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 לכבוד
 פודמסקי' אורית גב
 הפרטיות להגנתהציבורית  מועצהה"ר יו



 

נושא שימוש באמצעים ל ביחס הפרטיות להגנת הרשות עמדת כם בדברלפנייתמענה : הנדון

 הקורונה נגיף התפשטות לצמצום אבקהמ סגרתבמע"י גופי בטחון טכנולוגיים 



להגנתהפרטיות)להלן:בהמשךלבקשתכםלקבלתעדכוןבאשרלעמדתההמקצועיתשלהרשות

 במסגרתהמאבקבסוגי"הרשות"( בטחון גופי יתהשימושבאמצעיםטכנולוגייםהמופעליםע"י

כדלקמן:כםלהשיביםמתכבדואנ,)להלן:"ההסדר"(לצמצוםהתפשטותנגיףהקורונה



עםהתמודדותצורךלהסדרבהגלומההתועלתאףעלהיאכיבנושאעמדתהשלהרשותתמצית

המגיפה המשך, שלכליבשימוששלבמתווההסתייעות בטחוני גוף תכליות בעל שלמובהקות

,לצמצוםמגיפהתושביהמדינהאחרוניטורמעקבלצורךמאבקבטרורוהגנהעלבטחוןהמדינה

(.)גםאםיוסדרבחקיקהראשיתומהווהפתרוןחריגולאמידתיסביראינומוצדק,ואינבעתהזו

כן משמעותי.אחרותוטכנולוגיות,חלופותלהעדיףישעל בפרטיותפחותהבאופן פגיעתן אשר ,

זועמדהבבסיסשעומדהרציונל ומידתי תמידי איזון שלהינו זכויותמולאלהמאבקבמגיפה

אחריםמצביםבוהסיכוןלשימושבהסדריםדומיםגםבהתחשבגםבסכנתהמדרוןהחלקלקיסוד

.(ועודהציבורלשלוםהקשורותעבירות,אחרות)מחלות

 כי סבורה נכוןשככלהרשות יהיה ראשית, בחקיקה זה מעין הסדר קביעת תישקל זאת בכל

 והצדקתו ביסוסו רקלשקול קבלת מידעושקלולנתוניםלאחר ףנוסעדכניעובדתי נכוןאשר,

שיכללו נתוניתחלואהעדכניים,השארבין, קיבולתמערכתהרפואה, וכןבחינתחלופותשונות,

ההדבקההיקפיעלוהשלכותיהן"יהציבורעהננקטות"החברתיריחוק"פרקטיקותהשלשקלולן

.(אותהלצמצםמנתעלסלולריהאיכוןהשליעילותוההצורךההדבקה)וכפועליוצאמתכונתו

 המגמה כי מעלה בעולם הנעשה על השוואתית מערבבמסקירה אירופהדינות שימושהינה

.לצורךכךאשרמספקיםמענההולםלנושאלאיתורקרבהלחוליקורונהוולונטאריבאפליקציות

לעודדשימושבאפליקציות אירופיתכדי הנחיותלפיתוחאפליקציותוהוקמהיוזמהפאן הוצגו

 זה. כימסוג סבורה ,הרשות לצדבהתאם בישראל, דומה חלופה לקידום במהירות לפעול יש

המשךנקיטהבפעולותשאינןטכנולוגיות.
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:עמדת הרשות מבוססת על הנימוקים הבאים

ידיעלפעילותניטורבצעלמהותיקושיישנוהגנהעלהפרטיות,בהיבטיסבורהכיהרשות .1

בובשלב.המדינהבטחוןעלוהגנהטרורפעילותבסיכולהעיקריהינומאבקעודוישיגוף

 חלטההבישראלהתקבלה כזה בכלי השימוש על -אישררה הנוגעבכלניכרתודאות

היקפימערכתהבריאות.מקריסתומובןרב,תוךחששהקורונהמגיפתהתפשטותלהיקף

 ידועים, נמוךהיההבדיקותמספרהמחלהלאהיו נראהו, חלופהבנמצאהייתהלאכי

מגעיםקרוביםביןחוליקורונהלאזרחיםזיהויאפשרה,אשראואחרתטכנולוגיתיעילה,

,הציבורלאהיהמודעלהתנהגותהרצויהבזמןמגיפהולאננקטובנוסףששהובסביבתם.

 חברתי. ריחוק זהדבריםבמצבכללי -על,היהניתן, ביכולותתבהסתייעולראותפניו,

סבירביחסעומדאשרזמניומידתיהסדרכבטרור,מאבקשתכליתוגוףשלטכנולוגיות

עקבפרוץהמגיפה.לבריאותהציבורשנשקףלאיום

הקורונהנגיףכיכשברורבוודאיוהיקףהתפשטותהמגיפהבדברנתוניםעדכנייםבהינתן .2

)ואולישנים(חודשיםלמשךחיינומשגרתנפרדבלתיחלקאינועומדלהעלםוצפוילהיות

נוספיםארוכים אלו, הולמיםהפתרונותלמצואצורךישמשכךואינםפניהדבריםעוד,

.ארוך-בינונילטווחשמשושיהמגפהשלהנוכחימצבהאת

על .3 מקוםלבחוןמחדשאתהצורךוההצדקההעדכנייםבשימושרשויותהשלטוןישכן,

אתבאמצעימעקבהפוגעיםבאופןישירומובהקבזכותםלפרטיותשלאזרחיםותושבים,

מאסטרטגייתוכחלקהשונותחלופותבבהתחשבוהמידתיותשלאמצעיםאלו,הסבירות

 ;הבאיםבנתוניםבהתחשב,הכוללתהיציאה

 : נסיבות שינוי .4

סבורההרשות .א העולמי,הנוכחיהמצבכי, מספרלפנישהיהמזהשונהוהמקומי,

שבועות המחלהאודותכיוםהקייםהידעמבחינתהןמתבטאהשוני. ;סיכוניה;

הכוללהניסיון;בישראלהרפואהמערכתקיבולת;התמותההיקף;חוליםההיקף

מספרוהתופעהעםבהתמודדותשנצבר בציבורהמודעותהגברתלצדהבדיקות,

לנושא ועודסגריםדוגמתשוניםואמצעיםכליםבמגווןנקיטה, בעתהזוכמו. כן,

שונההציבורהתנהלותמצב המצמצמותרבותפרקטיקותשהונהגולאחר,

ההידבקותסכנתאתמשמעותית מסיכותחבישתחובתדוגמת, ריחוקלהנחיות,

חברתי ועוד"סגולהתוה"במסגרתפעילות, בנוסף. דבריםבמצבמדוברכיברור,

מצבולא,שניםאףאוליוחודשיםפניעלשתתפרשארוכהתקופהעודמשךלהעלולש

בלבדקצרולטווחזמני הסבירותמתחםעלומהותיניכרבאופןמשפיעיםאלוכל.

.בפרטיותהפגיעהלמנעדביחסהמוצעיםהכליםשלהמידתיותובחינת

על .ב בפעילותכליםבההסתייעותנחיצותמחדשכעתלבחוןישכן, למאבק שנועדו

ומספרהחוליםלמספרבנוגעהעדכנייםהסטטיסטייםנתוניםבבהתחשבטרור
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מהמגפההמתים כאמור. מדאיגותתחזיותהוצגוהממשלההחלטתהתקבלהעת,

יםהפוטנציאליהמתיםושיעורהחוליםשיעוראודותביותר כעת. מספרבחלוף,

יש,הרשמייםהפרסומיםפיעל.יותרהרבהמעודדתוהיאהתמונההתבררה,שבועות

,אנשיםאותםשלמותםעלהצעראףעל.מתים223-וחולים7,023-כבישראלכיום

הדרךבתחילתחששהיהמהםדרמטייםבשיעוריםומוותתחלואהבנתונימדובראין

 .הוסרהבריאותמערכתמקריסתהחששגםשנראההזולעתו

בדברמסקנותהסקתלשםלעבדניתןאותםרביםנתוניםנצברוהזמןבחלוף,כןכמו .ג

והשגויההנכונההדגימהאחוזי,האיכוןפעילותיעילותהיקפי המיטבייםהערוצים,

שוניםבאמצעיםהמהירהובדיקתםחוליםלאיתור במדינותשהצטברסיוןיהנוכן,

 .אחרות

הרשות .ד כי הסבירותבמתחםכנופלותלראותןהיהשניתןהפעולותמתחםסבורה

,אזששררוהקשיםהוודאותחוסרתנאילאוריותררחבהיההמגיפהבתחילת

והבהילותהדחיפותותחושתהערטילאייםהסטטיסטיםהחששות ,זאתלעומת.

,משתנההאמורהסבירותמתחם,כאמורקייםשהרבהמצטברהמידעבהינתן,היום

 .ההיבטיםמכלוללגבימחודשתבחינהלבצעהכרחויש

' נ מאיר בן שחר ד"עו2109/20ץ"בגבדינובפסקהעליוןהמשפטביתכךעלעמד

:26.04.2020מיוםהממשלה ראש

בנקודת הזמן שבה התקבלה החלטת ההסמכה, הצורך להתמודד עם "

התפרצות מגפת הקורונה אכן ענה למבחן האמור... זאת בהינתן העובדה 

כי האמצעי שנבחר על ידי המדינה במסגרת החלטת ההסמכה הוא אמצעי 

הבחירה לעשות שימוש בארגון הביטחון פוגעני ואין להקל בו ראש. 

מעקב אחר מי שאינם מבקשים לפגוע בה,  המסכל של המדינה לצורך

מבלי שניתנה הסכמה לכך מצד מושאי המעקב, מעוררת קושי רב ביותר. 

האמצעים החריגים שננקטו כאן ננקטו ביחס למצב משברי, חריג ונדיר 

בכל קנה מידה. עלינו לשמור מכל משמר שהאירועים החריגים שעמם אנו 

ם מדרון חלקלק של שימוש מתמודדים בימים אלה לא יותירו אותנו ע

ראו"באמצעים חריגים ופוגעניים ללא הצדקה במקור, אינן )ההדגשות

(.חיותלפסקדינהשלכב'הנשיאה45פסקה

הרשותסבורהזהבהקשר .ה שכי, נכון שבהסתייעותלא היאגוף העיקרית תכליתו

לטווחהבינוניתטחונייב ככלחמור,הציבורבריאותעללאיוםארוך-תהווהפתרון

 .שיהיה
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גם אז  –אין בנמצא חלופה מספקת אחרת  י, וככלי מעין זהב ככל שיוכרע כי יש צורך .ו

 עוסק שאינו , כזהאזרחי-ממשלתי גורםיישקל פתרון בו  כיממליצה הרשות 

 עצמאיות יכולות יכונן ,כנגד בטחון המדינה פעילות סיכולו ביטחוןב או באכיפה

 ,מירבית בשקיפות ינהלןו, של נפגעי מגיפות ניטורהו האיתור בתחום בלעדיות

, ובהתאם לתכלית לה נועד הישראלי הדין ובמסגרת הפרטיות הגנת לכללי בהתאם

 .בלבד

 :ומתחם הסבירות איזונים עריכת .5


הגבלההקבועהבחוקיסוד:הכידוע,עיקרוןהמידתיותמהווהמרכיבמרכזיבפסקת .א

פגיעהבזכותחוקתיתהקבועהבחוקהיסודתהא הקובעתכי כבודהאדםוחירותו,

מוצדקתרקאםנעשתה"בחוקההולםאתערכיהשלמדינתישראל,שנועדלתכלית

 ראויה,ובמידהשאינהעולהעלהנדרש...".

ןמאליו.כך,גםכאשרבזכותחוקתיתלאצריכהאףפעםלהיותבבחינתהמובפגיעה .ב

את להשיג ניתן וכיצד האם תחילה לבחון יש וחיונית, חשובה בתכלית מדובר

התכלית לקידום סבירות דרכים יש והאם בזכות, פגיעה ללא האמורה, התכלית

ההגעה לאחר רק בזכויות. בפגיעה כלל כרוכות שאינן הנדרשת, המטרה והשגת

אז בנמצא, אינן אלו דרכים כי בפגיעהלמסקנה הכרוך הבא, לשלב לעבור יש י

אינהמקדשתאת–וגםזוהראויה–בזכויות.וגםכאן,כללהאצבעהינושהמטרה

והואזה במשטרהדמוקרטי, ובסיסי מרכזי זהמהווהעיקרון כלל כללהאמצעים.

 הידוע הציטוט מאחורי )העומד הנשיא נלחמתכשל פעם "לא כי ברק, אז( תוארו

אשראחתמידיהקשורותלאחור.חרףזאת,ידהשלהדמוקרטיהעלהדמוקרטיהכ

החוקוהכרהבחירויותהפרטמהוותמרכיבחשוב שמירהעלשלטון שכן העליונה,

 1".ןבתפישתביטחו

 .ג כן, על יהיה נכון בפרטיות. לפגיעה מידתית נוסחה נכוןלגבש מכך, להגדירכחלק

מבחינתצמצוםהמחלה,ולהבהירהטכנולוגיהכלימטרתבאופןברורושקוףמההיא

איזהאחוזיתחלואהיחשבוכחמורים,ובהתאםלתוצאההנדרשתלגזוראתהחלופה

במסגרתישלהכריע,כךלמשל.בכלמועדהרלוונטיתמביןשללהחלופותהאפשריות

האםיעדכזההנוניהולסיכוניםלאיזההיקפיתחלואהישכוונהלהביאאתהציבור,

לרבותס הפרק, על העומדים האחרים האינטרסים מול אל באיזון ומידתי ביר

 .בריאותהציבורוחייאדםכתוצאהמחוליומהשלכותאחרותלברקורונה

 בו, חלקלק מדרון להיווצר  עלולהגדרה ברורה לגבי מטרת ותכלית החקיקה,  ללא .ד

 צורהלמיגור שלל תופעות הפוגעות ב דרקוניים בכלים להשתמש יהיה ןנית מעתה

בטחון  גופיב להיעזר לא מדוע, למשל כך .או אף ברווחתו הציבור טחוןיבב כלשהי
                                                           

1
 .(1999)817(4,פ"דנג)הוועד הציבורי נגד עינויים נ' ממשלת ישראל 5100/94בג"ץ 
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 אשר מועדים נהגים ?פדופילים פעילותמגעים של חולי חצבת?  לאיתור בעתיד 

ולפיכך מעמידים בסכנת חיים ברורה ומיידית נהגים אחרים  שיוןיר ללא נוהגים

 ...רחוק כעת נשמע אם גם, ומובן ברור וההמשךבכביש? 

 :" על בריאות הציבורהחברתי"ריחוק ה השלכותמידתיות הפגיעה בפרטיות בהינתן  .6

 לעיל, שצוין נתוןכפי מרכזיישכיסבורההרשותאשרמרכזי באופן בחשבון לקחת

לתכליתשאינהבגוףהנוכחיתבעתהשימושלהמשךהשיקוליםמכלולבמסגרת בטחוני

  ."החברתי ריחוק"הפרקטיקותלקשור,ותפקידיוהמקורייםייעודותואמתאת

הרשות בחשבון לקחת יש כי נתוניםבמסגרתסבורה מהסגר היציאה אסטרטגיית

וחשוביםמשמעותיים שימוש)לרבותבהתנהלותהציבורשחלהנרחבהחברתיהשינוי:

הציבוריבמרחבהתקהלותעלמגבלות,לאדםאדםביןפיזימרחקעלשמירה,במסכות

'(וכוהעבודהבמקומותמגבלותגםכמו זהדבריםבמצבריולהסלהאיכוןמגבלות,

זהבנושא.אחרותמידתיותחלופותשלוקיומן הולםמשקללתתשישהרשותסבורה,

 :לרבות,החברתיהריחוקבהינתןההדבקהתוומקומדפוסיבדברהעדכנייםנתוניםל

?)להבדילמתחקוראנושי(טכנולוגיםניטורבכלישימושמצריכיםעדייןהםהאם -

 ?הציבורייםבמרחביםלאמבוקרתהדבקהסיכוןלהניכרבאופןםצומצלאהאם -

ייחודיים,הניתניםלניטור"סיכוןאזורי"בבעיקרכעתמתרכזתלאההדבקההאם -

 ווזיהוי משפחתיים תאים )דוגמת אוכלוסיפרטני בצפיפות בסיכוןימקומות ה

 ?בתיאבות(דוגמת

 :אמצעים שפגיעתם פחותה -  חלופות .7

נתוניהאמתשלולנוכחלבלהתמשכותהזמןשיםעתהזו,בבסבורהכיהרשות .א

בישראלוהתבדותםלעתעתהשלהתרחישיםהסטטיסטייםהחמוריםהתחלואה

שנחזובתחילה,וכןבשיםלבלקביעתוהברורהשלביתהמשפטהעליוןבענייןבן

 מחדשאתמכלולהחלופותשהרימאיר, עדכהישצורךלבחון שנדונו אתהן,

 .ונוספותחדשותוהןיותרמוקדםבמועדשנסקרוהחלופות

 של לאיתורה "המאמץכיהדגישהמשפטביתהדיןבענייןבןמאירלעיל,בפסק .ב

 האמצעים של חריגותם לנוכח.... לאות ללא להימשך חייב אחרת יעילה חלופה

 עודם השעה צרכי אם העת כל לשקול המדינה רשויות על , כיום המופעלים

".נוקטת היא שבהם הקשים האמצעים את מצדיקים פסקה ראו לפסק41)

 דינהשלכב'הנשיאהחיות(.

דוגמתהסקירהשבוצעהעלידימרכזהמידעכפישעולהמסקירותהשוואתיות, .ג

למערכהבקורונהביוםוהידע אלטשולר-ד"רשוורץשלוכן15/4/2020הלאומי

,במרביתטוך"רערןדהרשקוביץמהמכוןהישראלילדמוקרטיהו-ארידורעו"דו

 מידעהדמוקרטיותהמדינות כולל )שאינו רחב סטטיסטי במידע שימוש נעשה
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 ווליביאואישי( באופן אישי מידע ושומוניםהאוספים מסמכיםנטרי. כן, כמו

 אלומציעיםשורתחלופותסבירותוראשויותאפשריות.

,במסגרתהדיוןעלהחלופות,הרשותסברהכיישמקוםלהעניקבאופןקונקרטי .ד

 של לחלופה יותר רב יישומוןמשקל משמרוולונטריכליהינואשר"המגן",

פרטיות נוקט, ביזורית, בנויבגישה המידע מזעור עקרון  data")על

minimization")זה יישומון המשתמשים. של האישי המידע את אוסף ואינו

דוגמ לפרטיותהוא עיצוב על הקפדה תוך מגעים לזיהוי כלי לבנות ליכולת ה

 היבטיו. כל על המידע היישומוןשפורסםכפיואבטחת את לשדרג כוונה יש ,

 טכנולוגיית באמצעות מגעים Bluetoothלזיהוי אתמאודלדייקהצפוידבר,

למעלהבוצעו,הקיימיםהנתוניםפיעל.שגוייםאיתוריםולמנועהאיתוריכולות

היישומוןשלהתקנותממליון נכונההסברהבאמצעותכימעריכהוהרשות,

 עלעידודלציבור, הקפדה תוך "המגן", דוגמת ביישומונים וולונטרי שימוש

להגביראתשיתוףהפעולהיהיהניתןשקיפות,אבטחתהמידעוהגנתהפרטיות,

לפתרוןהרוחבילכללהמשקולהפוךאותושלהציבורבשימושבטכנולוגיותאלו

אשריספקפתרוןמספקבעתהיציאהמהמשבר)וזאתאףאםלאיותקןעלידי

 .כללהציבור(

,ככלשיוכרעכיאכןנדרשדווקאכליטכנולוגימהסוגהמופעלכיום,אזיכאמור .ה

,אזרחיממשלתיגוףבמסגרתבחינתהחלופותיהיהנכוןלשקולהפעלתועלידי

גוף)ולאמגיפותנפגעיאחריומעקבניטורינהלאשר,פעילותותכליתעיקרשזהו

(.העיקריתעבודתותכליתזהשאיןבטחוני

 :בהסדר השימוש המשך להצדקת נוספים בנתונים צורךה .8

יהיהערךרבלבצעעיבודוניתוחנוספיםשלנתוניםרלוונטים,כיסבורההרשות .א

ה כהנתוניםלרבות עד השוניםשהועברו הדיווחים המשפטיבמסגרת ליועץ

ועדתחוץובטחוןבדיונישהתבקשונוספיםובנתוניםלממשלהולוועדתהמשנה,

מידהוהההסדרנחיצותבחינתבעתמושכלתהחלטהתקבלשיאפשרוכך,בכנסת

 .)כמפורטלעיל(תכליותיואתמגשיםהואבה

 .ב השאר, כליבהחריגהשימושהמשךעלמנתלהצדיקאתכיסבורההרשותבין

ב טחונייםיניטור להציג הכרחי , עלולבחון )בדגש הבאים הנתונים מכלול את

הזמןצירלאורךהצגתם נקיטתפרקטיקות להשלכותשל ריחוק"הבקורלציה

 :("תיהחבר

 .ג בידוד חבי כמה באמצעות חולים?אותרו נמצאו אכן מתוכם וכמה יש)הכלי

 להציג הכרח הנתונים הללו גם תוך הזמן, ציר למגמותאלאורך ברורה בחנה
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וחבישתמסיכות שנצפותלאחרתחילתנקיטתהריחוקהחברתי לאחרהגלים;

 .הראשונים,היקפיההדבקהבציבורצפוייםלהיותנמוכיםיותר(

הערוציםבאמצעותשלאחוליםבקרבתששהוככאלוזוהואנשיםכמה .1

 .)לאורךצירהזמן(?הטכנולוגיים

 ?כשגוייםשהתגלוחוליםעם"המגעים"איתורשיעוראחוזמהו .2

שניתנולמספרביחסשהתקבלובידודחובתעלהשגותהשיעורמה .3 ההודעות

 באותהתקופה?

מבחינתהיתרוןעשוילהיותמה-החברתיהריחוקעלהעדכנייםהנתוניםבהינתן .4

 ?אחרותאפידמיולוגיותחקירותעריכתפניעלהנוכחיבכליהסתייעותה

איכוןבמקוםאםוהתמותהההדבקהבצמצוםהיעילותשיעורילהיותצפוייםמה .5

יהיהאוכלוסלכלשלוניטור עלמוגברתובהגנהבבידודלהתמקדיוחלט,

 ?שבסיכוןאוכלוסיות

ישנוסףשיקול .9 המעקבביצועהמשךשלמשמעותוהואהאמורהבמסגרתלבחוןאותו

עמדתזהבמובן.בישראלהאוכלוסייהשלהזכויותתפיסתעלארוכהתקופהלאורך

שהמשךהיאהרשות ראשית, בחקיקה עיגונו לרבות בנסיותלפגועעשויההסדר,

השלטוןבמערכותהציבורבאמוןהאמורות, החוקתיתהזכותשלבמעמדהלכרסם,

אחרמעקבשלבפרקטיקותהשלטוןמערכותשימוששללנרמולולהביאלפרטיות

 .חוקשומריאזרחים

מקצועימדדשלמראשקביעהלשקולמציעההרשות,בנוסף .10 כייתגלהאםלפיואשר,

תמיד,חזרההנדבקיםבהיקףהאקספוננציאליהגידולוסכנתההדבקהבמגמתשינויישנו

לעילהמבוקשותוההצעותבכליםהשימושאתשובלבחוןיהיהניתן בהתאםוזאת,

(.התיאורטיהסיכוןולא)בפועלהסיכוןלהיקףהמתאימיםמידתיותלאיזוני



וערכיםורכבתמאודומצריכהאיזוןביןשיקוליםשבנדוןהינהמהסוגיהמטבעהדברים,,לסיכום

רביםציבוריים וחשובים, אחד הפרטיותהינםנדבך שיקולי המקצועית,מכאשר לעמדתנו הם.

הפרטיותבלבד, ההמוגבלתלשיקולי שישיקוליםםהאלו ההסדרשראוי במכלול הנבחןישקלו

ויבואולידיביטויואיזוןבו.



אנולרשותכםבכלשאלהאוהבהרה.



בברכה,

עו"דנירגרסון

סגןראשמחלקתייעוץמשפטיואסדרה
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הרשותלהגנתהפרטיות


