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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת( )הוראת 
שעה - נגיף הקורונה החדש( )קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום 

הוראות הבידוד(, התש"ף-2020

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה
-נתוניתקשורת(

-הוראתשעה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדתוםשלושהחודשיםאועדתוםתוקפושל1ע
)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה(, צובריאותהעם
התש"ף-12020,לפיהמוקדם)להלן-תקופתהוראתהשעה(,יקראואתחוקסדרהדין
הפלילי)סמכויותאכיפה-נתוניתקשורת(,התשס"ח-22007)להלן-החוקהעיקרי(,כך:

כעת נמצאות בתוכן וישראל העולם מדינות  כללי
כלל־עולמית, מגיפה פנדמיה, של בעיצומה 
Novel( הקורונה נגיף והתפשטות מהתפרצות כתוצאה
עCoronavirusnCov-201()להלן-נגיףהקורונה,הנגיףאו
המחלה(ענגיףהקורונההואנגיףחדש,שאיןבאוכלוסייה
חסינותנגדו,ואיןחיסוןשבאמצעותואפשרלמנועאת
התפשטותהמחלהעהמחלהעוברתמאדםלאדםעלידי
הפרשותמדרכיהנשימה)כגוןעיטושאושיעול(,איןלה
טיפולספציפיידועוהיאיכולהלגרוםלתחלואהותמותה
המוניתמשמעותיתעבהיעדרחיסוןאודרכימניעהאחרות,
הדרךהיחידהלמנועהדבקהוהתפשטותשלהנגיףאו,
למצער,להאטאתקצבההידבקותבמחלה,היאעלידי
איתורמגעיםביןאנשים,בידודשלחוליםבמחלהושלמי
שנחשדכחולהבה,הימנעותמהתקהלות,הגבלתתנועה

ועודע

2020(הכריזשר )27בינואר ביוםא'בשבטהתש"ף
הבריאות,בהתאםלסמכותולפיסעיף20לפקודתבריאות
העם,0וע1,כיהמחלההנגרמתעלידינגיףהקורונההיא
מחלהמידבקתמסוכנתוכיקיימתבעטיהסכנהחמורה
לבריאותהציבורעביוםט"ובאדרהתש"ף)11במרס2020(
מגיפה כעל המחלה על העולמי הבריאות ארגון הכריז

עולמית,צעדחריגבעלמשמעויותמרחיקותלכתע

נכוןליוםי"טבניסןהתש"ף)13באפריל2020(,נתוני
משרדהבריאותמעידיםעלמעל11,500אנשיםשנדבקו
בנגיףבישראלוהמספרעולהמדייוםעבמשרדהבריאות
סבוריםשהמספרהמדויקשלהנדבקיםבנגיףגדולבאופן
ניכרממספרהאנשיםשכבראומתוכחוליםבמחלה,וכי
בהמשךיגדלמספרהמקריםשבהםיהיהקושילאתראת
מקורההדבקהשלאדםמסויםבנגיף,עקבריבויחולים
חולים שהם לדעת בלי הציבורי במרחב המסתובבים

ומדביקיםאתסביבתםע

נגיף התפשטות למניעת המאמצים ממכלול כחלק
הקורונה,נקבעועלידימשרדהבריאותהוראותשונות,
ובתוכןצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודבית
- )להלן התש"ף-2020 שעה(, )הוראת שונות( והוראות

צובידודבית(,הקובעהוראותלענייןחובתבידודביתע
חובתבידודביתחלהעלחוליםבנגיףהקורונה,עלמי
שחזרלישראלמחוצהלה,מישהיהבמגעעםחולהבנגיף
ומישרופאקבעלגביוכיהיהבמגעעםחולהבנגיףעעד
למועדזה,סךהאנשיםשהיובבידודביתהואמעל000,ע17
,)2020 )13באפריל אנשים,ונכוןליוםי"טבניסןהתש"ף

מספרהמבודדיםבבידודביתהואמעל15,500אנשיםע

התקינה )2020 במרס 15( התש"ף באדר י"ט ביום
העם בריאות צו )אכיפת חירום שעת תקנות הממשלה
)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראת
שעה((,התש"ף-2020;תקנותשעתחירוםאלהקובעות,
2)ד( ביןהשאר,כיהפרתחובתהבידודהקבועהבסעיף
מאסר - ודינה פלילית עבירה מהווה בית בידוד לצו
שישהחודשיםאוקנסלפיסעיף61)א()1(לחוקהעונשין,
כי נקבע כן כמו העונשין(ע חוק - )להלן התשל"ז-77ע1
ניתןלהטילעלהפרתחובתהבידודהאמורהקנסמינהלי

שסכומו5,000שקליםחדשיםע

שבהם מקרים למשל חריגים, במקרים כי יובהר 
או הבידוד, חובת של חוזרת או מכוונת הפרה נעשתה
מקריםשבהםמישאובחןכחולהבנגיףהקורונההפראת
חובתהבידוד)אףאםלאמדוברבהפרהמכוונתאוחוזרת(,
העונשין לחוק 218 סעיף לפי עבירה להתגבש עשויה

שעניינהמעשההעלוללהפיץמחלהע

התקינה )2020 במרס 16( התש"ף באדר כ' ביום
הממשלהתקנותשעתחירום)נתונימיקום(,התש"ף-2020
)להלן-תקנותנתונימיקום(,וביוםכ"טבאדרהתש"ף)25
במרס2020(תוקנוהתקנותלנוסחןהנוכחיעבתקנותנתוני
של מיקום נתוני לקבל המשטרה סמכות נקבעה מיקום
חייביםבבידוד,באופןמדגמי,לצורךפיקוחעלקיוםחובת
הבידודעעיגוןהסמכותהאמורהבתקנותשעתחירוםנבע
מהדחיפותהרבהנוכחקצבהתפשטותהמחלה,הצורך
במתןכליאפקטיבילפיקוחעלמספרהולךוגדלשלחייבים
בבידודבית,וכלזאתבהיעדרהשלכנסתמכהנתאשר

באמצעותההיהאפשרלקדםתיקוןחקיקהכנדרשע

ק"תהתש"ף,עמ'516ע 1

ס"חהתשס"ח,עמ'72;ק"תהתש"ף,עמ'772ע 2
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אחריסעיףולחוקהעיקרייבוא: )1(

"היתרלקבלת
נתוניתקשורת

לצורךפיקוחעל
קיוםהוראות

בידוד

בסעיףזה-ואע )א(

"חייבבבידוד"-אדםהחייבלשהותבבידודביתלפי
סעיפים2או2בלצובידודבית;

"מקוםבידוד"-כמשמעותובסעיף2)א(לצובידודבית;

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

שעה(,התש"ף-32020ע

אחריסעיףולחוקהעיקרייבוא: )1(

"היתרלקבלת
נתוניתקשורת

לצורךפיקוחעל
קיוםהוראות

בידוד

בסעיףזה-ואע )א(

"חייבבבידוד"-אדםהחייבלשהותבבידודביתלפי
סעיפים2או2בלצובידודבית;

"מקוםבידוד"-כמשמעותובסעיף2)א(לצובידודבית;

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

שעה(,התש"ף-32020ע

זו,ישכמההליכים נכוןלמועדפרסוםהצעתחוק
תלוייםועומדיםבבג"ץכנגדתקנותנתונימיקום)בג"ץ
20/ע210בןמאירנ'ראשהממשלה,ובג"ץ2135/20ובג"ץ
1/20ו21שאוחדועמוווכןבג"ץ2187/20ארגוןהעיתונאים
בישראלנ'ראשהממשלה(עבמסגרתבג"ץבןמאיר,ניתן
צובינייםביוםכ"גבאדרהתש"ף)ע1במרס2020(ולפיו
איןלעשותשימושבסמכויותהמוקנותמכוחתקנותנתוני
מיקוםעדלהחלטהאחרתעואולםביוםכ"חבאדרהתש"ף)ו2
במרס2020(,בהמשךלבקשתהמדינהלביטולצוהביניים,

קבעביתהמשפטכדלקמן)עמ'2להחלטתביתהמשפט(:

"המשיבים1-7הודיעוכיהושלמההכנתתזכירחוק
לקביעתההסדרבחקיקהראשיתוהואאףפורסםלהערות
הציבורהאמורותלהיותמוגשותעדמחר,יום2020ע3ע25,
בדחיפות לקדם זו כוונה לנוכח בבוקרע 07:00 בשעה
חקיקהראשיתבנושא,ובהינתןהשינוייםשנעשובתקנות
המשטרהובהחלטהלפרסםאתהנוהלאשרהותקןמכוחן,
אנוסבוריםכילעתהזוישלהיעתרלבקשהלבטלאתצו
הבינייםלענייןתקנותאלהעעםזאת,ככלשלאתקודם
חקיקהראשיתכאמור,ניתןיהיהלשובולשקולאתסוגית

צוהבינייםלגביהןע"

בהמשךלהחלטהזוונוכחקיומהשלכנסתמכהנת,
מוצעלקבועאתהוראותתקנותנתונימיקום,וכןהוראות
תיקוןחקיקהעל במסגרת בהמשך, שיפורט כפי נוספות
ידיתיקוןחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-נתוני
תקשורת(,התשס"ח-2007)להלן-חוקנתוניתקשורתאו
החוק(חלףקביעתןבמסגרתשלתקנותשעתחירום,ובתוך

כךלבטלאתתקנותנתונימיקוםע

עקבעמדתגורמיהמקצועבמשרדהבריאות,ולפיה
האמצעיהחשובביותרלהתמודדותעםהתפשטותהנגיף
הואבידודהחוליםואלהשבאועמםבמגע,ישצורךבמתן
כליםלפיקוחאפקטיביעלקיוםהוראותהבידודעבשלכך
מוצעבתיקוןזהלהסמיךאתמשטרתישראללקבלנתוני
מיקוםשלאדםהחייבבבידוד,באופןמדגמי,בנקודתזמן
מסוימתובאופןשאינומתמשךאורציףעסמכותפיקוחזו
היאחריגהביותר,ונועדהלאפשרלמשטרהלסייעלמשרד

כך ידי ועל בית, בידוד צו הוראות על לפקח הבריאות
האפשר, ככל ולהבטיח, המחלה התפשטות את לצמצם

אתבריאותהציבורע

מיקום נתוני קבלת יאפשר האמורה בדרך פיקוח
אשריהוואינדיקציהראשוניתלענייןקיוםתנאיהבידוד
אוהפרתם,ויאפשרלקייםפיקוחמושכלואפקטיבייותר,
תוךצמצוםהממשקשלהמשטרהעםהחייביםבבידוד
המקיימיםאתחובתהבידודכנדרשעכמוכן,פיקוחכאמור
יאפשרלצמצםאתסכנתההידבקותשלשוטריםבנגיף

למקריםשבהםחשיפהזונדרשתוהכרחיתע

הפיקוח במסגרת שיתקבלו הנתונים רגישות בשל
האמור,מוצעלקבועהוראותנרחבותאשרנועדולאזןאת
מידתהפגיעהבפרטיותהגלומהבקבלתנתוניםכאמור,בהן
הוראותלענייןהגבלתהשימושבנתונים,לשימושלצורך
בקשרלפיקוחכאמור הבידודאו חובת קיום על פיקוח
בלבדעכמוכןמוצעכיייקבענוהל,באישורהיועץהמשפטי
שיתקבל,ולענייןהדרכים במידע עיון לממשלה,לעניין
להוראות בניגוד במידע שימוש ייעשה שלא להבטיח
המשפטי ליועץ דיווח חובת לקבוע מוצע עוד הסעיףע

לממשלהוכןהוראותלמחיקתהנתוניםע

כמוכן,נוסףעלההוראותהקבועותכיוםבתקנות
נתונימיקום,מוצעלעגןבהצעתחוקזוחובתדיווחשבועית
לוועדהבכנסתוכמוכןחובתפרסוםנתוניםלציבורלעניין
מספרהחייביםבבידודשנתוניהמיקוםשלהםנדגמועעוד
מוצעלקבועעבירהספציפיתבגיןשימושבנתוניהמיקום

שלאבהתאםלמגבלתהשימושע

מאחרשמדוברבכליחריגשנועדלתתמענהייעודי
לתקופתההתמודדותעםנגיףהקורונהבלבד,מוצעלקבוע
שעה, כהוראת להלן המפורטות התיקון הוראות את
לתקופהשלשלושהחודשיםאועדתוםתקופתתוקפושל
צובידודבית,לפיהמוקדםמביניהם;תוקפהשלהוראת
השעההמוצעתנקבעהנוכחעמדתגורמיהמקצועבמשרד
הבריאותלענייןמשךהזמןהמינימלישבוצפויצובידוד

ביתלהיותבתוקףע
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קציןמוסמךבמשטרתישראלרשאילהתירקבלתנתוני )ב(
מיקוםשלחייבבבידודממאגרמידעשלבעלרישיוןבזק,
בלאצוביתמשפט,לצורךפיקוחעלקיוםהוראותהבידוד;
קבלתנתונימיקוםלפיסעיףקטןזהתיעשהבאופןמדגמי
בלבדובאופןשאינומתמשךאורציף;לענייןסעיףזה,"נתוני
מיקום"-נתוןמיקוםאחרוןשלמנוישנקלטבידיבעלרישיון

בזק,והואבלבדע

מבעל לדרוש שוטר רשאי זה, סעיף לפי היתר ניתן )ג(
רישיוןבזקשההיתרנוגעאליו,להעבירלמשטרהנתונימיקום
בהתאםלהיתר;בעלרישיוןבזקיעביראתנתוניהמיקום,

בהתאםלדרישה,בלאדיחויע

לאיעשהאדםשימושבמידעשהתקבללפיסעיףקטן)ב(, )ד(
ולאיגלהאותולאחר,אלאלצורךפיקוחעלקיוםהוראות

הבידודאובקשרלפיקוחכאמורע

משטרתישראלתפעלעלפינוהלשתקבעבהסכמת )ה(
משרדהבריאות,לענייןעיוןבמידעשהתקבללפיסעיףזה
ולענייןהדרכיםלהבטיחשלאייעשהבמידעשימושבניגוד
לאמורבסעיףזה;נוהלכאמוריאושרבידיהיועץהמשפטי

לממשלהויפורסםבאתרהאינטרנטשלמשטרתישראלע

לפסקה )1( לסעיף 4א המוצע סעיף 1

תקשורת נתוני בחוק לקבוע מוצע 
נתוני לקבלת היתר שעניינו וא סעיף את 
תקשורתלצורךפיקוחעלקיוםהוראותבידודעבסעיףקטן
ואהמוצע,מוצעלקבועהגדרותהמשמשות )א(לסעיף
בתיקוןזה,כמפורטלהלן,כדילהבהירכלפימיחלהסמכות

הפיקוחשלהמשטרה:

מוצעלקבועאתההגדרה"חייבבבידוד"המפנה
לחובתהבידודהקבועהבסעיפים2ו־2בלצובידודביתע
2לצובידודביתקובעתחובת חובתהבידודלפיסעיף
בידודביתלמשךו1ימיםלמישהגיעלישראלמחוצהלה
)למעטמישהגיעמיהודהוהשומרוןאומחבלעזהולא
ו1הימיםהאחרוניםשלפני היהבמדינהאחרתבמהלך
הגעתולישראל(;מישהיהבמגעהדוקעםחולה;וכןמי
שרופאקבעלגביוכיהיהבמגעהדוקעםחולהב־ו1הימים
האחרוניםעסעיף2בלצובידודביתקובעחובתבידודבית

לחולהכהגדרתובצובידודבית,בנסיבותהמנויותבצו;

תוך בידוד", "מקום של הגדרה לקבוע מוצע עוד
הפניהלסעיף2)א(לצובידודבית,הקובעתכימקוםבידוד
יהיהביתמגוריםאומקוםאחרשניתןלקייםבואתתנאי

הבידודע

יצויןכילשםביצועסמכותהפיקוח,נעזרתמשטרת
ישראל,ביןהשאר,ברשימתהחייביםבבידודהמועברת

אליהממשרדהבריאותע

בסעיףקטן)ב(מוצעלעגןאתסמכותהמשטרהלקבל
נתונימיקוםשלאדםהחייבבבידוד,בלאצוביתמשפט,

ממאגרמידעשלבעלרישיוןבזק,לצורךפיקוחעלקיום
יתקבלובאופן נתוניהמיקום הוראותהבידודעמוצעכי
מדגמיבלבד,ויכללואתנתוןהמיקוםהאחרוןשלמנוי
שנקלטבידיבעלרישיוןבזק,כמוסברלהלן:אחתליום
המשטרהתקבל,באופןמדגמיובהיעדרקיומושלחשד,
נתוניאיכוןשלמספרמוגבלשלחייביםבבידודכהגדרתם
בתיקוןהמוצעענתוןהמיקוםשלחייבבבידודכאמוריהיה
נתוןמיקוםבודדברגענתוןבעתעריכתהדגימהעהדגימה
תבוצעבאופןאוטומטיעעםזאת,ככלשהדבריידרש,ייתכן
וייקבעוקריטריוניםאובייקטיבייםלביצועדגימהמושכלת
בשיםלבלמידתהסיכוןשבהפרתחובתהבידוד)למשל,
דגימהשלאזוריםשבהםמידתהצפיפותגדולהיותר,או
קביעתיחסהדגימהביןרשימתהחייביםבבידודביתאשר
אובחנוכחוליםמולרשימתהחייביםבבידודביתשאינם

חולים(ע

היאסמכותפיקוחהחלהבהיעדרחשד, זו סמכות
לצורךפיקוחעלקיוםחובתהבידוד,בלבדעיובהרכיאין
בסמכותהאמורהכדילגרועמסמכויותיההכלליותשל
3ו־ו משטרתישראללקבלנתוניתקשורתלפיסעיפים
לעבירה חשד יש שבהם במקרים תקשורת נתוני לחוק

פליליתע

בסעיףקטן)ג(לסעיףואהמוצע,מוצעלקבועסעיף
מקבילבמהותולזההקבועבסעיףולחוקשעניינוהיתר
לקבלתנתוניתקשורתבמקריםדחופיםבלאצושיפוטיע
בזק רישיון בעל של החובה את מעגן לחוק ו)ג( סעיף
שההיתרנוגעאליולהעבירלמשטרהאתהנתוניםעבאופן
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ראשאגףחקירותומודיעיןבמשטרתישראלידווחליועץ )ו(
המשפטילממשלה,אחתלשלושהימים,עלמספרהחייבים
בבידודשנתוניהמיקוםשלהםנדגמולפיסעיףזה,וכןעל
מספרהחייביםבבידודמתוכםשלגביהםנמצאהאי־התאמה

למקוםהבידודע

נתונימיקוםלפיסעיףזהיימחקובהקדםהאפשרי)ז( )1(
הוראת תקופת מתום ימים 0ע בתום המאוחר ולכל
זולאיחולועלנתונימיקום השעה;הוראותפסקה
העשוייםלשמשבהליךפלילילענייןאי–קיוםהוראת

הבידודאובקשראליו;

עלאףהאמורבפסקה)1(,נתונימיקוםתואמים )2(
ו1ימיםלאחרקבלתם; יימחקו,לכלהמאוחר,בתום
לענייןזה,"נתוןמיקוםתואם"-נתוןמיקוםשלחייב

בבידודהתואםאתמקוםהבידודע

ראשאגףחקירותומודיעיןבמשטרתישראלידווחליועץ )ו(
המשפטילממשלה,אחתלשלושהימים,עלמספרהחייבים
בבידודשנתוניהמיקוםשלהםנדגמולפיסעיףזה,וכןעל
מספרהחייביםבבידודמתוכםשלגביהםנמצאהאי־התאמה

למקוםהבידודע



נתונימיקוםלפיסעיףזהיימחקובהקדםהאפשרי)ז( )1(
הוראת תקופת מתום ימים 0ע בתום המאוחר ולכל
זולאיחולועלנתונימיקום השעה;הוראותפסקה
העשוייםלשמשבהליךפלילילענייןאי–קיוםהוראת

הבידודאובקשראליו;

עלאףהאמורבפסקה)1(,נתונימיקוםתואמים )2(
ו1ימיםלאחרקבלתם; יימחקו,לכלהמאוחר,בתום
לענייןזה,"נתוןמיקוםתואם"-נתוןמיקוםשלחייב

בבידודהתואםאתמקוםהבידודע

דומה,בדבבדעםמתןהסמכותלתתהיתרלקבלתנתוני
מיקוםמבעלרישיוןבזק,ישמקוםלקבועאתהחובהשחלה
עלבעלירישיוןבזקלהעביראתנתוניהמיקוםלמשטרהע

הסדרים מוצעים הפיקוח, סמכות למתן במקביל
נוספיםאשרנועדולצמצםאתהפגיעהבפרטיותולהגביל
אתהשימושבנתוניםרקלתכליתהספציפיתשלפיקוחעל

קיוםהוראותהבידודע

לקבוע מוצע המוצע, וא לסעיף )ד( קטן בסעיף 
שיתקבלוע לנתונים ביחס סודיות וחובת שימוש מגבלת
בהתאםלסעיףהמוצע,השימושבנתוניםשיתקבלומותר
רקלצורךפיקוחעלקיוםהוראותהבידודאובקשרלפיקוח
האיכון בנתון שימוש לעשות ניתן יהיה לפיכך, כאמורע
לצורךהמשךפיקוחואכיפתהוראתהבידוד,או,במקרים
218 מסוימים,לשםהוכחתקיומהשלעבירהלפיסעיף
לחוקהעונשיןשעניינהמעשההעלוללהפיץמחלהעלשם
כך,מוצעלקבועבסעיףקטן)ה(כימשטרתישראלתפעל
עלפינוהלשתקבעבהסכמתמשרדהבריאותלענייןהעיון
במידעשהתקבלולענייןהדרכיםלהבטיחשלאייעשה
יקבע, הנוהל הסעיףע להוראות בניגוד שימוש במידע
ביןהשאר,אתאופןביצועהדגימה,אופןשמירתנתוני
המיקוםשיתקבלו,הגורמיםהספציפייםבמשטרתישראל
המוסמכיםלעייןבנתוניהמיקום,וכןדרךהפעולהבמקרים
שבהםעלתהאי־התאמהביןנתוןהמיקוםשלחייבבבידוד
לביןמקוםהבידודשהואחייבלשהותבועמוצעלקבוע
כיהנוהליאושרבידיהיועץהמשפטילממשלהויפורסם

באתרהאינטרנטשלמשטרתישראלע

כאמורלעיל,סעיףולחוקנתוניתקשורת,שעניינו
צו בלא דחופים במקרים תקשורת נתוני לקבלת היתר
המשפטי ליועץ דיווח חובת השאר, בין קובע, שיפוטי,
שניתנו היתרים על חודשים לשלושה אחת לממשלה
כאמור)סעיףו)ה(לחוק(עבאופןדומה,והיותשמוצעלקבוע
בתיקוןזהסמכותפיקוחחריגהביותרלמשטרתישראל,
פיקוח לצורך זה, בעניין תכוף עתי בדיווח חשיבות יש
ובקרהצמודהשלהיועץהמשפטילממשלהלענייןאופן
הפעלתהסמכותעבהתאםלכך,מוצעלקבועבסעיףקטן)ו(

ומודיעין חקירות אגף ראש ימים, לשלושה אחת כי
על לממשלה המשפטי ליועץ ידווח ישראל במשטרת
מספרהחייביםבבידודשנתוניהמיקוםשלהםנדגמו,וכן
המיקום שנתוני אלה מתוך בבידוד החייבים מספר על
שלהםנדגמו,שלגביהםנמצאהאי־התאמהלמקוםהבידודע
במסגרתהדיווחליועץהמשפטילממשלה,תדווחהמשטרה
לענייןאופןהדגימהשבוצעה,לרבותהקריטריוניםשבבסיס

עריכתהמדגם,אםנקבעוע

כדילמנועשימושבנתוניהמיקוםשיתקבלומכוח
תיקוןזהלתכליתאחרת,מוצעלקבועבסעיףקטן)ז(הוראות
לענייןמחיקתםעכךמוצעלקבועכינתוןמיקוםהתואםאת
המקוםשבואדםמקייםאתחובתהבידודבמועדשבוהוא
נדגם,יימחקבהקדםהאפשריולכלהמאוחרבתוםו1ימים
לאחרקבלתועבשיםלבלמגבלותהטכנולוגיותשבמחיקת
נתוניםבאופןמיידי,לאנקבעההוראתמחיקהמיידיתשל
נתונימיקוםשנמצאותואמיםכאמור,עםזאתיודגשכי

ישלמחוקאותםבהקדםהאפשריע

למקום התאמה נמצאה לא שבהם מיקום נתוני
הבידוד,למעטנתונימיקוםהעשוייםלשמשבהליךפלילי
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ידווח ישראל במשטרת ומודיעין חקירות אגף ראש  )ח(
לוועדההמיוחדתבענייןההתמודדותעםנגיףהקורונה,אחת
לחודש,עלמספרהחייביםבבידודשנתוניהמיקוםשלהם
נדגמולפיסעיףזה,וכןעלמספרהחייביםבבידודמתוכם

שלגביהםנמצאהאי־התאמהלמקוםהבידודע

משטרתישראלתפרסםבאתרהאינטרנט,אחתלשבוע, )ט(
אתמספרהחייביםבבידודשנתוניהמיקוםשלהםנדגמולפי

סעיףזה,לפיחלוקהלימיםע";

בסעיף10לחוקהעיקרי,במקום"3,ואוע"יבוא"3,ו,ואאוע"; )2(

בסעיף11לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

")ג(העוברעלהוראותסעיףוא)ד(,דינו-מאסרשלוששניםע"

ביטולתקנות
שעתחירום)נתוני

מיקום(

תקנותשעתחירום)נתונימיקום(,התש"ף-2020ו-בטלותע2ע

יימחקו אליו, בקשר או הבידוד הוראת אי–קיום לעניין
בהקדםהאפשריולכלהיותרבתום0עימיםלאחרתום
אלה, נתונים לעניין המוצעע התיקון של תוקפו תקופת
המעידיםעלאינדיקציהראשוניתשלפיהאדםהפראת
חובתהבידוד,נקבעמועדמחיקהאחרמזההקבועלעניין
המשך לאפשר במטרה תואמים, שנמצאו מיקום נתוני
בירורואכיפהבמקריםהנדרשיםעמשךהתקופהשנקבעה
למחיקתהנתוניםהיאהתקופההמרביתהמותרת,ואולם
גםבהקשרזהיובהרכיישלמחוקאתהנתוניםבהקדם

אפשריבתוךהתקופההמנויהע

בהמשךלאמורלעיל,מוצעכינתונימיקוםשאינם
תואמיםאתמקוםהבידודואשרעשוייםלשמשבהליך
פלילילענייןאי–קיוםהוראתהבידודאובקשראליו,לא
יימחקועבמקריםשבהםלאחרבירורנוסףנמצאכיאדםאכן
הפראתחובתהבידוד,נתוניהמיקוםשלועשוייםלשמש
בהליךפלילי,ועלכןיהיוחלקמחומרהחקירהואיןמקום
למחוקאותםעהוראהזולענייןאי–מחיקתנתוניםהעשויים
לשמשבהליךפליליכאמור,תואמתאתמגבלתהשימוש
בנתוניםהמוצעתבסעיףוא)ד(ולפיההשימושבנתונים
ייעשהרקלצורךפיקוחעלקיוםהוראותהבידודאובקשר

לפיקוחכאמורע

המשפטי ליועץ התכופה הדיווח חובת על נוסף
של דיווח חובת )ח( קטן בסעיף לקבוע מוצע לממשלה,
המשטרהלוועדההמיוחדתשלהכנסתבענייןהתמודדות
החייבים מספר לעניין לחודש, אחת הקורונה, נגיף עם
בבידודשנתוניהמיקוםשלהםנדגמווכןמספרהחייבים
למקום אי–התאמה נמצאה שלגביהם מתוכם בבידוד

הבידודע

כמוכן,לצורךהגברתהשקיפותשבהפעלתסמכות
בסעיף לקבוע מוצע המשטרה, ידי על זו חריגה פיקוח

של האינטרנט באתר יפורסם לשבוע אחת כי )ט( קטן
משטרתישראלמספרהחייביםבבידודשנתוניהמיקום
שלהםנדגמובכליוםבמהלךאותושבוע,לפיהוראות

סעיףזהע

לפסקה )2(

סעיף10לחוקנתוניתקשורתקובעאתזכאותושל
בעלרישיוןבזקלהחזרהוצאותבעדהעברתנתוניתקשורת
וקובצימידעעמוצעלהוסיףאתסעיףואלסעיפיםהמנויים
בסעיף10האמורכךשבעלרישיוןבזקיהיהזכאילהחזר
הוצאותגםבעדהעברתנתונימיקוםלפיהוראותהחוק

המוצעע

לפסקה )3( 

מוצעלקבועכישימושבנתוניהמיקוםוכןגילוים
בניגודלהוראותסעיףוא)ד(המוצעהואעבירהפלילית
שדינה-מאסרשלוששניםעבהקשרזהיובהרכיגםבלא
קביעתעבירהספציפיתלענייןזהבחוקנתוניתקשורת,
להוות עשויה הסעיף להוראות בניגוד בנתונים שימוש
עבירהפליליתלפיחוקהעונשיןאוחוקהגנתהפרטיות,
התשמ"א-81ע1עעםזאת,משוםשכיוםכברקבועותעבירות
גם עבירה לעגן מוצע תקשורת, נתוני בחוק קונקרטיות

בהקשרזהכדישהדברלאיתפרשכהסדרשליליע

נתוני בתקנות שנקבעו ההוראות עיגון לאור  סעיף 2
בחלק כאמור זו, חוק הצעת במסגרת מיקום 
נתוני תקנות כי לקבוע מוצע ההסבר, דברי של הכללי

מיקוםבטלותע

ק"תהתש"ף,עמ'772ע ו
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