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ולבקשת הארכה הקצרה שהוגשה, , 19.4.20יום ב בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד .1

 .להגיש הודעה מעדכנת מטעמם"( המשיבים)להלן: " 7-1מתכבדים המשיבים 

 

ולפיה על המשיבים , ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד 16.4.20בעקבות הדיון שהתקיים ביום  .2

 הודעה מעדכנת ביחס לשתי סוגיות שהועלו במהלך הדיון. להגיש 

 

איתור המגעים של עיתונאים, ככל שאלו ן יעמדת המשיבים ביחס למתווה שהוצע בעני, האחת

 כחולים במחלת הקורונה. יאובחנו 

 

מי ם של כי מדובר בסוגיית הכנסתמר נוכל לוכעת במהלך הדיון החסוי, אולם  נהנדו ,ההשני

(, המנגנון)להלן:  31.3.20, מיום 4950שאותרו במסגרת המנגנון הקבוע בהחלטת הממשלה מס' 

ולא  ,(המגעים)להלן:  הימים שקדמו לאבחון מחלתו 14מהלך כמי שבאו במגע עם חולה ב

 צושל משרד הבריאות, עליהם חל לרשימת חבי הבידוד  ,כמתחייב דיווחו למשרד הבריאות

 2020-)הוראת שעה(, התש"ף בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(

שהייה בבידוד, על של משטרת ישראל פיקוח המנגנון . בכך יבואו בגדר (צו בידוד בית :)להלן

( תקנות המשטרה: )להלן 2020-תקנות שעת חירום )נתוני מיקום(, התש"ףמכוח סמכותה לפי 

לתגובת  67ונוהל המשטרה המיושם מכוחן )לתיאור מנגנון הפיקוח המשטרתי ראו סעיף 

 המדינה לעתירות המתוקנות(.

 

 .לכל אחת מהסוגיות הכלולות בהחלטת בית המשפט הנכבדנתייחס להלן 

 

 הסדר נפרד בנוגע לעיתונאים

 

עיתונאי לפיה אפשרות שהועלתה על ידי בית המשפט הנכבד, להתייחס לבפתח הדברים נבקש  .3

להימנע מהעברת פרטיו לבדיקת שירות הביטחון אשר יבקש אובחן כחולה במחלת הקורונה, ש

יוכל לפנות לבית משפט השלום בהתאם למנגנון שבמוקד העתירה, ( השירות)להלן גם: הכללי 

 שעות צו מניעה כאמור תיערך הבדיקה.  24וככל שלא יקבל בתוך  ,או המחוזי בבקשה לצו מניעה

 

מהטעם . זאת האמורמתווה העמדת המדינה היא כי אין מקום לאימוץ  אפשרות זו,אחר בחינת  .4

פיזיות  שהאיזון הנדרש בענייננו בין חופש העיתונות וההגנה על המקורות )מקום שהיו פגישות

עקרוני, ולא איזון -איזון מושגי( לבין הזכות לחיים ולבריאות הוא עמם בתקופה הרלוונטית

ו להיקבע האיזון מקומ סבורים המשיבים כי . לפיכך,קונקרטי פרטני, כל מקרה לפי נסיבותיו

שנעשה בכל מקרה ומקרה עם נסיבות משתנות  בהסדר הכולל ולא בהליך בחינה קונקרטי

 . וממילא הכרעות משתנות

 

לדון בהליך זה, התוקף את ערכאה שיפוטית הסמכת חלופה כזו תצריך כי  בצד זאת נוסיף,

פירוט הסדר ואף פעולת הרשות בהתאם להחלטת הממשלה מכוחה נערכת בדיקת השירות, 

. בהעדר הסדר חקיקה ראשית יםמחייב . כל אלושיקול הדעת השיפוטי בעניין אשר יבנה את

הליך  העיתונאי וחופש העיתונות מוסדר בפסיקה,דין בנושא החיסיון , משהבחקיקה דומה

עלול לגרום  ומקרה בכל מקרהשייערך הקונקרטי המשפטי ההליך  בנוסף, .צריך זמןי החקיקה



 

 

, הגשת , נוכח הזמן הכרוך בהגשת בקשה לצו מניעהבביצוע החקירה האפידמיולוגיתעיכוב 

שלילת זכותם של מי  ומשמעות. עיכוב זה בהליךוהכרעה  בבית המשפט דיוןיום , קתגובה

על כך שהם מצויים בסיכון, ופגיעה בהקדם האפשרי שנחשפו לעיתונאי החולה, לקבל הודעה 

 . שלהם ושל קרוביהם בזכות לבריאות

 

יהא ככל שעיתונאי אובחן כחולה במחלת הקורונה,  לפיוו ,מתווה נוסףבחנו הגורמים בד בבד  .5

להעביר את פרטיו לבדיקת השירות, ואזי  לאשלבקש , באפשרותו לפנות למשרד הבריאות

 חקירה אפידמיולוגית אנושית. רק תיערך לו 

 

עם הגורמים על אף ההגנה המרבית שמקנה חלופה זו לחופש העיתונות, אחר בחינתה לעומק  

החשש נוכח  זאת כבלתי מתאימה. היאאף נמצאה  די הבריאות והמשפטים,המקצועיים במשר

שחקירה אפידמיולוגית אנושית, ללא הפעלת מנגנון השירות שבמוקד העתירה, תביא להשמטת 

הימים שקדמו למועד אבחונו,  14חלק ממגעיו של העיתונאי החולה, אשר באו עמו במגע במהלך 

הדבקה בנגיף, מבלי שיידעו כי נחשפו לחולה, וכן תעכב ובכך תעמיד אותם ואת סביבתם בסכנת 

 יאותרו בשיטה זו, בהיותה איטית יותר. כן שבאופן בלתי סביר את ההודעה למגעים 

 

לבין הפגיעה בחופש העיתונות, ודוק: המשיבים סבורים כי באיזון בין זכותם של המגעים לחיים  

גם בהיקש  יזון עקרוני זה במקרים שלפנינו הוא האיזון המתבקש , וכי את לחייםת הזכוגובר

חוק סדר הדין הפלילי בית המשפט הנכבד בפסק הדין בעתירה החוקתית בעניין  קביעתל

האגודה לזכויות האזרח  3809/08)בג"ץ  2007-תשס"חהנתוני תקשורת(,  –)סמכויות אכיפה 

נזכיר, כי בפסק הדין, אשר ניתן בהרכב מורחב של שבעה  .((28.5.12) בישראל נ' משטרת ישראל

בסעיף החוק המסמיך קצין משטרה לקבל נתוני הנכבד  שופטים, לא התערב בית המשפט

, מקום שיש סכנה לחיי העיתונאי וישנה דחיפות בקבלת נתוני התעבורה, בלא צו שופטתקשורת 

בנסיבות חריגות ויוצאות דופן כאשר "במקרים שבהם מצוי העיתונאי בסכנה לחייו...ובקובעו 

לא ניתן, בשל הדחיפות הנובעת מהן, לפנות לבית המשפט לצורך קבלת צו שיפוטי, יש אכן 

מקום לאפשר קבלת נתוני ההתקשרות של עיתונאים, גם אם יכול ויהיה לכך מחיר של פגיעה 

עה הנגרמת בחיסיון בחיסיון מקורותיו. בנסיבות כגון דא, לשיטתנו אין בסיס לטענה כי הפגי

לפנינו הסדר שתכליתו הגנה על חיי אדם,  .לפסק הדין( 28)פסקה  ..."העיתונאי אינה מידתית

 ., ומכאן ההיקש לענייננוסבר שתכלית זו גוברת על ההגנה על החיסיוןהנכבד ובית המשפט 

 

לכך נוסיף, לענין היקף הפגיעה בה מדובר, כי רשימת המגעים העולה במסגרת המנגנון הקיים 

תכלול מקורות אך ורק אם העיתונאי נפגש עמם פיזית, בעוד מרבית הקשר עם מקורות נעשה 

, ארגון העיתונאים בישראל, במהלך 2187/20בימינו טלפונית, כפי שמסרה גם ב"כ העותר בבג"ץ 

לפרוטוקול הדיון(. עוד נזכיר, כי נתוני תוכן אינם  17, ש' 22)עמ'  16.4.20ה ביום הדיון בעתיר

)א( 3חלק מן המידע המשמש לאיתור המגעים במנגנון )ראו הגדרת "מידע טכנולוגי" בסעיף 

בתהליך ממוכן, אשר המנגנון מופעל נשוב ונזכיר, כי זאת ועוד: (. 4950להחלטת הממשלה מס' 

בעת ביצוע או  צי תוצריו נפתחים, אלא כשבדיקת ערעור על המסרון מצריכה זאתככלל אין קב

 . בדיקה מדגמית

 



 

 

, ומתוך רצון למצוא דרך בה יינתן ביטוי להגנה על החיסיון העיתונאי ככל האמורכל  אחר .6

. במתווה זה אליו בידיהם להסכיםומצאו כי , הוסיפו המשיבים ובחנו מתווה נוסף הניתן,

תיערך לו ולבקש כי  לפנות למשרד הבריאותיוכל עיתונאי שאובחן כחולה במחלת הקורונה 

תוצאות בדיקת ל לא ייחשףאדם אף בנוסף לבדיקתו במנגנון, וכי  חקירה אפידמיולוגית אנושית

ממי שהיו  כאלו, יתקבלו, ככל שבדיקת ההשגות , לכל צורך שהוא. כתוצאה מכךמנגנון השירות

מול תוצאות החקירה האפידמיולוגית ורק  אךתיערך וקיבלו מסרון,  ם העיתונאיעבמגע 

  האנושית.

 

בתהליך ממוכן, אשר ככלל אין קבצי תוצריו נפתחים, אלא כשבדיקת המנגנון מופעל , כאמור 

, אשר סיכוי מזערי שבמסגרתה או במסגרת בדיקה מדגמית ערעור על המסרון מצריכה זאת

יהיה מדובר דווקא בקובץ של עיתונאי ששמו מפורסם ומוכר למי שעורך את הבדיקה 

. בהתאם, הבדיקה בשירות תיעשה באופן ממוכן, ואף המסרונים למגעים שיאותרו גמיתדהמ

המגעים של עיתונאי, ככל בדיקת ההשגות הנוגעות לרשימת בצד זאת, יישלחו באופן ממוכן. 

אינה כוללת אשר  מול תוצאות החקירה האפידמיולוגית האנושית,אך ורק שיוגשו, תיערך 

מקורות שהעיתונאי סירב לחשוף, וקובץ המגעים שהניבה בדיקת שירות הביטחון הכללי לא 

 .  באף מקרה ייפתח

 

ון בו עסקינן ואליו בידיהם להסכים. ומשכך, המשיבים סבורים כי יש במנגנון זה לשפר את האיז .7

 נפרוט אותו לפרטים כדלקמן: וככל שבית המשפט הנכבד יראה לקבלו, 

 

 מוקד קול הבריאות תובאמצע יפנה למשרד הבריאותעיתונאי אשר אובחן כחולה קורונה, 

רצוי עוד משלב מסירת בדיקת הקורונה ואף ו ,בהזדמנות הראשונה האפשרית ,*5400 פוןבטל

תיערך לגביו חקירה לבקש כי בפניה זו יוכל טרם שקיבל תוצאה חיובית לבדיקה שניטלה ממנו. 

, ידי איש-אפידמיולוגית אנושית, וכי קובץ התוצר שיופק מבדיקת מגעיו בשירות לא ייפתח על

 ,עליו להציג תעודה של לשכת העיתונות הממשלתית יהאכך,  לשם. גם לא לצורך בירור השגה

   . או של איגוד עיתונאים הפועל בישראל שחבריו עיתונאים ועובדי מקצועות התקשורת

 

על  אנושיתככל שהוצגה על ידו תעודה כאמור ועל פי בקשתו, תיערך לו חקירה אפידמיולוגית 

במסגרתה יחויב למסור את פרטי ההתקשרות של כלל האנשים שבאו ידי נציג משרד הבריאות, 

אבחון. היה והעיתונאי יבקש להימנע במהלך ההימים שקדמו למועד  14עמו במגע קרוב במהלך 

, יהא תקופה זות ממסירת פרטיו של מקור שבא עמו במגע קרוב במהלך החקירה האפידמיולוגי

את המקור בדבר מחלתו, וכפועל  וללא דיחוי בות בכתב כי יעדכן באופן אישיעליו למסור התחיי

 יוצא בדבר חובתו של המקור להיכנס לבידוד בהקדם האפשרי, על פי הוראות צו בידוד בית.

 

מטבע הדברים, בו נשמטו מגעים  לשם מניעת מצב אפשרי, בנוסף, יופעל מנגנון השירות בעניינו,

השגות הנוגעות לרשימת מגעיו, ככל שיוגשו, ייבחנו לפי  ,אולם .במסגרת החקירה האנושית

תוצאות החקירה האפידמיולוגית האנושית בלבד, וללא בדיקה בקובץ המגעים שהניבה בדיקת 

 השירות.  

 



 

 

, ארגון העיתונאים בישראל, יביא את האמור לידיעת 2187/20העותר בבג"ץ  ,זאת ועוד .8

 לידיעת זאתהעיתונאים הרשומים אצלו, וכן לידיעת איגודים רלוונטיים אחרים על מנת שיביאו 

, כמובן זאתכל . כן יפורסמו פרטי הסדר זה באתר משרד הבריאות. הרשומים אצלם םעיתונאי

 . כבד יראה לקבל את המוצעככל שבית המשפט הנ

 

של העיתונאים, המצטרפות לבחינת  עניינםלהנה כי כן, סקרו המשיבים חלופות נוספות בהקשר  .9

גיבוש ההסדר, כמפורט בתגובת המדינה לעתירות המתוקנות )ראו פירוטן  בשלב ושערכ חלופות

ואושר  4950ההסדר שנקבע בהחלטת הממשלה מס' במסגרת טענות המשיבים בדבר מידתיות 

לתגובת המדינה לעתירות  260-239פסקאות  - יתונאיםבאשר לעבכנסת ידי ועדת המשנה -על

ולפיכך בתוך כך, הצביעו המשיבים על חלופה אשר נראית ראויה והולמת בעיניהם,  .המתוקנות(

  .כהצעה לפני בית המשפט הנכבד לשיקולו היא מובאת

 

 יהם של המגעים לרשימת חבי הבידוד תהכנסת שמו

 

 נאמר, על ידי משרד הבריאות למי שאותר כמגע של חולההמסרון הנשלח  בגוףכי  תחילה נציין, .10

ור לאתר האינטרנט בו כבר כיום כי עליו לדווח על בידוד באתר משרד הבריאות, ומצורף קיש

 את כתובת הבידוד בה ישהה. ציין בין היתרנעשה הדיווח. במסגרת הדיווח באתר, על המגע ל

 

המסרון שעות לאחר קבלת  24בתוך כי לאחר היוועצות הוחלט לקבוע, כי , כעת נוסיף ונעדכן .11

ובו תזכורת בדבר חובתו של  מסרון שניאליו אצל מי שאותר כמגע של חולה, יישלח  הראשון

כן  . מהווה עבירה פליליתכאמור דיווח -, והבהרה כי איהמגע לדווח על כתובת הבידוד בה ישהה

. בתוך חלה עליו חובה לפנות בהשגה –אם מקבל המסרון סבור שמדובר בטעות כי יצוין במסרון 

יוכנס שמו של המגע אלא אם פנה בהשגה שהתקבלה, , המסרון השנישעות לאחר משלוח  24

 . לו עליו הוראות צו בידוד ביתוח, ויישראללרשימת חבי הבידוד המועברת למשטרת 

 

ויובהר, כי בידי מקבל המסרון לפנות בהשגה אודות חיובו בבידוד, ככל שבידו עילה לכך, אולם  

)ב( לצו 2כבר במהלך הבירור וכל עוד לא הופטר מן החובה, עליו לשהות בבידוד. ראו סעיף 

ישהה בבידוד ויפנה גע הדוק עם חולה, היה לאדם ספק אם הוא היה במ"בידוד בית המורה, כי 

 ".למשרד הבריאות לבירור הספק

 

 עבירה פלילית.  , הםחובת הדיווח למשרד הבריאותקיום חובת הבידוד, והפרת -אי .12

 

אדם המצוי בבידוד לא יצא ממקום : "קובע חובת בידוד כדלקמן)ד( לצו בידוד בית 2סעיף 

 ". רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ובהתאם לתנאי האישורהבידוד אלא באישור של 

 

על אדם " מוסיף וקובע חובת דיווח למשרד הבריאות אודות הבידוד:לצו בידוד בית  3סעיף 

המצוי בבידוד לדווח למשרד הבריאות על קיום הוראות צו זה, ובכלל זה מקום מגוריו, מועד 

המגע האחרון עם חולה, לפי העניין, ותקופת )ג( או מועד 2הגעתו לישראל כאמור בסעיף 

 ". הבידוד

 



 

 

שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם( )נגיף הקורונה החדש( )בידוד  לתקנות 1ה לתקנבהתאם 

 3-)ד( ו2, הפרת ההוראות הקבועות בסעיפים 2020-התש"ף ,בית והוראות שונות( )הוראת שעה(

ת. בהתאם לתקנות אלו, ניתן להטיל קנס היא עבירה פלילי –לצו בידוד בית שהובאו לעיל 

 בגין הפרת חובת הדיווח למשרד הבריאות, וקנס מינהלי בגובה של ש"ח 3,000 מינהלי בגובה של

 חובת הבידוד.  בגין הפרתש"ח  5,000

 

זהה לכתובת בהכרח הכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין אינה ש בשים לב לכךכי עוד נציין,  .13

 כתובות הבידוד של המגעים המנוייםמשרד הבריאות יידרש לעדכן ולטייב את וד, הביד

 ., אשר לא דיווחו על אודות כתובת זו באתר משרד הבריאותברשימת חבי הבידוד

 

בשעות הערב, אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת  16.4.20לבסוף נציין, כי ביום  .14

נגיף הקורונה החדש(  –נתוני תקשורת( )הוראת שעה  –כויות אכיפה סדר הדין הפלילי )סמחוק 

הצעת )להלן:  2020–קיום הוראות הבידוד(, התש"ף)קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על 

, אשר נועדה לעגן את סמכות הפיקוח של המשטרה על חבי בידוד, הקבועה כיום בתקנות (החוק

 המשטרה.

 

בהכנת  ניםדיו (20.4.20( והיום )19.4.20אתמול )הביטחון ועדת החוץ וקיימה בהמשך לכך,  

למותר לציין, כי . (21.4.20)מחר ת, ועתידה לקיים דיון נוסף הצעת החוק לקריאה שניה ושלישי

הצעת החוק תאושר בקריאה שלישית על ידי הכנסת, יהיה בכך כדי לייתר את העתירות ככל ש

 שבפנינו, ככל שהן מופנות נגד תקנות המשטרה.

 

 .1מש/חוק כפי שפורסמה ברשומות, מצורפת ומסומנת ההצעת  

 

בהרחבה בתגובת המדינה לעתירות המתוקנות, מתבקש בית לאור כל האמור לעיל, והאמור  .15

  המשפט הנכבד לדחות את העתירות.

 

 "ו בניסן תש"פכ  היום, 

  2020באפריל  20  

 

    

 שוש שמואלי 

 סגנית מנהל מחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה

 ראובן אידלמן                          

 סגן בכיר במחלקת הבג"צים              

 בפרקליטות המדינה

 



 

 

 

 

 

 1מש/

 

הצעת החוק כפי שפורסמה 

 ברשומות
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