומנת מצורפת  11.8.20מיום  312החלטת ממשלה מס' 

 .7מש/מצורפת ומסומנת  4.8.20 וםחוות דעתו של סגן ראש שירותי בריאות הציבור מי

שבה הממשלה והכריזה הכרזה נוספת, שלישית במספר, בדבר הסמכת השירות  1.9.20ביום  .61

 ק כאמור. לחו 3. זאת, לאחר שהתקיימו תנאי סעיף 22.9.20יום נוספים, עד ליום  21כאמור למשך 

לתקופה את ההכרזה לאשר דיון והחליטה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת קיימה  6.9.20ביום 

זאת לצורך העמקת  ,16.9.20ביום  תסתייםלפי הכרזה זו הסמכת השירות שקצרה יותר, כך 
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, וכן המשך בחינת אפקטיביות יישומון המגן )דברי הבחינה בנוגע לאפשרות קיצור תקופת הבידוד

 . (6.9.20"ר הועדה בפרוטוקול הדיון מיום יו

מהמגעים שנמצאים חולים  24%אף בדיון זה הוצגו נתונים בדבר תועלת מנגנון השירות, אשר 

חפיפה מסוימת תוך , וכן בלעדית , בצד איתור חולים בחקירות אנושיותבלעדית ידו-מאותרים על

ראש תוך שם נעשה די להטמעתו בציבור, , ובשאלה א2כן עסק הדיון ביישומון המגן בין שני אלה. 

 1.5ליון איש שהתקינו את היישומון, ימ 2.5אגף מערכות תקשוב במשרד הבריאות ציינה כי מתוך 

ליון מהם הסירו אותו, וכי לא ברור עד כמה יסייע שדרוג היישומון עליו שוקדים הגורמים, שכן ימ

 -לפתרון ו ניתן חלקן אינאשר יתכן שעלו, וסוגיות טכנולוגיות נוספות שהוסוגית צריכת הסוללה 

להוות חסם  יוסיפו -בעולם המשתמשות ביישומונים דומים כפי שנצפה גם במדינות אחרות 

  . לבידוד להיכנס הפוטנציאל להידרש, בנוסף לחשש הגובר של הציבור מפני עצם משמעותי

 .8מש/ מניםופרוטוקול הדיון מצורפים ומסו 1.9.20מיום  347החלטת ממשלה מס' 

 .9מש/מצורפת ומסומנת  28.8.20חוות דעתו של סגן ראש שירותי בריאות הציבור מיום 

שבה הממשלה והכריזה הכרזה נוספת, רביעית במספר, בדבר הסמכת השירות  16.9.20ביום  .62

רזה א)א( לחוק, ההכ3. כמו כן, בהתאם לסעיף 7.10.20יום נוספים, עד ליום  21כאמור למשך 

ומשכך רואים אותה  הובאה לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אשר לא קיימה דיון בה

  .א)ג( לחוק3כאילו אושרה, בהתאם לסעיף 

 .10מש/מצורפת ומסומנת  16.9.20מיום  385החלטת ממשלה מס' 

 .11מש/מצורפת ומסומנת  13.9.20חוות דעתו של סגן ראש שירותי בריאות הציבור מיום 

 הוגשה העתירה דנן.  24.9.20ביום  .63

שבה הממשלה והכריזה הכרזה נוספת בדבר הסמכת השירות כאמור למשך  7.10.20 יצוין כי ביום .64

 . 424, במסגרת החלטת ממשלה מס' 28.10.20יום נוספים, עד ליום  21

אישרה אותה ביום ה בה ואשר דנ ,ההכרזה הובאה לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת

מנגנון ידי משרד הבריאות לוועדה, מהם עלה כי -אף בדיון זה נידונו הנתונים שדווחו על. 12.10.20

ידי מנגנון -שיעור המגעים שנמצאים חולים עלהוצג כי השירות מעמיד כלי יעיל ואפקטיבי: 

, 19%עמד על בלבד ת , השיעור המקביל הנמצא בחקירות האנושיו25%-השירות בלעדית עמד על כ

כן . , לפי הנתונים שהיו בידי משרד הבריאות באותה עת18%והשיעור החופף בשני הכלים עמד על 

, על מנת לצמצם את הנדרשת הבידודתקופת סוגיית האפשרות לקצר את בשנית נידונה בישיבה זו 

, יכנס לבידודבמי שנמצא שעליו לההאישית הכלכלית ואת הפגיעה כן הכלכלית במשק, והפגיעה 

. כן התייחס יו"ר הוועדה לאי קידום יישומון המגן נוכח הסרתו אך לא אובחן בהמשך לכך כחולה

 והבהיר כי נושא זה יידון בהמשך. ידי כמחצית מי שהתקינו אותו, -על

  .12מש/מצורפת ומסומנת  7.10.20מיום  424החלטת ממשלה מס'  

 .13מש/מצורפת ומסומנת  5.10.20בור מיום חוות דעתו של סגן ראש שירותי בריאות הצי
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 הליכים קודמים  . 9א.

, ביחס להסמכת השירות בתקנות שעת חירום ובהחלטת 2109/20מלבד העתירות שאוחדו עם בג"ץ  .65

השירות, הוגשו מספר הליכים כנגד הוראת השעה הזמנית, וכנגד ( לחוק 6)ב()7 ףממשלה לפי סעי

 ק הוראת השעה, ונפרטם בתמצית כעת. חו

, אחר שהוגשו 17.7.20(. ביום 4762/20דנן עתרו כנגד הוראת השעה הזמנית )בג"ץ  3-ו 1העותרות  .66

תגובות המשיבים לעתירה, ביטל בית המשפט הנכבד את הדיון שנקבע, בנימוק שהוראת השעה 

משחוקק חוק הוראת השעה,  .לת שינויים מהותיים לעומתהעומדת לפקוע, והצעת החוק כול

על רטו המשיבים את התנגדותם לבקשה וציינו כי י. בתגובה, פלתקן עתירתן 3-ו 1ביקשו העותרות 

הליכים ביחס לחוק הוראת השעה תחילה, וכן  להגיש עתירה חדשה, לאחר מיצוי העותרים

באשר להעמדת טכנולוגיה אזרחית לאיתור  להמתין ליישום ההוראות שנקבעו בחוק הוראת השעה

מחק בית המשפט הנכבד את העתירה. בפסק דינו  28.7.20מי שהיו במגע קרוב עם חולים. ביום 

קיבל בית המשפט הנכבד את עמדת המשיבים לפיה העתירה במתכונתה המקורית מיצתה את 

מתכונתו הנוכחית מן ככל שיש בפי העותרות טענות הנוגעות לחוק ב"כי עצמה, והוסיף וקבע 

בבג"ץ  28.7.20" )פסק הדין מיום ולאחר מיצוי הליכים הדין שאלה תועלינה בעתירה חדשה

 כל ההדגשות במסמך הוספו(. ;  4762/20

 

שחר בן מאיר  5261/20כנגד חוק הוראת השעה )בג"ץ נוספת   הוגשה, 28.7.20מתן פסק הדין,  ביום .67

את בקשת המשיבים ודחה את העתירה על הנכבד  קיבל בית המשפט 20.8.20. ביום נסת(נ' הכ

אין להלום אפוא הגשת עתירה הסף מחמת אי מיצוי הליכים ומחמת היעדר בשלות תוך שנקבע: "

נגד החוק, ימים ספורים בלבד לאחר קבלת הנוסח הסופי והמתוקן שלו בכנסת, בלא שקדמה 

 . "יםלעתירה פניה כלשהי למשיב

 

)בג"ץ  חוק הוראת השעהנוספת נגד חדשה דנן עתירה  2-ו 1הגישו העותרות  16.8.20ביום  .68

וקבע בפסק דינו כי דין  המשיבים עמדתקיבל בית המשפט הנכבד את  30.8.20(. ביום 5746/20

של בית המשפט הנכבד  על הסף מחמת אי מיצוי הליכים, כמצוות פסק דינו העתירה להידחות

טרם גם ב דבר חובת מיצוי ההליכיםשעמדו על ההלכה בובהתאם לשורת פסקי דין  4762/20בבג"ץ 

 תכליותיה השונות של חובת מיצוי ההליכים.וזאת בראי הגשת עתירות התוקפות חקיקה, 

פטי לממשלה ואל מ"מ היועץ המשפטי יועץ המשאל ה 31.8.20ת ביום והעותרו אחר האמור, פנ .69

ייעץ לממשלה ולכנסת, מן השניים ל ביקשובו  ,עמוד אחד ןבמכתב מיצוי הליכים בלכנסת 

ומן היועץ המשפטי לממשלה לייעץ לממשלה שלא להאריך  ,פעול לאלתר לביטול החוקבהתאמה, ל

ה שהוגשה העתירצורפה המכתב  אל. ם באותה עתיאת תוקף ההכרזה שעתידה היתה להסתי

כביסוס, לכאורה, לדרישות האמורות ותוך שהתבקשה התייחסות  בשלמותה 5746/20בבג"ץ 

 לעתירה(.  28ע/)נספח  ותגובה לטענות שהועלו בה

 

מינהלי( -מענה מפורט מאת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי נשלח 10.9.20ביום 

(, אליו צורף מכתב מאת המשנה ליועץ חוקתי-והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי

הובהר, בין היתר, כי לעמדת הממשלה, גם בעת הזו עדיין קיים המשפטי למשרד הבריאות. במענה 
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הכרח בהסתייעות בשירות בהקשר הנדון, ועדיין אין חלופות מספקות להסתייעות זו, וכי במישור 

מאז כניסתו של החוק לתוקף, מכלול ההסדרים שנקבעו בחוק, כמו גם אופן יישומם המשפטי 

מניעה לא היתה כי  הובהרממקמים את ההסדר ואת יישומו בתוככי מתחם המידתיות. כמו כן, 

לבצע פעולות סיוע כאמור בחוק, כפי  סמיכו את השירותשהמשפטית לקבל את החלטות הממשלה 

 נה לעתירה.  . להלן יובאו ואף יורחבו נימוקי המענה במסגרת עמדת המשיבים במעתואר לעילש

  .14מש/מצורף ומסומן  10.9.20מכתב המשנים ליועץ במענה לפניית מיצוי ההליכים מיום  

 

 הניתוח החוקתי  .ב

 

מדינת ישראל מתמודדת עם אירוע חסר תקדים בהיבטי זה מספר חודשים, הימים ימי חירום. מ .70

פת הקורונה מאיימת, פשוטו כמשמעו, על . מגאשר סיומו עדיין אינו נראה באופק בריאות הציבור

י, אשר ענפים שלמים במשק הישראלפגיעה כלכלית קשה בחייהם ובריאותם של תושביה, לצד 

נפגעו אנושות מהגבלות הפעילות והתנועה שננקטו לשם מניעת התקהלות והגברת הריחוק 

רת אמצעים ת שוונוקטוהכנסת . הממשלה החברתי על מנת להביא להאטה בהתפשטות המגיפה

  במסגרת ההתמודדות עם המגפה.

 

. הוא פוגע בזכות ביותר למשבר חריגביותר האמצעי העומד במוקד העתירה הוא אמצעי חריג 

, אף אין חולקנראה שעושה כן לתכלית ראויה, וגם על כך הוא לפרטיות, על כך אין חולק, אולם 

ם חשובים, לצד יאינטרסים ציבוריל . בצד הפגיעה בזכות לפרטיות, מגן החוק עעותרותלא מצד ה

לדידם של  .הזכות לחיים והזכות לבריאות ןזכויות יסוד אחרות, בהמתן הגנה פוזיטיבית ל

 מבחני המידתיות.כל בעומד החוק   ,םמשיביה

 

המעגן אמצעי , בחוקהמשיבים יטענו כי לא קמה עילה להתערבותו של בית המשפט הנכבד לפיכך,  .71

 של המשק. חוסנו ואיתנותו הכלכליתשמירת ל, כמו גם ם ולהגנת בריאות הציבורלהצלת חייחיוני 

המנהלים את ההתמודדות עם המגפה המוסמכים יש לאפשר לגורמים שהמשיבים יוסיפו ויטענו 

של נסיבות הייחודיות הכנסת לנוכח הלרשותם שהעמידה להוסיף ולהשתמש באמצעי החריג 

  .משברה

 

, קבע המחוקק הראשי הסתייע בשירות כאמור בחוקדגיש, כי בצד מתן ההסמכה ללה זאת ישואף 

הליכי תנאים ומגבלות להחלטת ההסמכה של הממשלה ולאופן ההסתייעות בשירות, כמו גם 

לשימוש פיקוח פרלמנטריים הדוקים, תוך שהוא מגביל את ההסמכה המקסימלית האפשרית 

וכל זאת,  .)ד( לחוק(3בכל פעם )ראו סעיף  ימים 21באמצעי הטכנולוגי לתקופה שלא תעלה על 

, קרי בעוד שלושה 20.1.21כאשר החוק עצמו נחקק כהוראת שעה תחומה בזמן, אשר פוקעת ביום 

   חודשים בלבד ממועד הגשת תגובה זו.
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 תחת החוס ראשית חקיקהעוד נזכיר בפתח הדיון החוקתי שיובא להלן את ההלכה הפסוקה לפיה  .72

' כבעל כך  עמדה. בביטול חוקיםואיפוק ולפיכך בית המשפט נוהג ריסון  יותתהחוק חזקת

, פ"ד האוצר שר ולעסקים למשפט האקדמי המרכז 2605/05הנשיאה ד' ביניש בפסק דינה בבג"ץ 

 (: 2009) 545( 2סג)

 
היא כי מדובר בחוק של  28המוצא לבחינת חוקתיותו של תיקון  נקודת"

טא את רצון נבחרי העם, וככזה בית המשפט נדרש לכבדו; הכנסת המב
 לזכור יש... חוקתי אינו מסוים שחוק המשפט בית יקבע בנקל לא כן על

 הטוען על שמטילה חוקתיות מחזקת נהנה הכנסת ידי על שנחקק שחוק
, חוקתי אינו שהחוק, לכאורה לפחות, להראות הנטל אתחוקתיות -לאי

 חזקת. חוקתיותו את להצדיק לכנסתו למדינה הנטל יעבור בטרם
 שהחוק הנחה מנקודת לצאת המשפט בית את מחייבת אף החוקתיות

"ץ בג; 68' בעמ, הופנונג פרשת: ראו) חוקתיים בעקרונות לפגוע נועד לא
( )להלן: 1999) 269-267, 241( 5)נג"ד פ, הביטחון שר' נ צמח 6055/95
 ((".צמח פרשת

ו, שעה שהחוק העומד לביקורתו החוקתית של בית המשפט נהלכה זו חלה ביתר שאת בעניינ .73

 וכך סוכמה ההלכה בכגון דא: .כהוראת שעה למשך שישה חודשיםהנכבד נחקק 
 

על בית המשפט לנקוט ריסון שיפוטי הלכה פסוקה היא, כי . ]...[ 33"
לא הרי חוק ". מוגבר, עת הוא נדרש לבחינת חוקתיותה של הוראת שעה

)עניין המועצה האזורית  "'קבוע' כהרי חוק 'זמני' בבחינת חוקתיות חוק
)המשנה לנשיא )בדימ'(  450; וראו עניין עדאלה בעמ' 553חוף עזה, בעמ' 

התערבות של בית המשפט בהוראת שעה הינה מרחיקת לכת מ' חשין((. 
יצר )ראו, מרדכי קרמנ יותר מהתערבות בחקיקה "רגילה" של הכנסת

רימר "האפקט המצטבר של המידתיות: נדבך חדש בבחינה -ויעל כהן
קרמניצר  -החוקתית הישראלית" המכון הישראלי לדמוקרטיה )להלן 

רימר((. אין ללמוד מדבריי, כמובן, כי הגבלת תוקפו של חוק, -וכהן
כהוראת שעה, צריכה "לחסן" את החוק מפני ביקורת שיפוטית. אולם, 

יתכנו מקרים שבהם של בית משפט זה כי "...  כבר נקבע בפסיקתו
המשפט, על יסוד שיקולים של מדיניות שיפוטית, -יחליט בית

להתחשב ב'זמניותו' של חוק 'זמני' כנימוק למידתיותו, ועל יסוד זה 
כי החוק עומד ביתר מבחניה של הביקורת  –בלי לפסוק  –להניח 

רסלר נ' כנסת ישראל,  24/01בג"ץ א' ג'[ ) –]ההדגשה במקור  "החוקתית
 ( והאסמכתאות שם(.2002)השופט א' מצא( ) 714-713, 699( 2)פ"ד נו

ל איתן מדיניות הגירה ישראלית ואח' נ' ממשלת ישרא 8425/13בג"ץ 
 (.22.9.14)פורסם בנבו, 

 

"בנסיבות המתאימות, קבע בית המשפט הנכבד, כי  שחר בן מאירסק הדין בענין והנה, אף בפ .74

להוות פתרון ראוי  –המהווה חקיקה ראשית שהיא זמנית במהותה  –יכולה, אפוא, הוראת שעה 

. בית המשפט המתאים, ככלל, לחקיקה בסביבה המאופיינת בחוסר מידע ובשינויים תכופים"

דיר את הנושא בחקיקה ראשית זמנית במהותה, על מנת לאפשר מן הראוי להסהנכבד הדגיש, כי 

לעיגון הבסיס למעורבות כזו בחקיקה על הממשלה לפעול הכרעה פרלמנטרית בנושא, וכי "

ראשית, על מנת לאפשר את השתתפותם של חברי הכנסת מכלל סיעות הבית בהכרעות הנוגעות 

 ית במהותה ותיחקק כהוראת שעה". לסוגיה חשובה זו. חקיקה כזו, מן הראוי כי תהיה זמנ

 

 ידי כב' השופט עמית-דברים שנפסקו עללטרם שנצלול אל הניתוח החוקתי, , נבקש להפנותעוד  .75

על בחינת ההסדרים הנקבעים להתמודדות  ת הדברבהקשר ימי החירום בהם אנו נתונים והשלכ

 :ל על העיר בני ברקבעתירה בעניין הסגר שהוט פסק דינומסגרת , בעם המשבר

http://www.nevo.co.il/case/5670951
http://www.nevo.co.il/case/5670951
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. בהיבט המשפטי, המגפה מוליכה אותנו בארץ לא זרועה, במחוזות 2"
ובמשעולים חוקיים וחוקתיים שלא שיערו ראשונים ולא חזו גם רואי 

זכויות חוקתיות בסיסיות כמו הזכות לפרטיות, לקניין, לחופש השחורות. 
ם כמו סגר העיסוק ולחופש התנועה בתוך ישראל נאלמות דום מול מונחי

והסגר, כתר, מחסומי דרכים, איכון טלפונים על ידי השב"כ, ריחוק חברתי 
כל אלה חולפים בסך לפנינו כמו חלום בלהה דיסטופי במדינה דמוקרטית . ועוד

בימים של שגרה, אמצעים אלה היו  שחירויות האזרח הן בבסיס קיומה.
ים רגילים ומפני נפסלים על אתר כבלתי חוקיים בעליל, אך הימים אינם ימ

)יבמות צ, ע"ב, סנהדרין מו ע"א(, אין מנוס אלא  "שהשעה צריכה לכך"
 מלהלקות את הציבור, הגם שלא חטא ואינו ראוי ללקות." 

ענין ( )להלן: 7.4.2020פורסם בנבו, )לוונטהל נ' ראש הממשלה  2435/20בג"ץ 
 .(לוונטהל

 

(; בג"ץ 14.4.2020) אלון נ' ממשלת ישראלהמנהל הקהילתי רמות  2491/20למשל בג"ץ )כן ראו 

טרקלין אולמות ואירועים  3432/20בג"ץ ו(; 10.5.2020) באמונתו יחיה נ' ממשלת ישראל 2931/20

 ((. 7.6.2020) אולמי מונדיאל נ' ממשלת ישראל –

 

ם נפנה נוספת, בטרנורמטיבית אחר הדברים האמורים, יבקשו המשיבים לעמוד על הערת מסע  .76

 בטרם מינהלי לסעד עדיפות ליתן שולהפנות להלכה הפסוקה לפיה ילגופו של הניתוח החוקתי, 

 שיורי החוקתי הסעד והותרת הרשויות הפרדת עקרון מיישום כחלק וזאת, חוקתי סעד הושטת

"ביטול חוק הינו מוצא אחרון. השאיפה החוקתית היא , ובלשון בית המשפט הנכבד המינהלי לסעד

 ישראל מדינת' נ פלוני 8823/07"פ בש) ון בין הערכים המתנגשים ולא להכרעה ביניהם"לאיז

 813/14בג"ץ גם ל והשוו ראוו לפסק דינה של הנשיאה נאור. 6פסקה , (11.2.10)פורסם באר"ש, 

  .(נאור הנשיאה של דינה לפסק 24 פסקה(, 18.10.17"ש, באר)פורסם  הפנים שר' נ פלונים

 

 לגדרי הנכבד המשפט בית של התערבותו את לתחום ניתן בוש מקום כי היא הדבר תנפקו, בענייננו

לחוק, מבלי  3המינהלית בדבר הכרזת הממשלה על הסמכת השירות לפי סעיף  ההחלטה

לביטול החוק; הרי שלעמדת המשיבים כך יש  החוקתיים הסעדים קומת אל" קומה"להעלותה 

מורים נכונים הם על דרך הכלל, והם נכונים לענייננו הדברים הא. לעשות חלף הושטת סעד חוקתי

על דרך הפרט בשים לב לעובדה כי ההכרזה על ההסמכה תחומה בכל פעם לתקופה שלא תעלה על 

ידי שני אלה מהווה למעשה מנגנון דינמי לקבלת -ם, היא טעונה אישור פרלמנטרי, ועלימי 21

 ידי הממשלה. -החלטות על

 

חלטות לה ביחסאף  התערבות עילת כל קמה שלא סבורים המשיבים כי שויודג יובהר, מקום מכל

אישורים הפרלמנטריים שניתנו יחס לגם ב-לחוק, כמו 3הממשלה שהתקבלו עד כה מכוח סעיף 

 א לחוק.3להחלטות האמורות מכוח סעיף 

 

 למלאכה. –ומן ההקדמה 
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  פגיעה בזכותג.  

 

וגע בזכות לפרטיות, בעריכת מעקב המוני אחר תנועות חולים ומגעם , כי החוק פותטוענ עותרותה .77

תינתן הנחיה  הטכנולוגיוכן בזכות לחירות, בכך שכתוצאה מן המעקב  ;עם אחרים ללא הסכמתם

כי אשר יגרום לו לשנות תנועותיו ביודעו  "ממשטר"אפקט ההנוכח וכן  ;לפלוני להיכנס לבידוד

רות כי הפגיעה בחירות מובילה לפגיעה במעגל רחב יותר של כן טוענות העותמהלכיו מנוטרים. 

 זכויות.

 

 זו יעהבפג ראש מקליםן המשיבים אי .לפרטיות בזכות פוגעה אמצעי לפנינו כי מחלוקת אין .78

 לפרטיות הזכות של חשיבותה נוכח, קרוב כאמור במגע עמו שבאו מיב ואף החולה פרטיותב

 פ"ע" )עצמו בפני כערך, כאדם אדם זכאי להן והחירות הכבוד את סותהמבס העל מזכויות אחת"כ

ן יכפי שציין בית המשפט הנכבד בפסק דינו בעני ((.13.6.1999) ישראל מדינת' נ גלעם 5026/97

 את המעצבות החירויות אחת" היאלפרטיות  וין בפסיקה כי הזכותצ אחת לאשחר בן מאיר: "

 . "קרטידמו כמשטר בישראל המשטר של אופיו

 

על  ותהמשיבים יטענו כי יש לדחות את טענת העותר, גופא זכות לחירותפגיעה באשר למנגד, וב .79

 .ומצטברים טעמים שונים נייסוד ש

 

מגבילה את שהיא ש, בידודל להיכנסבדבר חובתו של אדם  הנחיההכי , יושם אל לב ראשית

  הסמכות להורות לאדם להיכנס ,על כן. רתאח חוקית נורמה מכוח נעשית, ו של הפרטחירות

 בלב חוק תהעומד מידע טכנולוגיעבד הסמכות שהוקנתה לשירות לבמנותק מ תעומדבידוד ל

 . ההסמכה

 עותרותחב בבידוד, לרבות האמצעים שהכל אמצעי שיבסס זיהוי של פלוני כמי ש ,למעשההלכה 

צמה, כשלע "רגילה"אפידמיולוגית הובתוך כך כמובן גם החקירה ה, ןבעתירת ןבסקירת בותמרחי

החקירות האנושיות למעשה, יביא לבסוף לכניסה לבידוד, ולפיכך לא זה עניינה של העתירה דנן. 

. של חולים מנגנון משלים לאיתור מגעים קרוביםיחד  ויםו, מההשירותופעולת הסיוע של 

המגעים אשר מ שהוא בחלקו הגדול אחרהחקירות האפידמיולוגיות מאתרות קהל מגעים 

בהגדרה, המאותרים באמצעות פעולות הסיוע של מאותרים באמצעות פעולת הסיוע של השירות. 

הנחשפים המידיים, ובדרך שהם  - מדרגה ראשונה בני משפחה , בדרך כלל,השירות, לא כוללים

  הם עיקר העולים בחקירות האנושיות.שהנדבקים בשיעור הגבוה ביותר, כלל 

   

 לאעל אף קבלת ההודעה שלמי שסבור  ,המאפשר , המעוגן בחוק,נגנון ההשגהמה גם, שישנו מ

בהקשר זה, המשיבים  .קמה לו חובת בידוד, להציג את נסיבות עניינו ולהשיג על חיובו בבידוד

 "אוטומטיות"לתקוף את העובדה שמתקבלות החלטות  ות מעוניינותגם אם העותריחדדו כי 

מפעולות הסיוע, אזי המסגרת הנכונה שמתקבל ל סמך מידע המורות לאנשים להיכנס לבידוד ע

לכך אינה תקיפת חוקתיותו של חוק ההסמכה, אלא תקיפת הפעלת הסמכות המנהלית מכוח צו 

  בריאות העם. 
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אינם  , יובהר כי קריטריונים אלהקריטריונים לשחרור מבידודבהתייחס לטענת העותרות באשר ל

 ,מסוימת של הפעלת שיקול דעת על ידי גורמי משרד הבריאותוכוללים מידה  לציבור םמימפורס

כלל, או שאין מדיניות בנושאים מרכזיים ביחס לשחרור  שאין קריטריונים אך אין הדבר אומר

כך שאנשים נדרשים להיכנס לבידוד על ידי מנגנון העותרות לא יכולות להלין בו זמנית על  .מבידוד

על כך שמופעל שיקול דעת אנושי בהחלטות על שחרור שאין בו הפעלת שיקול דעת אנושי, ו

 מבידוד.

  

בשכלול מנגנון בשיפור השירות למשיגים ונזכיר, כי משרד הבריאות משקיע משאבים רבים 

. את משך הטיפול ומתן המענה להשגות יתבאופן שקיצר משמעות ,ההשגה על הודעות הבידוד

מקהה עד מאוד את עוקצה של טענת העותרות בהשגות וזמינות המנגנון,  קיצור ושיפור הטיפול

בין היתר, הוכנס . , ואף שומט את הקרקע תחתיה לחלוטיןבדבר קבלת החלטות אוטומטית

, וכן בוצעו גיתעל תוצאות חקירה טכנולוטופס השגה מקוון, אשר מאפשר השגה לאחרונה לשימוש 

את הטיפול מאד ר לקצר המאפששיפורים טכנולוגיים במנגנון הטיפול בהשגות בתוך המוקד, 

 . מההשגות בשיחת טלפון אחת ובתוך זמן קצר 70%-רבות, ולאפשר סיום הטיפול בכבהשגות 

 

פגיעה במתמצית  ליבתו, שלעמדת המשיביםהנטען, הרי  "ממשטר"לאפקט הובאשר , שנית

  .אין בפנינו מופע עצמאי של פגיעה בזכות לחירות. ונסבירו ,אליה התייחסנו לעיל ,בפרטיות

הזכות לפרטיות, מעצם טבעה, היא זכות לה תחומי חפיפה רבים עם זכויות אדם אחרות, ביניהן 

הזכות לחירות. לכן, תדיר כאשר תמצא פגיעה בזכות לפרטיות, תהיה פגיעה זו נוגעת גם לזכויות 

תוך שהוא מבהיר בפסיקתו את הזכות לפרטיות,  ייחודה שלהנכבד נדרש לנוספות. בית המשפט 

 תה העצמאית, לצדהקשר המובנה בינה לבין זכויות נוספות:מהו

 
במוקדה של הזכות לפרטיות ניצבות האוטונומיה של הפרט וההכרה "

באינדיבידואל. זכותו של אדם לפרטיות מאפשרת לו לקבוע את קווי 
גם את הגדרתו העצמית. -דמותו ולעצב את יחסיו עם סביבתו, כמו

החירות, ניתן אף לומר כי היא מושג  הזכות לפרטיות מצויה בליבתו של
תמציתו. היא ציר מרכזי המגדיר את יחסי הפרט אל מול החברה במשטר 
הדמוקרטי... זאת ועוד, הזכות לפרטיות כרוכה בעבותות גם בזכות היסוד 
לכבוד, כאשר זו האחרונה מקרינה על זו הראשונה ותורמת לעיצוב 

 "דמותה.
 ידע נ' רשות החברות הממשלתיותהתנועה לחופש המ 9341/05)עע"מ  

 (.19.5.09)פורסם בנבו, 

מהות ההכרה בפרטיות כבזכות אדם, היא ההכרה בה כבזכות עצמאית, הנפרדת מיתר זכויות 

. גישה זו מקובלת גם בכתיבה האקדמית והיטיב האדם להן היא משיקה, בהיבטים מסוימים

 מיכאל בירנהק בספרו: לתארה פרופ'
 

יומית שלנו, ומי -ינו שובל של מידע בכל פעולה יום"אנו משאירים אחר
שמלקטים את המידע מרכיבים את הפרופיל שלנו מתוכו. הפרופיל 
משמש לקבלת החלטות בקשר אלינו, לעיתים תוך התייחסות מהותנית 
שפוגעת בכבודנו תוך פגיעה בשוויון או בזכויות יסוד אחרות שלנו. היה 

לה, הרי יש לנו כלים משפטיים אפשר להשיב כי ככל שיש קשיים כא
 מספקים להתמודד אתם: עקרון השוויון, הזכות לכבוד האדם וכדומה.



31 

 

אני סבור שאת המסקנה העולה מתיאור נזקי האפיון אפשר לתרגם, וזהו 
התרגום המוצלח ביותר, לפגיעה בפרטיות. המשגת הפגיעות השונות 

יבי, ההמשגה של שנובעות מאיסוף המידע כפגיעה בפרטיות, באופן פוזיט
האינטרס שיש למושאי המידע במידע על אודותיהם כזכות לפרטיות 

ההמשגה במונחי הזכות  מספקת הסבר רחב לכל התופעות שנמנו.
לפרטיות מפנה תשובה טובה בהחלט בדין...שיש לקשיים המתעוררים, 

 " והיא מתיישבת היטב עם עמדת הפרטיות כשליטה.
הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה מרחב פרטי: מיכאל בירנהק, )

 (.190' עמ)תשע"א(, 

לפסיקתו של בית המשפט הנכבד בעניין חוקתיותם  ותבהקשר זה, המשיבים יטענו כי הפניית העותר
 ,2007 -תשס"ח , הנתוני תקשורת( -חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה הסדרים שנקבעו בשל 

אינה תומכת בטענת לפגיעה עצמאית נוספת בזכות לחירות, אלא דווקא בגישת המשיבים. כל זאת, 
את הזכות הנפגעת כתוצאה מהסמכות לקבל נתוני באותה פרשה הואיל ובית המשפט הנכבד זיהה 

טיות. תקשורת על אדם, ובפרט כתוצאה מהאפקט הממשמע העלול להילוות לכך, כפגיעה בזכות לפר
 ובלשון פסק הדין:

החוק נשוא העתירות שלפנינו מאפשר, כאמור, השגת נתוני תקשורת "
הנוגעים לשיחותיו של מנוי ונמעניהן, סוג המסרים שהוא מעביר, היקפם, 
משכם ועוד. למעשה, וכך אף עולה מלשונו, מאפשר החוק השגת כלל 

וק להשיג המידע הנוגע למסר המועבר, למעט תוכנו. בנוסף מאפשר הח
מידע רב על המנוי, בלא קשר למסר שהעביר; מיקומו הנוכחי של המנוי 
ומיקומו )במבט צופה פני עבר ועתיד(, כתובתו, אמצעי התשלום שבו 
השתמש לרכישת המכשיר שברשותו ועוד. בנוסחו הכללי מאפשר החוק 
להשיג נתוני תקשורת על כל אדם המעורב בעבירה, בין אם הוא הקרבן, 

, או גורם אחר היכול להוביל את גורמי החקירה אל קצה חוט. החשוד
מעבר לכך, וגם אם כתוצר לוואי שלו, במסגרת הסמכויות שמקנה החוק 
מקבלות הרשויות נתוני תקשורת נוספים הנוגעים לפרטים נוספים, שאינם 
מעורבים בהכרח בעבירה כלשהיא, ושעימם יצר האדם המעורב בעבירה 

 קשר. 

סקירת הסמכויות שמקנה החוק בכדי להגיע למסקנה, שגם לכאורה די ב
המדינה אינה חולקת עליה, כי החוק אכן גורם לפגיעה חוקתית בזכות 
לפרטיות. והדברים ברורים; במסגרת המעקב אחר מנוי, יכולה רשות 
החקירה לצפות בהרגלי השימוש שלו בטלפון הנייד, במחשב ובאינטרנט, 

שלו, ואת פעילותו הן בשעות עבודתו והן וכך לאתר את הרשת החברתית 
בשעות הפנאי. אף אם נניח כי ישנה הצדקה לקיום המעקב, וגם ככל שמנוי 
זה מעורב באופן כלשהוא בעבירה שיש למנעה, אין ספק כי פרטיותו 
נפגעת כאשר צעדיו נבחנים באופן כזה. ברי, כי מעקב אחר אדם, גם אם 

לה פרטים אחרים, שידיעתם מהווה הוא לצורך חקירה פלילית, יכול שיע
פגיעה בפרטיותו ובצנעת הפרט של האדם, כגון בעיות בריאותיות, הרגלי 
צריכה, העדפותיו המיניות, וכיוצא באלה. בכל אלה יש כדי לפגוע בפרטיות 
האדם מעצם היוודעם לאחר המקבל את הנתונים, ובוודאי יש בהם 

ה בהם שימוש לצרכי פוטנציאל לפגיעה בפרטיותו כאשר יכול שיעש
חקירה. כך הם הדברים גם ביחס לצדדים שלישיים עימם מנהל הפרט 
המעורב בעבירה קשר כלשהוא. בעתירתן מציירות העותרות תרחיש 

". גם אם לא נקבע כי כבר 1984הדומה למתואר בספרו של ג'ורג' אורוול "
י הידיעה כ -הגענו לתרחיש בלהות שכזה, אין ספק כי לתחושת המעקב 

עיניהן של רשויות החקירה פקוחות ויכולות לבחון כל אדם בכל מקום 
השפעה "ממשמעת" על התנהלותו של האדם, גם במרחב  -ובכל שעה 

 MICHEL FOUCAULT, DISCIPLINE AND PUNISH: THEהפרטי )
BIRTH OF THE PRISON, 195-228 (1977);Bart Simon, The Return of 
Panopticism: Supervision, Subjection and the New Surveillance, 3(1) 

Surveillance and Society 1-20 (2005 במצב דברים זה, נראה כי נוכל .))
 " להניח כי חוק נתוני תקשורת אכן פוגע בזכות החוקתית לפרטיות.

, האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל 3809/08ץ "בג)
 )בדימ'( ביניש(.  לפסק דינה של הנשיאה 7 סעיף

http://www.nevo.co.il/law/3973
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רק בהקשר של חשש לפגיעה אותה פרשה פגיעה בזכות לחירות זוהתה בהיודגש, כי אף זאת ו

בחוק מתקיימת פגיעה שאינה  -נתוני תקשורת  בחוקנקבעו שבחסיונות שונים כתוצאה מההסדרים 

ם של פרטי נוהל משרד הבריאות לעניין החרגת העברתלאור ההסדרה שנקבעה ב ,בין השארשלפנינו, 

ושאינה נוגעת לאפקט  לחוק, (6)א()10סעיף , כנדרש לפי עיתונאי שהוא בקשה לקבלת סיוע של חולה 

 לפגיעה בזכות לחירות.  ותהממשמע או הממשטר שבשלו טענו העותר

 

 משקלות ותחומין – עוצמת הפגיעה בזכות לפרטיות

 

הפגיעה חשוב לחדד כי  ,אולםגע בזכות לפרטיות. אין חולק, אם כן, כי המנגנון מושא החוק פו .80

בזכות זו  פגיעה מגודרת ,פי שהראנו מעלהכו, חוקגודרה וצומצמה בהסדרים שנקבעו ב בזכות

מאפשרת לצמצם ידי כך -עללבריאות ובזכות זכות לחיים ומפני פגיעה קשה במגנה אף לפרטיות 

  . הטיפול במגפת הקורונה במסגרת זכויות אלהאת הפגיעה ב

   

לפנינו פגיעה כי  נחדד ,לעניין היקף הפגיעה ,ברם .משמעותית היאבזכות לפרטיות הפגיעה כן, א .81

מתחייבת לצורך הפעלת המנגנון ולא מעבר שמידה האותה ל אך בהוראות החוקותחומה  מגודרת

ל פרטיות החולה עקפדנית ככל הניתן והגנה מרובה תוך שימת לב  בהחוקי עוצההסדר תוך שלכך, 

בדבר סוגי המידע הסדרים מפורטים כך, נקבעו בחוק  .קרובמגע בעמו באו מי שם של פרטיותעל ו

זהות הגורמים שיעשו שימוש במידע וזהות הגורמים  ;אופן השימוש במידע ;עשה שימושישבהם י

מועדים ; סודיות וחסיון המידע ;התכלית הספציפית לשימוש במידע ;שרק אליהם יועבר

ממשלתית -ה בקרה פניםנקבע ימים בכל פעם; 21-; תחימת היקף ההסמכה ללמחיקתו

עיגון  ופרלמנטרית בדמות דיווחים שבועיים ליועץ המשפטי לממשלה ולוועדת החוץ והביטחון וכן 

החוק כולו כהוראת שעה הגדרת  ;על הכרזות הממשלה לפי החוק,משטר בקרה פרלמנטרי קפדני 

   בשל חשיבות הדברים, נבקש לעמוד על הסדרים אלו ביתר פירוט.תחומה לשישה חודשים. 

 

סמכותה ויכולתה של הממשלה את  גבילמולהכרזה  תנאים מהותייםמגבלות ו, החוק קבע ראשית .82

המחייב הישענות על של הסדרים ממתנים, צפוף אלו יוצרים מארג להסתייע בשירות. תנאים 

כבר שנקבעו בחוק , ואלו עיקרי התנאים וההסדרים הממתנים תתשתית עובדתית אובייקטיבי

 ידי הממשלה: -במישור כינון הסמכות וההכרזה על

על הסמכת השירות לבצע פעולות סיוע " ת להכריזכמוסמתהא ממשלה החוק קובע כי רק ה  (א)

 .()א( לחוק3" )סעיף 5כאמור בסעיף 

קיים שוכנעה הממשלה שרק אם  פיו ההכרזה תתאפשר-לע ,תנאי מהותיהחוק מוסיף וקובע  (ב)

" יש צורך מידי וממשי בהסתייעות בשירות"; וכי "חשש להתפשטות רחבת היקף של המחלה"

חדלו להתקיים הנסיבות כאמור " אם )ב( לחוק, כי4כן נקבע, במסגרת סעיף )א( לחוק(. 3)סעיף 

 ."המצדיקות את ההכרזה, תבטל הממשלה את ההכרזה 3בסעיף 

באופן מפורש כי הסמכת השירות תתאפשר רק אם הממשלה שוכנעה  בנוסף, החוק קובע (ג)

" )סעיף מהמחלהלציבור  אין חלופה מתאימה להסתייעות בשירות, בשים לב לסיכון הנשקףש"

 . ()ב( לחוק3
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להביא בפני הממשלה המלצות של לצורך קבלת החלטה על הכרזה כאמור, נקבע בחוק שיש  (ד)

להכרזה תובא לממשלה על ידי ראש הממשלה וראש ; הצעה 12צוות השרים כאמור בסעיף "

את ראש הממשלה, ראש הממשלה צוות השרים יכלול  )ב( לחוק(.3)סעיף  "הממשלה החלופי

החלופי, שר הבריאות, שר המשפטים, שר המודיעין ושרים נוספים כפי שתחליט הממשלה, 

ב התחלואה במצ"כאשר עליהם להתחשב בעת בחינת הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות, 

בישראל בשל נגיף הקורונה החדש, בתרומת תוצאות פעולות הסיוע לצמצום התפשטות 

המחלה ובקיומן של חלופות להסתייעות כאמור, והכול בהתחשב, בין השאר, בפגיעה בזכות 

זו ובהינתן הפגיעה בזכות לפרטיות, תונח ת בחינה כי לצורך מלאכ ,נקבע בחוקעוד  ".לפרטיות

 "חוות דעתה של הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים בעניין זה" ריםהש צוותלפני 

. על כך הוסיף המחוקק וקבע חובת דיווח של צוות השרים לממשלה על (.()א( לחוק12)סעיף 

שהממשלה תבחן את הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות אודות ממצאיו והמלצותיו, על מנת "

 ". לפי חוק זה

הכרזת הממשלה תהא מוגבלת, בכל פעם, לתקופה מקסימלית של כי  לא זו אף זו, נקבע בחוק (ה)

)ד( לחוק(; ויכולתו של משרד הבריאות להסתייע בשירות תהא אפשרית רק 3ימים )סעיף  21

 )ג( לחוק(.3" )סעיף 200מספר החולים החדשים באותו יום או ביום שקדם לו עלה על אם "

 

החוק קובע מנגנון פיקוח ממשלתיים, -ים הממתנים הפניםואף בהינתן כלל ההסדר, שנית .83

ועדת החוץ  תובא לאישורלחוק  3יף פיו הכרזת הממשלה לפי סע-עלומיוחד, הדוק פרלמנטרי 

לא לאשרה הוועדה רשאית לאשר את ההכרזה, " ( לחוק(, כאשרא)א3והביטחון של הכנסת )סעיף 

 24לאשר את ההכרזה, יפקע תוקפה בתום ; החליטה הוועדה שלא או לאשרה לתקופה קצרה יותר

 ( לחוק(. בא)3" )סעיף שעות ממועד מתן ההחלטה

 

בהמשך הסעיף, אף נקבעו הסדרים שונים למצב שבו לא דנה הוועדה בהכרזה שהובאה לאישורה 

החלטת ועדת החוץ הכרזת הממשלה ושל וכן נקבעה חובת פרסום ברשומות  ,א)ג((3)סעיף 

 לחוק(.ד( א)3)סעיף והביטחון 

 

בעלי תפקידים בשירות ובמשרד הבריאות מספר למוגבלת הגישה למידע נקבע בחוק כי , שלישית .84

. כל בעלי בעלי תפקידים שונים במשרד הבריאות הוסמכו לכך ע"י המנכ"ל: לכך שהורשו

שמירה על על טופס התחייבות ל חתמוהתפקידים אשר הוסמכו במשרד הבריאות והשירות 

הובהרה להם המשמעות הפלילית של שימוש במידע בניגוד להוראות בו כנדרש בחוק,  יותסוד

-16ין השמירה על המידע, אבטחתו ומחיקתו )סעיפים יהחוק אף קובע הוראות ברורות בענ. החוק

 עובדים בעלי נגישות למידע 100כך, בשירות הביטחון הכללי ניתן לתת הרשאה לעד . לחוק( 13

, אך נוכח העליה המשמעותית במספר החולים הוגדל מספר העובדים בנושא( 50)בתחילה הורשו 

 200 -כ נכון לעת הזו,ברמות שונות של חשיפה למידע, , במידעלעיין ובמשרד הבריאות מוסמכים 

מנכ"ל המשרד, ראש ובהם  )מרביתם נציגי המוקד החשופים למידע מצומצם בלבד( בעלי תפקידים

בבקשות  המטפלים תפקידיםבעלי  יועץ המשפטי למשרד,המשנה לסגנה, שירותי בריאות הציבור ו

נציגות בכירות במוקד המידע  ,מוקד ההשגותעובדי  לקבלת הסיוע ובקבלת פרטי המידע הדרושים,

שות לשם משלוח והאמונים על ביצוע הפעולות הדר של המשרד, אנשי המחשוב ואבטחת המידע

המוסמכים לצורך ביצוע בקרה, פיקוח או דיווח על ביצוע  םעובדי , וכןהודעות לחולים או למגעים

 . , כאשר כל אחד מאלה חשוף אך למידע הדרוש לו לביצוע תפקידוהוראות החוק
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ך כ כי פעולות הסיוע יתבצעו באופן ממוכן ככל האפשר, נקבע)ד( לחוק 5בהתאם לסעיף  ,רביעית

 בפועלנחשפים אינם  ידע, ככלל,ם למהמורשיבשירות העובדים  ולפיכךבעיקרו התהליך ממוכן ש

עליו מבוצע העיבוד, וככלל אף אינם נדרשים לתוכן קובץ המגעים , אשר בתווך האישילמידע 

בעריכת בירור ביחס להודעת הבידוד  שהפיק מנגנון השירות, למעט בהתעורר צורך נקודתי לכך

 חולים 200-אחת ל מערכתאו במסגרת בדיקה מדגמית של פעולת ה ;שהתקבלה בנוגע לחולה פלוני

 .או יותר

 

גורם מורשה  יבהם לא העלתה החקירה האנושית מגעים כלשהם, אזשבמקרים בנוסף יצוין, כי 

האם נמצאו מגעים באיכון מכשירו של החולה במנגנון השירות על יבדוק לכך במשרד הבריאות 

 הלן(.ל 104סעיף  ראומנת לעמוד על הצורך בבדיקה משלימה במנגנון השירות )

 

בר מגעים מועקובץ פרטי האנשים אשר אותרו כבלא חשיפה לנתונים שבתווך, מופעל המנגנון 

כל שמקבל כ. באופן אוטומטי ל המגעיםבאופן אוטומטי, והמסרונים נשלחים א למשרד הבריאות

יוכל להתקשר למספר טלפון ייעודי אוטומטי שיאשר כי המסרון אותנטי לוודא בקש מהמסרון 

בטלפון  למוקד המשרד, ביכולתו לפנות או לחלוק על חובת הבידודל שיבקש לברר דבר, זאת, וככ

נגישות יש  םבלבד, לה מוסמכיםמוקדניות מוקדנים וין זה ישיבו לו י, ובענהרשום במסרון

ככל שנדרש . ומתן מענה הנחוצים לשם טיפול בפניות ,מפריטי המידע חלקלרשימה המכילה אך 

תועבר הפניה לגורם בכיר יותר במוקד ההשגות, שלו נגישות לפריטי מידע  –בירור מעמיק יותר 

 רבים יותר הדרושים לבירור השגה, וכן סמכות לבקש ביצוע בדיקה חוזרת או בירור נוסף אחר.

  .הבריאותמשרד במוקד  המוקדנים ללכלכי המידע אינו זמין שנית יובהר 

 

כל ו. אין לאיש מלבד המפעילים את המנגנון המידע אינו מתפרסם ברבים, גם לא חלק, חמישית

-מי שאובחן כחולה ואודות מי שעלקום או משרד הבריאות אודות מי שירותהגישה למידע שבידי 

 ימים  10 ן, לאחר מכיום 14בתקופה הנבדקת )כאמור, בתחילה  באו עמו במגע קרוב פי הממצאים

נשלח למכשיר  –מגע עם החולה המסרון הנשלח למי שבא ב (.שקדמו לאבחונוימים  7וכעת 

פירוט של זהות החולה שבקרבתו  המסרון אינו כולל הטלפון הנייד של מי שבא במגע בלבד.

. אדם שקיבל פי ממצאי הבדיקה-על בא במגע עם חולה השעהוטווח  , אלא רק ציון התאריךשהה

לא יהא זכאי  – מסרון כאמור ויחפוץ לברר מיהו החולה אליו נחשף על פי נתוני משרד הבריאות

 . לקבל מידע זה, אלא בהסכמתו של החולה

  

וק לגידור וצמצום הפגיעה פירוט מגבלות נוספות שנקבעו בח.א. להלן 3.ו ראו בסעיף, שישית

ידי הגדרת מפורטת של פרטי המידע על חולה שיועברו ממשרד הבריאות לשירות, -בפרטיות, על

ות החולה ומי שבאו עמו במגע; הגדרת פעולות והפרטים שיעביר השירות למשרד הבריאות אוד

 .א להלן.  3.ו הסיוע המותרות; על מי תיערך הבדיקה ועוד ועוד, כמפורט בסעיף

 

גנה מפני פגיעה עניקה הפגיעה מגודרת זו בזכות לפרטיות מכי , המשיבים יבקשו להראות, כעת .85

זכויות אגד ובגיעה שתגרם בזכויות אלה ומאפשרת לצמצם את הפ קשה בזכות לחיים ולבריאות,

או בטיפול  מגפת הקורונהעקב כגון הזכות לחירות, לאוטונומיה, לקניין ולחופש העיסוק, נוספות 

 .  בה
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בזכות לפרטיות, פגיעה של ממש כי המנגנון המוסדר בחוק פוגע כאמור,  ,חולקים המשיבים אינם 

קושי המוסדי הקיים בעצם ההסתייעות אש אף במקלים ר אינם. מקלים ראש בפגיעה זוואינם 

 שחרבשירות הביטחון הכללי לעניין התכלית האמורה, כפי שעמד עליו בית המשפט הנכבד בעניין 

להפעלת המנגנון מושא  . אולם, לא רק שהמחוקק גידר את הפגיעה למינימום המתחייבמאיר בן

ופה הולמת אחרת להסתייעות לאחר שהשתכנע שבעת הזו אכן אין חלכמוסבר מעלה, החוק, 

וחייב את הממשלה )תחת פיקוח הכנסת( לשוב ולבחון את התקיימותו של תנאי זה  בשירות כאמור

פגיעה זו מאפשרת לאתר את מי שהחולה בא עמו במגע, על מנת שאלא , בטרם כל הסמכה נוספת

. הודעה זו בנגיףלהנחותו להיכנס לבידוד, ובכך להסב את תשומת לבו לכך שאפשר שנדבק מחולה 

קדים לקבל טיפול להובמידת הצורך , להיבדק, אחר תסמינים מאפשרת לאותו אדם לעקוב מקרוב

טרם  -בשלב מוקדם ובמהירות לקטוע את שרשרת ההדבקה  מאפשר המנגנוןכן . תומך להבראתו

בני משפחתו וקרוביו במעגל את ידביק הוא עצמו נוספים, הן האדם שבא במגע עם חולה ש

 . ים הבאיםבמעגל ואנשים נוספים ריו לעבודהחב אתהן , ושוןהרא

 

זכות לחיים ה לע, על הפגיעה בפרטיות הגלומה בו, הגנה הסיוע שנקבע בחוק בכך, מעמיד מנגנון .86

המשפטית בין האינטרס הציבורי בדבר  ההבחנהמבלי להידרש כעת למלוא מורכבות . ולבריאות

דרת הזכות לחיים ולחירות של כלל הפרטים הנמנים עם ציבור זה, הרי בריאות הציבור לבין הג

כגון  שבענייננו יושם לב כי אין עוסקים אנו רק בהגשמת אינטרסים ציבוריים ראשונים במעלה

אלא גם  בלימת התפשטות המגפה, מניעת קריסת מערכת הבריאות וחילוץ המשק הישראלי;

קונקרטיים המקבלים התרעה על מגעים שקיימו עם  בהגנה על זכויותיהם החוקתיות של פרטים

  .אדם החולה בקורונה

 

לגבי כל חולה וחולה שהמנגנון מופעל לגביו, מגן המנגנון באופן ספציפי על הקרובים הווה אומר, 

ביותר לאותם אנשים שבאו עם החולה במגע, בכך שהוא מאפשר למי שבא במגע עם החולה 

יכולת החוק לאפשר לפנות  הימנע מלהדביק את הקרובים לו.להיכנס לבידוד מבעוד מועד, ול

לפרטים קונקרטיים ומסוימים בחברה ולהגן עליהם ועל חוג משפחתם ומכריהם מציבים בפנינו 

ת ממשוואה חוקתית מורכבת, הכוללת גם איזון אנכי בין פגיעה בזכות לפרטיות לצורך הגש

פגיעה בזכות  -זכויות חוקתיות שוות מעמד  אינטרסים ציבוריים רחבים; לצד איזון אופקי בין

לפרטיות מזה, לצורך מתן הגנה על הזכות לחיים ולבריאות של פרטים קונקרטיים ומסוימים 

 . בחברה, מזה

 

, שעסק כזכור לוונטהלק דינו בעניין עמד על כך מפורשות בטרם חתם את פסכבוד השופט עמית 

 במהלך ה"גל הראשון":בהכרזה על העיר בני ברק כעל "אזור מוגבל" 
 

עומדות רגלינו במצב חסר תקדים של חשש להתפשטות מהירה של  .23"
מגיפת הקורונה בשיעורים גבוהים, על כל הכרוך בכך בהיבט של 

באיזון האופקי שבין תחלואה, תמותה וקריסה של מערכת הבריאות. 
 הזכויות, אנו מציבים הפעם מול הפגיעה בחירויות ובזכויות יסוד כמו
חופש התנועה את הזכות לחיים ולשלמות הגוף, מצב בלתי שכיח 

 ."במקומותינו. באיזון אופקי זה, ידה של הזכות לחיים על העליונה
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המשגה של האינטרס הציבורי לדחות את טענת העותרים, לפיה "גם בהקשר זה, המשיבים יבקשו  .87

י ההדבקה כ״הגנה על הזכות לחיים" מובילה למותו בטיוב החקירות האפידמיולוגיות וצמצום מעגל

אם, למשל, נמשיג את הצעדים שנדרשים להתמודדות עם ; וכי ""הוודאי של הדיון החוקתי

המגיפה כביטוי להגנה על הזכות לחיים, סופנו שנצטרך להכריז על סגר כללי קבוע, כי מה נעלה 

 עתירה(. ל 171סעיף " )יותר מהזכות לחיים?

 

מים עיקריים תומכים בדחיית טענת העותרים, מעבר להלכה שיצאה בעניין בפסק דין שלושה טע

 טענת הפטרנליזם שגויה.היות  – והשלישילוגי.   -מושגי; והשני -דוקטרינרי -: הראשון לוונטהל

 נעמוד על הדברים כסדרם.

 

אופקי משמיע  איזוןהנחה נורמטיבית לפיה  ןבעתירת ותמניח ותהעותרהמשיבים יטענו כי תחילה, 

כך  –מוחלטות של הזכות לחיים, לפחות באופן משתמע. ברם, איזון אופקי לעמדת המשיבים 

סיות. לכן, הזכויות, אלא יחאיזו מן אינו מניח מוחלטות של  – מצווה אותנו ההלכה הפסוקה

ץ בבג"" ור ההדדי של כל אחת מהזכויותתבוחנת את מידת הוויהח"מ[  –]האופקי האיזון "נוסחת 

בג"ץ ( )וראו, מבין רבים אחרים גם: 1994) 456( 2, פ"ד מח)יוסף דיין נ' ניצב יהודה וילק 2481/93

 ((.15.6.2008) משה אלחנתי נ' שר האוצר 2911/05

 

לחיים, לפרטיות והזכות הזכות איזון בין הווה אומר, היות האיזון אופקי בין שתי זכויות, לרבות 

 ןזכויות, אף לא לזכות לחיים. לכן, לעמדת המשיבים, טענתטיות לאחת האבסולואינו מעניק 

, ולפיכך יש שגויה היא מבחינה דוקטרינריתבגנותו של האיזון האופקי  ותהאחרונה של העותר

 . לדחותה

 

הלכה  אף לוקה בכשל לוגי.בגנות האיזון האופקי  ותהמשיבים יטענו כי טענת העותר ,שנית

בין זכויות יסוד יזון אופקי" ת המדינה שלפנינו גם "אלסתירת טענ ותלמעשה, טיעון העותר

תוצאת החלת המבחן ללגיטימיות  ביחסשל העותרות המוקדמת ן על עמדת תמתחרות מושתת

קרי, איתור  –מלאכת האיזון הגדרת הנחות היסוד העומדות ביסוד על בנסיבות העניין, ולא 

. כפי שהוסבר לעיל, אכן ניתן ןיניהניתוח היחס הנורמטיבי המתקיים בהזכויות הרלוונטיות ו

להצביע על אנשים ספציפיים, ביחס לכל אדם שאותר כמגע של חולה, שהשירות מסייע בהגנה על 

 זכויותיהם האישיות לבריאות ולחיים.

 

בדבר היות העמדה פטרנליסטית ולא  ותהמשיבים יבקשו לדחות את טענות העותר לבסוף,

חוסר דיוק בטענת  ןלגישת ותמוצא ותמן העתירה, העותר כעולהלעתירה(.  174מדויקת )סעיף 

ההגנה על הזכות לחיים בכך שהשירות למעשה מאתר מגעים שכבר התקיימו, ולכן לא ניתן לטעון 

כי הוא מונע אותם ולכן מונע הדבקה. המשיבים דוחים טענה זו מן היסוד, שכן הסיוע שהשירות 

אדם שיש סיכוי משמעותי  –במגע עם אדם חולה  מעניק באיתור המגעים מאפשר לבודד אדם שבא

שנדבק מאותו חולה ולכן גם בעל סיכוי משמעותי שידביק אחרים, אם לא יכנס לבידוד. איתור 

ידי כך למנוע -המגעים באמצעות הסתייעות בשירות מאפשר לקטוע את שרשרת ההדבקה ועל

 הדבקה של אחרים נוספים ובכך להגן על זכותם לחיים ולבריאות.
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אפשרות  לכל אדם שמבקש להישמר מהנגיף עומדתכי  ותהעותר ותלעניין הפטרנליזם, טוענ

 ועל חייו. פשוטה לדבוק בכללי ההתנהגות שנקבעו על ידי משרד הבריאות ובכך לשמור על בריאותו

טענה זו גם היא שגויה. הקפדה על כללי ההתנהגות הנדרשים אינה מחליפה את הצורך לבודד מי 

עם חולה. כך לדוגמא, גם אדם המקפיד על כל הכללים, קלה כחמורה, עלול להידבק שבא במגע 

אם אחד מבני ביתו יחלה לאחר שבא במגע עם חולה. לעומת זאת, אם אותו בן משפחה יקבל 

 מבעוד מועד הודעה כי בא במגע עם חולה ויכנס לבידוד, ניתן יהיה למנוע את ההדבקה. 

 

מכל מקום, המשיבים ידגישו כי הפגיעה בזכות לפרטיות הכרחית היא לשם האטת התפשטות  .88

יש בה להיטיב עם בעל הזכות ועם הציבור כולו גם יחד, שכן  המחלה באופן כללי, מטרה אשר

לפנינו אירוע שבו הערבות ההדדית שלובה היטב באינטרס האישי ובזכויות הפרט. כניסת המגעים 

לבידוד תורמת להאטת התפשטות המגפה, והדבר מיטיב הן עם האוכלוסייה שלא נדבקה ולא באה 

נכנסו לבידוד עקב מגע עם חולה, גם אם לא חלו בעצמם עדיין במגע קרוב עם חולה, והן עם מי ש

 כתוצאה מכך, שכן בצאתם ממנו ייהנו אף הם מפירות השליטה שהושגה במגפה.  

 

לסיכום נקודה זו, המשיבים יטענו כי את הפגיעה המשמעותית בזכות לפרטיות יש לנתח אל מול  .89

ינה עם מצב חירום בריאותי וכלכלי חסר תקדים ההקשר החריג בו היא נעשית, עת מתמודדת המד

 :  שחר בן מאירבהיקפו. היטיב לתאר זאת כב' השופט סולברג בפסק דינו בענין 

 
. מבלי לגרוע מדברים נכוחים שכתבה חברתי על הזכות לפרטיות ולצנעת 3"

הפרט, אבקש להוסיף עוד זאת: בעידן הנוכחי, שפרטיות וצנעת הפרט נרמסים 
, ו"נתוני מיקום" מופצים לכל עבר, דומני שהפגיעה של ה'תוספת בראש חוצות

השולית' בפרטיות, בעטיה של מעורבות השב"כ, באופן שבו היא נעשית, ניתנת 
להכלה. אדרבה, בשעה הקשה הזו, נדרשים כולם לאחריות חברתית כללית 
 ולסולידריות. הדעת נותנת, וסקרי דעת קהל בתקופה זו אכן לימדו על נכונות
אנושית לוותר קמעא על הפרטיות, על מנת לסייע באיתור מוקדם של נדבקים; 
ניכרת נכונות שלא למצות עד דק את זכויות הפרט, מתוך אחריות כלפי הזולת 

 ולמען החברה. 
 

 –משפחה, קהילה, חברים  –. תחושתו של חולה קורונה שהדביק את סובביו 4
י כבודו של כל אדם באשר הוא, קשה מאד. צודקים משיבי הממשלה באומרם, "כ

מגולם ביכולתו ונכונותו להגן על משפחתו ועל עצמו, לפעול באופן 
לתגובת המדינה(. אכן, יותר  219אלטרואיסטי ולתרום להגנת הזולת" )סעיף 

מאשר פגיעה בפרטיות, יש כאן שמירה על כבודו של אדם וחירותו, הצלת חייו 
ד מוטלת עלינו לשימור ולהבטחת שלו ושל זולתו. ודוק: מלאכה רבה עו

דווקא במצב המשברי  לאוהפרטיות וצנעת הפרט; שומה לעשותה, אך זאת 
הנתון, כשאל מול הזכות לפרטיות עומדת הזכות לחיים ולבריאות של אנשים 

וחשש ממשי לתפקודו  –סכנת נפשות, פשוטה כמשמעה  –ושל הציבור כולו 
 של המשק בישראל."

 

 קד.  בחוק או מכח חו

 

נראה כי העותרות אינן חולקות כי דרישה זו מתקיימת ביחס לחוק, משלפנינו הסדר שנקבע בחוק  .90

 של הכנסת. 
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 ה.  לתכלית ראויה

 

המבהיר בלשון  –הוא סעיף המטרה  –לחוק  1תכליתו הראויה של החוק נלמדת כבר מסעיף  .91

 ברורה ופשוטה מהי תכליתו של החוק:

 

טרתו של חוק זה היא מתן אפשרות להסמיך את שירות הביטחון הכללי . מ1"
לסייע למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית לשם צמצום התפשטות 

כדי להגן על שלומו ובריאותו של הציבור, כחלק ממאמצי  נגיף הקורונה החדש,
חיפות מדינת ישראל להתמודד עם ההתפשטות המהירה של הנגיף ולנוכח הד

הנובעת מהעלייה בשיעורי התחלואה המהווה סכנה חמורה ומיידית לאזרחי 
והמחייבת שימוש באמצעים חריגים, והכול לתקופה מוגבלת  ותושביהישראל 

ובד בבד קידום והטמעה של השימוש בקרב הציבור בטכנולוגיה אזרחית לאיתור 
 ."מי שהיו במגע קרוב עם חולים

 

לאתר  –והכרזות הממשלה מכוחו התקבלו לתכלית ראויה ביותר המשיבים יטענו, כי החוק 

בהקדם האפשרי את מי שבאו במגע עם חולה ולהנחותם להיכנס לבידוד, לטובת האטת קצת 

התפשטות המגפה, כאמצעי המרכזי והקריטי ביותר בהתמודדות עמה. הסברנו לעיל בהרחבה את 

יה בידוד החולים ומי שבא במגע קרוב עמדתם הברורה של גורמי המקצוע במשרד הבריאות, לפ

הוא קריטי להאטת קצב התפשטות המחלה, וכי חשיבותו גדולה אף יותר  האפשרי בהקדםעימם 

בעת שהמדינה מבקשת לצמצם את המגבלות על הפעילות והתנועה ולאפשר לציבור לשוב שגרת 

יותר של אנשים, שגרה בה, מטבע הדברים, כל אדם פוגש מספר גדול  –חיים, עבודה ופרנסה 

ונמצא במהלך יומו ביותר מקומות. לכן, חולה, בטרם אובחן, עלול בשגרה להדביק יותר אנשים 

 ולהעלות בכך את מקדם ההדבקה ואת קצב התפשטות המחלה.   
 

התרחיש של התפשטות המחלה, מספר הולך וגדל של חולים ומתים מן המחלה וקריסה של  .92

נו בגדר מדע בדיוני, והחודשים האחרונים המחישו זאת היטב. למרבה הצער, מערכת הבריאות אי

, בישראל ובעולם. קורבנות במספרים גבוהים ,גובהוגבתה, ועדיין במהירות רבה,  התפשטההמגפה 

גם על מדינות מערביות, בעלות מערכת בריאות מודרנית ומתקדמת, כגון  המגפה לא פסחה

על אף היותן מדינות מתקדמות מבחינה רפואית, אין בידי . ת, או ארצות הבריאיטליה וספרד

 -משאבים לטיפול בחולים במצב בינוני וקשה במספרים גדולים מערכת הבריאות בהן להעמיד די 

תומך למספר החולים  צוות רפואי במספרים מספיקים, ציוד מיגון, מערכות טיפול נמרץ וטיפול

" העקומה"השטחת ו המחלה התפשטות קצב להאטת םאמצעיעל ידי  נחושה פעולה .הגדל והולך

היא קריטית למניעת תוצאה אפשרית ומסתברת של הדבקה נרחבת, קריסת מערכת הבריאות עקב 

חריגה ממשאביה, ומספר גדול של מתים מן הנגיף )וממחלות ומצבים אחרים( עקב אי יכולת לטפל 

, שיעורי התמותה מתוך כלל כך. בכולם בו זמנית או להמשיך ולקיים מערכת בריאות מתפקדת

, 14.4% -, באיטליה ובצרפת עמדו על כ15.4% -החולים המאומתים בבריטניה עמדו על כ

, לפי פרסומים שונים בתקשורת העולמית והמדעית. בישראל, 11% -ובמקסיקו ובספרד על כ

ין חולק כי ובכך א –מחלקות פנימיות רבות בבתי חולים הוסבו למחלקות לטיפול בחולי קורונה 

נגרע כוח אדם, ציוד ומשאבים אחרים, מטיפול בתחלואה ה"שגרתית". אמנם, בשלב זה מערכת 

הבריאות בישראל עומדת בנטל ומסיטה משאבים באופן המאפשר לה להוסיף ולתת שירות נאות 

לכל, אולם לא ניתן להתעלם מכך שחלק ממשאבי מערכת הבריאות הם סופיים ומוחלטים )כגון 

ם מקצועי(. מעל רמת תחלואה מסויימת בקורונה, או ככל שתתווסף על כך התחלואה כוח אד

לא ניתן יהיה להמשיך ולהתגבר על המחסור  –העונתית האופיינית בשפעת וסיבוכיה בחורף 

 במשאבים. 

 אף העותרות אינן חולקות על כך. נמשיך, אם כן, לדיון במבחני המידתיות.  .93
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 ו.  מידתיות

 

המשיבים יטענו, כי האמצעי שנבחר אף עומד במבחני המידתיות כולם. כפי שבואר לעיל,  .94

המשיבים מודעים לפגיעה המשמעותית בזכות לפרטיות, ולכך שהסתייעות באמצעים הטכנולוגיים 

 העומדים לרשות שירות הביטחון הכללי לפי חוק השירות לטובת ההקשר הנדון מעוררת קושי לא

 מבוטל. ואולם לעמדת המשיבים, בנסיבות הקיצוניות והחריגות בהן אנו מצויים, מדובר באמצעי

, אשר לא נמצא גורם אחר במדינת ישראל כמשמעו פשוטוובריאות,  חיים להצלת וחיוני הכרחי

, עולה המסקנה בדבר שנקבעו בחוק גדרותהו סייגיםבהינתן חיוניותו זו, בצד ה .שיוכל לבצעו

 .  ה של הפגיעה, כפי שנפרט להלןמידתיות

 

טרם שנפנה לניתוח שלושת מבחני המשנה גופם, המשיבים יטענו כי ישנו קושי חוקתי מובנה  .95

בטיעון העותרות כי החוק אינו מידתי, שעה שהחוק המסמיך להסתייעות בשירות קובע בגוף 

כי אין חלופה אפקטיבית אחרת  הוראותיו כי מהלך זה חייב להיות שיורי ורק לאחר שנמצא

 להסתייעות.

 

אלא אם כן שוכנעה הממשלה לא תכריז כאמור בסעיף קטן )א( " )ב( לחוק:3וכך מורה אותנו סעיף 

, בשים לב לסיכון הנשקף לציבור מהמחלה ולאחר כי אין חלופה מתאימה להסתייעות בשירות

הצעה להכרזה תובא לממשלה על ידי ; 12שהונחו לפניה המלצותיו של צוות השרים כאמור בסעיף 

לפיכך, המשיבים יטענו כי חלק ניכר מהטענות המובאות  ."ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי

-בעתירה נטוע למעשה בשדה המשפט המינהלי ולא החוקתי, קרי באופן יישום החוק והפעלתו על

ידי ועדת החוץ -ידי הממשלה בעת הכרזתה על הסמכת השירות לסייע למשרד הבריאות, ועל

 והביטחון בעת אישור הכרזה כאמור. 

 

ידי גורמי -בהקשר זה של הדברים, נבקש להדגיש כי הנושא מטופל מראשיתו ולכל אורכו על

ידי הגורמים המשפטיים הבכירים ביותר, וכי -המקצוע הבכירים ביותר, כמו גם מלווה על

שירות ואת קיומן של חלופות לכך המשיבים לא חדלו לבחון את התקיימות הצורך בהסתייעות ב

 בהתאם לנתונים העדכניים. 

 

ניהול הטיפול במגפה הוא דינמי ומתעדכן כל העת בהתאם להתפתחויות ולנתונים העדכניים. 

 לפגיעה מלאהמודעות  מתוך כולםפועלים  בכך בממשלה םהמקצוע העוסקי גורמידרג המדיני וה

 איזון לעריכת שוטף באופן ונדרשים, הננקטים מהאמצעים אחד בכל הטמונה הציבור ולהגבלת

 .העדכנית ולתמונה לנתונים לב בשים להחילם נכון בו וההיקף האמצעים נחיצות בדבר מחודש

 

תחילה באשר לתהליך קבלת  –בחינה דינמית זו עוגנה, כמפורט מעלה, בהוראות החוק גופן 

מנטרי שנקבע בחוק, וכלה ההחלטות הפנים ממשלתי, עובר במנגנון האישור והפיקוח הפרל

 בחובות דיווח סטטוטוריות המוטלות על משרד הבריאות ושירות הביטחון הכללי. 
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 .  מבחן הקשר הרציונלי1ו.

 

המשיבים יטענו, כי האמצעי שהוסמך השירות להעמיד לצורך המאבק בהתפשטות הנגיף הוא  .96

 ינה נערכת הפגיעה בזכות. אמצעי מתאים וחיוני להשגת המטרה לשמה נקבע ובג

 

כאמור לעיל, מדובר במחלה שלא קיים כעת בנמצא חיסון למניעת הדבקה בה ואף לא טיפול מוכח  .97

ויעיל לריפויה, על אף מאמצים ניכרים המושקעים בפיתוח חיסון וטיפול בכל רחבי העולם. 

 ובהנחהיותר מאדם נוסף אחד,  להדביק עלולכל אדם , היינו, תפשטות הנגיף היא מעריכיתה

 שניים ידביקו והארבעה(, נדבקים 4) אחד כלנוספים  שניים להדביק הם עשויים שנייםשהדביק 

 המפיצים הנדבקיםשמספר  ככל. (ועוד 256, 128, 64, 32, 16) הלאה וכן( נדבקים 8) אחד כל נוספים

 ביאתוהקבועה  שוטההפ המכפלה -ולא ננקטים אמצעים לעצירת ההדבקות גדל  הנגיף את

ולא  –, מחולים אחדים בתחילת ההתפשטות לעשרות חולים ומשם במספר הנדבקים ענק לקפיצות

, כפי שאכן קרה בפועל בישראל במהלך יולי ועד נדבקים חדשים בכל יום לאלפי –באופן תיאורטי 

 נתוני התחלואה שנאספו במהלך חודש ספטמבר, שכללו אלפי חולים. 2020סוף ספטמבר 

 –חולים ביום, ממחישים זאת המחש היטב  9,000מאומתים חדשים מדי יום ועד שיא של מעל 

 אמצעים לצמצום ההדבקות. כן ננקטווזאת במצב בו 

 

 ואף בסכנת תחלואה קשה וממושכת, בסכנתכמוסבר לעיל, הדבקה בקצב מהיר תעמיד רבים 

 אשפוז מיטות, רופאים ספרמקיבולת מערכת הבריאות מבחינת  מגבלת נוכחכל זאת,  .מוות

כל לסייע בסיכויי ומספק, שי תומך רפואיוהעדר האפשרות לתת לכל החולים כולם טיפול 

תרופה למחלה פרט לטיפולים מקלים והמסייעים לגוף בתהליך החלמה(; וכן ההחלמה )בהיעדר 

  .בריאות משאבי המצריכים אחרים ומצבים אחרות מחלותלהוסיף ולתת מענה לחולים ב

 

לפיכך, לעמדת גורמי המקצוע של משרד הבריאות, איתור החולים ומי שבאו עמם במגע במהירות  .98

ו"השטחת העקומה",  ההדבקה קצבהוא כלי מתאים ואף קריטי להאטת , המרבית וחיובם בבידוד

 על מנת לצמצם ככל שניתן את היקף הנדבקים, למנוע את קריסת מערכת הבריאות אל מול מספר

 לפיתוח תרופה או חיסון.  זמןיותר החולים המאמיר, ואף לאפשר 

 

בהתבסס על תוצרי פעולות הסיוע של השירות למשרד הבריאות בחודשים האחרונים, וכפי שעולה  

במפורט ובאופן עקבי בדיווחים העיתיים שנמסרים בעניין זה לכנסת וליועץ המשפטי לממשלה, 

י יעיל ומהיר לאיתור מגעים של חולים, בין היתר באלפים פעולות הסיוע שמבצע השירות הן כל

רבים של מקרים שלא היו מאותרים כלל, או לא היו מאותרים בתוך פרק זמן מהיר דיו, ללא 

 הסתייעות 

 

זה, המשיבים יציינו כי מאז החלה ההסתייעות בשירות לצורך איתור מגעים ועד ליום  בהקשר 

ך ורק על ידי האמצעי הטכנולוגי, כמי שהיו במגע קרוב עם אנשים א 757,866, אותרו 14.10.20

איתורי מגעים מזוהים, עד למועד זה בכל שיטות החקירה  1,603,043חולה, וזאת מתוך 

האנושית  –איש אותרו על ידי שני סוגי החקירות יחד  137,197רק  ייצוין, כהאפידמיולוגית. 

 ר בכלים משלימים, ולא חופפים.והטכנולוגית, באופן הממחיש את העובדה כי מדוב
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לכנסת וליועץ המשפטי לממשלה, כי מתוך  18.10.20עולה מן הנתונים, כפי שדווחו ביום  עוד

אנשים אשר מראשית החוק ועד כה אובחנו כחולים וגם אותרו כמגעים על בסיס מנגנון  102,041

ת מנגנון השירות בלבד, אנשים אותרו על בסיס פעולו 40,586השירות או החקירות האנושיות, 

אותרו על בסיס פעולות שני הכלים.  18,740-אותרו על בסיס חקירה אנושית בלבד, ו 42,715

אנשים, וגם אם רק מרביתם, לא היו מזוהים כמגעים החייבים בבידוד  40,586-המשמעות היא ש

ת קרוביהם, אלמלא הופעל מנגנון השירות, היו מוסיפים להתהלך בקהל ועלולים היו להדביק א

עדיין מדובר במספר משמעותי  –חבריהם לעבודה ועוד. אף אם לא כולם נכנסו בפועל לבידוד 

ביותר בעת מגפה בה מקדם ההדבקה הוא גבוה ובמגמת עליה, כפי שהיה המצב בעת חקיקת 

החוק ועד הימים האחרונים. נזכור, כי מי שבא במגע ונדבק, ולא ייכנס לבידוד ואף לא יהיה מודע 

 אחרים.  רביםעלול להדביק   -שהוא בסיכון לחלות 

 

, מצורף 18.10.20טחון, מיום יצילום הדיווח השבועי של משרד הבריאות ליו"ר ועדת החוץ והב

 .15מש/ומסומן 

 

בהקשר זה ראו, למשל, את דברי סגן שר הבריאות, חה"כ יואב קיש, באשר לתועלתו של מנגנון 

 :10.8.20במסגרת דיון ועדת החוץ והביטחון ביום השירות לקטיעת שרשרות ההדבקה, 

"אפשר להסתכל גם על המספרים האלה, כי מהותית זה לא ישתנה, עדיין זה יהיה 
הוא מספר חשוב. המספר הנוסף שנמצאו בלעדית  30%באותם אחוזים. המספר 

מגעים  6,000-יש כ שנמצאו גם בשב"כ וגם בחקירות. 5,500-כהם אלה שדואליים, 
רק בחקירות האפידמיולוגיות אבל השב"כ לא נכנס לאיתור בני משפחה ורוב שעלו 
 הגיעו מחקירות בני משפחה.  6,000 אותם שלרובם 

 "השב"כ הוא כלי מאוד אפקטיבי. משלים בצורה מאוד משמעותית.לכן 
 

לשם שלמות התמונה, יוער כי אנשים שדיווחו בטופס המקוון על כניסה לבידוד לפני שנשלח 

ם מסרון, כנדרש לפי חוק במידה וידעו על הצורך בכך; או אובחנו כחולים לפני משלוח אליה

'מסוננים' מרשימת מקבלי המסרונים וככלל אינם מקבלים מסרון, כך  –המסרון אליהם כמגע 

 שאלה לא נמנים כלל בסטטיסטיקה של "הצלחת" האמצעי, כפי שנטען בטעות על ידי העותרים. 

 

ה לשם שלמות התמונה, כי משרד הבריאות בוחן כל העת את שיטת בדיקת עוד יוער בעניין ז

גם את הדרכים לטיוב ההצלבות וחישוב יעילות הסיוע. לאחרונה, בוצע -והצלבת הנתונים, כמו

שינוי במספר ובשיעור החולים שניתן לקבוע עדכון במידע לשם טיוב התוצאות. עדכון זה הביא ל

חקירות  –בהם משתמשת המדינה  , בכל אחד כליםבטרם חלו ודאית שאותרו כמגעים

שינוי משמעותי במסקנות אודות חיוניות הביא ללא  אך ,אפידמיולוגיות אנושיות וסיוע השירות

לבחון את המודלים המשרד ממשיכך . הםשנישל  במידת היעילותמסויים על אף שינוי כלים, שני ה

שיעור איתור החולים מבין רות זאת ולמ – מחמירלעת הזו נבחר מודל לחישוב.  האפשריים

 .גבוה נותר על ידי השירות בלבדהמגעים 

 

פרק זה, יצוין כי העותרות הקדישו חלק ניכר מטענותיהן בעניין מידתיות -טרם חתימת הדיון בתת .99

החוק לעריכת השוואה בין האמצעי הטכנולוגי מושא החוק לבין חלופות אחרות, ובתוך כך טענו 

עמידת החוק -נגד יעילות האמצעי. לא ברור אם טענה זו ביקשו העותרות להעלות כדי לטעון לאיכ

 במבחן הקשר הרציונאלי או דווקא במסגרת שני מבחני המשנה הבאים. 
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למען הסדר הטוב, ועל מנת להימנע מחזרה מיותרת, המשיבים יציגו בהרחבה את טעמיהם 

מבחן המשנה השני והשלישי של המידתיות, תוך הצגת  לדחיית טענות אלו של העותרות במסגרת

חשיבותו ויעילותו של האמצעי מושא החוק לצורך קטיעת שרשרות ההדבקה ושמירה על בריאות 

 הציבור.

 

מכל מקום, ובאשר להתקיימותו של מבחן הקשר הרציונאלי, נזכיר כי לפי ההלכה הפסוקה, מבחן 

רה, וזאת מבלי לדרוש את הגשמת מלוא התכלית המשנה הראשון בוחן את התאמת האמצעי למט

 –החקיקתית ואף מבלי לדרוש כי התכלית תוגשם ברמת הסתברות גבוהה. ההיפך הוא הנכון 

קשר הגיוני להגשמה חלקית של ההלכה הפסוקה קובעת כי די בכך שהאמצעי החקיקתי מקיים 

 ניר נ' יו"ר הכנסת 1213/10"ץ . ראו בעניין זה את פסק הדין בבגהתכלית, שאינה שולית או זניחה

 (:23.02.12)פורסם בנבו, 

 
"ההסדר המוצע בחוק, מבקש לנקות מעברם של אלה את כתם הפליליות 
שדבק בהם, ובכך מבטא קשר רציונלי עם רצון המחוקק להושיט יד מפייסת 
לקבוצה זאת, מתוך ראייה שבכך יהיה כדי לקדם הליך של ריפוי הטראומה 

יחסיהם עם המדינה והחברה בישראל. שאלה אחרת, ופתיחת דף חדש ב
ונפרדת, נוגעת לפוטנציאל הגשמתה של התכלית עקב השימוש באמצעי 

 האמצעי כי דרישה אין, כידועשנבחר. בסוגיה זו איננו נדרשים להכריע, שכן 
 או שולית שאינה חלקית בהגשמה ודי, במלואה המטרה את יגשים הנבחר
)ראו אהרן ברק מידתיות  הרציונלי הקשר ישתדר את לקיים מנת על זניחה

(. מעבר לכך, יש לזכור כי 706(, עניין בחורי הישיבות, עמ' 2010) 377במשפט 
עסקינן בסוגיות חברתיות מורכבות, שקשה להצביע על הסתברות סטטיסטית 
כזאת או אחרת להתממשותם. ממילא אין זה מתפקידנו לערוך הסתברויות 

 פוטנציאל בחוק שנקבע בהסדר יש העניין בנסיבות כי בועלק רק ניתןמסוג זה. 
. פרט לכך, אין להקל ראש במשמעויותיו האמורה התכלית להגשמת

הדקלרטיביות של החוק, שכלל אין ניתן לאמוד את פוטנציאל מימושן. נוכח 
האמור, מצאנו כי החוק מקיים את מבחן המידתיות הראשון" ]ההדגשה 

 הח"מ[ –הוספה 

 
נוסיף, כי שאלת התאמת האמצעי למטרה במקרה דנן היא שאלה מקצועית מובהקת המסורה   .100

בעיקרה לשיקול דעתם המקצועי של הגורמים המופקדים על הנושא במשרד הבריאות. לענין זה 

אף הוא בענין טיפול הרשויות במגפת , לוונטהליפים דבריו של כב' השופט עמית בפסק הדין בענין 

 : הקורונה

  

בית המשפט לבקר החלטה של הרשות,  בבואפסוקה עמנו כי  הלכה .17"
אין הוא מתיימר להיכנס בנעליה ולקבל תחתיה החלטות אשר בתחום 

דרכו של בית משפט זה להתערב בענייני מדיניות של הרשות  איןמומחיותה. 
 נתונים על המתבססת במדיניות מדובר כאשר במיוחד אמורים והדברים
 הנתונה מובהק מקצועי אופי בעלת היא וההחלטה, מובהקים םמקצועיי

כך על דרך הכלל )ראו, מבין רבים, בג"ץ  .הרשות של ולמומחיותה לסמכותה
8938/11 "All For Peace18, פסקה " חברה לתועלת הציבור נ' שר התקשורת 

מפעלי מלט ישראליים בע"מ נ' המשרד  -נשר  5263/16(; בג"ץ 24.2.2015)
יאן צ'ברטקין נ' מדינת  5438/19(; בג"ץ 23.7.2018) 11, פסקה הסביבהלהגנת 

(( וכך במיוחד בעניינים 26.2.2020) 16, פסקה ישראל משרד המשפטים
נון" תעשיות שימורים " 13/80מקצועיים הקשורים בבריאות הציבור )בג"ץ 

 4675/03(; בג"ץ 1980) 696-695, 693( 2, פ"ד לד)בע"מ נ' משרד הבריאות
 39, פסקה פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ נ' מנכ"ל משרד הבריאות

( בע"מ נ' מנהל המחלקה לרישום 1949קופולק ) 1407/18(; בג"ץ 12.5.2011)
אמ.בי.איי פארמה בע"מ נ'  703/19(; בג"ץ 19.8.2019) תכשירים רפואיים
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(; וראו, לאחרונה, בהקשר של מגיפת 26.8.2019) 19, פסקה משרד הבריאות
(; 24.3.2020) 6, פסקה פשה נ' משרד הבריאות 2199/20בר"מ  –קורונה ה

כרכור נ' משרד הבריאות -המועצה המקומית פרדס חנה 2233/20בג"ץ 
(26.3.2020  .)) 
 

איננו מדברים בהחלטה מינהלית רגילה, אלא בהחלטת ממשלה מכוח  אמנם
 מתווה ריאותהב משרד. מובהק מקצועי בנושא ענייננותקנות שעת חירום, אך 

 החולים בידוד לצד האוכלוסיה בקרב הניתן ככל המגעים צמצום של מדיניות
במסגרת זו, וכפי שפורט בהרחבה בתגובה, הוטלו הגבלות שונות  .המאומתים

הגבלות על תנועה  –שנועדו למנוע התקהלויות המהוות כר פורה להדבקה 
קומות עבודה ומסחר. במרחב הציבורי, סגירת מוסדות חינוך, תרבות ופנאי ומ

מדיניות זו, על פי הנתונים ותמונת המצב הנוכחית, נושאת פרי בדמות של 
ירידה בשיעור קצב העלייה במספר החולים. בתמונת המצב הכללית במדינה, 
יש אזורים ויישובים בהם צבר התחלואה הוא משמעותי וקצב ההדבקה גבוה. 

ת גורמי המקצוע כי לכך השפעה ברמה המקומית והלאומית. מכאן עמד
במקומות אלה יש להטיל מגבלות תנועה חמורות בדרך של הכרזה על האזור 
כ"אזור מוגבל", על ההחמרה רבתי הנובעת מכך בהיבט של יציאה למרחב 
הציבורי וצמצום הכניסה והיציאה מהאזור. זאת, על מנת לצמצם את "ייצוא" 

ים להוסיף ולהגדיל את ההדבקה לאזורים אחרים ולמנוע כניסת חולים שעלול
 מספר הנדבקים.."

 

הלכה זו שנוצקה ביחס למתחם המידתיות העומד לרשות המינהלית, בנושאים שבמומחיות 

מקצועית, תקפה ביתר שאת ביחס לרוחב מתחם המידתיות השמור לכנסת, בהיותה הרשות 

י בקטיעת המחוקקת. כפי שראינו לעיל, השימוש במנגנון של השירות מסייע באופן משמעות

שרשראות הדבקה, ומשכך מתקיים בענייננו קשר רציונאלי מובהק בינו לבין תכלית החוק 

 ומטרתו.

 .  מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה2ו.

 

פסיקת בית המשפט הנכבד הדגישה, בהקשרים רבים ושונים, כי למחוקק נתון מרחב תמרון  .101

ם העשויים להגשים מידות שונות של התכלית חוקתי, במסגרתו מצויים מספר אמצעים שוני

שהוגדרה. משמעות הדבר, כך מורה אותנו פסיקת בית המשפט הנכבד, כי המחוקק אינו חייב 

לבחור באמצעי הכי פחות פוגעני, אם זה איננו מגשים את מלוא תכלית החקיקה. וכך נקבע בבג"ץ 

 (:  4.12.02)פורסם בנבו,  מנחם נ' שר התחבורה 4769/95

 

"מבחן המשנה השני קובע כי אמצעי חקיקתי הפוגע בזכות אדם חוקתית ייחשב מידתי 
ידי אמצעי אחר שפגיעתו בזכות האדם קטנה -אם לא ניתן להשיג את תכלית החוק על

 יותר. 
 

]...[ 
 

 שאינה במידה החוקתית בזכות הפוגע באמצעי לבחור המחוקק על כי הדרישה, ודוק"
 תמיד להיצמד המחוקק על כי כוונתה אין החוק כליתת השגת לשם הנדרש על עולה

 לא אשר, המחוקק על מדי תקשה כזו קביעה. הסולם שבתחתית ביותר הנמוכה לדרגה
 היא המידתיות שאלת, ועוד זאת. השיפוטית הביקורת למחסום מבעד לחדור יוכל
 מלאכת דורשת היא שכן, ואחידה מדויקת תשובה עליהן שאין השאלות מסוג לרוב

 החוקתית בזכות הפוגע חלופי באמצעי בחירה שבהם מצבים ייתכנו. והערכה קלולש
 במידת או התכלית של ההגשמה במידת ניכרת להפחתה להביא עלולה, פחות מעט

 את לאמץ המחוקק את לחייב הראוי מן זה יהיה לא כן-ועל, ממנה שתצמח התועלת
 גם המכונה" חוקתי וןתימר מרחב"ב זה משפט-בית הכיר כך עקב. האמור האמצעי

-בית ידי-על נקבעים החוקתי התמרון מרחב של גבולותיו". המידתיות מיתחם"
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 הנפגעת הזכות של במהותן בהתחשב, נסיבותיו פי-על לגופו מקרה בכל המשפט
. המתחרים האינטרסים או הזכויות של ומהותם טיבם מול אל בה הפגיעה ועוצמת

 ויימנע שלו דעתו-בשיקול מחוקקה של שיקוליו את ימיר לא המשפט-בית
. המידתיות מיתחם בגדרי מצוי המחוקק ידי-על הנבחר האמצעי עוד כל מהתערבות

 של מגדריו משמעותי באופן חורג הנבחר האמצעי כאשר רק יתערב המשפט-בית
)כתוארה  השופטת של דינה לפסק 23" ]פסקה ברור באופן מידתי בלתי והוא המיתחם

 [הוספה שהההדג; ביניש' ד(, אז
 

  

הודגש בפסיקת בית המשפט הנכבד כי מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה אין משמעותו כי על  עוד

"האמצעי הרשות להעדיף תמיד את אותו אמצעי שפגיעתו בפרט פחותה במושגים מוחלטים. 

 ביותר הפחותה דווקא לא אך, מתונה היא האדם בזכות שפגיעתו כזה להיות צריך שנבחר

היועץ המשפטי  'נ בלה" 6304/09)בג"ץ  "הקיימות האפשרויות קשת גרתבמס האפשרית

 בכך בפסיקתו כאמור הכיר הנכבד המשפט ביתהדין(. -לפסק 115 בפסקה(, 2.9.2010)לממשלה 

 על לטיפוס במסגרתו האמצעים בחירת את והמשיל, "רחב חוקתי תמרון מתחם" נתון שלמחוקק

לסולם, שעליו מטפס המחוקק להשגת התכלית  האמצעי החקיקתי משול: "שלבים רב סולם

על המחוקק לעצור באותו שלב משלבי הסולם, שבאמצעותו מושגת התכלית החקיקתית. 

 ההשקעות מנהלי לשכת 1715/97)בג"ץ " החקיקתית, ואשר פגיעתו בזכות האדם היא הפחותה

שבו  מקום" כי נכבדההמשפט  ביתעוד קבע ((. 1997) 385, 367( 4)נא"ד פ, האוצר שר' נ בישראל

באותה סוגיה חוות דעת נוגדות  קיימותמבוסס חוק על עניין שבמומחיות מקצועית, העובדה כי 

 שר' נ" לחיות"תנו לחיות  עמותת 6976/04)ראו למשל בג"ץ  אינה מצדיקה את פסילתו"

 ((.1.9.2005) החקלאות

 
  –שפגיעתו פחותה וזאת בשני ממדים  להלן נראה, כי האמצעי שנקבע בחוק הוא האמצעי .102

 

, ואשר נמצא כי הוא הנדרשת במידה, לא נמצא אמצעי חלופי לו, אשר יגשים את התכלית ראשית

האמצעים שהעלו העותרות בעתירתן אינם מעמידים חלופה כאמור, ועל  אףזמין לשימוש מיידי. 

 חוקתית של מונח זה. -כן אין בכוחם להוות "אמצעי שפגיעתו פחותה" בהגדרתו המשפטית

 

, הפגיעה צומצמה וגודרה בפרטי ההסדר שנקבע בחוק המסמיך, על ידי ההסתייעות בשירות שנית

לפעולות סיוע קונקרטיות במצב דברים בו הממשלה שוכנעה כי הדבר נדרש, תוך הגבלת השימוש 

ר, לקביעת במידע לצורך הקונקרטי בלבד. עוד נקבעו בחוק הסדרים לגידור סוג המידע שיועב

מנגנוני בקרה להפעלתו, הוראות בדבר הגבלת הנגישות אליו, מחיקתו, קידום מקביל של שימוש 

 בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מגעים ועוד. 
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 .א.  העדר אמצעי חלופי שישיג את התכלית במידה הנדרשת2ו.

 

 יעילות אמצעי האיכון-( דחיית טענת העותרות ביחס לאי1)

 

העותרות מבקשות לטעון כי האמצעי שמעמיד השירות לאיתור מגעים אינו יעיל, וכי ישנם בנמצא  .103

הן בהיבט המשפטי שלו, הן בהיבט   -אמצעים יעילים יותר. המשיבים יבקשו לדחות טיעון זה 

 המקצועי שלו.

 

אשר מתגלה כחולה  בפתח טיעונם, המשיבים יטענו שיש לדחות את טענת העותרות, לפיה אדם .104

מעביר מיד ובהכרח הודעה על כך לכלל מי שבא עמו במגע קרוב. לעמדת המשיבים, טענה זו הוצגה 

באופן בלתי מבוסס בעליל, כאשר אין כל תשתית עובדתית בצידה. יתרה מזאת, הניסיון המצטבר 

רק אחרי במשרד הבריאות מלמד כי לא פעם אדם מוסר את פרטי האנשים איתם בא במגע הדוק 

חקירה אפידמיולוגית מאומצת, ורק לאחר שימוש בכלים זמינים לריענון הזיכרון )כגון יומן, 

טלפון אישי וכיו"ב(; וגם זאת רק ככל שעולה בידו לשחזרם ביחס לתקופה הרלוונטית. אין בכך 

בהכרח עדות לחוסר שיתוף פעולה, דווקא, אלא כאמור למגבלות המובנות של הזכרון האנושי, 

 והחקירה האנושית, והמגבלות הנוספות שחלות על חקירות מסוג זה.

  

לצד זאת,  ועל כך יורחב להלן, יש מספר גדל והולך של אנשים המסרבים, במפורש או בהתחמקות, 

לאחרונה ניתן להצביע על ראשיתה של מגמה גוברת לחוסר לשתף פעולה בחקירה אפידמיולוגית, ו

ה זו, לצד סיבות נוספות, וכפי שהוזכר לעיל, הוכנס בשבוע החולף . בעקבות מגמכזהשיתוף פעולה 

מנגנון של 'בדיקה משלימה' בשירות, עבור חולים אשר לא אותרו לגביהם כלל מגעים, בין  לפעילות

במסגרת החקירה האפידמיולוגית האנושית ובין במסגרת הבדיקה הטכנולוגית שבוצעה לגביהם 

מידע מדרגה ראשונה )בני משפחה הם מגעים שפועל לאיתור  בבדיקה המשלימה השירות .בשירות

"רגילות"( וכן לאיתור מגעים על בסיס ת הסיוע הושאינו נכלל, כעניין שבמדיניות, במסגרת פעול

 . כזה ברשותו מסר כי ישנומכשיר טלפון נוסף של החולה, ככל ש

 

 העלו כי בדרך זוחנת, אשר תועלתה עוד נב ,הבשבוע הראשון להפעלתהמשלימה ממצאי הבדיקה 

. דהיינו, מגעים שלא עלו לפני כן באף שיטה אחרת חדשיםמגעים  223חולים,  50-, ביחס לאותרו

משתפים נשים הנחה המובאת בעתירה כי אכי השל חקירה אפידמיולוגית. נתון זה מלמד אף הוא 

, לפחות גויהשהיא  –ומשתפים פעולה בחקירה האפידמיולוגית  ,בוודאות את קרוביהם במידע

 מגעים 200 מעלבחלק מהמקרים. אין צורך להרחיב שנית על המשמעות האפידמיולוגית של 

 שאינם מקבלים הודעה להיכנס לבידוד.קרובים נוספים 

 

טיעונן הבא של העותרות בעניין יעילות האמצעי מושא החוק מוסב על כך שלשיטתן האמצעי  .105

מחקירה אפידמיולוגית אנושית, ודאי לא במידה משמעותית שתצדיק הטכנולוגי אינו יעיל יותר 

את הפגיעה בפרטיות. עוד נטען כי האמצעי אינו יעיל בשים לב לריבוי הודעות הבידוד השגויות וכי 

 שהם מדויקים יותר.  BLEהוא אינו יעיל מיישומונים הנסמכים על אותות 

 

 ת.נשיב להן אחת לאח -גם דין טענות אלו להידחות 
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לעניין טענת העותרות כי המנגנון שבמוקד העתירות מניב גם הודעות בידוד "שגויות", ועל כך  .106

נשיב כי ככלל, השגה שמתקבלת אינה מעידה מלמד שיעורן הגבוה של ההשגות המתקבלות, 

 בהכרח על טעות או כשל באיתור המגע.

 

 הוגשו 18.10.20 ליום ועד 1.7.20 מיוםל התקופה כ לאורךבגל השני,  השירותפעולות סיוע  מתחילת

 .אנשים 275,546מבידוד  שוחררואשר בעקבותיהן ועל בסיסן השגות למשרד הבריאות,  440,309-כ

אנשים קוצר משך הבידוד לאחר בחינה חוזרת  1,126-השגות, ול 39,519נדחו עוד עולה כי עד כה 

לזכור כי מדובר  ראוישגות "מוצדקות", ואולם, , מדובר בשיעור גבוה של הלכאורה. של הנתונים

כן  .חוליםמגעים עם  1,603,043בנתון לאורך תקופה של כמעט ארבעה חודשים, לאורכה אותרו 

יובהר כי משרד הבריאות בחר, כעניין שבמדיניות, להפעיל את מנגנון ההשגות על בסיס אמון כלפי 

אומת, ובאשר לטענות שהם מעלים בעת הפונים באשר לאופן התנהלותם במגעם עם החולה המ

ההשגה. מנגנון השחרור מבידוד בהשגות מושתת בעיקרו על הצהרת המשיג ועל הפרטים שהוא 

מוסר ביחס למועד החשיפה הנקוב במסרון שקיבל, במסגרת הבירור שנערך עמו. כך, למשל, השגה 

ות קרבתו לחולה מאומת יטען כי חרף האיתור על אודאיש צוות רפואי  יכול שתמצא מוצדקת אם

. מכל מקום, במידת הצורך נערך בירור מעמיק יותר, לרבות בדיקה ממוגן היה באותו זמן הוא 

 חוזרת מול השירות בהתאם לחוק. 

 

משכך, העובדה ששיעור גבוה של המשיגים משוחררים מבידוד אינה משקפת אי יעילות של פעולות 

ניסיון המתמיד של משרד הבריאות לאזן בין הצורך הסיוע או טעות בפעולת המנגנון, אלא את ה

להגביר את אמון הציבור במערכת כולה, לבין הצורך בניהול הסיכונים, וקטיעת שרשרת ההדבקה 

 באופן ממצה ויעיל מתוך הבנה ברורה גם של מגבלות הכלים המופעלים.

 

מן הרלוונטי מבין כלל יצוין כי מבדיקה שנערכה במשרד הבריאות עלה כי שיעור החולים בטווח הז

מבידוד על בסיס הצהרתם בלבד, נמוך יחסים לשיעור החולים מבין כלל  ששוחררוהמגעים 

בלבד מבין  1.3%%המגעים, ובכך נראה כי מרבית הציבור אכן ראוי לאמון שניתן בו. כך, 

ותרו, המשוחררים על סמך הצהרתם, נדבקו וחלו במועד בו סביר להניח כי נדבקו מהחולה לגביו א

. עם זאת, ניתן )כממוצע בכל סוגי החקירות( נדבקים בכלל המגעים 6%-5%-לעומת למעלה מ

לראות בכך גם עדות על קיומו של שיעור מסויים של אנשים המנצלים לרעה את מדיניות האמון, 

ועל כן המשרד שב ובוחן את הקריטריונים בעניין זה מעת לעת, בהתאם לממצאיו. גם שיעור נמוך 

  טומן בחובו סיכון לשרשראות הדבקה נוספות. -של שחרורים שגויים זה 

 

אשר להשוואת יעילות מנגנון השירות לעומת חקירה אפידמיולוגית אנושית, המשיבים יטענו, כי  .107

העותרות נתפסו לכלל טעות בניתוח הנתונים, וכי עיון זהיר יותר בהם דווקא מחדד היטב את כוחו 

ן כאמצעי משלים לחקירה האנושית, התורם תרומה משמעותית להתמודדות עם הנגיף של המנגנו

והאטת התפשטותו. בחינת יעילות מנגנון מסוג זה אינה פשוטה, בשים לב לפערי המידע ולהשתנות 

 התמידית של הנתונים ובשים לב להתפשטות הדינמית של הנגיף. 
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לה ההסתייעות בשירות לצורך איתור מגעים כפי שהראנו מעלה, הנתונים מלמדים כי מאז הח

ועד ליום  1.7.2020מראשית הפעלת המנגנון בפעם השנייה במסגרת הוראת השעה, דהיינו מיום 

אנשים אך ורק על ידי שימוש באמצעי הטכנולוגי, כמי שהיו במגע קרוב  757,866, אותרו 14.10.20

 עם חולה. 

 

אנשים שנשלח אליהם מסרון המודיע להם כי  40,586-עוד עולה, כי נכון למועד האמור, למעלה מ

אף אובחנו כחולים  -ואשר אותרו כמגעים על בסיס פעולות הסיוע בלבד עליהם להיכנס לבידוד, 

 ואשר אותרו כמגעים על בסיס פעולות הסיוע בלבד.

 

אלפי לפיכך, ניתן לומר בזהירות כי עצם "קליעת" המנגנון למגעים שאכן נדבקו בפועל, בעשרות 

מקרים, מדברת בעד עצמה באשר למידת יעילותו ותרומתו לקטיעת שרשרות ההדבקה; ורק ניתן 

 לדמיין כמה אנשים זכו להגנה על חייהם ובריאות בשל כך, ולא נדבקו.  

 

החולים המאותרים רוב לאורך התקופה, יושם אל לב, כי על פי נתוני משרד הבריאות,  עוד 

הם  בני משפחה או בני בית של החולה בעוד שבדרך  האנושיתגית במסגרת החקירה האפידמיולו

כלל, תוצרי פעולות הסיוע של השירות אינם כוללים, במכוון, פרטי בני משפחה מדרגה ראשונה של 

החולה. בשל האופי המתמשך והקרוב של המגעים בין בני משפחה, הסיכון של בן משפחה של חולה 

ון של אדם שבא במגע עם החולה במתווה של עבודה להידבק הוא גבוה משמעותית מהסיכ

משותפת או מפגש חברתי וכדומה. לכן, יש אפוא קושי מובנה בהשוואה בין שיעור ה"הצלחה" של 

איתור חולים מקרב המגעים בחקירה האנושית לעומת מנגנון סיוע השירות, כיוון שמדובר כאמור 

ושיות. למעשה, לחקירות האנושיות באיתור מגעים משלים למגעים שמאתרות החקירות האנ

אמור להיות יתרון מובנה בהשוואה כזו כיוון שהן עוסקות, כאמור, במעגל הראשון והקרוב, בעל 

הסיכון הגבוה יותר לחלות בפועל. סיוע השירות מאתר שיעור דומה של מגעים שיחלו, אף שהוא 

בסיכון מופחת לחלות . יתר  מאתר מגעים שהם פחות 'מובנים מאליהם', ולכאורה אמורים להיות

על כן, סיוע השירות מאתר מגעים, שלאור מגבלות החקירות האפידמיולוגיות האנושיות שהוזכרו, 

 לא היו מאותרים כלל.

 

עוד יש לומר, בהיבט ההשוואה בין מנגנון השירות לחקירה האפידמיולוגית האנושית, כי מנגנון  .108

, בהיותו ממוכן ואוטומטי, וחף ממגבלות התחקיר האנושי. מהירר השירות מספק מענה הרבה יות

הבדיקה האפידמיולוגית האנושית כרוכה בעריכת תחקור ממושך של החולה, בשיחה שתכליתה 

להביאו לשחזר את כל פרטי המקומות בהם ביקר והאנשים אליהם נחשף חשיפה רלוונטית 

לפי ההנחיות המקצועיות העדכניות,  )במרחק ובזמן( במספר הימים שקדמו לאבחונו כחולה

ולאחר מכן על המתשאל ליצור קשר עם כל מי שאותרו כמגעים רלוונטיים על מנת לברר עמם את 

  פרטיהם ופרטי המגע, ולהנחותם להיכנס לבידוד.

 

, , בו מרבית האנשים ספונים בביתם ואינם עובדים או פוגשים אנשים זריםבזמן סגרכך, למשל,               

ואילו בזמן שגרה, כאשר לכל אדם  ביום; חקירות בלבד 4-3בין  ,בממוצעמסוגל לערוך, חוקר  כל

. חקירה , לחוקר ביוםחקירות בלבד 3-2בין ניתן לערוך בממוצע מגעים, תנועה ויותר יותר 

ורכות אף למעלה שאיש חקירות , אך שעות 4-כבממוצע ורכת אמלאה אפידמיולוגית אנושית 

ות הדבר היא שעד שלא תמה החקירה האנושית, לא כל המגעים יודעים במהירות משמע מיום.
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שעליהם להיכנס לבידוד, והם עלולים להדביק את הסובבים אותם. יכולתו של חוקר להשיג את כל 

המגעים אף היא מוגבלת בכך שלחולה יש פרטי קשר שלהם, או פרטים מזהים מספיקים אחרים, 

 ת הטלפון, מייד או בכלל. ושאותם אנשים משיבים לשיח

 

 שבוע זה, הוקם ופועל בשיתוף בין משרד הבריאות, פיקוד העורף והרשויות המקומיות,נכון ל

שעברו הכשרה מתאימה, המבצעים תחקור של חולים ומגעים. אפידמיולוגיים מערך מתחקרים 

ים בשירות סדיר )עתודאים, חייל המערך מורכב מאחיות אפידמיולוגיות, אחיות מתגברות, חיילים

נציגי רשויות  ,)עובדי רשות שדות התעופה, בשגרה( , סטודנטים, סלקטוריםוחיילי מילואים(

 ובנות שירות לאומי. מקומיות 

 

שכן , עודצפוי לגדול חוקרים ומתשאלים. מערך זה  2,985 ,19.10.20נכון ליום  ,מונהכלל המערך 

עם המשוחחים ( הם מתשאלים, 800-מאלה )כ חלק יצוין, כיכל העת מבוצעות הכשרות נוספות. 

ובתפקידים  במערך זהמשולבות הרשויות המקומיות כאמור, . מגעים בלבד )ולא עם חולים(

 , במקומות המתאימים.נוספים

 

המשיבים פעלו ופועלים בצורות שונות לתגבור מערך החקירות האפידמיולוגיות, ובכלל זה נחקק 

 –לפקודה )הוראת שעה בעניין הקורונה(  34תיקון )בריאות העם ח לפקודת 20)בין היתר( סעיף 

ים ח)ב( המפרט את האפשרות להסתייע באדם אחר לחקירה אפידמיולוגית, והתנא20ובפרט סעיף 

 .(428, עמ' 2848לכך: )סח תש"ף 

 

לשם טכנולוגיות התקשוב והמערכות המחשוב, משרד הבריאות פועל ללא ליאות לשיפור  ,בנוסף

החקירות האפידמיולוגיות ושיפור יכולת התקשורת עם החולים, וסיוע בידם  מערך עבודתייעול 

  . להיזכר במגעים שקיימו עוד בטרם שיחה עם המתחקר
 

בצד הפעולות האמורות, המשיבים יבקשו לעמוד על כך שמנגנון השירות מאתר מגעים אשר יש  .109

ות, כגון אנשים אשר היו במגע קרוב עם החולה שהוא קושי ברור לאתר במסגרת החקירות האנושי

 אינו זוכר שבא עימם במגע קרוב.. 

 

מתסמינים המקשים מאד על יכולת שיתוף  עלול לסבול עוד יש לזכור כי אדם החולה בקורונה

הפעולה שלו עם פעולת החקירה כך שהאמצעי הטכנולוגי יכול לגשר על חלק ניכר מהמגבלות 

 ושית.המובנות בחקירה אנ

 

למותר לציין, כפי שהסתבר לצערנו והוזכר לעיל, כי חלק מהאנשים אף בוחרים להשמיט  לא

מגעים מסוימים מן המידע שהם מוסרים בחקירה האנושית, משיקוליהם. לפי הנתונים שבידי 

עד כה לשתף פעולה בחקירה אפידמיולוגית, בנוסף לאלפים  סירבומשרד הבריאות, מאות אנשים 

ניתן היה לבצע מולם חקירה אפידמיולוגית מסיבות שונות )חוסר בפרטים, מצבם  אחרים שלא

 (.ועוד הרפואי או אי מענה מצידם

 

הם מדויקים יותר ממנגנון השירות, נשיב כי  BLEבאשר לטענת העותרות כי יישומונים מבוססי  .110

כך כי גם הכלי המדויק ביותר לא חידוד הדברים יוכל להימסר בדיון חסוי, ומכל מקום נעמוד על 
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יגשים את התכלית של בידוד המגעים אם הציבור לא ישתמש בו בהיקף משמעותי, ולא ישתף את 

 ממצאיו עם משרד הבריאות, כפי שעוד יורחב.  

 

 היעדר אמצעי חלופי אפקטיבי דיו

 

, 27.7.20( שהושק ביום 2המגן לן: )לה 2.0העותרות טוענות, כי יישומון המגן, ובפרט המגן בגרסה  .111

  BLEהוא חלופה טכנולוגית ראויה ועדיפה על מנגנון השירות, כיוון שהוא מבוסס על טכנולוגית 

(Bluetooth low energy וניטור מבוסס מקום )GPS  בעת ובעונה אחת. .לכן, העותרות סבורות כי ,

קרוב עם חולה לעומת רמת הדיוק על מאפשר איתור מדויק ומהיר יותר של מי שבא במגע  2המגן 

בזכות לפרטיות פחותה בהיותו וולונטרי  2בסיס איכון סלולרי, וכי פגיעתו של יישומון המגן 

ומבוסס על הסכמה, אינו משדר מידע לגורם חיצוני, ומשאינו מנוהל בידי גוף ביטחוני דוגמת 

 שירות הביטחון הכללי. 

 

נטרי ולמגבלותיו. ברם, לטענתן, המשך הפעלת השב"כ העותרות מודעות להיות היישומון וולו

הביא לחוסר נכונות של הציבור לסמוך על היישומון, אף שהוא אינו פוגע בפרטיות. עוד הן טוענות 

כי ניתן לעודד התקנת היישומון בקמפיין הסברה שונה מזה שביצע משרד הבריאות, כמו גם על ידי 

יסה לתחבורה ציבורית ולמקומות הומי אדם בהצגת חלוקת תמריצים להתקנתו או התניית הכנ

וולונטרי כלל(. עוד טוענות העותרות, כי אמנם התקנת -התקנתו )אמצעי שיש בו רכיב כפייה לא

מהציבור היא האידאלית לאפקטיביות שלו, אך גם התקנה בשיעור נמוך  60%ידי -היישומון על

 מכך תיתן אפקט חיובי בבלימת התפשטות המגפה. 

 

ר לכך שהיישומון פועל בגישה ביזורית, היינו התראה לבידוד תתקבל אצל המשתמש בלבד באש

)ולא אצל הרשות( ולפיכך כניסתו לבידוד תלויה בשיתוף הפעולה ואחריותו של המשתמש, טוענות 

שמרבית מקבלי ההתראה להיכנס לבידוד יצייתו להתראה זו כדי להגן על  יש להניחהעותרות, כי 

ט שיהיה להם אמון רב יותר בהתראת היישומון לעומת האמון במסרון הבידוד של סביבתם, בפר

מנגנון השירות. העותרות אינן מבססות הנחה זו על דבר פרט לאמונתן ברצונם הטוב של 

 התושבים. 

 

כן טוענות העותרות כי ישנם אמצעים טכנולוגיים נוספים לאיתור מגעים, דוגמת התניית הכניסה  

במכשיר הסלולר או בכרטיס זיהוי או צמיד בעל  QR-הומה אדם בסריקת קוד ה למקום ציבורי

, באופן שייצור למשתמש יומן דיגיטלי של המקומות בהם שהה, וככל שיסכים לכך BLEטכנולוגית 

 יועבר המידע למשרד הבריאות לצורך איתור מגעים, במקרה שיחלה. 

 

שהובאו מעלה כדי ללמד על קיומו של "אמצעי שפגיעתו לעמדת המדינה, אין בכלל הטענות  .112

 פחותה", במובנו המשפטי של המושג. 

 

המדינה אכן העמידה יישומון וולונטרי לשימוש הציבור והיא שוקדת על שיפורו נקדים ונציין, כי 

ת יישומון זה אינו יכול להוו –ולמרות שיפורים ומאמצים שנעשו בעניינו  וטיובו. ברם, בעת הזו,

אמצעי חלופי למנגנון השירות שנקבע בחוק, אלא אך אמצעי משלים. על שום מה? על שום היותו 
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התראות הבידוד בידי המשתמש בלבד(; אמצעי וולונטרי וביזורי )ברירת המחדל היא שהמידע ו

 ועל שום התלות שלו בביצוע חקירה אנושית, כך שמהירות פעילותו נמוכה יותר ממנגנון השירות.

 

ך, המענה שהוא מעמיד במסגרת ההתמודדות עם המגפה, נכון להיום, אינו בר השוואה לפיכ

מבחינת אפקטיביות איתור המגעים לזה שמעמיד האמצעי שנקבע בחוק, ולכן אין בכוחו להגשים 

יתר על כן, יעילותו תלויה  .את תכלית החוק באותה מידה שמגשים אותה האמצעי שנקבע בחוק

ות הציבור להתקנתו )האפשרית רק לציבור המחזיק טלפון חכם( באופן משמעותי בהיענ

 ולהשארתו מותקן ומופעל, בשיעור משמעותי.    

 

משרד הבריאות פעל כבר מראשית המשבר להעמיד לשימוש הציבור יישומון שיאפשר איתור מגע  .113

 "המגן",שומון השיק משרד הבריאות את יי 22.3.20בין המשתמש לחולים מאומתים. ביום 

הקיימת במכשיר הטלפון הנייד. היישומון שומר את מיקומי בעל  GPS-הנסמך על מערכת ה

המכשיר )בתחילה נשמרו המיקומים החל ממועד התקנת היישומון במכשיר, ובהמשך עודכן 

ששירות  ימים לאחור, בהסכמת המשתמש ובתנאי 14היישומון כך שניתן היה לטעון את מסלולו 

בתקופה זו(, ומצליב אותם  יםמופעל היו מכשירשמירת המיקום במערכת ההפעלה של הו  GPS-ה

תנועתם של חולים מאומתים,  יומסלולהציבוריים עם נתוני משרד הבריאות אודות מיקומיהם 

אותם מוריד היישומון משרתי משרד הבריאות אל המכשיר )לשם הם מועלים לאחר חקירה 

 תים(. אפידמיולוגית של החולים המאומ

 

הימים  14-על בסיס הצלבה זו נותן היישומון למשתמש התראה בדבר קרבה לחולה מאומת ב

האחרונים. למעשה, היישומון מבצע עבור המשתמש, באופן אוטומטי, הן את 'זכירת' מסלולו שלו, 

והן את 'קריאת' המיקומים הציבוריים של חולים מאומתים, כפי שמפורסמים ע"י משרד 

 צליב אותם לצורך איתור אפשרות של מגע בין המשתמש לחולה מאומת. הבריאות, ומ

 

יובהר שוב, כי התקנת היישומון וולונטרית וכפופה לרצון המשתמש, וכי אין למשרד הבריאות  .114

נגישות למידע הנאסף ביישומון שבמכשיר, ואף לא להתראות שיינתנו לו להיכנס לבידוד, ככל 

רק ככל שיבחר לשתף את המסלול  –לדווח על כניסה לבידוד, ואם יחלה שהמשתמש לא יבחר 

במסגרת החקירה האפידמיולוגית. למען הסר ספק נבהיר, כי מובן מאליו ששירות הביטחון הכללי 

 אינו מקבל מידע מתוך היישומון.   

 

", בליווי 2השיק את "המגן  27.7.20בהמשך, ביצע משרד הבריאות שיפורים ביישומון המגן, וביום 

, מעבר לדיוקים 2של קמפיין באמצעי התקשורת הדיגיטליים ובטלוויזיה. השיפור העיקרי במגן 

 , המאתרת וזוכרת קירבה בין מכשירים. BLEשונים, הוא הוספת איתור באמצעות טכנולוגיית 

 

, יש ויישומונים דומים מהעולם 2ביישומונים כדוגמת המגן  BLEכבר עתה יצוין כי למנגנון ה 

מגבלות שונות שחלקן היו ידועות מראש וחלקן מתבררות רק לאחרונה. למשל, צריכת סוללה 

( אינם IOS, וכן העובדה כי מכשירים מסוג אייפון )BLEגבוהה על ידי המכשיר בזמן פעילות ה 

משדרים באופן רציף. כמו כן עולה כי המנגנון סובל מפערים בהמשכיות הפעילות שלו, המשפיעים 

על מאפייני הפרטיות  2מידת האמינות. זאת, נוסף לכך שמנגנון זה, במסגרת השימוש במגן על 
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שלו, תלוי בעריכת חקירה אנושית שבלעדיה לא מופעל התהליך באמצעותו מגיע המידע אודות 

 יותר מסיוע השירות. מהיראיתור הקירבה, לכלל המשתמשים, ומכאן שאינו 

 

פר גדול של אנשים דווקא הסירו את היישומון בעקבות הסתבר כי מס 2בעקבות השקת המגן 

הקמפיין, או התקינו והסירו אותו במהירות, לאחר ההשקה. לפיכך הקמפיין הופסק לשם לימוד 

הסיבות שגרמו לכך, ובוצעו מספר תיקונים טכנולוגיים ביישומון, וכן שינוי במסר של הקמפיין. 

י קצר, עם מסרים שונים מהקודם. קמפיין זה בסמוך לראש השנה תשפ"א חודש קמפיין דיגיטל

אכן הניב עליה מסויימת בהתקנות, אך זאת עדיין במספרים נמוכים שאינם מתקרבים להיקף 

 הנדרש על מנת להבטיח יעילות מיטבית של היישומון. 

 

בהתאם לדיווח הסטטוטורי שנמסר לוועדת החוץ והביטחון ו לפי הנתונים שמספקות גוגל ואפל,

אך שתמשים, מ 2,596,591"המגן" את התקינו  14.10.20המשפטי לממשלה, עד ליום  וליועץ

 ממכשירם.  אותוהם  הסירו מ 1,517,431במקביל 

 

 80,000-משתמשים ביישומון, שהם כ 1,079,161ישנם  14.10.20הווה אומר, בפועל, נכון ליום 

לבדו,  2אשר ליישומון מגן מאשר בסוף מרץ, סמוך לאחר השקת המגן לראשונה.  פחותמשתמשים 

הסירו אותו,  327,266אשר התקינו את היישומון לאחר שדרוג הגירסה בסוף יולי,  350,344מתוך 

מאז סוף יולי שהותירו את התקנת היישומון חדשים משתמשים  22,078ולפיכך בעת הזו ישנם רק 

, ואת השלכת המשתמשים של ברצונם הכלי תלות את היטב משקפים במכשירם. נתונים אלה

 וולונטריות הכלי על מידת האפקטיביות שלו בהתמודדות עם המגפה. 

 

כאמור, משרד הבריאות בחן את הסיבות להסרת יישומון המגן ממכשירי הטלפון של רבים, על 

בסמוך למועד השקת יישומן  ,מנת לבצע שינויים ושיפורים. בתוך כך נמצא, כי בעת שנערך הסקר

 50%-ור עקב באמצעים שונים אחר מיקומי החשיפה לחולים. באותה עת, כמהציב 80%-, כ2המגן 

 20%-מסרו כי הם משתמשים בו וכ 37%-מהנשאלים מסרו כי התקינו את היישומון, אולם רק כ

מהנשאלים  78%-מסרו כי הסירו אותו לאחר גל המגפה הראשון. אשר לחשש מפגיעה בפרטיות, כ

, אשר גם להם ידוע מיקומם Google, Waze, Pangoישומונים לא מצאו הבדל בין יישומון המגן לי

של המשתמשים. בנוסף, מן השיח ברשתות החברתיות עלה, כי הגישה כלפי היישומון היא חיובית 

באופן כללי, אולם ישנו דיון סביב יעילות הכלי ונשמעו דעות לכאן ולכאן. כן עלה חשש מהציבור 

לשירות הביטחון הכללי, אם כי רבים סבורים כי הוויתור כי המידע מועבר לגורמי ממשלה, ואף 

על הפרטיות הוא מחיר סביר לטובת בריאות הציבור, מה גם שהחשיפה דומה לזו שנעשית 

באפליקציות אחרות כאמור. ולבסוף, מפניות שהתקבלו במשרד עלה, כי משתמשים הסירו את 

ענות בדבר קבלת הודעות שגויות לגבי היישומון עקב תקלות בהפעלתו סמוך לעלייתו, וכן משום ט

 קרבה לחולה בעת שהמשתמש שהה בביתו, וסיבות נוספות שחלקן הוזכרו לעיל. 

 

"המגן , גירסה משופרת ליישומון האמורמשרד הבריאות השיק  27.7.20ביום כאמור, מכל מקום,  .115

טכנולוגית  מפגשים באמצעות גם איתור GPS-שכולל בנוסף לאיתורי מיקום בטכנולוגיית ה", 2

על בסיס קירבה  לאתר מגעים . טכנולוגיית בלוטות' מוסיפה ליישומון את היכולתBLE -בלוטות'  

למכשירים אחרים המשדרים בתדר בלוטות'. בנוסף, איתורי מיקום ומנגנון ההתראות למשתמש 

משתמש שאובחן ביישומון שופרו משמעותית לעומת גרסאותיו עד כה. עוד נוספה אפשרות ל
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שלו, שנשמרו על המכשיר, עם משרד הבריאות, באישור  BLE-כחולה, לשתף את נתוני המיקום וה

המשתמש, על מנת לשפר את החקירה האפידמיולוגית ולתת התרעה מהירה ככל שניתן לאנשים 

 שנחשפו לחולה. 

 

וף יולי לאחר הושלם בסוף חודש יוני, והוא הושק כאמור בס 2הפיתוח הטכנולוגי של המגן 

שמשרד הבריאות גיבש קמפיין הסברה לקידומו. את ההשקה ליווה קמפיין דיגיטל וקמפיין 

על מנת להגיע וטלויזיה קצר וממוקד, במטרה לעודד את הציבור להתקין ולשדרג את היישומון 

שרק הוא יוכל להביא ליעילות מספיקה של היישומון. יעד מספיק, למספר התקנות גבוה 

לחוק, לשם השגת אפקט  12, כפי שהוגדר על ידי צוות השרים שמונה לפי סעיף ההתקנות

מיליון מכשירי טלפון לפחות )תוספת של  1.8משמעותי ראשוני היה הפעלתו של היישומון על גבי 

 (. 2מיליון לעומת המצב לפני השקת המגן  1.2

 

יק יעיל, הואיל ונמצא בסופו של דבר, הקמפיין השיווקי שהחל במקביל להשקה נמצא לא מספ

שלא עלה בידו להניע לפעולה משמעותית של התקנה על ידי הציבור ואף נמצא כי בעקבות ההשקה 

 140,115-נצפתה הסרה של התקנות קיימות )בחלק מהמקרים(. לצד ההתקנות, הוסר היישומון מכ

עריכת חשיבה  מכשירים, בחודש אוגוסט בלבד. עקב כך, הופסק הקמפיין לאחר מספר ימים לצורך

 מחודשת על המסרים ובחינה נוספת של הצורך בתיקונים ושיפורים ביישומון. 

 

ביצע משרד הבריאות בדיקה לגבי הסיבות מיד לאחר השקת הקמפיין, ובמסגרת בחינה זו, 

לתגובה זו של הציבור, הן ברשתות חברתיות והן מול גוגל. ניכר שישנו חוסר אמון של הציבור 

תי, מעצם היותו כזה, וזאת כחלק מהבעת חוסר אמון כולל בפעילות הממשלה ביישומון ממשל

בנושא, וחשש גדול מפני 'מעקב' על ידי "האח הגדול", וזאת חרף המאמצים הרבים אשר הושקעו 

בעיצובו באופן שיהיה בו כדי להבטיח שמירה מרבית על פרטיות המשתמשים ולמרות שתוכנן 

יות, וקיבל תמיכה של מובילי דעה בתחום הפרטיות ברשתות בליווי מומחי אבטחת מידע ופרט

 החברתיות. 

 

לצד הקושי הרב בהתמודדות מול היבטי אמון הציבור בהקשר לשימוש ביישומון, נמצא שיש גם 

, כגון: הבדלים ב'פעילות ברקע' של קליטה BLEמספר מגבלות טכנולוגיות בשימוש בטכנולוגיית 

משדר וקולט  Androidרק משדר ולא קולט,  Android (IOSלעומת  IOSושידור בלוטות' במכשירי 

ברוב המכשירים, והפסיקה בשידור מתרחשת כאשר היישומון נכנס למצב שינה(; ניתוקים 

-חיצוניים )הנושא נמצא בבחינה(; וצריכת סוללה מוגברת נוכח השימוש ב BLEבחיבורים להתקני 

BLE א, כי חלק מנושאים אלה מפריעים למשתמשים באופן הדורש שידור וקליטה רציפים. נמצ

 ותורמים להסרת היישומון. 

 

בהתאם, החל משרד הבריאות לבחון את הבעיות ולנסות לתקנן. לעניין צריכת הסוללה, התופעה 

. נבחנו מספר פתרונות BLEמוכרת בעולם וקיימת בכל היישומונים המשתמשים בטכנולוגיית 

די המשתמש בצורה פשוטה, כדי שהמשתמשים יוכלו להשבית על י BLE-לנטרול פונקציונליות ה

במקומות בהם אינו נדרש )כמו במהלך השהות בבית( ובכך להפחית את צריכת  BLE-את ה

הסוללה. התקבלו גם תלונות על תהליך הרשמה ארוך, עקב הצורך במתן מספר רב של הרשאות 
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, שנפתר Xiomi Noteימות למכשירי ליישומון. תהליך זה שופר וקוצר מאז. עוד זוהה קושי בתא

לאחר בינתיים )למעט לאחת הגרסאות של המכשיר שהינה ישנה יותר(. גירסה מעודכנת שוחררה 

 . , ולאחר מכן בוצע סבב נוסף של קמפייןלחנויות האפליקציותכשבועיים מההשקה הראשונה, 

 

ת אוכלוסייה נרחבות, לרבות כל מי שאין לו אינו רלוונטי לקבוצו 2עוד יצוין  כי יישומון המגן  .116

'טלפון חכם', ובהם ילדים צעירים, בעלי טלפונים "כשרים", קבוצות אוכלוסייה שרמת האוריינות 

הטכנולוגית שלהן נמוכה ומתקשות להתמודד עם התקנת יישומונים, וכן אוכלוסיות שמסיבות 

 או להפעילו. שונות מסרבות או אינן מעוניינות להתקין את היישומון 

 

בנוסף, יושם אל לב כי יעילות ומהירות הפעולה של "המגן" תלויות בין היתר בחקירה 

( של BLE( ונתוני קירבת המכשירים )GPSהאפידמיולוגית האנושית, ממנה מוזנים נתוני המיקום )

תלויה גם המגן איטי לעומת סיוע השירות. בנוסף, הזנת מידע זה  –החולה, ולכן באופן אינהרנטי 

בהסכמת המשתמש שאובחן כחולה, להעביר את נתוני מיקומיו לתועלת יתר המשתמשים ב"מגן", 

ובשיתוף הפעולה שלו בביצוע הפעולות הנחוצות במכשירו. לצערנו, הניסיון שנצבר עד כה מראה כי 

שיעור נמוך מבין החולים שהיישומון היה מותקן אצלם, הסכימו לשתף את המידע מתוכו עם 

רים האפידמיולוגיים באמצעות הממשק שפותח לשם כך )פחות ממחציתם(, ורק לשיעור החוק

 נמוך מבין החולים היה היישומון מותקן. 

 

משרד הבריאות, בשיתוף עם משרד המודיעין, בחן וממשיך לבחון כל העת דרכים לשיפור אופן 

כמו גם חלופות  פעולתו של היישומון ולהגדלת היקף המתקינים אותו והעושים בו שימוש,

טכנולוגיות אחרות אשר יוכלו לייעל את מנגנון קטיעת שרשרת ההדבקה ולסייע באיתור אנשים 

שנחשפו לחולים. נושא זה אף נדון במסגרת דיוני צוות השרים שמונה מכח החוק. עם זאת, עד כה, 

קטיעת  אחת אשר יכולה לעמוד לבדה ובפני עצמה בחזיתזמינהנראה כי אין בנמצא ולו שיטה 

שרשרות ההדבקה, ועל מנת לאפשר פעילות יעילה ומשמעותית בנושא זה יש צורך במספר כלים 

 המשלימים זה את זה.

  

אכן, מטבע הדברים, פגיעתו של יישומון וולונטרי בזכות לפרטיות פחותה. אולם, בכך אין די לעניין  .117

שני של המידתיות, השאלה הנבחנת היא המשנה המבחן מבחן המידתיות דנן. במסגרת בדיקת 

יהיה בכוחו להגשים את  ואשרהאם קיים אמצעי חלופי שפגיעתו בזכות החוקתית פחותה, 

היטיב לתאר זאת פרופ' החברתית באותה מידה שמגשים אותו האמצעי העומד למבחן.  התכלית

ה יקדמו את חלופה קיימת רק אם האמצעים )ההיפותטיים( על פי"ברק בספרו על מידתיות: 

מטרת החוק באותה מידה של אינטנסיביות )או יותר( כמו אלה שנקבעו בחוק הפוגע. על כן נדרש 

כי האמצעים החילופיים יגשימו את מטרת החוק מבחינת הכמות, האיכות וההסתברות כמו 

מידתיות במשפט " )אהרון ברק האמצעים של החוק הפוגע או במידה העולה על זו שנקבעה בחוק

 ((.2010) 399 עה בזכות החוקתית והגבלותיההפגי
 

היכולת של יישומון המגן להוות כלי חלופי אשר יגשים את תכלית החוק באותה מידה שעושה כן  .118

האמצעי שנקבע בחוק תלויה אפוא בהיקף השימוש הוולונטרי בו על ידי הציבור. לפיכך, בעת 

ה לאמצעי שנקבע בחוק בהיבט הגשמת התכלית, הזו,  מדובר באמצעי שכלל אינו בר השווא

עובדה זו נכונה הלכה ולפיכך הוא איננו כלי חלופי לאמצעי שנקבע בחוק, אלא כלי משלים בלבד. 
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, כמו כלים טכנולוגיים ואחרים למעשה בכל המדינות בעולם שהשליכו יהבן על כלים דומים

 נוספים.

 

עובדה זו משליכה על אפקטיביות הכלי וולונטרי.  המגן הוא יישומון –נסכם נקודה זו באופן הבא 

 בכמה רבדים:

 

, המשתמש הוא המחליט האם להוריד את היישומון למכשיר הטלפון ולהתחבר אליו, ראשית

והאם להותירו פעיל ולא להסירו בהמשך. לפיכך, היישומון יפעל רק לגבי מי שיתחברו אליו, ורק 

 GPSהפונקציות במכשיר הנדרשות לפעילותו התקינה )כל עוד יהיו מחוברים אליו, תוך הפעלת 

 ובלוטות'(.

 

המשתמש הוא המחליט האם להעביר למשרד הבריאות את נתוני מיקומו שלו כפי שתועדו  ,שנית

במכשיר, מקום שאובחן כחולה, ולפיכך הצלבת מיקומי החולים עם מיקומי משתמשים אחרים 

ביר את מיקומיהם כאמור, ורק לאחר החקירה ביישומון תיעשה רק לגבי חולים שניאותו להע

 האפידמיולוגית האנושית.

 

, מקום שהיישומון מצא מגע אפשרי בין המשתמש לחולה מאומת ימסור הוא למשתמש שלישית

בלבד התראה כי עליו להיכנס לבידוד, והמשתמש הוא שיחליט האם לפעול לפי החיווי שהתקבל. 

ידוד שהתקבלה, ככל שהמשתמש לא ידווח על חובת משרד הבריאות לא ידע אודות התראת הב

הבידוד בהתאם לנדרש, וממילא לא יוכל לאכוף אותה, ואף לא ידע מהי רמת החשיפה של הציבור 

 ומהו מספר הנדבקים הפוטנציאליים, ובהתאם לא יוכל לגבש מדיניות על סמך מידע זה. 

 

מוכה להתקנת יישומון איתור מגעים ההיענות הנ, הבריאות במשרד הטכנולוגיה גורמי בדיקת לפי

וולונטרי, אינה תופעה ייחודית לישראל, כך שלא ניתן לבסס את הטענה שהיא קשורה אך ורק 

 לסיבות הנמנות בעתירה או לאי השקעה מספקת בקמפיין ההסברה. 

 

חלקן גם בשילוב ב)  BLEמבוססה וולונטרי ביישומון שימוש עושותש המדינות במרביתנמצא כי 

 הגיעו, בהן ישראל, מדינות 9 -ברק . 10%-מ פחות על היישומון התקנת שיעור עומד( GPSעם 

שיעור שאינו גבוה מספיק כדי ליצור יעילות מספקת באיתור  - 10%על  העולה התקנהלשיעור 

 באופן וולונטרי, בהן נעשה שימוש ביישומונים דומים המדינות מן אחת באף דהיינו, מגעים.

די הצורך שיאפשר איתור מגעים אפקטיבי המשתווה לזה הנעשה  גבוה בשיעור הציבור לא נענה

המדינה בה נמדד שיעור ההתקנה הגבוה ביותר בעולם היא איסלנד, שהגיעה  במנגנון השירות. 

, אך מדובר במדינה שאוכלוסייתה מונה פחות מחצי מיליון 35%-לשיעור התקנה וולונטרי של כ

 איש.

  

ידי -לטענה, כי ניתן לעודד התקנת היישומון ושימוש בו באמצעות תמריצים ושוברים, או עלאשר  .119

התניית הכניסה לתחבורה הציבורית או למקומות הומי אדם בהצגת התקנתו, נשיב, כי אמנם 

נשקלו גם אפשרויות למתן תמריצים חיוביים להתקנה  2במסגרת הכנת קמפיין ההסברה למגן 

ר מציף מספר סוגיות. כך, למשל,  נדרשת דרך שאינה קיימת ביישומון, להציג ולשימוש, אולם הדב
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לגורם זר הוכחה לא רק על התקנתו של היישומון אלא על פעילותו התקינה. כמו כן, לא ברור כיצד 

או הבלוטות' במכשיר, לאחר קבלת השובר  -GPSניתן למנוע הסרת היישומון, או רק כיבוי ה

 ת היישומון בכניסה לתחבורה הציבורית. /התמריץ ואף לאחר הצג

 

זאת ועוד: הוולונטריות משתקפת, כאמור, לא רק בעצם התקנת היישומון, אלא גם בכך 

שההחלטה של הפרט אם להעביר את המיקומים שנאספו ביישומון, ככל שאובחן כחולה, נתונה 

ו עם מיקומי לבחירתו. ככל שיבחר שלא לשתף במידע, לא ניתן יהיה להצליב את מיקומי

משתמשים אחרים שבאו עמו במגע על מנת לתת להם התראה בדבר חובתם להיכנס לבידוד.  כן 

משתקפת הוולונטריות בכך שהמשתמש לבדו מקבל את התראת הבידוד, ואין למשרד הבריאות 

יכולת לדעת זאת או לפקח על כך, כמו גם לנהל תמונה של המגעים והיקף ההתראות לבידוד 

 וכו', כחלק מניהולו את האירוע. המתקבלות 

 

אינו  2על יסוד המקובץ עד כה, עמדת המשיבים היא כי בנקודת הזמן הנוכחית יישומון המגן 

מהווה אמצעי חלופי שפגיעתו פחותה, במובנו המשפטי של מבחן המשנה השני של עיקרון 

 המידתיות.

 

וכרטיס זיהוי או צמיד( שהציעו  QR)סריקת קוד יצוין, כי גם האמצעים הוולונטריים הנוספים  .120

העותרות אינם חלופיים מאותם הטעמים שפירטנו לעיל. אמצעים אלה עלו בדיוני החלופות 

שקיימו גורמי הטכנולוגיה מן המל"ל, המשרד למודיעין, ומשרד הבריאות. בצד תועלות אפשריות 

יין כי לכל אחד מהם גם מגבלות, וכי שיש לכלים אלה, אשר חלקם נמצאים בתהליכי בחינה, יש לצ

ביחס לחלקם נדרשת הסדרה משפטית נפרדת בשל פגיעתם בפרטיות או בשל הצורך ליישמם 

באופן כופה )לרבות, למשל, התניית כניסה למקומות מסויימים בשימוש באמצעים אלו(. לעמדת 

ים משלימים ולא המשיבים, מדובר בכלים שונים, המספקים סוג נתונים שונה, ולפיכך הם כל

בכניסה למבנה פלוני רק   QRכלים חלופיים, בהתמודדות עם מגפת הקורונה )לדוגמא, סריקת קוד

מלמדת על כניסתו של אדם למבנה זה, ואינה מלמדת על מידת קרבתו לאנשים באותו מבנה(. 

 וממילא, כלים אלה אינם זמינים נכון לעת הזו לשימוש.

 

ייחסים לאיסוף נתונים אנונימיים לצורך ניתוח תמונה כוללת, אשר לכלים שנזכרו בעתירה המת

הרי אין הם רלוונטיים לתכלית של איתור מהיר ואזהרה קונקרטית של מי שבאו במגע עם החולה, 

 שהיא התכלית העיקרית אותה משרת המנגנון בו עסקינן. 

 

ממשיכים להיבחן, כל הדברים  .הנוכחי הדברים למצב לב בשיםזאת, אם כן, עמדת המשיבים  .121

ונזכיר,  כל העת. –העת, כנדרש לפי החוק, כאשר דרכי פעולה ופתרונות חדשים מוצעים ונבדקים 

לחוק, צוות השרים בוחן את הצורך בהמשך הסתייעות בשירות לפי  12כי בהתאם להוראת סעיף 

התפשטות המחלה,  חוק זה, בהתחשב במצב התחלואה, בתרומת תוצאות פעולות הסיוע לצמצום

ובקיומן של חלופות להסתייעות כאמור, והכל בהתחשב, בין השאר, בפגיעה בזכות לפרטיות ולפי 

 מצב התחלואה ומאפייניה, ושיקולים נוספים. 

לבסוף, המשיבים יטענו כי אפילו אם נקבל לצרכי הדיון את טענות העותרות באשר להסברה  .122

חס לשימוש ביישומון המגן, הרי שהעותרות אינן מביאות כל מחקר או הספציפית שיש לנקוט בי

תימוכין למהירות הגדלת שיעור התקנת היישומון בשל קמפיין הסברתי שונה מזה של משרד 

הבריאות. הווה אומר, אין בידי העותרות לתמוך טענותיהן, במישור האמפירי, בשאלה כמה זמן 
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יביא לשיעור שימוש אפקטיבי דיו ביישומון המגן. ויודגש, יחלוף עד שהקמפיין הסברתי לפי טעמן 

משרד הבריאות מאמין בחשיבותו של יישומון זה כאמצעי משלים. דא עקא,  בנקודת הזמן שבה 

אין בנמצא אמצעי טכנולוגי נגיש שיגשים את תכלית החוק  –ואף היום  –נחקקה הוראת השעה 

בישראל ולא בשום מקום אחר בעולם, ולנוכח  במידת אפקטיביות דומה, אף לא קרובה לכך, לא

ההיענות להתקנות עד כה, הן בישראל והן ביחס ליישומונים דומים בעולם, אין תימוכין לטענות 

 העותרות.

 

עוד חשוב להבהיר כי עמדה זו של המשיבים נשענת על תהליך מקצועי במשרד הבריאות במסגרתו  .123

רונות מדף בשוק הטכנולוגי הבינלאומי, לצד בחינת פתרונות נבחנו החלופות הקיימות כפת

טכנולוגיים חדשניים העונים על הצרכים השונים של מערך בריאות הציבור, שלא קבלו מענה הולם 

 בכלים הקיימים. 

 

הצעות מחברות פרטיות, ביחס לסוגים שונים של שירותים רלוונטיים לאיתור  130-בסה"כ נבחנו כ

שראות ההדבקה, מעקב אחר חולים ומבודדים וטיפול בהם מרחוק, וכדומה.  מגעים, קטיעת שר

לגבי חלק מהפתרונות בוצע תהליך של בחינת יכולות בהתאם לתרחישים שגובשו יחד עם נציגי 

בריאות הציבור. התקבלו הצעות בתחומים שונים, כגון הצעות לאיכון אזרחי בעזרת טכנולוגיות 

רפואה -רטיות; פתרונות של חומרה לבישה; פתרונות למערכי טלהשונות המופעלות ע"י חברות פ

ועוד מגוון פתרונות בתחומים אחרים. בהקשר ליישומון "המגן", נבחנו מספר רב של פתרונות 

וטכנולוגיות שניתן להוסיף לאפליקציה וולונטרית מסוג זה. במהלך הפיתוח נוצר קשר עם חברות 

לה עמן אולם הפתרון שהציעו חברות אלה לא ענה על הצרכים אפל וגוגל בניסיון לייצר שיתוף פעו

 של מדינת ישראל )כמו של מספר מדינות נוספות שבחרו שלא להשתמש בפלטפורמה זו(. 

 

בנוסף, נוצר קשר עם מספר מדינות שפיתחו אפליקציות דומות באותו הזמן לצורך בחינה משותפת 

י הפרטיות של כל אחד מהפתרונות וגובש מסמך של אתגרים טכנולוגיים. במקביל, נבחנו גם היבט

 יחד עם נציגי האקדמיה ומומחי פרטיות נוספים.  BLEספציפיקציה מפורט עבור מנגנון 

 

חשיבות הפעלת האמצעי שנקבע בחוק גדולה בפרט בשים לב לצורך לצמצם ככל ויודגש, כי  .124

את המשק לפעילות באופן זהיר, לאחר האפשר הטלת מגבלות על פעילות ותנועה, או להחזיר 

הסגר שהניב תוצאות טובות יחסית; וזאת על מנת לאפשר לציבור לצאת לעבודתו ולקיים ולו 

 . פני חודשים, וסופו מי ישורנו-שגרת חיים חלקית, בשים לב להתמשכותו של המשבר על

 

יב למצות ככל הניתן נוכח הצורך האקוטי לצמצם ככל הניתן את הגבלות הפעילות והתנועה, מתחי

את התועלת האפשרית מן האמצעים הקיימים, הגם שאף אחד מהם, לרבות המנגנון של השירות 

אינו מושלם ואינו ממצה את האפשרות לאיתור מרבי של המגעים עם חולים וכניסתם לבידוד. 

בהתאם לכך, הסתמכות על יישומון שהותקן באופן חלקי תותיר במקומות העבודה והעסקים 

געים רבים שניתן היה לאתר ולבודד, ולפיכך דרך זו לא תמצה את אשר ניתן לעשות באמצעים מ

 הקיימים להאטת התפשטות הנגיף. 
 

עוד נבקש להתייחס לטענה נגד בחירת אמצעי שמפעילו הוא שירות הביטחון הכללי, ולהראות כי  .125

צאה בשלב זה חלופה אחרת שתשיג את אף היבט זה נבחן במסגרת חיפוש האמצעי, אולם לא נמ

 התכלית באותה מידה ותופעל באמצעות גורם אחר שאינו שירות הביטחון הכללי. 
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-כאמור, נוכח הרגישות המובנת, נבחנו תחילה חלופות של העמדת האמצעי הטכנולוגי הנדרש על

 משבר. ידי גורם אחר טרם שביקשו אנשי משרד הבריאות לקדם הסמכה של השירות לסיועו ב

 

, אולם בדיקת אנשי הטכנולוגיה של משרד כעשר חברות מסחריותתחילה נעשתה בדיקה עם 

הבריאות לימדה כי הכלים שהוצעו לא היו יעילים באיתור מי שבא במגע עם חולה, וכי הפעלתם 

הייתה מפנה קבוצות רחבות לבידוד. ראו דבריו של מנכ"ל משרד הבריאות  דאז בדיון בוועדת 

אנחנו בדקנו אלטרנטיבות רבות, של הרבה מאוד חברות מסחריות, שהגיעו אלינו עם "המשנה: 

רמת הדיוק הייתה מאוד נמוכה, הרבה מאוד אנשים לא אותרו, וטווח האנשים שהיו ]...[  הצעות

צריכים להיכנס לבידוד כתוצאה מאיתור המגעים היה גדול בשני סדרי גודל לעומת עכשיו, כלומר 

לפרוטוקול הדיון בוועדת המשנה מיום  9)עמ' " כלים שהוצגו לפנינו לא היו יעילים. כך שה100פי 

26.3.20 .) 

 

לכך יש להוסיף, כי ההצעות שנבחנו היו כרוכות באיסוף מידע מחברות אשראי, סלולאר, ואף 

מגופים ביטחוניים, בנוסף למידע שייאסף מתוך אפליקציות המותקנות במכשיר הנייד, וכי מרבית 

-רות ביקשו להפעיל את היישומון בעצמן )ואף לכלול בו פרסומות( ולא להעמידו להפעלה עלהחב

לאור זאת, דובר היה בחלופות  "המגן". ליישומון בנוגע הדבר שנעשה כפיידי משרד הבריאות, 

שאינן פוגעות פחות בזכות לפרטיות, ואפשר שפגיעתן אף קשה יותר, בשים לב לכך שמדובר 

שי שיוחזק בידיים פרטיות. פירטנו לעיל את הוראות החוק בדבר שמירת המידע, באיסוף מידע אי

אבטחתו ומחיקתו, וצמצום ההרשאות לנגישות אליו, אשר הפיקוח על יישומן בשירות המדינה, 

 ובשירות הביטחון הכללי בפרט, נעשה כדבר שבשגרה. 

 

, אולם בירור שנערך ת ישראלבמשטרכן בדקו גורמי משרד הבריאות אפשרות להסתייע לעניין זה 

עוד בתחילת הדרך עם משטרת ישראל ובשירות, בהשתתפות גורמים מקצועיים ומשפטיים 

באיתור  שירות לבין יכולתה של המשטרההבין יכולותיו של  בכירים העלה בשעתו פער מובהק

ש, מהיר של מגעיו של החולה, בקירוב האפשרי לקבוצה הרלוונטית בלא לחרוג בהרבה מהנדר

שירות הביטחון ובשים לב לכך שמדובר בחולים רבים. על רקע זה, הוביל החיפוש למסקנה כי 

שהחזיק ומחזיק ביכולת מעשית, ישימה ומיידית למתן מענה לצרכי  הגורם היחידיהכללי הוא 

חקירות אפידמיולוגיות ביום, והגעה לאלפי ואלפי משרד הבריאות לסיוע בביצוע מהיר של מאות 

 לזו הדרושה למשרד הבריאות. האפשרית באיכות הקרובה ביותר לעת הזו לחולים, נחשפים 

  

מנהל את אשר  משרד הבריאותוכי שירות הביטחון הכללי אינו מטפל באירוע,  כיעוד נזכיר, 

, ואשר אינם בכלים הטכנולוגיים אשר בידי שירות הביטחון הכללי הטיפול באירוע, אך מסתייע

משרד הבריאות הוא שהעלה את הצורך וחיפש אזרחי או ממשלתי אחר.  מצויים בידי אף גורם

בקרב גורמים מדינתיים ואזרחיים גוף בעל יכולת טכנולוגית רלוונטית. יכולת כזו נמצאה 

בשים  .היה משרד הבריאות מסתייע בה –תה נמצאת ביחידה ממשלתית אחרת יבשירות, ולו הי

כמותה להצלת חיים ולמניעת קריסת מערכת  לב לחריגות המשבר, ולתכלית הראויה מאין

מגויסות מזה חודשים ארוכים כל רשויות המדינה לטיפול במשבר הבריאות ושיתוק המשק, 

הבריאותי שהשלכותיו וסכנותיו רחבות מרחב, כל אחת באשר בידה לסייע, ובכלל זה -הלאומי

י הממשלה השונים וכו'. המטה לביטחון לאומי, גופי ביטחון דוגמת צה"ל ומשטרת ישראל, משרד

הסתייעות המשרד הממשלתי המנהל כולם נדרשים להושיט יד ולסייע, כל אחד מיכולותיו וכליו. 
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לעת הזו אינה מצויה בידי אשר ת הטכנולוגיות של יחידה ממשלתית אחרת, ואת האירוע ביכול

דה ביטחונית גורם אחר, היא ראויה ומתבקשת. כל זאת מבלי להתעלם מחריגות ההסתייעות ביחי

 ייחודית כגון שירות הביטחון הכללי.

 

טרם סיום הדיון בעניין התקיימותו של מבחן המשנה השני של המידתיות, יבקשו המשיבים לעמוד  .126

ידי המשיבים לצורך קטיעת שרשראות ההדבקה. פעולות -על מכלול נוסף של פעולות הננקטות על

על מנת להמחיש כי בלימת התפשטות מגפת הקורונה היא  אלו שנוקטת הממשלה מובאות להלן

קודקודית המחייבת לפעול במספר מישורים שונים ומשלימים. בניגוד לאופן הצגת -סוגיה רב

הדברים בעתירה, ההסתייעות באמצעי הטכנולוגי של השירות היא אך נדבך אחד, חשוב והכרחי, 

די התחלואה והיקפי התפשטות הנגיף; במכלול הפעולות שנוקטת הממשלה כדי להקטין את ממ

 ולא היה באמצעי זה כדי למנוע את שיפור הכלים המשלימים הנוספים. ונדגים. 

 

משרד הבריאות עורך בדיקות אפידמיולוגיות פרטניות,  -בדיקות אפידמיולוגיות אנושיות  .127

שפגש, בימים שקדמו הנסמכות על תשאול כל חולה וחולה באשר למקומות בהם שהה ואנשים 

-האם הוא א –מספר הימים נקבע לפי מצבו של החולה  –לאבחונו )לפי ההנחיות העדכניות 

ובמקרה זה האם הוא זוכר מתי החלו התסמינים(. לאחר מכן משרד  –תסמיני, או שהוא תסמיני 

 , ובמקבילהבריאותהבריאות מפרסם מיקומים ציבוריים בהם שהה החולה לציבור באתר משרד 

, ומסוגל לזהותו היה להצביע כי היו במגע עמו יכול שהחולה מי עם קשר וצריםיגם  המשרד גורמי

לכתחילה ערך משרד הבריאות בדיקות אפידמיולוגיות 'אנושיות' . ולמסור פרטים אישיים שלו

אמצעי זה של איתור בלבד. אולם כשחלה עליה גדולה במספרי החולים החדשים בכל יום, נמצא כי 

לי החולים אחד אחד, אינו מספיק בשל מגבלותיו, ובפרט אינו מספק ומהיר דיו בשלבי מסלו

 האירוע בהם מספרי החולים החדשים ביום עומדים על מאות או אלפי חולים. 

 

נוכח מגבלותיה של הבדיקה האנושית, כפי שפורט לעיל, פנה משרד הבריאות לאתר כלי טכנולוגי 

או במגע עם חולה ובמסגרת זו הועמד מנגנון השירות בצד בו יוכל להסתייע לאיתור מי שב

 הבדיקות האפידמיולוגיות האנושיות, אשר הוסיפו ומוסיפות להיערך במקביל. 

 

בתקופה בה מספרי החולים החדשים ירד  –, ולאחר מכן 8.6.20השימוש באמצעי נעשה עד ליום 

לבד. אולם מששבו מספרי החולים נערכו בדיקות אפידמיולוגיות אנושיות ב -בתום הגל הראשון 

חודשה הפעלת מנגנון השירות מכח הוראת  1.7.20המאומתים לגדול, חודש הליך החקיקה וביום 

 השעה. 

 

בתום הוראת השעה הראשונה ועם כניסת החוק הנוכחי לתוקף, מופעל מנגנון השירות על מכלול 

פיק ולהגיע אליהם בזמן לכל החולים שניתן להסהחולים, ובמקביל נערכת חקירה אנושית 

  .)בהתאם ליכולות העולות מחד, ולמספר החולים העולה מאידך( רלוונטי

 

 מתחקרים 2985-כ עלבשלב זה הוגדל מערך החוקרים באופן משמעותי והוא עומד  -ויודגש 

. כאמור לעיל, מספר תשאלים משוחחים, בשלב זה, עם מגעים בלבד(מן המ 800-ומתשאלים )כ

. לשם כך נערכה הכשרה מתאימה לחוקרים רבים, ביניהם: אחיות יף ולגדולצפוי להוס זה

, )עתודאים, בסדיר ובמילואים( , חייליםכולל במיקור חוץ אפידמיולוגיות, אחיות מתגברות
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ובנות שירות לאומי. בימים אלה ממשיך מהלך של  , עובדי רשויות מקומיותסטודנטים, סלקטורים

הרשויות המקומיות כן שילוב וד העורף במסגרת מפקדת "אלון" קבלת תמיכה אופרטיבית מפיקו

 . 1940ח לפקודת בריאות העם, 20בתהליך, והכל בהתאם להסדר ולכללים שנקבעו בסעיף כבר 

 

לעמדת המשיבים, נתונים אלו שומטים את הקרקע תחת ניסיונן של העותרות לשוב ולטעון כאילו 

חיות אפידמיולוגיות בלבד, תוך שתשובת משרד א 27מערך החקירות האנושי נשען כיום על 

לעתירה כאילו ישנה מחלוקת עובדתית על  17הבריאות במסגרת מיצוי ההליכים מוצגת בסעיף 

 אודות היקפי החוקרים האפידמיולוגים. 

 

כן פועל משרד הבריאות לשפר את מערכות המחשוב והטכנולוגיות המשמשות את מערך החקירות 

אשר יישלח לכל , ממוחשב טופס חקירה עצמית, פועלים הגורמים להעמיד האפידמיולוגיות. כך

, בו יוכל למלא את המגעים בעצמו, עוד בטרם הגיעה אליו תשובה חיוביתחולה מאומת עם קבלת 

שיחה של מתחקר. הטופס יסתנכרן למערכת של החוקרים, ומתחקר יבחן האם די בחקירה 

ונוח למילוי. טופס פשוט יולוגית אנושית מלאה. ההעצמית או שנדרש להשלימה בחקירה אפידמ

אמצעי זה יאפשר לפשט ולייעל את החקירה ולתת אחריות רבה יותר בידי התושבים, אשר אפשר 

שתניב שחזור פרטים מדויקים יותר מאשר אלה שבידי החולה לאתר ולשחזר במהלך שיחת 

ולרכז נתונים תונים מעמיק של הנ הטלפון עם המתחקר. כן יאפשר הדבר לערוך ניתוח

סטטיסטיים. טופס החקירה העצמית צפוי לעלות לאוויר ולפעילות שוטפת בקרוב, לאחר פיילוט 

 קצר.
 

האנושי,  תעם זאת, ולצד המשאבים הרבים המושקעים בתגבור מערך החקירות האפידמיולוגיו

ם כדי להביא חשוב להזכיר כי מערך זה סובל מחסרונות טבועים, אשר אין די בתגבור כוח האד

לפתרונם. דווקא משום כך, החקירות האנושיות ומנגנון השירות הם כלים משלימים לאיתור 

-מנגנון השירות מפיק מגעים ליותר חולים בפחות זמן לעומת החקירות האנושיות, מחד -מגעים 

גיסא; ואילו, החקירה האנושית תניב מגעים שהחולה זוכר ומשחזר ואינם מאותרים בהכרח 

של החולה, מקרבה ראשונה נון השירות, מאידך גיסא. זאת, בפרט לגבי בני משפחתו במנג

מנתוני משרד הבריאות העדכניים ביותר, מיום כאמור,  המוחרגים בדרך הכלל ממנגנון השירות.

מגעים לכל חולה, ורובם  3, עולה כי בחקירות האפידמיולוגיות האנושיות עלו בממוצע 19.10.20

 פחה.בני מש -המכריע 

  

דוגמה נוספת לאמצעי משלים שבו נוקט משרד הבריאות לצורך קטיעת שרשרות ההדבקה היא  .128

החל מיום  .פרסום מיקומים בהם שהו החולים בכלי המאפשר חיפוש, וכן במפה אינטראקטיבית

 עברו בהםהציבוריים המיקומים מפרסם משרד הבריאות באתר המשרד את רשימות  24.3.20

, המועדים בהם עברו בהם בחלוקה לפי ערים ובציוןשנערך להם תחקיר אפידמיולוגי,  וליםהח

באופן המאפשר חיפוש נוח ויעיל יותר )ואף מגן יותר על הפרטיות( מאשר פרסום מסלולו של כל 

חולה, כפי שנעשה בתחילת המגפה. בנוסף, מפרסם המשרד מפה אינטראקטיבית המציגה את 

בידי המשתמש לבחור את העיר בה ביקר . ומות ציבוריים, בימים הרלוונטייםמיקומי החולים במק

ולבדוק האם בתאריכים בהם ביקר בה שהה במיקומים בהם שהו חולים, וכן לבחור לסנן לפי 

מילה, ולחפש חשיפות בתחבורה ציבורית ובטיסות. אף כלי זה נועד לתכלל את התחקורים 

 ככלי משלים למנגנון שבמוקד העתירות. האפידמיולוגיים והמסלולים שנאספו, 
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המשרד פעל להגדיל את היקף הבדיקות המבוצעות ואת  - בדיקותהוא הדין באשר להגדלת היקף ה .129

קיבולת המעבדות המטפלות בהן לאורך כל תקופת ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. 

בדיקות, בקיצור הזמן מרגע הבקשה בתוך כך, חלו שיפורים משמעותיים במהירות ביצוע ה

להיבדק ועד קבלת התוצאה, ונעשות כל העת פעולות להגדלת נפח הבדיקות שניתן לבצע, בהתאם 

נכון למועד הגשת התגובה, משרד הבריאות מחזיק ביכולת  לצרכים, ולשדרוג מערך הבדיקות.

ינו להגדלת יכולת ביצוע בדיקות ביום; כאשר עד לסוף חודש נובמבר, הצפי ה 60,000-ביצוע של כ

בדיקות ביום. שיפור היכולת וייעול מערך הבדיקות יאפשר בדיקה של  100,000 -הבדיקות לכ

מגעים גם לפני הופעת הסימפטומים, ובכך תתאפשר קטיעת שרשרת ההדבקה בשלב מוקדם יותר, 

יות ההתוויות גם מדינ ובידוד מוקדם יותר של "דור נוסף" של מגעים )מגעים של מגעים חולים(.

לבדיקות מתעדכנת מעת לעת לפי החלטות מדיניות המתקבלות על בסיס מדעי, ובשים לב 

 לקיבולת הבדיקות האפשרית.

 

על יסוד כלל האמור, המשיבים יטענו כי האמצעי שנבחר בחוק הוראת השעה הוא האמצעי  .130

ידי העותרות, -חרים שהועלו עלשפגיעתו פחותה מבין האמצעים הקיימים כעת, וכי אמצעים א

ידי המדינה, אינם חלופיים לאמצעי שנבחר במובן זה שלא יאפשרו -אשר חלקם כבר מיושמים על

 אמצעים משלימים לו, ומצויים בשימוש לצידו.  –לכל היותר  –השגת התכלית כנדרש, אלא הם 

 

ידי -רת הפעלתו עללכן, על אף הפגיעה בהפעלת הכלי בזכות לפרטיות, ועל אף הקושי שמעור

השירות, עמדת המשיבים היא שהפעלתו חיונית, בהעדר אמצעי חלופי שיוכל להגשים את המטרה 

כנדרש, ובשים לב לכך שאל מול הפגיעה בפרטיות עומדת הצלת חיים. ראו דברי מנכ"ל משרד 

 הבריאות הקודם, מר משה בר סימן טוב, בדיון בוועדת המשנה:    

 

מודעים לעוצמה שלו, אנחנו מודעים לשינוי שאנחנו עושים אנחנו  –"הכלי הזה 
במאזן שבין החירות והפרטיות לבין שמירה על בריאות הציבור. אנחנו מודעים 

ואנחנו חושבים שהוא חיוני בצורה שאין כמותה, היטב למשמעות של הכלי, 
את  ונכון לכעת, נכון לטווח הנראה לעין, אין לו תחליף, כי אנחנו חייבים למצוא

לפרו' הדיון  5)עמ' " הדרך להגיע לאנשים, וכרגע זה הכלי היעיל ביותר שיש לנו
 . (26.3.20בועדת המשנה מיום 

 
 

, בדבר העדר אמצעי שיפגע באוכלוסיית בני ברק לוונטהלכן השוו לאשר נאמר בפסק הדין בענין  

 ת המחלה:פחות מן הסגר שהוחל עליה, ועדיין יאפשר השגת התכלית של האטת התפשטו

סולם בוחן את הדברים על פי  -האמצעי שפגיעתו פחותה  -"מבחן המשנה השני 
מטפורי: האם ניתן היה לנקוט באמצעי "נמוך" יותר בשלבי הסולם, אמצעי 
שפגיעתו בזכות קטנה יותר? במקרה דנא, אין לכחד כי האמצעי של הטלת סגר, 

ל", הוא שלב גבוה מאוד וליתר דיוק, ההכרזה על העיר בני ברק כ"אזור מוגב
בסולם. אולם לא די להראות שקיים אמצעי אחר שפגיעתו בזכות פחותה, 

)וראו,  הדרישה היא שאותו אמצעי יגשים את התכלית בדרך הראויה והנדרשת
, המפקד הלאומי בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה 10203/03מבין רבים, בג"ץ 

((. 2008פטת )כתוארה אז( נאור )לפסק דינה של השו 51, פסקה 715( 4פ"ד סב)
בחינת האמצעי שפגיעתו פחותה מקום שישנם אמצעים אפשריים אחרים, 

 1715/97מותנה בכך שהאמצעים מגשימים את מטרת החוק במידה שווה )בג"ץ 
 ((.1997) 387, 367( 4, פ"ד נא)לשכת מנהלי ההשקעות נ' שר האוצר

 



61 

 

ההכרזה לא באה כרעם  נקטו.המדינה הלכה ועלתה בשלבי הסולם באמצעים שנ
האמצעי ננקט לאחר שאמצעים פוגעניים ביום בהיר וכצעד הראשון שננקט. 

פחות, כאלה שהוטלו על כלל האוכלוסיה, לא הניבו את התוצאות הרצויות. 
לאור שיעור הנדבקים וקצב ההדבקה, ועל רקע הצפיפות הקשה בעיר, לא נמצא 

, שיכול לתת בעת הזו את המענה בארסנל האמצעים, אמצעי שפגיעתו פחותה
הנדרש לבלימת התפשטות הנגיף אל מחוץ לאזור בני ברק. בכך התקיים מבחן 

 המשנה השני".
 

 .  מבחן המידתיות במובן הצר3ו.

 

אשר למבחן המשנה השלישי של עיקרון המידתיות, המשיבים יטענו כי התועלת מהפעלת הכלי  .131

בו, וכי בנסיבות המיוחדות והחריגות דנן מתחייב להפעיל את הכלי עולה על הנזק מן הפגיעה 

במחיר הפגיעה המתוחמת שהוא גורם לזכות בפרטיות, לטובת הזכויות והאינטרסים הציבוריים 

 עליהם הוא מגן. 

 

 הזכות לפרטיות מזה, והזכות לחיים ולבריאות, מזה. –על המאזניים ניצבות הזכויות החוקתיות  .132

מן העבר האחד, עומדת פגיעתו של האמצעי בזכות לפרטיות, שעל חשיבותה אין צורך להכביר 

מילים. מן העבר השני, עומדת התועלת שמעמיד האמצעי להצלת חייהם ובריאותם של מי שטרם 

נדבקו בנגיף. כן מועיל האמצעי מקום שהוא מאפשר לצמצם את מגבלות הפעילות והתנועה, בכך 

ד את הבידוד באלה שנמצא כי היו במגע עם חולים ויש לגביהם אינדיקציה שהוא חותר למק

המצדיקה להותירם בביתם. נוסיף, כי אי הסתייעות במנגנון השירות עלולה להביא לנקיטת 

 אמצעים אחרים להתמודדות עם המגפה, אשר יגבילו את החירות. 

 

הנוגעים למניעת קריסת מערכת לצד הזכויות האמורות, מצטרפים אינטרסים ציבוריים מובהקים 

הבריאות בשל התפשטות המגפה ללא שליטה. קריסת מערכת הבריאות תעמיד בסיכון חיים את 

כל מי שיזדקק לשירות רפואי, גם בשל מחלות שאינן קורונה, ומניעת מצב זה היא בבחינת 

 אינטרס ציבורי ראשון במעלה. 

 

ובכלכלה הישראלית אשר צפויה להיווצר כן, עוסקים אנו במניעת פגיעה אנושה במשק -כמו

 כתוצאה מהתפשטות רבתי של המגפה, ובחוסן הלאומי הכולל. 

 מיקוד המבט  –.א. גידור הפגיעה בזכות לפרטיות ושקילת היקף הפגיעה 3ו.

   

יישום מבחן המשנה השלישי של עקרון המידתיות על ענייננו נלמד בראש וראשונה מגידור  .133

 שקבע החוק לצורך הסתייעות במנגנון של השירות. נעמוד אם כן על עיקרי הדברים.  השימוש

  

(, כאשר ההכרזה 20.1.21נפתח בכך, שתוקף הוראת השעה הוגבל לשישה חודשים )עד ליום  .134

ימים. בית המשפט הנכבד  21המסמיכה נתחמה אף היא בזמן לתקופה שלא תעלה בכל פעם על 

ם רבים על כך שקביעת הסדר חקיקתי כהוראת שעה משליכה על מידתיותו, מעצם עמד בהקשרי

 תחימת ההסדר הפוגע בזמן. 
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בהמשך לכך, עיון בגוף ההסדר שנקבע בחוק מלמד כי נקבעו בו מגבלות ומנגנונים שתכליתם  .135

הכרוכה בו לצמצם ככל הניתן את המעורבות החריגה של השירות בהקשר הנדון ואת הפגיעה 

למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית בזכות לפרטיות, ולהבטיח כי הסיוע שיינתן 

 זכות מעבר לנדרש. להלן נעמוד על מנגנונים אלו:נגיף לא יפגע בהלצמצום התפשטות 

החוק מאפשר לממשלה להכריז על הסמכה גידור היקף ההסתייעות בשירות ומשכה:  .א

ר ששוכנעה כי בשל חשש להתפשטות רחבת היקף של המחלה יש להסתייעות בשירות רק לאח

צורך מידי וממשי בהסתייעות בשירות, בשים לב לסיכון הנשקף לציבור מהמחלה ולאחר 

)ב((. בתקופת תוקפה של ההכרזה יהיה משרד 3שהונחו לפניה המלצותיו של צוות שרים )סעיף 

ם מספר החולים החדשים באותו הבריאות רשאי להעביר לשירות בקשה לקבלת סיוע, רק א

ימים לכל היותר  21-)ג((. תוקף ההכרזה מוגבל ל3)סעיף   200יום או ביום שקדם לו עלה על 

א)א((. צוות שרים 3)ד((, והיא תובא לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת )סעיף 3)סעיף 

התחלואה,  נדרש לבחון את הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות לפי החוק, בהתחשב במצב

תוצאות פעולות הסיוע, וקיומן של חלופות להסתייעות בשירות, והכל בהתחשב בפגיעה בזכות 

לפרטיות, ולמסור המלצותיו לממשלה על מנת שתבחן את הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות 

, והוא 5.7.20מיום  180לחוק(. כאמור, צוות שרים זה הוקם בהחלטת הממשלה מס'  12)סעיף 

והונחו בפניו, בין היתר, מספר חוות דעת מטעם הרשות להגנת  ,פעמים 6ד כה התכנס ע

 הפרטיות, כנדרש לפי החוק. 

החוק מגדיר במפורש את פעולות הסיוע שהשירות יהיה רשאי לבצע  הגדרת פעולות הסיוע: .ב

בתקופת תוקפה של ההכרזה, מבהיר כי אלו ייעשו על בסיס מידע טכנולוגי בלבד, המוגדר גם 

באופן ממצה בחוק, ואשר מוחזק בידי השירות לפי כל דין ובכפוף להגבלות הקבועות  הוא

בחוק. עוד נקבע, כי פעולות הסיוע יתבצעו באופן ממוכן ככל האפשר ובשמירה על פרטיותם 

על פי בקשת  רקוכבודם של החולה ושל האנשים שבאו עמו במגע קרוב. פעולות הסיוע יבוצעו 

 לחוק(.  5סעיף סיוע ממשרד הבריאות )

החוק מגדיר באופן מדויק מה הם פרטי המידע על חולה  הגדרת המידע העובר בין הרשויות: .ג

לחוק בצירוף  6שיועברו ממשרד הבריאות לשירות, לצורך קבלת המידע הטכנולוגי )סעיף 

לחוק(, וכן אלו פרטים בדיוק יעביר השירות  2הגדרת "פרטי בקשה לקבלת סיוע" בסעיף 

לחוק, בצירוף הגדרת "נתוני  5ריאות אודות החולה ומי שבאו עמו במגע )סעיף למשרד הב

 לחוק(.  2זיהוי" ו"נתוני מקום" בסעיף 

עם ממצא מעבדתי חיובי  חולההגדרת "חולה" כוללת רק " גידור מי שתיערך לגביו בדיקה: .ד

ההליכים לחוק(. זאת, בהמשך לצו הביניים שהוצא בתחילת  2" )סעיף לנגיף הקורונה החדש

בעתירות הראשונות, אשר צמצם את ההגדרה בתקנות השירות שכללה גם את מי שרופא קבע 

כי הוא חולה במחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה, או שנקבע כי קיים חשד שהוא חולה 

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות אולם טרם התקבל ממצא מעבדתי כאמור.

חוק מגדיר במפורש מהו "המידע הטכנולוגי" שיעובד, ה גידור המידע שיעובד לצורך הבדיקה: .ה

נתוני זיהוי, נתוני מיקום ונתוני התקשרויות, למעט תוכן וקובע כי לא יכלול מידע תוכני: "
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כאמור, גם שלושת סוגי  לחוק(. 2" )סעיף 1979-שיחה כהגדרתה בחוק האזנת סתר, התשל"ט

 הנתונים מוגדרים באופן מפורש בחוק. 

לא  ,במגע קרוב עם חולהלפלוני על כך שבא הודעת משרד הבריאות  ות החולה:הגנה על פרטי .ו

 )א( לחוק(. 8)סעיף  אודות החולהעל תכלול פרטים מזהים 

החוק קובע במפורש כי השירות יעשה שימוש הגבלת השימוש במידע לתכלית החוק בלבד:  .ז

)א( 14בלבד )סעיף  בפרטי בקשת הסיוע ובפרטי המידע שהפיק, לצורך ביצוע פעולות הסיוע

למעט מידע על כך שאדם נכלל ברשימת החייבים לחוק(. השימוש בכל מידע שהגיע לפי החוק, 

יהיה חסוי בפני כל אדם, לא ייעשה בלבד. המידע  חוקהביצוע הוראות  מוגבל לתכליתבבידוד, 

)סעיף  לא יתקבל כראיה במשפטהוא בו שימוש לצורך הליך משפטי, לרבות חקירה על פי דין, ו

      .לחוק( 18

החוק מחייב כי בעלי תפקידים קונקרטיים בשירות ובמשרד  הוראות לענין הנגישות למידע: .ח

הבריאות יוסמכו לנושא, הם יחתמו על טופס התחייבות לשמירת סודיות בו הובהרה להם 

המשמעות הפלילית של שימוש במידע בניגוד להוראות החוק, והם בלבד יהיו מורשי הגישה 

 לחוק(.  16-ו 14מידע )סעיפים ל

המידע שהשירות מקבל ממשרד הבריאות )"פרטי  הוראות לענין שמירת המידע בשירות: .ט

הבקשה לקבלת סיוע"( והמידע שהשירות מעביר למשרד הבריאות על אודות החולה ומי שבאו 

דע עמו במגע קרוב )"פרטי המידע הדרושים( יישמרו במחשבי השירות בלבד, ובנפרד מכל מי

ימים, ומידע אחר שנוצר  14אחר המוחזק בידי השירות. החוק מורה כי מידע זה יימחק בחלוף 

 לחוק(.  13בעת עיבוד המידע הטכנולוגי יימחק מיד )סעיף 

מידע שהתקבל במשרד הבריאות משירות  הנחיות לענין שמירת המידע במשרד הבריאות: .י

בטחתו וחסיון נתוני הזיהוי בו, הביטחון הכללי מכח החוק יישמר בדרך שתבטיח את א

 60ויימחק בתום תוקף ההסמכה. עם זאת, משרד הבריאות רשאי לשמור את המידע למשך 

 להחלטה(.  15ימים נוספים אך זאת לצורך תחקיר פנימי בלבד )סעיף 

השירות אינו רשאי להעביר מידע שהתקבל לפי   הגבלת העברת המידע לרשויות אחרות: .יא

לחוק. משרד  5למשרד הבריאות בלבד של פרטי המידע הקבועים בסעיף החוק, למעט העברה 

למעט העברת מידע לפי כל הבריאות אינו רשאי להעביר מידע שהתקבל מהשירות לפי החוק, 

לחוק(.  17רשימת החייבים בבידוד שעורך משרד הבריאות )סעיף דין על כך שאדם נכלל ב

בנהלים השימוש בו, שמירתו ומחיקתו הוסדרו הוראות נוספות לענין המידע שיעובד בשירות, 

לענין השירות ולענין משרד הבריאות, שנקבעו ואושרו על ידי היועץ המשפטי  ייעודיים

לחוק(. כאמור, נוהל משרד הבריאות פורסם  10-ו 9לממשלה בהתאם להוראות החוק )סעיפים 

עת ועדת המשנה, כנדרש באתר האינטרנט של המשרד, ונוהל השירות, שהינו מסווג, הובא לידי

 בחוק. כך גם עדכונים שונים שנערכו בנהלים כאשר הדבר נדרש.  

בכלל  גידור פעולות השירות לכדי סיוע למשרד הבריאות בלבד בהיבטים שנקבעו בו בלבד: .יב

זאת, החוק מבהיר כי שירות הביטחון הכללי לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה על הפרת 
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דוד שהוצאו על ידי משרד הבריאות ולא יסייע לפעילות כאמור, ולא חובת בידוד לפי צווי בי

 לחוק(. 11יעמוד בקשר כלשהו עם חולה או עם אנשים שבאו עמו במגע קרוב )סעיף 

משרד הבריאות והשירות חויבו לדווח לוועדת  דיווח שוטף ליועץ המשפטי לממשלה ולכנסת: .יג

ם החוק אחת לשבוע, ולמסור פירוט החוץ והביטחון וליועץ המשפטי לממשלה אודות יישו

לחוק. כן הוסדר דיווח לענין מחיקת המידע בתוך שבוע  19בהתאם לנושאים שנקבעו בסעיף 

 )ד((.  19מתום תקופת החוק )סעיף 

א 3כפי שעולה מסעיף  –הסמכת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת שלא לאשר את ההכרזה  .יד

שלא לאשר את ההכרזה, או לאשר לתקופה  לחוק, ועדת החוץ והביטחון של הכנסת הוסמכה

ממועד מתן  24קצרה יותר. אם החליטה הועדה שלא לאשר את ההכרזה, יפקע תוקפה בתום 

ההחלטה. יצירת מנגנון מאזן זה, המעגן בחקיקה ראשית פיקוח פרלמנטרי חריג מסוגו, ממתן 

 אף הוא את הפגיעה בזכות לפרטיות וממקמה בתוככי מתחם המידתיות.

א לחוק מעגן 12סעיף  – ון חובה להעמיד לציבור טכנולוגיה אזרחית ולקדמה בקרב הציבורעיג .טו

 תאת חובת משרד הבריאות להעמיד לשימוש הציבור טכנולוגיה אזרחית חינמית ווולונטרי

 לאיתור מגעים, להפיצה ולקדם את השימוש בה בקרב הציבור. 

 

ת, המגבלות וההוראות האמורות, בצירוף הפיקוח של הכנסת המשיבים יטענו, כי מכלול ההגדרו .136

והיועץ המשפטי לממשלה על יישום החוק באמצעות הדיווחים הנשלחים אליהם אחת לשבוע, 

מביאים לצמצום הפגיעה בזכות לפרטיות אך למתחייב על מנת לאפשר פעולה להגנת שלומו 

 ובריאותו של הציבור.  

 

ין הזכויות והאינטרסים הללו, המשיבים יטענו כי התועלת הרבה מהצלת חיים בראי האיזון ב .137

ומשמירה על זכותם של הפרטים לבריאות, המתווספת בענייננו לתועלת הגלומה במניעת קריסת 

 מערכת הבריאות וצמצום הפגיעה הכלכלית במשק, גוברת במקרה דנן על הפגיעה בפרטיות. 

 

ל בה ראש, ולאור גידור היקף הפגיעה בה כפי שפורט לעיל, חרף הפגיעה בפרטיות, שאין להק

הוק אשר -ההסדר שעוגן בחוק הוראת השעה הוא הסדר מידתי, בבחינת הכרח בל יגונה, הסדר אד

נועד אך ורק כדי לסייע בבלימת התפשטות מגפת הקורונה, המאיימת על בריאותם ושלומם של 

 תושבי ישראל.

 

ין, כי מחיר הפגיעה בפרטיות של קבוצה מסוימת הכוללת את מי שחלו או באו ראוי עוד להבח .138

במגע עם מי שחלו, הכרחי כדי להאט את התפשטות המגפה ולהציל בכך את בריאותם של אחרים, 

כמו גם לשפר את עמידתה של המדינה כולה מול המשבר הכולל המאיים עליה, שהשלכותיו 

שביה. כפי שהוסבר, כל מדביק פוטנציאלי שנכנס לבידוד הקשות אינן פוסחות על אף אחד מתו

קוטע שרשרת הדבקה של מי שהוא צפוי לבוא איתו במגע עד אשר יתברר אם נדבק אם לאו, ומי 

 שאלה יבואו איתו במגע וכן הלאה.  
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שהיה מזהה  נשוב ונדגיש, כי אל מול הפגיעה הכרוכה בעיבוד מידע הנוגע למיקומו של פלוני באופן .139

אותו כמדביק פוטנציאלי וחייב בבידוד, עומדת מניעת הפגיעה במי שהוא היה מדביק, בחייו או 

בבריאותו, אלמלא פעלו לזהותו במהירות רבה ככל הניתן כחייב בבידוד תוך פגיעה מסוימת 

 בפרטיותו. זהו הנזק מן הפגיעה, זוהי התועלת מן הפגיעה. עובדה היא כי ההסדר מושא החוק

מאפשר להצביע על פרטים קונקרטיים ביותר שהפגיעה בזכות לפרטיות נועדה להגן על בריאותם 

גם על בריאותם וחייהם של מכריהם הקרובים ביותר. בניגוד לנטען בעתירה, אלה -וחייהם, כמו

אינם אנשים בלתי ידועים או הציבור בכללותו, אלא בראש ובראשונה אותם אלה העלולים 

א במגע עם חולה מאומת ונדבק ממנו, אם לא יוכנס לבידוד מבעוד מועד, לפני להידבק ממי שב

שיהפוך למדבק בעצמו. עובדה זו משנה את נוסחת האיזון החוקתית הרגילה, ובהקשר זה יש לשוב 

ולהעיר כי "איזון אופקי" בין זכויות חוקתיות הוא חלק בלתי נפרד מהמשפט החוקתי הישראלי, 

ם "מותו של הדיון החוקתי", כי אם דיוקו בסיטואציה שבה ישנן שתי זכויות ובוודאי שאין בו משו

ביטוי מסוים לכך ניתן למצוא בפסק דינה של  יסוד הנדרשות לסגת במקצת האחת מפני רעותה.

 שחר בן מאיר:כב' הנשיאה חיות בענין 

 

בצד הפגיעה הנגרמת מהשימוש במנגנון המעקב של השב"כ,  –. אין לכחד 39"
נגנון האמור יתרונות ניכרים. השימוש בו מאפשר איתור מהיר של מי יש למ

שבאו במגע קרוב עם חולי קורונה, ובכך הוא תורם תרומה ממשית להצלת חיי 
אדם ולשמירה על בריאות הציבור באמצעות קטיעת שרשרת ההדבקה. מצב 

שן דברים זה מחייב איזון בין הפגיעה הקשה שמסב המנגנון לזכויות הפרט וברא
 ."הזכות לפרטיות, ובין התועלות הניכרות שיוצר השימוש במנגנון

 

, שעסק בהסגר שהוטל לוונטהלכן, נשוב ונפנה להלכה שנפסקה בנושא בפסק הדין בעניין -כמו 

 בשעתו על העיר בני ברק:

  

. עומדות רגלינו במצב חסר תקדים של חשש להתפשטות מהירה של מגפת 23"
על כל הכרוך בכך בהיבט של תחלואה, תמותה ם, הקורונה בשיעורים גבוהי

אנו מציבים הפעם . באיזון האופקי שבין הזכויות, וקריסה של מערכת הבריאות
מול הפגיעה בחירויות ובזכויות יסוד כמו חופש התנועה את הזכות לחיים 

באיזון אופקי זה, ידה של הזכות . ולשלמות הגוף, מצב בלתי שכיח במקומותינו
 ."עליונהלחיים על ה

 
   

האנושית,  –אף אחד מהאמצעים שישנם לביצוע חקירה אפידמיולוגית כפי שהוטעם עד כה,  .140

אינו מבטיח מענה שלם, לכולם יש מגבלות מובנות וידועות  ובכולם יש  –היישומון והשירות 

וני התחלואה טעויות או חוסרים. לעמדת המשיבים, משלימות זו מחייבת בעת הזו, ובהינתן נת

 הנוכחיים, את המשך ההסתייעות בשירות.  

 

 לשלם נדרשים וכולם, ולסולידריות כללית חברתית לאחריות נדרשים שכולם בשעה אנו מצויים

 מגע עם חולהפועל בב השלא הימי שאפשר ל ,בידודחובה להיכנס ל בדבר שגויה הודעה. מחירים

, הכבוד בכל, אינה ין להקל בה ראש,בקרבה ולמשך זמן שעלול להביא להדבקה, הגם שא

 .שבמחירים בהם עסקינן באירוע שלפנינו מהגבוהים

 

ידי משרד הבריאות מוקד לבחינת השגות העושה ככל שלאל ידו כדי -וכאמור, לעניין זה מופעל על

ידי בדיקה חוזרת בשירות, על מנת לצמצם מקרים כאמור ככל -לבחון מקרים כאלו, לרבות על
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יין כי צמצום משך החקירה לאחור )כפי שנעשה כבר פעמיים מאז ראשית המגיפה( הניתן. יש לצ

יביא בהכרח לצמצום במספר האנשים שייכנסו לבידוד, ובכך מצומצמת הפגיעה גם במקרים 

 שיתכן ואינם מדויקים.

 

משרד הבריאות עשה כברת דרך משמעותית בקידום וייעול כלל היכולות לקטיעת שרשרת 

יצור משך ההמתנה מזמן ההפניה לבדיקה ועד לקבלת התוצאות ושיפור קיבולת ההדבקה, תוך ק

הבדיקות של המעבדות בישראל; ייעול ושדרוג המערך האפידמיולוגי ובניה מחדש של מערך 

החקירות בסיוע פיקוד העורף ובשיתוף הרשויות המקומיות; בחינה מעת לעת של הקריטריונים 

, תגבור משמעותי של מוקד ההשגות ושיפור אופן פעולתו, ועוד. לחקירות האפידמיולוגיות ולבידוד

עוד קיצר משרד הבריאות את מספר הימים שלפני האבחנה לגביהם מבוצעת חקירה 

ימים אחורה בלבד את משך  7-ימים אחורה, ולאחר מכן ל 10-אפידמיולוגית, ובהתאם קוצר ל

ת, דבר אשר אף הוא תורם להפחתת התקופה בה מאותרים מגעים קרובים של חולה בסיוע השירו

מספר המגעים המאותרים ביחס לכל חולה, ודיוק המגעים המצויים בסיכון ממשי להידבק, 

 ולהדביק אחרים.

 

במצב התחלואה החמור, ומשמבוקש להחזיר את המשק בהדרגה להתנהלות שגרתית לצד 

זו של סיוע מנגנון המגיפה, לא ניתן להסתפק בכלים שיעילותם או מהירות פעולתם פחותה מ

אך פעולות  –השירות. הן ה"מגן" והן החקירות האפידמיולוגיות האנושיות הם כלים חשובים 

הסיוע של השירות הן כלי משלים חיוני. החקירות האנושיות איטיות יותר ומקיפות פחות, מעצם 

אף מוגבל ואיטי תלוי בהן, ותלוי גם בתפוצת היישומון בקרב הציבור, ולכן הוא  –טבען, ו"המגן" 

 יותר, וכן אינו מתאים לאוכלוסיות נרחבות.

 

פעולות הסיוע של השירות מספקות כלי יעיל ומהיר לאיתור מגעים של חולים, בין היתר עשרות 

 אלפי מגעים שלא היו מאותרים כלל, או בזמן, ללא סיוע זה.

 

עלולה לגרום לעליה של ההערכה העדכנית של גורמי המקצוע בנושא היא כי הפסקת סיוע השירות 

מקדם ההדבקה ולמגמת עליה משמעותית של מספר החולים היומי. גם כיום, ועל אף בלימה, 

אליה יש להתייחס בזהירות, ברמות התחלואה, ישנו חשש מוחשי ואמיתי להתפשטות רחבת היקף 

של המחלה, ויש צורך מיידי וממשי בהסתייעות בשירות כנדרש בחוק לצורך המשך המאבק 

 במגיפה.

 

לעמדת גורמי המקצוע, כלי סיוע השירות הוא כלי חיוני ובעל תרומה משמעותית וייחודית 

במסגרת המאמץ הלאומי לאיתור מגעים וקטיעת שרשראות הדבקה, וכאמור, אין לו תחליף לעת 

 הזו. 

 

 

לעמדת גורמי המקצוע, כלי סיוע השירות הוא כלי חיוני ובעל תרומה משמעותית וייחודית 

מסגרת המאמץ הלאומי לאיתור מגעים וקטיעת שרשראות הדבקה, וכאמור, אין לו תחליף לעת ב

 הזו. 

 



67 

 

, באשר שחר בן מאירראו בהקשר זה פסק דינו של כב' המשנה לנשיאה, השופט ח' מלצר, בענין  .141

אף פער  להצדקה לנקוט צעדים שתכליתם מניעת נזק רחב ובלתי הפיך, מתוך זהירות מונעת ועל

 הידע והעדר וודאות מדעית מוכחת כי הנזק אכן יתממש:

 

 מחילוקי)בשונה  הקורונה מגיפת בעקבות כיום מצויים אנו בו החירום"במצב 
כולי  –(, דומה כי עתה בארץ ובעולם גלאון ענייןב זה בנושא שנפלו הדעות

, והן תהמונע הזהירות עקרוןשהרשויות רשאיות לפעול על פי  –עלמא לא פליגי 
זה גורס כי כדי להתמודד עם הקושי שנוצר בפער בין  עקרוןאכן נוהגות כך. 

הידע הקיים בזמן נתון לבין הנזק הפוטנציאלי האדיר והלא ודאי שעלול 
יש  –להיגרם מפעילות כלשהי, אם לא ינקטו לגביה אמצעי זהירות ראויים 

ם מניעת לאפשר לרשות )המחוקקת, או המבצעת( לנקוט בצעדים שתכלית
הקטסטרופה, וזאת כאשר נשקף איום משמעותי לנזק רחב בלתי הפיך, אפילו 
הוא קיים בהסתברות נמוכה בלבד, וגם כאשר אין ודאות מדעית מוכחת שהנזק 

 (.דעתי לחוות 42-34 בפיסקאות שם, גלאון עניין)ראו:  אכן יתממש
 

בטא חברי, עם זאת, אף לעקרון האמור יש להציב גבולות, או כפי שהת יחד
לנקוט  ישהזהירות המונעת  עקרוןב גם –גלאון  ענייןב רובינשטיין' אהשופט 

)או  הצר במובן המידתיות דרישתבזהירות. זהירות זו, כדי שתצלח את 
 8823/07בש"פ -ב, ריבלין' א לנשיאה המשנה: לה שקראו כפי"היחסיות", 

' בנדור במאמרו: א' ופרופ( 2010) 500( 3)לוני נ' מדינת ישראל, פ"ד סגפ
משפט וממשל י"ד  בין משפט לשפיטה"  –"מגמות במשפט הציבורי בישראל 

מחייבת, לשיטתי, שלא להמשיך עוד בהוראת ההסמכה )מעבר  –( 2012)
בפסקה  , כמוצע על ידי חברתי הנשיאה30.04.2020-ה, לאחר הלתקופה קצר

 ". ראשית בחקיקה שעה בהוראת( בכלל)אם  ולהמירה לחוות דעתה(, 34
 

כרכור נ' משרד -המועצה המקומית פרדס חנה 2233/20בבג"ץ  השוו לעניין זה לפסק הדיןכן 

ד הבריאות להסב את (, שם נדחתה עתירה אשר הופנתה נגד החלטת משר26.3.2020) הבריאות

המחלקה הסיעודית במרכז הגריאטרי בשוהם לטובת אשפוז עתידי של חולי קורונה. בפסק הדין 

מצדיקה נקיטת פעולות מנע יקרות  ממדים-הסתברות נמוכה לקרות נזק רבנקבע בין היתר כי "

 ". ואף קשות

 

כי הסמכת השירות למשימה אזרחית  ששולבסוף, נתייחס עוד לטענת העותרות בדבר נזק סביב הח .142

 תהפוך לתקדים, ובמדרון החלקלק ייפתח פתח לממשלה לעקוב אחר אזרחיה. 

 

מבלי למעט מהחריגּות שיש בשימוש ביכולותיו של ארגון ביטחוני דוגמת שירות הביטחון הכללי, 

תושבים ובריאותם, בהיקפו ובהשלכותיו על חיי ה חריג ביותר משברי גלובלי י לפנינו אירוענדגיש כ

לא נשוב לפגוש יש לקוות כי וכן על פרנסתם ואיתנותם הכלכלית. דומה כי אירוע זה מובחן וחריג, ו

שורת אמצעים חריגים כפי  בנקיטת הצורךלא ישוב אף  ובהתאם, כמותו בעתיד הנראה לעין

 לפתרון המשבר הנוכחי.  ושננקט

 

וקולי דיוני הכנסת בהליך חקיקת חוק השירות. קו טיעון זה לוקה העותרות שבות לעניין זה לפרוט .143

, העותרות מתעלמות מן העובדה שלפנינו הסמכה של השירות למשימה בחוק ראשיתבשניים: 

העותרות מתעלמות מכך , שניתראשי של הכנסת שנועד במישרין לאירוע ולאמצעי בהם עסקינן. 

משפט הנכבד כי החלטת הממשלה אשר הסמיכה , קבע בית השחר בן מאירשבפסק הדין בענין 

שירות הביטחון הכללי מכח חוק השירות להעמיד את מנגנון הסיוע באירוע דנן התקבלה בסמכות 

http://www.nevo.co.il/case/5806873
http://www.nevo.co.il/case/5806873
http://www.nevo.co.il/safrut/book/12658
http://www.nevo.co.il/safrut/book/12658
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ובסבירות, וזאת אחר שדן באותם פרוטוקולים מדיוני הכנסת ובאותם חששות מפני הרחבת 

 סמכויות השירות שנשמעו בהם. 

 

( 6)ב()7סעיף  מכחהסמכת השירות לסייע בטיפול במשבר דנן  גדנ טען מאיר בן שחר בענין העותר

"לשמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים לחוק השירות אשר עניינו בהסמכת השירות 

. בפסק דינו התייחס בית המשפט הנכבד לרגישות הנלווית לביטחון הלאומי של המדינה"

 מפני השירותיוני הכנסת בחוק שנשמעו בד ולחששותלמעורבות השירות בהפעלת האמצעי, 

, בהם שנשמעו אחרות דעות בצד, הביטחון למשימות מעבר השירות סמכויות של ניכרת הרחבה

 במונח לכלול הייתה המחוקק כוונת כי עולה החוק בהצעת"מהדיונים כי  צייןזאת  בצדאולם 

 המציאות של בותהמורכ בהינתן"" וכי הצר הביטחוני מהמובן החורגים עניינים" לאומי ביטחון"

 מסוימות בנסיבות, לכלול עשוי" לאומי ביטחון" המונח לפיה התפיסה את לקבל ניתן, המשתנה

 קבעעל רקע מסקנות אלה  ."ממש קיומיים שהינם מאלו איומים של יותר רחב מתחם, ומגודרות

ת דנן בשלביו הראשונים נעשתה בסמכות. בי באירוע עליו שהוטל לתפקיד השירות הסמכת כי

המשפט קבע שהמבחן לזיהוי אירועים שיבואו בגדר "הביטחון הלאומי", במובחן מעניינים שהם 

 מדינת לאזרחי ומידית חמורה סכנה"ב מדוברבליבת העיסוק הביטחוני במובנו הצר, הוא כי 

 ובהם, הגופים כלל של התגייסותם את המחייב באופן, במדינה המשטר לסדרי או ישראל

 ".האתגר עם התמודדות לצורך, השל הביטחון שירותי

 

משנקבע כי ניתן היה להסמיך את השירות ליטול חלק בטיפול במשבר דנן בשלביו הראשונים, מכח 

הסמכתו לענייני ביטחון לאומי בחוק השירות, נוסיף כעת כי רשאי היה המחוקק להסמיכו לכך 

 שיידרש ככלינו קבע, כי "בחוק ראשי ייעודי לענין זה. ונזכיר, כי בית המשפט הנכבד בפסק ד

לתום תקופת תוקפה של החלטת ההסמכה  מעבר גם המגפה בלימת לצורך כ"שבה מעורבות המשך

על מנת , ראשית בחקיקה זוכ מעורבותהבסיס ל לעיגון לפעול הממשלה על, 30.4.2020ביום 

 החשוב לסוגיה הנוגעות בהכרעות הבית סיעות מכלל הכנסת חברי של השתתפותם לאפשר את

 " וכך אכן נעשה. .זו

 

בחוות דעתו בפסק הדין אשר להבנה כי מעורבות השירות  סולברגגם קביעותיו של כב' השופט  ראו

בטיפול באירוע החריג דנן היא כורח המציאות, בדומה להתגייסות כוחות ביטחון נוספים לסייע 

 כך, עזרה ושיטלה כדי אזרחים ובבתי הערים בחוצות פועלים"ל צה שחיילי כשם: "באירוע

השעה הדוחקים חייבו -צרכי .הקורונה נגיף של הרעה בפגיעתו למאבק"כ שב אנשי גם נרתמו

של השב"כ, וענן העלטה המתלווה אליה, מכורח המציאות,  מעורבותולפעול כך, באופן שנעשה. 

. נסבל )לדעת המחמירים(-זהו דבר 'לא נעים, לא נורא' )לדעת המקילים(, ומכל מקום לא בלתי

כל פנים, שבועות שחלפו וסכנה שעוצמתה איננה עוד כשהיתה, מחייבים לחזור ל'דרך  על

עשה כהוראת –המלך'; קרי  שעה, כדי לאפשר השתתפות חברי -                                   חקיקה ראשית, אשר מוטב שת 

 הכנסת כולם בהכרעות הנחוצות."

 לחוק השירות 11ז.  לטענות בענין סעיף 

 

ירה, מנסות העותרות להניח תשתית משפטית לביסוס הסעד השני בחלקה האחרון של העת .144

 2002-לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב 11]...[ סעיף שהתבקש בעתירה ושעניינו בקביעה כי "
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  11... בטל לעניין חוק מעקבי שב"כ ; ולחילופין שלא ניתן לעשות שימוש בסמכויות שמקנה סעיף 

 ".השב"כלחוק השב"כ לעניין חוק מעקבי 

 

לעמדת המדינה, גם דין הסעד השני להידחות, הואיל ולא עלה בידי העותרות להצביע על עילה  .145

לחוק השב"כ בכלל, ולביטול אפשרות השימוש בו בהקשר  11חוקתית כלשהי לביטולו של סעיף 

הסיוע יתבצעו  "פעולות)ג( להוראת השעה קובע כי 5הנוכחי בפרט. כאן המקום להבהיר, כי סעיף 

, ובכפוף להגבלות המפורטות בפרק לפי כל דיןעל בסיס מידע טכנולוגי בלבד המוחזק בידי השירות 

, ולא ברורה הכריכה שעורכות העותרות בין הסעד הראשון לסעד השני. מכל מקום, בשים לב "ג'

מי לכוללניות הטענות שהובאו בעתירה לתמיכת הסעד השני, יסתפקו המשיבים בהבאת טע

 עמדתם בתמצית.

 

, ובמישור הדיון המתודולוגי, דומה כי העותרות לא הניחו ביסוס משפטי כלשהו לתמיכת ראשית

סעד המורה על ביטול חקיקה ראשית של הכנסת  –הסעד החוקתי השני אשר התבקש על ידה. קרי 

שיים ביחס לדבר חקיקה אחד; תוך הותרת אותה חקיקה ראשית על כנה ביחס לדברי חקיקה רא

לחוק  11אחרים. במובן זה, הסעד החוקתי השני שהתבקש בעתירה חפץ בהוצאתו של סעיף 

השב"כ מספר החוקים ביחס להוראת השעה הנתקפת בעתירה; ובה בעת מבקש להותירו על כנו 

בספר החוקים בהקשרים אחרים. סעד מסוג זה לא מוכר במשפטנו החוקתי הפוזיטיבי, ולא בכדי 

 ו בעתירתן תשתית משפטית שתוכל לשאתו.העותרות לא הציג

 

או סעיפים אחרים בחוק השב"כ  11, ככל שבכוונת העותרות להביא לתקיפת חוקתיות סעיף שנית

ככאלו, והגם שמן העתירה מתקבל הרושם כי אף העותרות אינן מתיימרות לעשות כן במלוא מובנו 

ידחות בשל השיהוי הכבד שדבק של צעד זה, אזי המשיבים יטענו כי דין הטענות האמורות לה

שנים לאחר חקיקת חוק השב"כ. לעמדת המשיבים, די בכך כדי להצדיק  18-בהעלאתן כעת, כ

 ולדחות את הסעד החוקתי השני שהתבקש בעתירה.

 

, דומה כי טענות העותרות ביחס לסעד השני נטענו בכוללניות רבה, וכי במהותן הן טענות שלישית

שירות הביטחון הכללי להעמיד את אמצעיו הטכנולוגיים, שניתנו  המופנות כלפי עצם הסמכת

פי כל דין, לטובת משרד הבריאות במסגרת ניהול המערכה הבריאותית למיגור התפשטות -בידיו על

מדוע לא  -נגיף הקורונה. עדות לכך ניתן למצוא כבר באופן שבו נוסח חלקו השני של הסעד השני  

 מעקבי חוק לענייןלחוק השב"כ  11וש בסמכויות שמקנה סעיף ניתן לעשות שימ לאייקבע כי "

"; ובהמשך העתירה )בשמונת העמודים האחרונים לה( ניכרת חזרה על הטענות שהופנו "כהשב

 לביסוס הסעד הראשון שהתבקש בעתירה. 

 

ו קיימים. עוד או סעיפים אחרים לחוק השירות לא הי 11נניח לצורכי הדיון כי סעיף  –זאת ועוד  .146

נניח, כי בשל שעת החירום הבריאותית בה מצויה המדינה שירות הביטחון הכללי היה מפתח את 

האמצעי הטכנולוגי מושא הוראת השעה. במקביל לפיתוח האמור, היה נחקק לראשונה חוק 

הוראת השעה, הקובע הסמכה מפורשת לעשות שימוש באמצעי הטכנולוגי המדובר. מצב עניינים 

כן, ברור הוא כי -כי-אינו שונה במהותו מחוק הוראת השעה במתכונתו הנוכחית. הנה שכזה

כשלעצמו  )או  –לחוק השירות  11השאלה האמתית העומדת לביקורת חוקתית אינה סעיף 

 אלא הוראת השעה גופה. –סעיפים אחרים בו( 



70 

 

 

היא כי מכלול  –בה מעלה כמפורט בהרח –משכך הם פני הדברים, עמדת משיבי הממשלה  .147

האיזונים הפנימיים שנקבעו בהוראת השעה, לרבות מנגנוני הבקרה הייחודיים שעוצבו בחוק 

והגדרתו כהוראת שעה תחומה בזמן, ממקמים אותו בתוככי מתחם המידתיות השמור לכנסת 

 בבואה להעמיד בידי הממשלה אמצעים להתמודד עם מצב החירום הלאומי בו מצויה המדינה.

הן  –לעמדת המשיבים, השימוש המבוקר והמדוד שנעשה באמצעים הטכנולוגיים שבידי השירות 

מלמדים  –באשר להיקף וסוג המידע, הן ביחס לאופן השימוש בו והן ביחס למשך תוקפו של החוק 

כי הוראת השעה צולחת את כלל המשוכות הקבועות בפסקת ההגבלה אשר בחוק יסוד: כבוד 

 להידחות. -שר על כן, דין שני הסעדים שהתבקשו בעתירה האדם וחירותו. א

 

 16.9.20ח. דחיית בקשת העותרות לבטל את הכרזת הממשלה מיום 

 
בסעיף ג' לסעדים שביקשו העותרות בפתח עתירתן ביקשו כי בית המשפט הנכבד יקבע כי הכרזת  .148

 ות לסייע למשרד הבריאות בטלה. בדבר הסמכת השיר 16.9.20הממשלה מיום 

 

פרסמה הממשלה הכרזה אשר  7.10.20בלילה. ביום  7.10.20אלא שהכרזה זו תם תוקפה ביום  .149

ידי ועדת חוץ וביטחון -. הכרזה זו אף אושרה על28.10.20עד ליום  8.10.20תעמוד בתוקף מיום 

 . 12.10.20בדיון שקיימה ביום 

 

הסעד המבוקש מכוון, אם כן, להכרזה שאינה בתוקף עוד, ולפיכך התייתר. ואף אם היתה העותרת  .150

מבקשת לתקן את הסעד, הרי ההכרזה הנוכחית תעמוד בתוקף אך ימים ספורים לאחר הדיון 

ון לפסוע, טרם שנקבע לפני בית המשפט הנכבד. אכן הסעד המינהלי הוא המשעול הראשון בו נכ

התקיפה החוקתית )ראו הפסיקה אליה הפנינו בענין בפרק ג' לעיל(, אולם כריכת טענות העותרת 

במישור החוקתי עם הטענות במישור המינהלי, והרחבת היריעה הנגזרת מכך, מונעת בירור מעשי 

 כלפי ההכרזה בלוח הזמנים בו מדובר. 

 

לעתירה, המפנה  284הלי למעט סעיף אחד, סעיף מכל מקום, לא הוצג כל טיעון במישור המינ 

סתמית למכלול הטיעון החוקתי בעתירה כעילה לביטול ההחלטה המינהלית. בכך, כמובן, אין כדי 

 לבסס טיעון לביטול ההחלטה המינהלית.  
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 סיכום

 

תרות לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את העתירה, תוך חיוב העו .151

 בהוצאות.

 

העובדות בתגובה זו הנוגעות לתחום טיפולו של משרד הבריאות ייתמכו בתצהירו של פרופ' איתמר  .152

יתמכו בתצהירו של  84גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות. העובדות הנוגעות לשירות בסעיף 

 המכונה  "יורי" משירות הביטחון הכללי. 

 

 (20/10/20 ב' חשון תשפ"א ) שלישי יום    היום, 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 שוש שמואלי, עו"ד

 סגנית מנהל מחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה

 רן רוזנברג, עו"ד

 הבג"ציםסגן בכיר במחלקת 

 בפרקליטות המדינה


