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 202141/המשיבים בבג"ץ 
 

  1-7מטעם המשיבים דחופה בקשה 
 לביטול צו הביניים בנוגע לתקנות שעת חירום )נתוני מיקום(



העותרים להורות על ביטולן של תקנות שעת כזכור, עניינן של העתירות שבכותרת בבקשת  .1

חירום )הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף 

, אשר פורסמו ברשומות ביום "(תקנות ההסמכה)להלן: " 2020-הקורונה החדש(, התש"ף

תקנות נתוני ")להלן:  2020-; ועל ביטולן של תקנות שעת חירום )נתוני מיקום(, התש"ף17.3.20

 . 16.3.20"(, שפורסמו ברשומות ביום מיקום

  

 לענין תקנות נתוני מיקום כדלקמן: הורה בית המשפט הנכבד 19.3.20מיום ו החלטתב .2

 

בשלב זה ועד החלטה אחרת, אין לעשות שימוש בסמכויות ד. "
מכוח תקנות המשטרה. בהקשר זה יצוין כי במהלך הדיון  המוקנות

הודיעו המשיבים כי בשלב זה טרם הושלמה קביעת  תקיים בפנינושה
( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 2)א 4 הנוהל הנזכר בסעיף

)להלן: חוק נתוני תקשורת( אשר  -2007התשס"ח  נתוני תקשורת(, –

תקנות המשטרה וכי כתוצאה מכך תקנות אלה  הוסף לחוק זה על פי
ן, הוברר כי בשלב זה אין כוונה לעשות כ ממילא טרם הופעלו. כמו

שימוש בסמכות המוקנית למשטרה מכוח תקנות אלה בסעיף 
 .להחלטה( .ד.4)סעיף  "לחוק נתוני תקשורת()א( 1()1)א4

 

להלן ימסרו המשיבים לבית המשפט הנכבד עדכונים באשר לתקנות נתוני מיקום והנוהל  .3

, כך שיתאפשר להם, 19.3.20לפיהן, ויבקשו מבית המשפט הנכבד לשנות את החלטתו מיום 

בשים לב לעדכונים שיימסרו להלן, להפעיל את תקנות נתוני מיקום לטובת קיומו של פיקוח 

 ק מן הטיפול הכולל בהתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. על מפרי חובת הבידוד, כחל

 עדכון

 

המשנים ידי -על, שאושרה נתוני מיקום נוסח מתוקן של תקנות הושלמה הכנת נבקש לעדכן, כי .4

 הממשלה בפניאך טרם הובא  ,אושר על ידי שר המשפטים. הנוסח יועץ המשפטי לממשלהל

  חמישה שינויים כדלקמן:מוצעים  הנוסח המתוקן במסגרת. וממילא טרם אושר על ידה

 . ימים 14-שלושה חודשים למקוצר תתקופת תחולת התקנות , ראשית

 מחק; תיהסמכות לקבל נתוני תקשורת לצורך חקירה אפידמיולוגית , שנית

החייבים , כך שבנוסף לפיקוח על ןתוקתעל קיום הוראות בידוד הפיקוח  , סמכותשלישית

 בבידוד בית. השוהיםחולים  וחל פיקוח אף עלימחו"ל או שהו בקרבת חולים,  שבושבבידוד 

נתון המיקום משום ש מחק,תי הסמכות להעביר את נתוני המיקום למשרד הבריאות, רביעית

 ת, אלא די בידיעה כי הפר את חובת הבידוד. צורך פיקוח משרד הבריאואינו נחוץ ל

 המשטרה למחוק את המידע בדבר נתוני המיקוםלעניין חובת  ההורא תתווסף, חמישית

 . שאינם מהווים ראיה בהליך משפטי

 .1מש/מצורף ומסומן  ,שהוכן וטרם נחתם, כפי מתוקן של תקנות נתוני מיקוםהנוסח הצילום 



"נוהל הוראת שעה בנושא פיקוח אישר את לממשלה נבקש לעדכן כעת, כי היועץ המשפטי כן  .5

ום תקנות נתוני המיקום נוהל המשטרה ליישעל חבי בידוד בעקבות נגיף הקורונה", הוא 

 . , והנוהל אושר גם על ידי גורמי משרד הבריאות(נוהל המשטרה)להלן: 

 י לציבור. יהא גלו המשטרהנוהל שהוחלט  נעדכן, כי כן

 .2מש/והל המשטרה מצורף ומסומן העתק נ 

 

מתוך רשימת חבי הבידוד תיבחר קבוצה לגביה יתקיים  המצורף, המשטרה נוהלכעולה מ .6

החב בה אמור כתובת הפיקוח מדגמי. שוטרי החמ"ל הייעודי יבדקו האם יש התאמה בין 

לבין נתוני המיקום האחרון של מכשיר הטלפון שלו, כפי שיתקבלו מחברת להימצא בבידוד 

ידרוש בשלומו  ,, ישוחח שוטר עם החב בבידודהסלולר. במקרים בהם לא נמצאה התאמה

ככל יבהיר לו כי עליו לציית להוראות הבידוד וכי וכן הימצאו, מקום ויערוך עמו בדיקה אודות 

ככל שלא עלה בידי השוטר לתפוס את חב ₪.  5,000א עלול לחוב בקנס בסך הושלא יעשה כן 

אך הסברו של חב הבידוד אינו מניח את הדעת וקם חשד להפרת התקיימה שיחה שהבידוד, או 

  . ייעשה ניסיון לאתרו גם באמצעות שליחת ניידת לביתו –צו הבידוד 

 

 ום לצורך הפיקוח על השהות בבידוד; מגבלות לענין השימוש בנתוני המיק מפרטהנוהל אף 

כמו כן, שנות מאסר;  שלושבגין מסירת מידע שלא כדין ובצדה עבירה פלילית דבר קיומה של 

מספר חבי הבידוד שנתוני המיקום  אודותחובת דיווח ליועץ המשפטי לממשלה קובע הנוהל 

 הוראות פיקוח ובקרה.  מוסיף ומפרט ו ;שלהם נדגמו ועוד

 

בכוונת יום בנוסח המתוקן,  14-בהמשך לכך שתקופת התקנות קוצרה לכי , נעדכן נוסף לאמור .7

במסגרתו  הליך חקיקה , לכשיוקמו ועדות הכנסת ויתאפשר הדבר,הגורמים לקדם בכנסת

       .   ייקבעו הוראות כאמור בחקיקה רגילה

 

לא נחתמו ופורסמו במסלול עדיין תקנות נתוני מיקום ושל נוהל המשטרה  נוסחי, כי נדגיש .8

את הודעה זו תכליתה להביא ידי בית המשפט הנכבד. -נוכח צו הביניים שניתן על הפורמלי

התקנות והנוהל קידום  כי , ומובןהנכבד העדכון אודות קידום הדברים לידיעת בית המשפט

 . שתינתן בבקשה דנן הלהחלטורמלי ייעשה אך בכפוף לאישור בית המשפט הנכבד באופן פו

 

לשלמות התמונה, כי היועץ המשפטי לממשלה פנה היום לראש אגף חקירות ומודיעין  עוד יצוין .9

על יסוד הרשויות המוסמכות בשם  במשטרה, בעקבות הפצת הודעות כוזבות לכאורה, כביכול

היועץ המשפטי לממשלה ציין  איכון טלפוני, לאזרחית ביחס להפרת חובת בידוד שחלה עליה.

ידי הרשויות המוסמכות וכי -במכתב כי בבדיקה ראשונית נמסר שלא נשלחה הודעה כאמור על

שניתן יהיה להבטיח את אמון הציבור  מדובר בהודעה כוזבת. היועץ הנחה לפעול על מנת

במהימנות הודעות המועברות מטעם גורמים רשמיים. בתוך כך, הודגשה במכתב החשיבות 

הרבה כי הציבור יקפיד לקיים את ההוראות וההנחיות היוצאות מטעם הגורמים המוסמכים, 

מופעלות  אשר נועדו להבטיח את שלום הציבור ובריאותו. כן הודגש כי סמכויות הרשויות

 תחת מסגרת משפטית ברורה ומוגדרת, לרבות צו הביניים שיצא מלפני בית המשפט הנכבד.

  .3מש/מצורף ומסומן  3.3.202מכתב היועץ המשפטי לממשלה אל משטרת ישראל מיום  



 בקשה לביטול צו הביניים

 

בכל  19.3.20נוכח העדכונים האמורים, מתבקש בית המשפט הנכבד לשנות את החלטתו מיום  .10

, על מנת לאפשר למשטרת ישראל שניתן הביניים צו את ולבטלהנוגע לתקנות נתוני המיקום, 

להפעיל את הסמכות הקבועה בתקנות, בהתאם להוראות התקנות ולמפורט בנוהל, ולקיים 

פיקוח ואכיפה על הפרות חובת הבידוד, כחלק ממכלול טיפולה של המדינה במניעת התפשטות 

 נגיף הקורונה. 

 

למשטרה לסייע למשרד  יתה לאפשרתכלמיקום הנתוני  קנותלמשטרה בת ניתנתהסמכות ה .11

, לתכלית של הגנה על במתכונת יעילה ואפקטיבית הבידודהבריאות בפיקוח על קיום הוראות 

ונוכח  , במסגרת ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונהבריאות הציבורת חחיי אדם והבט

   .קצב התפשטותה

 

וההודעה המשלימה מטעמם הוסבר בהרחבה במסגרת התגובה המקדמית מטעם המשיבים  .12

ידי מי -מהלכה של המחלה, התפשטותה המהירה והצורך למנוע באופן מיידי ועקבי הפצתה על

 , אך נבקש להפנות אתשכבר נושא בה, באמצעות בידוד והקפדה עליו. לא נחזור על הדברים

 אמור בתגובה המקדמית ובהודעה המשלימה. לבית המשפט הנכבד 

נכון למועד הגשת  נעדכן כעת, כי בצד ההפניה לכל אשר נאמר בכתבי הטענות של המדינה,

 מהם נוספו ביממה האחרונה 315-כנדבקים,  1,315על עומד מספר הנדבקים הכולל זו בקשה 

 הצורך הדחוף ברוראיש. בנתונים אלה,  75,000-מספר השוהים בבידוד עומד על כ .לבדה

  בקרב הציבור.  הגברת ההקפדה על הנחיות הבידודכלי האכיפה לב

 

שמטבע הדברים הוא פוגעני יותר בלא שקם חשד להפרת הצו,  תחת פיקוח אקראי ומזדמן  .13

מודל פיקוח  בתקנות נתוני מיקום נהנב - הציבור בריאות מבחינת יותר מסוכן ואףויעיל פחות, 

פתיחה בחקירה או הטלת קנס ) והאכיפה המאפשר למשטרה למקד את הפיקוח ,מושכל

 באופן הבא:  קיים חשד לביצוע עבירה, מקרים בהםבמנהלי( 

 

בידוד שבידי בידוד מתוך מאגר חבי הקבוצת חבי את נתוני המיקום של תדגום המשטרה 

הימים האחרונים שלא נרשמו באתר  14-ב השבים מחוץ לארץרשימת כן משרד הבריאות, ו

 יחדאחת ליום יידגמו משתי רשימות אלה משרד הבריאות אך חלות עליהם הוראות הבידוד. 

לגביהם ניתן יהיה לדעת האם יש "התאמה" או "אי  ,נתוני מיקום של כמה מאות אנשים

נתון כתובת הבידוד בהתאם לתוצאות הדגימה. בין התאמה" ראשונית בין נתון המיקום ל

במקרים לצורך המשך בירור קיום חובת הפיקוח.  ראשונית אינדיקציההמיקום הוא אך ורק 

יתקשרו השוטרים לחבי הבידוד הרלבנטיים ויבקשו  ,בהם תימצא "אי התאמה" ראשונית

מהם הסבר לאי ההתאמה. ככל שיתקבל הסבר מניח את הדעת יסתיים הטיפול והאירוע 

וד, תישלח או בהעדר שיתוף פעולה מצד חב הביד ,ייסגר. ככל שההסבר לא יניח את הדעת

 מפר את חובת הבידודאדם מצא ישי ככלניידת למקום הבידוד להמשך טיפול ובדיקה. 

ש"ח בהתאם לתקנות שעת חירום  5,000יוטל עליו קנס מנהלי בגובה  והנסיבות יצדיקו זאת,

)אכיפת צו בריאות העם( )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( 

עשה באופן בוטה שיש בו פוטנציאל סיכון ימקרים בהם הפרת צו הבידוד ת. ב2020-התש"ף

 תיפתח חקירה פלילית.  ,בריאותולממשי לחיי אדם או 



 

 הקטנת תוךאפקטיבי יותר, פיקוח ולקיימו באופן מושכל ושיטה זו מאפשרת למקד את ה .14

. כל בידוד ולחבי מאומתים לחולים השוטריםוצמצום חשיפת  האוכלוסייה עם החיכוך

בחשיבות אין להקל ראש אשר סכנה , את השוטרים בהידבקות במחלה מסכנתכגון דא חשיפה 

למטרה של הגנה על חיי אדם ובריאות לטובת בריאות השוטרים ו מניעתה במידת האפשר,

יקטין במידה משמעותית את חשיפת לפיכך, נכון לקיים פיקוח מושכל, אשר  הציבור.

 השוטרים ואת הסיכון להידבקות מהנגיף, רק למקרים בהם חשיפה זו נדרשת והכרחית. 

 

נורמטיבית שפועלת  היתרה מזו, נכון להימנע מממשק ישיר של שוטרים אל מול אוכלוסיי .15

את תנאי הבידוד.  מפרההיא בהתאם להנחיות משרד הבריאות ואין שום אינדיקציה לכך ש

 במובן זה, נתוני המיקום מצמצמים את הממשק המיותר של המשטרה עם הציבור הנורמטיבי. 

 

וודא את קיום חובת הפיקוח, כפי שנעשה המעבר מ"דלת לדלת" על מנת ל נוסיף, כילכך  .16

המבודדים בתחילה על ידי פקחי משרד הבריאות ובסיוע משטרת ישראל בימים בהם מספר 

כעת, משמספר האנשים הנתונים בבידוד ביתי עומד  ו מעשי עוד ואינו ישיםהיה מצומצם, אינ

חבי  לא כולל) ל מדי יוםלגדוויוסיף אנשים, והמספר מוסיף  74,500-ככעת על עשרות אלפים, 

אינו כולל את מספר זה . (הבריאות והחולים המצויים באשפוז הדיווח שלא נרשמו במשרד

הגיעו  9.3.20פי נתוני המשטרה מאז יום -שלא דיווחו למשרד הבריאות. על ץ לארץמחוהשבים 

כניסתם על  ( שלא דיווחו למשרד הבריאות18אנשים )בגירים מעל גיל  16,108  ץ לארץמחו

המשטרה לא למותר להזכיר, כי . גם כן את הצורך בפיקוח כאמור. נתון זה מבהיר לבידוד

משימותיה הרגילות במניעת כל נוסף על  ,ות במשימת הפיקוחנדרשת לסייע למשרד הבריא

 ושמירה על הסדר הציבורי.  עבירות, חקירתן

 

משרד הבריאות רואה חשיבות רבה בקיומה של פעילות פיקוח זו, בפרט לנוכח יודגש, כי  .17

החדשות )אף  הפעילות, הן של הגבלות קיומן המסתבר של הפרות נרחבות הן של צו הבידוד

 (.א העתירהמושתקנות האכפו מכוח ישאלה לא י

 

. גם בנסיבות הקיימות מעשי ואינהוא אף ברחובות פיקוח על קיום הוראת הבידוד דרך סיור  .18

 –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש לאחר החמרת המגבלות על הפעילות במסגרת 

עדיין מתאפשרת למאות אלפי נכון לזמן כתיבת שורות אלו, , 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף

אנשים תנועה חופשית ברשות הרבים, בין לצורך הגעה לעבודה וחזרה ממנה, בין למטרות 

ם, הפגנה, פעילות הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים, קבלת שירות רפואי, תרומת ד

המשטרה למלא  , לא תוכל. בנסיבות אלהחרורך חיוני אצכל ו ,טקסים דתיים, הלוויותספורט, 

ברחוב, אורח  ידי בדיקת עוברי-עלאת תפקידה בפיקוח על קיום חובת הבידוד בדרך יעילה 

 םפריי שאכן ממבלי להיעזר בכלי הטכנולוגי של נתון המיקום, לסינון, לאיתור ולאבחנה בין מ

 אחרת.  נורמטיבית לבין אוכלוסייה ,חובת בידוד

 

 

 

 



ממאגר מידע  מיקוםאכן, מדובר בסמכות חריגה. בימים כתיקונם, בידי המשטרה לקבל נתוני  .19

נתוני  –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה ל 4-3של בעל רישיון בזק, בהתאם לסעיפים 

לחוק, לבקשת קצין משטרה מוסמך, בצו שיפוטי לצורך  3סעיף ב - 2007-תקשורת(, תשס"ח

תם הגנה עליהם, גילוי עבירות, חקירתן או מניעתן, גילוי עבריינים והעמד הצלת חיי אדם או

לחוק, במקרים דחופים וללא צו שיפוטי, אם שוכנע  4סעיף בפי דין; ו-לדין או חילוט רכוש על

יש צורך  אדם חיי הצלת לשםקצין משטרה כי לשם מניעת עבירת פשע או גילוי מבצעה, או 

 תונים כאמור. שאינו סובל דיחוי, בקבלת הנ

 

לנגיף הקורונה ולמחלה שהוא גורם מאפיינים המחייבים הקפדה על ביצוע בידוד כנדרש,  .20

חלקים מן שאחרת נוצרת סכנת חיים ממש, עקב הפצת מחלה מסכנת חיים. לאור התנהגות 

 החוליםהגידול במספר לאור והטיפול בנושא,  באשר לקיום ההנחיות למן תחילת יהיהאוכלוס

עולה כי אכיפה יעילה וממוקדת היא כלי חשוב  חולים נוספים מידי יום, 150-העומד כעת על כ

 וחיוני לשמירה על בריאות הציבור ולהשגת מטרות הבידוד. 

 

מצב לצורך  היא ייעודיתבתקנות נתוני המיקום  שנקבעה למשטרההסמכות החריגה ודוק:  .21

 - בהתאם, התקנות מוגבלות בזמן. בלבד הקורונה מגפתת עם ההתמודדוהחירום שנוצר ו

כפי שנקבע בהן  חודשים)במקום שלושה  יום 14-התקופה לתוגבל בנוסח התקנות המתוקן 

(, לחוק יסוד: הממשלה 39לפי סעיף  תקופה המרבית לתקנות שעת חירוםבהתאם ל, במקור

לכשיוקמו בהוראת שעה ואף מסרנו לעיל כי בכוונת הגורמים לקדם הליך חקיקה בכנסת 

  הוועדות והדבר יתאפשר.

 
 ו, התנככל הניתן בפרטיות מזעור הפגיעהתוך ו מידתי אופןלצורך יישום הסמכות בבנוסף,  .22

לשמה  תכליתבמידע לאת השימוש ויגדר שיבנה  נוהלקביעת את הפעלת הסמכות ב התקנות

והיועץ המשפטי  משרד הבריאותידי -אושר עלהמשטרה שצורף לעיל, אשר . נוהל הוא נעשה

 :, קובע גדרות ליישום הסמכות, ובין היתרלממשלה

  אך ורק לצורך פיקוח על הוראות הבידודתיעשה קבלת נתוני המיקום; 

 דגימה נקודתית של  פהבאמצעות דגימה נקודתית שאינה מתמשכת או רציייערך פיקוח ה(

 ;(ולא ניטור תנועתו באופן רציף חב בידוד ברגע נתון

  למי שאינו מורשה;  איסור צפייהחל ו אחריםמנתוני מיקום בנפרד יישמרו הנתונים 

  מאד; למספר בעלי תפקידים מצומצםההרשאה לגישה למידע תוגבל 

  לשלושה ימיםדיווח ליועץ המשפטי לממשלה אחת יימסר   ; 

 .איסור העברת נתוני המיקום למי שאינו מורשה להם ובכלל זה למשרד הבריאות 

  בהקדם אפשרי ולכל המאוחרמחיקת הנתונים שבעניינן נמצאה התאמה למקום הבידוד 

מיום מתום  90תוך בהקדם האפשרי ולכל המאוחר יום, ומחיקת יתר הנתונים  14תוך 

ונים עשויים לשמש במסגרת הליך במקרים בהם הנת למעט ,תקופת תוקפן של התקנות

חן בין ולאב משטרה תוכל למיין את החומר שנאסףמנת שה-תקופה זו נדרשת על. פלילי

או הוטל קנס מנהלי והחומר נדרש כראיה בהליך משפטי, המקרים בהם נפתחה חקירה 

 יימחקו. , אשרלבין המקרים שהסתיימו בבירור הטלפוני 



 

בית המשפט הנכבד  מתבקשנוכח העדכונים שנמסרו והנימוקים שפורטו לעיל, אשר על כן,  .23

רת ישראל , על מנת לאפשר למשטביחס לתקנות נתוני מיקום שניתן הביניים צו את לבטל

ולקיים פיקוח ואכיפה על הפרות חובת  אלוהקבועה בתקנות  להפעיל את סמכות הפיקוח

שבימים אלו מתפשטת בקצב של  ,גפת הקורונהבמהבידוד, כחלק ממכלול טיפולה של המדינה 

חולים חדשים מדי יום, ולהערכת משרד הבריאות שיעור זה צפוי לגדול בצורה  150-כ

 . מעריכית

 

אגף חקירות  מ"מ ראש מחלקת ליבההבקשה נתמכת בתצהירה של סגן ניצב ענת סיגל,  .24

 . במשטרת ישראל ומודיעין

 באדר תש"פ ז"כ     היום,

       2020במרץ  23  

 

 

 שוש שמואלי 

 סגנית מנהל מחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה

 ראובן אידלמן                          

 סגן בכיר במחלקת הבג"צים              

 בפרקליטות המדינה

 



 



 תוכן עניינים נספחים

 

 עמוד ראשון שם הנספח נספח

 1עמוד  צילום הנוסח המתוקן של תקנות נתוני מיקום, כפי שהוכן וטרם נחתם 1מש/

 2עמוד  העתק נוהל המשטרה 2מש/

 3עמוד  23.3.20מכתב היועץ המשפטי לממשלה אל משטרת ישראל מיום  3מש/

 



 

 

 

 

 1מש/

 

צילום הנוסח המתוקן של 

תקנות נתוני מיקום, כפי שהוכן 

 וטרם נחתם

 

 

 
 



   2020-, התש"ף()תיקוןתקנות שעת חירום )נתוני מיקום(

 

 , מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:1יסוד: הממשלה-לחוק 39בתוקף סמכותה לפי סעיף 

   

התקנות  - )להלן 20202-בתקנות שעת חירום )נתוני מיקום(, התשף  .1 1תיקון תקנה 

  -1בתקנה העיקריות(, 

 -(1בפסקה )  (1)  

 משנה )א(  במקום ההגדרה "בידוד" יבוא:בפסקת  (א)   

או  2סעיף לפי  בית אדם החייב לשהות בבידוד –"אדם חייב בבידוד"    

  ;בידוד ביתצו ב ל2

 יימחקו. -)ג(-פסקאות משנה )ב( ו (ב)   

 אחרי פסקת משנה )ג( יבוא:  (ג)   

 ")ד( אחרי ההגדרה "מסר בזק" בא:    

)א( לצו בידוד 2כמשמעותו בסעיף  –מקום הבידוד" "     

 ;בית

 " בא:פקודת המטה הכללי)ה( אחרי ההגדרה "    

 נגיף הקורונה החדש()צו בריאות העם  -"צו בידוד בית"      

הוראת שעה(, )(בידוד בית והוראות שונות)

 ;".20203-התש"ף

 :יבוא  (2פסקה )במקום   (2)  

 בא: 4( אחרי סעיף 2")   

                                                        
 .158ס"ח התשס"א, עמ'  1
 .772ק"ת התש"ף, עמ'  2
 .516ק"ת התש"ף, עמ'   3



מיקום קבלת נתוני 

לצורך פיקוח על 

קיום הוראת 

 הבידוד

להתיר קבלת נתוני קצין מוסמך רשאי  (א) א.4  

מיקום של אדם החייב בבידוד ממאגר מידע של 

בעל רישיון בזק, בלא צו בית משפט, לצורך פיקוח 

על קיום הוראת הבידוד; קבלת נתוני מיקום לפי 

עשה באופן מדגמי בלבד ובאופן ית זהקטן סעיף 

שאינו מתמשך או רציף; לעניין סעיף זה "נתוני 

נתון מיקום אחרון של מנוי שנקלט בידי  –מיקום" 

 .בעל רישיון בזק ואותו בלבד

)ב( לא יעשה אדם שימוש במידע שהתקבל לפי       

)א( אלא לצורך פיקוח על קיום הוראות  קטןסעיף 

 .הבידוד או בקשר אליו

)ג( משטרת ישראל תקבע נוהל, בהסכמת משרד       

הבריאות, לעניין עיון במידע שהתקבל לפי סעיף 

זה ודרכים להבטיח שלא ייעשה במידע שימוש 

; נוהל כאמור יאושר בידי זה סעיףאמור בבניגוד ל

היועץ המשפטי לממשלה ויפורסם באתר משטרת 

 .ישראל

משטרת ישראל ראש אגף חקירות ומודיעין ב( )ד      

ח ליועץ המשפטי לממשלה אחת לשלושה דווי

בי הבידוד שנתוני המיקום ייעל מספר ח ימים

מתוכם מספר המקרים על וכן שלהם נדגמו, 

 .בהם נמצאה אי התאמה למקום הבידודש

)ה( נתוני מיקום לפי סעיף זה יימחקו בהקדם       

לאחר תום ימים  90 עד אפשרי ולכל המאוחר

תוני שעת חירום )נ תוקפן של תקנותתקופת 

, למעט נתוני "20204-התש"ף מיקום()תיקון(,

מיקום שעשויים לשמש בהליך פלילי; על אף 

האמור, נתוני מיקום מתאימים יימחקו לכל 

לעניין סעיף  ;ימים לאחר קבלתם 14 עד המאוחר

נתון מקום של  –"נתון מיקום מתאים"  ,קטן זה

 "ת מקום הבידוד.אדם החייב בבידוד התואם א

 לתקנות העיקריות יבוא: 1אחרי תקנה  .2 2 תקנההוספת 
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ימים מיום  14 אלה שעת חירום תוקפן של תקנות  2 "תוקף  

תוני תקנות שעת חירום )נ של פרסומן

 "20205-מיקום()תיקון(, התש"ף
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 2מש/

 

 העתק נוהל המשטרה

 

 
 

 



 מ"סבל

1 

 

 

 :כללי .א

 

את  ותמסדירה , 2020-)נתוני מיקום(, התש"ף שעת חירום, נכנסו לתוקפן תקנות 16.03.20 בתאריך .1

 ח"תקשה)להלן: " נגיף הקורונה במאמץ הלאומי למניעת התפשטותסייע לישראל משטרת  סמכות

  "(.נתוני מיקום

בשל חשיפה ויבי בידוד מחלצורך פיקוח על  לקבל נתוני מיקוםבמסגרת הסמכות רשאית המשטרה  .2

  .של התקנות יפקע בתום שלושה חודשים מהתקנתןתוקפן  .הקורונהאפשרית לנגיף 

ותקנו, כחלק מסל חקיקת חירום, ובשל  ההבנה כי מדינת ישראל מתמודדת תקש"ח נתוני מיקום ה .3

ואשר המצב החוקי כיום אינו נותן לה  המתפשטת במהירות ומסכנת חיי אדם עם מגיפה מדבקת

סמכות חריגה של פיקוח על לתקופת מצב החירום בלבד, לפיכך, הוענקה למשטרה  מענה מספק.

 אין חשד להפרתו ולביצוע עבירה.קיום חובת הבידוד, גם במצבים בהם 

קובע,  2020-צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש()בידוד בית והוראות שונות()הוראת שעה(, התש"ף .4

או מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע מי שהיה במגע הדוק עם חולה ול מחו"ל חובת בידוד בית לחוזר

 .הימים האחרונים 14הדוק עם חולה ב 

בית והוראות שונות(  )נגיף הקורונה החדש()בידוד (העם)אכיפת צו בריאות  ות שעת חירוםנתק .5

"( קובעות כי חב בידוד המפר חובת תקש"ח בידוד בית)להלן: " 2020 –, התש"ף )הוראת שעה(

בהתאם לתקש"ח בידוד כמו כן, ₪.  14,400חודשי מאסר וקנס בסך  6שדינה בידוד, עובר עבירה 

₪  5,000קנס קצוב בסך  מוטלת חובת בידוד כעבירה מנהלית בגינה בית, הוכרזה עבירה של הפר

  וכפל הקנס בגין עבירה חוזרת.

בנוסף לכלים האחרים העומדים , תקש"ח נתוני מיקום, מקנה למשטרה את הסמכות להשתמש .6

על מושכל, אפקטיבי ומידתי לרשותה, בכלים טכנולוגיים המספקים נתוני מיקום, לצורך פיקוח 

 .בדרך המותאמת להיקפי התופעה, לסיכון הנשקף ממנה, ולכמות המפוקחים ,ות הבידודקיום הורא

מבטיח שימוש מדורג בסמכות באופן שמפחית את הסיכון לחיים , האמצעי הטכנולוגי כן-יתר על

 ולבריאות הנשקף ממגע פנים אל פנים בין השוטר לאזרח. 

תעשה לצורך פיקוח על קיום הוראות , בהתאם לנוהל זהקבלת נתוני המיקום של אדם חב בידוד  .7

באופן מדגמי, נקודתי, כמפורט בנוהל זה, . קבלת נתוני המיקום תיעשה הבידוד ולמטרה זו בלבד

 שאינו מתמשך או רציף.

 
 
 
 

 ואגף המבצעים אגף לחקירות ולמודיעין

 

הוראת שעה בנושא שם הנוהל: 
בשל חשיפה  דודיבחבי על פיקוח 

 נגיף הקורונהאפשרית  ל
 מס' נוהל: 

 17/03/20תוקף: 
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רגיש ויש להתייחס להפקתם, לטיפול בהם מידע פרטי נם ישיופקו על ידי משטרת ישראל הנתונים ה .8

 ל כפי שיפורט להלן.והכ .י שמירה על פרטיותירה בהיבטהתייחסות מחמ ,ולהעברתם

 ,סביבתו לצורך ביצוע הנחיות המפורטות בנוהל זהו חולהאו  , ב בידודח קירבה או מגע עם יובהר כי  .9

כפי שנקבעו בהוראותיה הפנימיות של   מחייב הקפדה על אמצעי המיגון וההתנהגות הדרושים

 . המשטרה

הל זה כדי לפגוע בסמכות המשטרה לקבל נתוני תקשורת אין בהוראות תקש"ח נתוני מיקום או נו .10

לשם גילוי עבירות חקירתן או מניעתן או גילוי עבריינים והעמדתם ממאגר מידע של בעל רשיון בזק, 

לחוק סדר  4 לשם מניעת עבירה מסוג פשע או גילוי מבצעה בהתאם לסעיףו 3 ףבהתאם לסעילדין 

 .2007-קשורת( תשס"חנתוני ת –הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 

פיקוח על חבי על הסמכויות לתכלית של בנוסף – במסגרת תקש"ח נתוני מיקום הוסמכה המשטרה .11

, לשם סיוע בביצוע לקבל נתוני מיקום ממאגר מידע של בעל רשיון בזק, בלא צו שיפוטי – הבידוד

לצמצם את  לצורך אזהרת הציבור או אדם מסוים, והכל כדי למנוע אודמיולוגית, יחקירה אפ

משרד הבריאות לא יבקש ומשטרת ישראל לא תעשה ש ,הוחלטהתפשטות המחלה. יודגש כי 

כן נוהל זה יסדיר את הפעלת סמכותה של המשטרה בפיקוח על חבי -ועל שימוש בסמכותה זו

  .בידוד בלבד

 

 הבסיס החוקי: .ב

 . 2020 -)נתוני מיקום( , התש"ףתקנות שעת חירום  .1

 .1940 ,פקודת בריאות העם .2

 2020-צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף .3

תקנות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם( )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(  .4

 2020-)הוראת שעה(, התש"ף

 .2007 –נתוני תקשורת (, תשס"ח  –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  .5

 

 : המטרה .ג

 

תהליכי וכללי העבודה, השימוש במידע,  הסדרת הפיקוח המשטרתי הטכנולוגי על חבי בידוד וקביעת

 . גישה הרשאותו, העברת המידע, שמירתו ומחיקתו

 

 הגדרות:  .ד

 

 14מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט יו"ש וחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך  -"בידודחב " .1

ם שלפני הגעתו לישראל ומי ששמו נכלל ברשימות משרד הבריאות שהועברו הימים האחרוני

 למשטרה כחייב בידוד, בהתאם להוראות הדין. 

 בלבד.ונתון זה של מנוי שנקלט בידי בעל רשיון בזק  אחרוןנתון מיקום  -"נתוני מיקום" .2

צין משטרה שייקבע או קבדרגת סנ"צ  החקירות והמודיעיןקצין משטרה ממערך  -"קצין מוסמך" .3

שהוסמך על ידי המפכ"ל להתיר קבלת נתוני תקשורת ממאגר  ,המשמש כמפקד מוקד ארצי שייקבע
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בהתקיים התנאים כפי שמפורט בתקנות לשעת  ,מידע של בעל רשיון בזק במקרים דחופים בלא צו

 . 2020 -, התש"ףחירום )נתוני מיקום(

 בלבד.נתוני חירום  מתקש"ח ות הנגזרותלבצע את הפעולתפקידו ש אורגן-"ייעודימשטרתי חמ"ל " .4

  הייעודי. המשטרתיבחמ"ל  בתפקידוממערך האח"מ שוטר   -"חמ"ל ייעודי שוטר" .5

על העברת המידע  האמון במשרד הבריאות או מי מטעמו אגף המחשובראש  -"נציג משרד הבריאות" .6

   למשטרת ישראל.

 

 : השיטה .ה

 

 ,לפחות אחת ליוםיעביר משרד הבריאות נציג , כתנמש תוקף תקש"ח נתוני מיקוםכל עוד תקופת  .1

את רשימת  ומטעמאו מי  רמ"ח פיתוח תשתיות ואינטגרציה באגף הטכנולוגיות של המשטרה, לידי

הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: שם, . הרשומים במשרד הבריאות החוליםרשימת חבי הבידוד ו

)להלן:  הבריאותד כפי שהתקבלו ממשרד ת.ז, כתובת בידוד, ומס' טלפון שבשימושו של חב הבידו

 . "הרשימה"(

חבי  קבוצת תשתיות רמ"ח פיתוח ידי-עלבאופן מדגמי ואוטומטי יישלפו  רשימת חייבי הבידודתוך מ .2

  .לצורך ביצוע הפיקוח הייעודי חמ"ללבידוד לצורך פיקוח מדגמי. התוצאות יועברו 

הוגדרה במערכת  ,ה הרמטית של הנתוניםהצורך בסודיות מוגברת ושמיר ,נוכח הרגישות הגבוהה .3

שתשמש לסיווג והבחנת הפעולות  -"פיקוח קורונה" -המשטרתית הרלוונטית מטרה ייחודית

יועץ המשפטי לממשלה על היקף הפעילות ראש אח"מ ולמעקב ודיווח ל ר, ותאפשהמבוצעות במערכת

 . ותקינותה

נתונים בה י. הצפיאחר ן שלא יאפשר שימושכי הנתונים יישמרו במערכת באופ יבטיחהסיווג הייחודי  .4

בשל מגבלות טכנולוגיות,  יובהר, כיעודי בלבד. ל הייתותר לקבוצה המצומצמת של שוטרי החמ"

אך  ,ממערך האח"מ נוספת לרשימת שוטרים מצומצמתקיימת גם לנתונים אלה הטכנית הגישה 

  הייעודי.החמ"ל  שוטריקבוצת כל מי שאינו נמנה על  על ה בה אסורהיהצפי

 יפתחו במערכת הרלוונטית אירוע שמטרתו "פיקוח קורונה". חמ"ל הייעודי ה שוטרי .5

ה לקבלת נתון של חבי הבידוד למערכת ויבצעו פעולמספר הטלפון חמ"ל הייעודי יזינו את ה שוטרי .6

 . המיקום האחרון של המנוי

קבל תואם לכתובת בה שהת הטלפוןנתון המיקום האחרון של יבדקו האם  ייעודיל החמ"ה שוטרי .7

 חב הבידוד. אמור להימצא 

 :את תוצאות הפעולהיתעדו במקום המיועד לכך במערכת חמ"ל הייעודי ה שוטרי .8

 חבלבין הכתובת בה אמור להימצא  נתון המיקום האחרון של המנוינמצאה התאמה בין שבמידה  (א

 ".  נמצאה התאמהן "ויהבידוד יצ

 . "לא נמצאה התאמהין "ויצ כאמורלא נמצאה התאמה שבמידה  (ב

 -טופס דיווח ייעודי )ראה נספח א' ייעודיהחמ"ל ה שוטר מלאבמקרים בהם לא נמצאה התאמה י .9

 יחידתאחמ"ש בלדיווח אודות תוצאות פעולת פיקוח( ויעביר אותו באמצעות הדוא"ל המשטרתי 

 המצודה המחוזית הנוגעת בהתאם לכתובת של חב הבידוד. 
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)בין אם מדובר בעבירה מר חקירה במסגרת הליך משפטי פלילי עתידי נספח א' עשוי להיות חו .10

שמר טופס זה בתיק החקירה כחלק מחומר יבעבירה פלילית( וככל שנפתח תיק חקירה י מנהלית ובין

 החקירה. 

הכתובת בה אמור של )במידה וקיים(  הקווי טלפוןמס' הלראשית תקשר יהרלוונטית המצודה  שוטר .11

בטלפון הקווי בהיעדר תקשורת . מצאוהיל מנת לערוך בדיקה נוספת אודות עלהימצא חב הבידוד 

קשר שנוצר במידה לצורך הבדיקה. יתקשר שוטר המצודה למס' הטלפון הסלולארי של חב הבידוד 

  .ייסגר האירועושוטר המצודה התרשם שחב הבידוד מודע לחובת הבידוד ומקיימו, 

 ובר ובדרישה לשלומו של חב הבידוד. שוטר הדהשיחת הטלפון תיפתח בהזדהות של  .12

השוטר יוודא כי הוא מדבר עם חב הבידוד ולשם כך הוא רשאי לדרוש מחב הבידוד למסור את שמו  .13

 ומענו ואת תעודת הזהות שלו. 

הבידוד כי הוא רשאי לדרוש  ף פעולה עם השוטר יבהיר השוטר לחבהבידוד יסרב לשתשחב במידה  .14

 ביצוע פעולת הפיקוח על הבידוד. ממנו כל ידיעה או מסמך לצורך

בסיום השיחה יבהיר השוטר לחב הבידוד כי במסגרת הפיקוח על חבי הבידוד בתקופה זו, משטרת  .15

קיימת אפשרות ובאמצעות הגעה למקום הבידוד  מפקחת על קיום הוראות הבידודישראל 

 צו הבידוד.  מקיים אתשהמשטרה תגיע למקום על מנת לפקח כי הוא 

הפרת צו בידוד מהווה עבירה על החוק וכי אם יפר את צו הבידוד יוטל יר לחב הבידוד כי השוטר יבה .16

 להפרה ראשונה וכפל קנס על הפרה חוזרת. ₪  5,000עליו קנס בסך 

עולה שהסברו של חב הבידוד אינו מניח את הדעת ומהבירור הטלפוני או טלפוני מענה שאין במידה  .17

או יוצא ללא הצדקה רפואית ובכלל זה יצא  הבידוד המדווחבמקום חשד שחב הבידוד אינו נמצא 

 תישלח ניידת לביתו.  ,ממקום הבידוד

השוטר יתעד בכתב את פרטי השיחה ואת ההסבר שנתן לו חב הבידוד לאי ההתאמה כמו גם את  .18

 החלטתו לשלוח ניידת למקום הבידוד ונימוקיו. 

שונה מהכתובת שדווחה למשרד ההבידוד בכתובת אחרת לצורך שוהה היה והוברר כי חב הבידוד   .19

באתר משרד הבריאות  הבידוד לעדכן לאלתר את כתובתו המעודכנתלחב הבריאות, יורה השוטר 

בת הבידוד הנכונה וכי אם ימצא ועליו לדווח לאלתר למשרד הבריאות על כתויבהיר לחב הבידוד כי 

בגינה הוא צפוי לקנס  ,ירה על החוקמהווה עבהעל מקום הבידוד אי דיווח , אזי מדובר בחשלא דיוו

 לכל יום בו העבירה נמשכת.₪  600ותוספת של ₪  3,000בסך 

שיועבר לטיפולן  רישום של תוצאות הטיפול בכל דיווח לערוךהמצודות המחוזיות באחריות שוטרי  .20

 הייעודי טלפונית באשר לתוצאות הטיפול.  החמ"למפקד ולעדכן את  מהחמ"ל הייעודי

 

 ומחיקתם וניםהשימוש בנת .ו

הגבלת ונוהל זה בהיבטי: תקש"ח ההוראות יתקיימו בטיח כי יעשה באופן שי השימוש בנתונים .1

, הגבלת הגישה למידע, מחיקתו במועד הקבוע לשמה נאסף או בקשר אליההשימוש במידע לתכלית 

 בנוהל זה ויצירת אפשרות מעשית לפיקוח ובקרה על כל אלה.

או  החייב בבידוד יעשה לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד של אדםהשימוש בנתוני המיקום  .2

חל איסור חמור לעשות שימוש במידע שהתקבל לצורך פיקוח על  ולמטרה זו בלבד. בקשר אליו 

 הוראות הבידוד שלא למטרה זו.
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משטרת ישראל לא תעביר למשרד הבריאות נתוני מיקום. אין בהוראה זו כדי לפגוע בסמכותה של  .3

העביר מידע אחר הנוגע להפרת חובת הבידוד למשרד הבריאות לצורך מימוש חובת המשטרה ל

  .ידו-הפיקוח על

יים בנוהל זה, לצורך ובמסגרת ונמסר אך ורק לבעלי התפקידים המם ייהמידע אודות נתוני המיקו .4

 .מילוי תפקידם

קף תפקידו, ללא סמכות כדין, ידיעה שהגיעה אליו בתו ,שמסרשוטר או עובד משרד הבריאות,   .5

 שנות מאסר. 3 –לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, עובר עבירה פלילית שדינה 

על מספר חבי  לושה ימיםמ אחת לש"באמצעות ר' אח יועץ המשפטי לממשלהלהמשטרה תדווח  .6

תוך  ,הבידוד שנתוני המיקום שלהם נדגמו, במסגרת פיקוח המשטרה על קיום הוראות הבידוד

  .לכתובת הבידוד הם נמצאה התאמה או אי התאמה ראשוניתה בין כמות המקרים בנבחה

מיום ימים  14לכל המאוחר תוך בהקדם האפשרי ונתוני המיקום לגביהם נמצאה התאמה, ימחקו,  .7

 מקבלתם. 

יום  90 בהקדם האפשרי ולכל המאוחר יימחקו נתוני המיקום לגביהם נמצאה אי התאמה ראשונית .8

תקופה זו  .יות שעשוי לשמש בהליך פליליומר ראלמעט ח, לאחר תום תקופת תוקפן של התקנות

מנת שהמשטרה תוכל למיין את החומר שנאסף, ולאבחן בין המקרים בהם נפתחה חקירה -עלנדרשת 

ו/או הוטל קנס מנהלי והחומר נדרש כראיה בהליך משפטי, לבין המקרים שהסתיימו בבירור 

 שיימחקו.  –הטלפוני 

 

 :פיקוח ובקרה .ז

בדרך  אחר בנפרד ממידע המשטרהיישמרו במערכות  הנדגמים בהתאם לנוהל זה המיקוםנתוני  .1

 ווידוא כי הוראות נוהל זה מתקיימות לגבי המידע. שתאפשר מעקב אחר הנתונים

שלא למטרה המפורטת בתקש"ח, קרי פיקוח אלה  מיקוםבנתוני  חל איסור מוחלט לעשות שימוש .2

 . או בקשר אליו מדגמי על חייבי בידוד

 בדגש על: אודות אופן ביצוע עבודת שוטרי החמ"ל  בקרה יומיתיבצע  החמ"ל הייעודי איאחר .3

 . ותחת המטרה הייחודית החדשה במערכת כנדרש על פי הנוהל פתיחת אירוע (א

   . ותיעודן במערכתאופן ביצוע הבדיקות המדגמיות  (ב

  לשוטרי המצודה המחוזית. אופן העברת המידע  (ג

ע בקרה פיקודית יומית אודות עבודת שוטרי המצודה הנוגעת ליישום אחמ"ש המצודה המחוזית יבצ .4

 נוהל זה. 

ידי שוטרי -אודות אופן ביצוע נוהל זה על יומיתקבע יבצע בקרה ישי באג"מ מבצעים מחלקתנציג  .5

 המצודה המחוזית והסיירים.

 ראש אח"מ.ע"י שיקבע  בקרה מקצועית תבוצע על ידי נציג מערך האח"מ .6

 ידי משרד הבריאות.-לנוהל זה אושר ע .7

 נוהל זה אושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה.   .8
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 דיווח אודות תוצאות פעולת פיקוח -נספח א'

 

 

 

 

                                                        אל: מפקד מצודה מחוז..................

 

 

)נתוני תקנות שעת חירום סמכותי לפי מתוקף  על קיום הוראות הבידוד לפקח סמכות המשטרהבהתאם ל

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

  :הריני להצהיר כי 2020-התש"ף

 

.ז................., תבעל , ..................האדם מעלים חשד כיהמיקום האחרון  נתוןממצאי 

מפר את צו הבידוד ושוהה  הינו חב בידוד בכתובת _________......................., טל'...

 / _____________כתובתב

 

  .בדיקה וטיפוללהמשך 
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מכתב היועץ המשפטי לממשלה 

אל משטרת ישראל מיום 
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