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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי 
לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-2020

פרק א': הגדרות

בחוקזה-העהגדרות

"גורםמוסמךבמשרדהבריאות"-מישהוסמךלפיסעיף5ה)א(;

מצבהחירוםהשוררבישראלבשלהתפשטות  כללי
Novel מנגיף כתוצאה הנגרמת המחלה 
nCoV-9הCoronavirus20)להלן-נגיףהקורונההחדש(,
הביאאתהממשלהלהתקיןשורהארוכהשלתקנותשעת
חירוםלשםהתמודדותעםהנסיבותהקיצוניותשנוצרו
במדינהבשלהמחלהכאמורהמחייבותשימושיוצאדופן
באמצעיםחריגיםעבמסגרתזאת,הוסמךשירותהביטחון
הכללי)להלן-השירות(לסייעבמאמץהלאומילצמצום
התפשטותנגיףהקורונההחדשעההסמכהכאמורנעשתה,
בתחילה,בתקנותשעתחירוםשהותקנועלידיהממשלה
ביוםכ"אבאדרהתש"ף)7הבמרס2020(,ובהמשךבהחלטת
ו'בניסןהתש"ף)ה3במרס2020( ממשלהמס'4950מיום
)להלן-החלטה4950(,אשרהתקבלהמכוחהוראתסעיף
7)ב()ו(לחוקשירותהביטחוןהכללי,התשס"ב-2002)להלן
-חוקהשב"כ(,ובאישורועדתהכנסתלענייניהשירותע
למשרד לסייע השירות הוסמך זו, הסמכה במסגרת
תנועות ונתיבי מיקום נתוני זיהוי באמצעות הבריאות
4הימיםשקדמולאבחונוכחולה שלחולהבתקופהשל
וזיהוישלמישבאועמובמגעלאורךתקופתהדגירהשל
המחלהעזאת,לטובתאיתורמישהיהעלוללהידבקממנו,
והעברתפרטיהמידעהדרושיםבענייןלמשרדהבריאות,
במגע שבאו לאנשים לחולים, הנחיות לתת שיוכל כדי
כמה הוגשו זו הסמכה הרחבעכנגד ולציבור עמם קרוב
עתירותלבג"ץ:בג"ץ09/20ה2עו"דשחרבןמאירנ'ראש
הממשלה;בג"ץ35/20ה2האגודהלזכויותהאזרחבישראל
נ'ראשהממשלה;בג"ץ20/ה4ה2עדאלההמרכזהמשפטי
לזכויותהמיעוטהערביבישראלנ'ראשהממשלה;בג"ץ
87/20ה2ארגוןהעיתונאיםבישראלנ'ראשהממשלהעביום
ב'באיירהתש"ף)ו2באפריל2020(ניתןפסקדינושלבית
המשפטהעליוןבעתירותאלה)פורסםבנבו)2020ע4עו2((,
בנסיבות כי השאר, בין העליון, המשפט בית קבע ושם
החריגותוהייחודיותשנוצרו,ובמיוחדבהינתןסדהזמנים
הקורונה נגיף של המהירה התפשטותו נוכח שהוכתב
לחוק 7)ב()ו( סעיף באמצעות לפעול ההחלטה החדש,
השב"כנעשתהבסמכותעעםזאת,בשלממדהזמןהמהווה
כאמוררכיבמשמעותיבמסגרתהאפשרותלהרחיבאת
תפקידיהשירותבאמצעותסעיף7)ב()ו(,ובשלהיותושל
ההסדרהקבועבהחלטתההסמכההסדרראשוניבמהותו,
מעורבות של המשך שנדרש ככל כי הדין בפסק נקבע
הבסיסלמעורבות לעיגון לפעול עלהממשלה השירות,

של השתתפותם את לאפשר כדי ראשית, בחקיקה כזו
חבריהכנסתמכללסיעותהביתבהכרעותהנוגעותלסוגיה
חשובהזועעודצייןביתהמשפט,כיחקיקהכזו,מןהראוי
כיתהיהזמניתבמהותהותיחקקכהוראתשעהעבהתאם,
להמשיך מבקשת שהמדינה ככל כי הדין בפסק נקבע
ולהסתייעבאמצעיםהמצוייםבידיהשירות,עליהלפעול
לעיגוןההסמכהלכךבחקיקהראשיתעעודנקבע,כיככל
שיותנעהליךחקיקהכאמור,אשרראויכייהיהמזורזאך
לאחפוז,וכיבמסגרתויתקבלוהערותהציבורויתקיימו
של תוקפה את להאריך יהיה ניתן מתאימים, דיונים
החלטתהממשלהעלההסמכהלפרקזמןקצרנוסף,שלא
יעלהעלשבועותספורים,כדילאפשראתהשלמתושל

הליךהחקיקהע

בהמשךלקביעותפסקהדיןולאחרבחינהושקילה,
הגיעההממשלהלמסקנהכיאכןנדרשהמשךהסתייעות
בשירותוכיישלפעוללהסמכתהשירותבמסגרתהליך
חקיקהראשית,ונקבעכיבמקבילתמשיךלהיבחןהאפשרות
להסתייעבחלופותאחרותעבהתאםלכךהאריכההממשלה
4950,באישורועדת אתהסמכתהשירותמכוחהחלטה
הכנסתלענייניהשירות,למשךשלושהשבועותנוספים,
את השירות לענייני הכנסת ועדת אישרה מכן ולאחר
המשךהארכתההסמכה,בצמצוםהיקףהסיועשניתןעל
)והביוני2020(, ידיהשירות,עדיוםכ"דבסיווןהתש"ף
כאמור השירות הסמכת בעניין החוק שהצעת ובלבד
תוגשלכנסתעדיוםט"זבסיווןהתש"ף)8ביוני2020()ר'
החלטתממשלהמס'ה505מיוםי"אבאיירהתש"ף)5במאי
2020(והחלטתממשלהמס'23מיוםג'בסיווןהתש"ף)ו2
במאי2020()להלן-החלטה23((עבהמשךלהחלטה23על
לבדיקה נשלחו השירות, לסיוע ההסמכה היקף צמצום
בשירותרקמקריםפרטנייםוייחודיים,לאחרהפעלתשיקול
דעתובאישורהגורמיםהבכיריםביותרבמשרדהבריאות

ובשירותע

את ולעגן בשירות ולהסתייע להמשיך ההחלטה
הסמכותלכךבחקיקה,התקבלהלאחרשנקבעכיישלכך
שרים צוות המלצת יסוד על השאר, בין זאת, הצדקהע
שהוקםמכוחהחלטה4950,אשרנדרשלבחוןאתהיעילות
הצורך ובמידת זו החלטה לפי בשירות הסתייעות של
האמורה, בהחלטה לשינויים והמלצות חלופות להציע
ומצאכילעתהזולאקיימתחלופהאחרתעזאת,בשים
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והאטת המגפה התפשטות צמצום בהמשך לצורך לב
איתור באמצעות הניתן, ככל מחדש, התפשטותה קצב
במהירותשלכלמישנחשפולחולה,ובפרטבשלהצורך
במניעתהתפשטותמחדששלהמחלהלאחרהסרתמגבלות
התנועההגורפות,פתיחתושלהמשקבאופןהדרגתיוחזרת

מיליוניאזרחיםלחיישגרהע

בהמשך צורך יש כי הקביעה הסתמכה עוד
ההסתייעותבשירות,עלחוותהדעתהאפידמיולוגיתשל
ראששירותיבריאותהציבורבמשרדהבריאותמיוםא'
באיירהתש"ף)25באפריל2020(,שממנהעלהכיהסיוע
אפידמיולוגית חקירה בביצוע השירות ידי על שניתן
באמצעותאיתוראנשיםשבאובמגעקרובעםחולים,נחוץ
והכרחיגםבעתהנוכחית,וזאתכדילהמשיךולצמצם,ככל
האפשר,אתהתפשטותהמחלהעהקביעהכאמורהסתמכה
וזמינותן, אפשריות חלופות של מקיפה סקירה על גם
שבוצעהעלידיצוותהשריםהאמור,בסיועהמטהלביטחון
בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז לאומי,
וגופיםנוספיםעבחוותהדעתובסקירתהחלופותהודגש,
כיקיימתחשיבותבהמשךההסתייעותבשירותגםכאשר
מוסרותבאופןמדורגמגבלותהפעילותוהתנועהשהוטלו
המחדד באופן חדשים, חולים יש עוד כל הציבור, על
אתהצורךבאיתורמהירשלהאנשיםשנחשפולחולהע
למעשה,מספרהנחשפיםלחולהצפוילהיותגדוליותר
עתהממספרהנחשפיםבמצבשלהגבלתפעילותאוסגר,

והקושילאתרםבאמצעותהחולהעצמוגוברע

למהירותהתגובהבמקרהשלאיתורחולהחדשיש
חשיבותמרכזיתוקריטיתלבלימתהתפרצותשלמחלה
מידבקתעכאשראדםנדבקבנגיףהקורונההחדשחולפים
בממוצעכ–4-3ימיםעדשהואמתחיללהיותמידבק,ורק
לאחרכ־5-וימיםבממוצעהאדםמתחיללחושבתסמינים
הראשונים,וחלקמהחוליםאינוחשבתסמיניםכללעגם
במצבזהעלולהחולהלהדביקאחרים,וזאתבמשךתקופה
מרבי לקיצור עצומה חשיבות יש לכן, ימיםע 4ה עד של
שלהזמןהמכונה"זמןסגירתמעגל":הזמןביןפנייהשל
אדםלהיבדקוקבלתתוצאהחיוביתבבדיקהועדמסירת
הודעהלמרבהאנשיםשהיועמובמגעקרובב־4ההימים
האחרוניםוהנחייתםלכניסהמיידיתלבידודאישיעקיצור
החלו בטרם כאמור האנשים של בידוד מאפשר הזמן
פוטנציאל מצומצם ובכך אותם, הסובבים את להדביק
ההדבקהשלכלאחדמהם,מכיווןשזמןהיעדהמיטבי
ולא שעות, כ־24 הוא יעילה, מעגל" ל"סגירת והריאלי

יותרמ–48שעותע

מתחיל חולה של האפידמיולוגית החקירה תהליך
כאשרמתקבלתתוצאהחיוביתלנגיףעבמקביללמסירת
בריאות לשירותי גם המידע מועבר לחולה התוצאה
ביצוע לשם לאחות ומופנה הבריאות, במשרד הציבור
ומשפחתוע החולה מול אנושית אפידמיולוגית חקירה
תחקור החולה, עם ממושכת שיחה כוללת זו חקירה
תיעוד כחולה, לאבחונו שקדמו הימים ב־4ה פעולותיו
נחשף, שאליהם לו המוכרים והאנשים המקומות פרטי
קביעהאילומביןהאנשיםצריכיםלהיכנסלבידוד)והודעה

אישיתלאותםאנשים(,וקביעהאילומביןהמקומותשבהם
שההיפורסמולציבורעתהליךזהנמשךבממוצעו3שעות-
שהןזמןארוךמדיבמגפהמסוגזהעמשרדהבריאותעושה
במקבילמאמציםלשיפורוטיובתהליךהבדיקותוהחקירות
האפידמיולוגיות,ואולםנוסףעלכך,ביןיוםכ"בבאדר
התש"ף)8הבמרס2020(ליוםכ"הבאדרהתש"ף)ה2במאי
2020(,העבירמשרדהבריאותאתפרטיהחוליםלבדיקה
בשירות,וקיבלחזרה,בתוךכמהשעות,רשימהשלמישבאו
במגעקרובעםהחולים,בהלימה,ככלהאפשר,להגדרות
הקליניותשלמגעהעלוללגרוםלהדבקה,שנקבעובידי
משרדהבריאות,ואתמועדהחשיפהשלכלאדםלחולה
שעמובאבמגעעבהמשךלכךשלחמשרדהבריאותלאותם
אנשיםהודעהאוטומטית)במסרוןאובהודעהמוקלטת(
ובהדרישהלהיכנסלבידודולדווחעלכניסהלבידודועל
מקוםהבידוד,למשרדהבריאותעהתהליך,ממשלוחפרטי
החולהועדהשלמתמשלוחההודעות,ארךבממוצעבין
להשלמת הנדרש מהזמן בהרבה קצר זמן שעות, 2ה-24
שבידי הנתונים מניתוח אנושיתע אפידמיולוגית חקירה
משרדהבריאותושדווחולוועדתהכנסתלענייניהשירות,
עולהבאופןעקיב,כיהסיועשניתןבידיהשירותהועיל
באיתורמוקדםומהירשלאנשיםשבאובמגעעםחולים
באופןשעלוללהביאלהדבקה,ובאופןזהאותרומראש
כשלישממישחלובפועל,ובפרטכאלהשאינםבנימשפחה
קרובה,ושלאעלובחקירההאפידמיולוגיתהאנושיתעבכך
צמחהתרומהשלממשלצמצוםהתפשטותהמגפה,יחד

עםצעדיהגבלותהתנועהוהריחוקהחברתיע

ביוםט"זבסיווןהתש"ף)8ביוני2020(התקייםדיון
בוועדתהשריםלענייןההתמודדותעםמשברהקורונה
והשלכותיו,שעסקביןהשארבנושאהצעתחוקזועבדיון
בוועדהנקבעכיהצעתהחוקתובאלאישורועדתהשרים
לענייניחקיקהואולםלאתונחעלשולחןהכנסתעמשכך,
הסתיימה )2020 ביוני 9( התש"ף בסיוון י"ז ביום החל

ההסמכהלהסתייעותשלמשרדהבריאותבשירותע

ביוםי"זבסיווןהתש"ף)9ביוני2020(אושרההצעת
החוקבוועדתהשריםלענייניחקיקהאךהוחלטלאמץאת

הקביעהכאמורשלאלהניחהעלשולחןהכנסתע

החליטה )2020 ביוני )4ה התש"ף בסיוון כ"ב ביום
02השהצעתהחוקלא הממשלהבהחלטתממשלהמס'

תונחעלשולחןהכנסתע

התחלואה של העדכנית המצב תמונת נוכח כעת,
עדים אנו שבמסגרתה החדש, הקורונה בנגיף בישראל
)נכוןליוםזה לעלייהניכרתבהיקףהתחלואהמדייום
חולים, כ–ווו,ה2 על עומד המאומתים החולים מספר
ומספרהחוליםהמאומתיםהמאובחניםמדייוםגדלבאופן

משמעותי(,ישצורךבחידושההסתייעותבשירותע

זאת,גםבשיםלבלכךשהסרתהמגבלותהגדילה
באופןמשמעותיאתמספרהמגעיםהאפשרייםשלכלמי
שיאובחןכחולהבהמשך,ובמיוחדאתמספרהמגעיםעם

מישאינםבנימשפחהקרוביםע
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"גורםמוסמךבשירות"-מישהוסמךלפיסעיף3ה)ב(;

"ועדתהכנסתלענייניהשירות"-ועדתהמשנהלמודיעיןולשירותיםחשאייםשלועדת
החוץוהביטחוןשלהכנסת;

"חולה"-חולהעםממצאמעבדתיחיובילנגיףהקורונההחדש;

"חוקשירותהביטחוןהכללי"-חוקשירותהביטחוןהכללי,התשס"ב-2002ה;

"מגעקרובעםחולה"-מגעעםחולההעלוללהביאלהדבקהבמחלה,בהתייחסלמרחק
מהחולהולזמןהחשיפהאליו,בהלימה,ככלהאפשר,להנחיותהקליניותשלנציג

משרדהבריאות,כפישפורטובנוהלמשרדהבריאות;

"מחלה"-המחלההנגרמתעלידינגיףהקורונההחדש;

"מידעטכנולוגי"-נתוניזיהוי,נתונימיקוםונתוניהתקשרויות,למעטתוכןשיחה
כהגדרתובחוקהאזנתסתר,התשל"ט-979ה2;

"מכשירטלפוןנייד"-ציודרדיוטלפוןניידכמשמעותובחוקהתקשורת)בזקושידורים(,
התשמ"ב-982ה3;

;NovelCoronavirus209ה-nCoV-"נגיףהקורונההחדש"

"נוהלמשרדהבריאות"-הנוהלשנקבעלפיסעיף9;

ב' ביום הממשלה החליטה לעיל, לאמור בהתאם
החוק הצעת את להניח )2020 ביוני 24( התש"ף בתמוז

המוצעתבזהעלשולחןהכנסתע

בהצעתהחוקמוצעלעגןבחקיקהראשית,כהוראת
הלאומי במאמץ לסייע השירות הסמכת את שעה,
לקבוע מוצע החדשע הקורונה נגיף התפשטות לצמצום
בהצעתהחוקאתהתנאיםלהפעלתסמכותהשירותואת
הפעולותהמסוימותשהשירותיוסמךלבצעבהתקיימםע
שיוקנו הסמכויות להפעלת תנאי כי ייקבע כך, בתוך
לשירותמכוחהחוקהמוצעהואהכרזהשלהממשלהעל
הצורךבהסתייעותבשירות,בהיקףשיהיהמותאםלמצב
ביחס מתאימות חלופות ולקיום עת באותה התחלואה

לסיכוןהנשקףלציבורמהמחלהע

מוצעלקבועכייראוביוםתחילתושלהחוקכאילו
ניתנההכרזהלפיסעיף2)א()2(לחוקהמוצע,שלפיהקיים
צורךבהסתייעותבשירותבמקריםפרטנייםוייחודייםבלבד,
כמפורטלעילעכמוכן,מוצעלקבועכיאםתמצאהממשלה
שלאמתקיימותעודהנסיבותשהביאולהכרזהעלהסמכת
השירות,תבטלאתההכרזה,והסמכויותהאמורותבחוק
זהלאיופעלועודעסמכותביטולההכרזהכאמור,תוקנה
גםלכנסתעלאחרביטולההכרזהתהיההממשלהרשאית
לשובולחדשה,אםישובוויתקיימוהנסיבותהמצדיקות

זאת,וזאתבמהלךתקופתתוקפושלהחוקהמוצעע

כמוכןמוצעלקבועסייגיםשוניםלפעולותשיבצע
השירותלפיהחוקהמוצעוכןמגבלותמחמירותעלעיבוד

במטרה והכול בו, והשימוש העברתו שמירתו, המידע,
נוכח לפרטיותע ככלהניתן,אתהפגיעהבזכות לצמצם,
בהמשך הצורך של מתמדת לבחינה הרבה החשיבות
אחרות, מתאימות חלופות מול אל בשירות הסתייעות
מוצעלקבועכיהממשלהתמנהצוותשריםשיהיהאמון

עלהמשךבחינהזוע

הכרוכות והחריגות הרגישות נוכח כי מוצע עוד
כהוראת יחוקק החוק האמור, לצורך השירות בהסמכת
שעהלמשךתקופהשלשלושהחודשים,אשריהיהניתן
על תעלה שלא בלבד אחת נוספת לתקופה להאריכה

שלושהחודשיםע

פרק א': הגדרות

המונחיםהשונים את ה להגדירבסעיף מוצע  סעיף 1
הרלוונטייםלהוראותהחוקעהגדרתהמונחים 
ועל 4950 החלטה מכוח שנעשתה הפעילות על נשענת

המונחיםשנקבעובהע

זו הגדרה  - "ועדת הכנסת לענייני השירות"  להגדרה 
מאמצתהגדרהמקבילהבחוקהשב"כ;

להגדרות "חולה", "מחלה" ו"נגיף הקורונה החדש" - מוצע
לקבועכירקפרטיושלאדםהחולהבמחלההנגרמתעל
ידינגיףהקורונההחדש,המאובחןמעבדתית,ולכןהיה
עלוללהדביקאחריםבתקופהשלכ־4הימיםלפניאבחונו

כחולה,יועברוממשרדהבריאותלשירות;

ס"חהתשס"ב,עמ'79הע ה

סחהתשל"ט,עמ'8ההע 2

ס"חהתשמ"ב,עמ'8ה2ע 3

ר ב ס ה י  ר ב ד



377 הצעותחוקהממשלה-334ה,ב'בתמוזהתש"ף,2020עוע24

"נוהלהשירות"-הנוהלשנקבעלפיסעיף8;

"נציגמשרדהבריאות"-כלאחדמאלה:

המנהלהכללישלמשרדהבריאות; )ה(

ראששירותיבריאותהציבורבמשרדהבריאותאוסגנו; )2(

"נתוניהתקשרויות"-מספרהטלפוןשלהמתקשר,מספרהטלפוןשליעדההתקשרות
ומועדההתקשרות;

"נתוניזיהוי"-שם,מספרזהות,מספרטלפוןותאריךלידה;

"נתונימיקום"-נתוניאיכוןשלמכשירטלפוןנייד;

"פרטיבקשהלקבלתסיוע"-הפרטיםכמפורטלהלן,לגביחולהשהבקשהנוגעתאליו:

שםהחולה; )ה(

מספרהזהותשלהחולה; )2(

מספרהטלפוןשלהחולה; )3(

המספרהסידורישלהחולהברשימתהחוליםשמנהלמשרדהבריאות; )4(

תאריךאבחונוכחולה; )5(

התאריךשחל4הימיםלפניתאריךאבחונוכחולה; )ו(

"צוויהבידוד"-שנייםאלה:

צובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראת )ה(
שעה(,התש"ף-42020;

צובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש9ה20()בידודבביתחולים()הוראת )2(
שעה(,התש"ף-52020;

"השירות"-שירותהביטחוןהכלליע

"נוהלהשירות"-הנוהלשנקבעלפיסעיף8;

"נציגמשרדהבריאות"-כלאחדמאלה:

המנהלהכללישלמשרדהבריאות; )ה(

ראששירותיבריאותהציבורבמשרדהבריאותאוסגנו; )2(

"נתוניהתקשרויות"-מספרהטלפוןשלהמתקשר,מספרהטלפוןשליעדההתקשרות
ומועדההתקשרות;

"נתוניזיהוי"-שם,מספרזהות,מספרטלפוןותאריךלידה;

"נתונימיקום"-נתוניאיכוןשלמכשירטלפוןנייד;

"פרטיבקשהלקבלתסיוע"-הפרטיםכמפורטלהלן,לגביחולהשהבקשהנוגעתאליו:

שםהחולה; )ה(

מספרהזהותשלהחולה; )2(

מספרהטלפוןשלהחולה; )3(

המספרהסידורישלהחולהברשימתהחוליםשמנהלמשרדהבריאות; )4(

תאריךאבחונוכחולה; )5(

התאריךשחל4הימיםלפניתאריךאבחונוכחולה; )ו(

"צוויהבידוד"-שנייםאלה:

צובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראת )ה(
שעה(,התש"ף-42020;

צובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש9ה20()בידודבביתחולים()הוראת )2(
שעה(,התש"ף-52020;

"השירות"-שירותהביטחוןהכלליע

מבהירה ההגדרה  - חולה"  עם  קרוב  "מגע  להגדרה 
אנשים לאתר כדי מבצע ששירות הבדיקה גבולות את
העלוליםלהידבקמהחולה,כךשיהיהמדוברבמגעהעלול
להביאלהדבקה)מרחקמהחולהומשךהמגע(,בהלימה,
הבריאות, משרד של הקליניות להנחיות האפשר, ככל
הרלוונטיותלאותהעתעההנחיותבנושאזהיפורטובנוהל

שיקבעמשרדהבריאותלפיהחוקע

להגדרות "מידע טכנולוגי", "מכשיר טלפון נייד", "נתוני 
מוצע - מיקום" ו"נתוני  זיהוי"  "נתוני  התקשרויות", 
עוסק שבו המידע מהו וממצה מפורש באופן להגדיר
החוק,מכלהיבטיועהמידעכוללאתסוגיהמידעשהשירות
יהיהמוסמךלעבדלצורךמילויתפקידולפיהחוק,ובו
כמהרכיבים:נתוניזיהוי)שם,מספרזהות,מספרטלפון
ותאריךלידה(,נתונימיקום)שהםנתוניאיכוןשלמכשיר
טלפוןנייד(,ונתוניהתקשרויות,והכוללמעטתוכןשיחה
כהגדרתובחוקהאזנתסתר,התשל"ט-979העמתוךנתוני
לשתי הבריאות למשרד נדרש הלידה תאריך הזיהוי,

באופן להתייחס אפשרות מתן לשם עיקריות: תכליות
שהם חולים, עם במגע שבאו ולאנשים לחולים מיוחד
ילדיםאוקשישים,וכןכדילאפשר,במקרההצורך,השלמת
פרטיםדרושהממרשםהאוכלוסין)כגוןכתובת(,בהתאם

להרשאותהקיימותע

נתוני זה ובכלל הטכנולוגי, המידע לעיל, כאמור
התקשרויות,אינוכוללתוכנישיחות,אלארקאתמספר
הטלפוןשלהמתקשר,מספרהטלפוןשליעדההתקשרות

ומועדההתקשרותע

להגדרות "גורם מוסמך בשירות", "גורם מוסמך במשרד 
החוק הבריאות", "נציג משרד הבריאות", ו"השירות" - 
המוצעמגדיראתכללהגורמיםהמקבליםהחלטותומבצעים

בפועלאתהפעולותהשונותבשירותובמשרדהבריאותע

להגדרה "פרטי הבקשה לקבלת סיוע" - בהגדרהזונקבעה
משרד שיעביר המידע פרטי של וממצה סגורה רשימה
הבריאותלשירותלשםקבלתסיועעפרטיהמידעבהגדרה
זוכולליםאתהמידעהמזעריהחיונילשםביצועפעולות

ק"תהתש"ף,עמ'וה5ועמ'2ו3הע 4

ק"תהתש"ף,עמ'20וועמ'ה48הע 5
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פרק ב': הסמכת שירות הביטחון הכללי לביצוע פעולות סיוע

הכרזהעלהסמכת
השירות

הממשלהרשאיתלהכריזעלהסמכתהשירותלבצעפעולותכאמורבסעיף2,4ע )א(
לצורךסיועלמשרדהבריאותבביצועחקירותאפידמיולוגיותשמטרתןזיהוינתוני
מיקומםשלחוליםבתקופהשל4הימיםלפניתאריךאבחונםבמחלהוזיהויהאנשים
שבאובמגעקרובעםהחוליםבתקופההאמורה,לשםאיתורמישהיועלוליםלהידבק

מןהחולה,בהתקייםאחדמאלה:

אםשוכנעהכיבשלחששממשילהתפשטותרחבתהיקףשלהמחלהקיים )ה(
צורךמיידיוממשיבהסתייעותבשירות;

אםשוכנעהכיבשלחששלהתפשטותשלהמחלהקייםצורךבהסתייעות )2(
בשירותבמקריםפרטנייםוייחודייםבלבד,שבהםלאניתןלהשליםאתזיהוי
האנשיםשבאובמגעקרובעםחולהבאמצעותחקירהאפידמיולוגיתבשיטות
אחרות;אמותהמידהלמקריםהפרטנייםוהייחודייםלפיפסקהזוייקבעובנוהל

משרדהבריאותע

כן אם אלא הכרזה( - זה )בחוק )א( קטן בסעיף כאמור הממשלה תכריז לא )ב(
שוכנעהכילאקיימתחלופהמתאימהלהסתייעותבשירותביחסלסיכוןהנשקףלציבור
מהמחלה,ולאחרשהונחהלפניההמלצתצוותהשריםכאמורבסעיףהה;הצעהלהכרזה

תובאלממשלהעלידיראשהממשלהוראשהממשלההחלופיע

ההכרזהתונחעלשולחןהכנסתוועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתבסמוך,ככל )ג(
האפשר,לאחרשהחליטהעליההממשלהע

ההכרזהתפורסםברשומותותיכנסלתוקףעםפרסומהע )ד(

ההכרזהתעמודבתוקפהלתקופהשתיקבעבהבהתחשבבהתפשטותהצפויהשל )ה(
נגיףהקורונההחדשבישראלושלאתעלהעלה2ימים,והממשלהרשאיתלהאריךאת

תוקפהלתקופותנוספותשלאיעלועלה2ימיםכלאחתע

הסיועעלידיהשירותעהרשימהממצה,ולאיועברכל
מידעשאינומפורטבהע

להגדרה "צווי הבידוד" - ההגדרהמונהאתשניהצווים
מכוחפקודתבריאותהעם,940ה,העוסקיםבחובתהבידוד

בביתאובביתחוליםע

 פרק ב': הסמכת שירות הביטחון הכללי לביצוע
פעולות סיוע

סעיף2המוצעקובעאתהמנגנוןלהכרזהשל  סעיף 2  
הממשלהעלצורךבהסתייעותבשירות,וזאת 
בשיםלבלמצבהתחלואהולרגישותהכרוכהבהסמכת
ובגדר ייעודו בליבת שאינן פעולות לביצוע השירות
תפקידיוהרגיליםלפיחוקהשב"כ,ובהסתייעותבולצורך

צמצוםהתפשטותמחלהע

תהיה הסמכויות הפעלת המוצע, המנגנון לפי
כי ששוכנעה לאחר כאמור, הממשלה להכרזת כפופה
כי מוצע זה לעניין זאתע המצדיקות נסיבות מתקיימות
)ה( הממשלהתהיהרשאיתלהכריזשתיהכרזותשונות:
בהתקייםחששממשילהתפשטותרחבתהיקףשלהמחלה,
בביצוע הבריאות למשרד לסייע וממשי מיידי וצורך

השירות את להסמיך ניתן יהיה אפידמיולוגית, חקירה
בהתקיים )2( החולים; לכלל ביחס סיוע פעולות לבצע
חששלהתפשטותשלהמחלהשאינהרחבתהיקף,תוכל
פעולות לבצע השירות הסמכת על להכריז הממשלה
לא שבהם בלבד, וייחודיים פרטניים מקרים לגבי סיוע
ניתןלהשליםאתאיתורהאנשיםשבאובמגעקרובעם
החולהבאמצעותחקירהאפידמיולוגיתבשיטותאחרות
העומדותלרשותמשרדהבריאות,וזאתלפיאמותמידה
שיקבעמשרדהבריאותבנוהללפיהחוק,עלפיהמלצת
ראששירותיבריאותהציבורבמשרדהבריאותובהסכמת
ראשהשירותעבסעיףזהמוצעגםלהגדיראתהתכלית
שלשמהבלבדיהיהניתןלהסתייעבשירות,והיאזיהוי
נתוניהמיקוםשלחוליםבתקופהשל4הימיםלפניתאריך
אבחונםבמחלה,וזיהויהאנשיםשבאועמםבמגעקרוב
באותהתקופה,לשםאיתורמישהיועלוליםלהידבקמן

החולהע

בתוקפה תעמוד ההכרזה כי לקבוע, מוצע עוד
תהיה הממשלה וכי ימים, ה2 על תעלה שלא לתקופה
רשאיתלהאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלו

עלה2ימיםכלאחתע
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חדלולהתקייםהנסיבותכאמורבסעיף2)א(ו–)ב(המצדיקותאתההכרזה,תבטל3עביטולההכרזה )א(
הממשלהאתההכרזהע

הכנסתרשאיתלבטלאתההכרזהע )ב(

ביטולההכרזהייכנסלתוקףעםההחלטהעליו,והודעהעלהביטולתפורסם )ג(
ברשומותבהקדםהאפשריע

סמכויותהשירות
בתקופתההכרזה

בתקופתתוקפהשלההכרזהמוסמךהשירות,עלפיבקשהלקבלתסיועכאמור4ע )א(
בסעיף5,לבצעאתהפעולותהאלה)בחוקזה-פעולותסיוע(:

לעבדמידעטכנולוגילגביהחולהשהבקשהנוגעתאליוולגביהאנשים )ה(
שבאובמגעקרובעםהחולה,בנוגעלתקופהשל4הימיםלפניתאריךאבחונו

כחולה;

להעבירלמשרדהבריאותאתפרטיהמידעכמפורטלהלן,אוחלקמהם, )2(
ככלשהדברדרושואפשרי)בחוקזה-פרטיהמידעהדרושים(:

לגביהחולה-נתונימיקוםבתקופהשל4הימיםלפניתאריךאבחונו )א(
כחולה;

לגביאנשיםשבאובמגעקרובעםהחולה-נתוניזיהוי,התאריך )ב(
והשעהשבהםהיובמגעקרובאחרוןעםהחולהוהמיקוםשבו

התקייםאותומגעע

הכריזההממשלהכאמורבסעיף2)א()2(,יתבצעופעולותהסיוערקלגבימקרים )ב(
פרטנייםוייחודייםכאמורבאותוסעיףע

פעולותהסיועיתבצעועלבסיסמידעטכנולוגיבלבדהמוחזקבידיהשירותלפי )ג(
כלדין,ובכפוףלהגבלותהמפורטותבפרקג'ע

פעולותהסיועיתבצעובאופןממוכןככלהאפשרובשמירהעלפרטיותםוכבודם )ד(
שלהחולהושלהאנשיםשבאובמגעקרובעםהחולהע

חדלולהתקייםהנסיבותכאמורבסעיף2)א(ו–)ב(המצדיקותאתההכרזה,תבטל3ע )א(
הממשלהאתההכרזהע

ביטולההכרזה

הכנסתרשאיתלבטלאתההכרזהע )ב(

ביטולההכרזהייכנסלתוקףעםההחלטהעליו,והודעהעלהביטולתפורסם )ג(
ברשומותבהקדםהאפשריע

בתקופתתוקפהשלההכרזהמוסמךהשירות,עלפיבקשהלקבלתסיועכאמור4ע )א(
בסעיף5,לבצעאתהפעולותהאלה)בחוקזה-פעולותסיוע(:

סמכויותהשירות
בתקופתההכרזה

לעבדמידעטכנולוגילגביהחולהשהבקשהנוגעתאליוולגביהאנשים )ה(
שבאובמגעקרובעםהחולה,בנוגעלתקופהשל4הימיםלפניתאריךאבחונו

כחולה;

להעבירלמשרדהבריאותאתפרטיהמידעכמפורטלהלן,אוחלקמהם, )2(
ככלשהדברדרושואפשרי)בחוקזה-פרטיהמידעהדרושים(:

לגביהחולה-נתונימיקוםבתקופהשל4הימיםלפניתאריךאבחונו )א(
כחולה;

לגביאנשיםשבאובמגעקרובעםהחולה-נתוניזיהוי,התאריך )ב(
והשעהשבהםהיובמגעקרובאחרוןעםהחולהוהמיקוםשבו

התקייםאותומגעע

הכריזההממשלהכאמורבסעיף2)א()2(,יתבצעופעולותהסיוערקלגבימקרים )ב(
פרטנייםוייחודייםכאמורבאותוסעיףע

פעולותהסיועיתבצעועלבסיסמידעטכנולוגיבלבדהמוחזקבידיהשירותלפי )ג(
כלדין,ובכפוףלהגבלותהמפורטותבפרקג'ע

פעולותהסיועיתבצעובאופןממוכןככלהאפשרובשמירהעלפרטיותםוכבודם )ד(
שלהחולהושלהאנשיםשבאובמגעקרובעםהחולהע

על תכריז לא הממשלה כי לקבוע, מוצע כן כמו
אין כי שוכנעה כן אם אלא כאמור השירות הסמכת
חלופהמתאימהאחרתלהסתייעותבשירותביחסלסיכון
הנשקףלציבורמהמחלה,ולאחרשהונחהלפניההמלצת
צוותהשריםשמונהלפיסעיףההלחוקלבחינתהצורך
בהסתייעותבשירותעהכרזהלפיסעיף2)להלן-ההכרזה(
שולחן על ותונח ברשומות, פרסומה עם לתוקף תיכנס
ככל בסמוך הכנסת, של והביטחון החוץ וועדת הכנסת

האפשרלאחרשהחליטהעליההממשלהע

מוצעלקבועכיאםתמצאהממשלהשהנסיבות  סעיף 3
המפורטותבסעיף2אינןמתקיימותעוד,תבטל 
אתההכרזהשניתנה,וביטולההכרזהייכנסלתוקףבאופן
גם במקביל תוקנה כאמור, הכרזה ביטול סמכות מיידיע
לכנסתעביטולההכרזהייכנסלתוקפועםההחלטהעליו,
והודעהעלהביטולתיכנסלתוקפהבאופןמיידיותפורסם
ברשומותבהקדםהאפשריעלאחרביטולההכרזה,תהיה
ויתקיימו ישובו אם ולחדשה, לשוב רשאית הממשלה
הנסיבותהמצדיקותזאת,וזאתכלעודהחוקהמוצעעומד

בתוקפוע

יוסמך ההכרזה, של תוקפה תקופת במהלך  סעיף 4
השירותלסייעלמשרדהבריאותבביצועחקירה 
אפידמיולוגיתכמפורטבסעיף2,באמצעותביצועפעולות

סיועמסוימותע

לפיהמוצע,במענהלבקשהלסיועממשרדהבריאות
ה,יעבדהשירותמידעטכנולוגי שפרטיההוגדרובסעיף
כהגדרתובסעיףה,המצויבידיולפיכלדין,לגביהחולה
במגע עמו שבאו האנשים ולגבי אליו נוגעת שהבקשה
קרוב,וזאתלצורךאיתורפרטיהמידעהדרושיםלמשרד
הבריאות,המוגדריםבסעיףקטן)א()2(עיובהר,כירקאת
המידעהטכנולוגיהאמורמוסמךהשירותלעבדבמסגרת
פעולותהסיוע,וזאתבכפוףלכללההגבלותהמפורטות
בפרקג'לחוקלענייןהשימושבמידעוהעברתועאיןבמוצע
כדילהסמיךאתהשירותלקבלאולאסוףכלמידעאחר

אונוסףעלזהשכברמתקבלאונאסףבידיולפיכלדיןע

השירותיעבירלמשרדהבריאותרקאתפרטיהמידע
למשרד ההכרחיים המזעריים הפרטים שהם הדרושים
נתוני הם חולה לגבי הדרושים המידע פרטי הבריאותע
המיקוםשלובתקופהשל4הימיםלפנייוםאבחונוכחולה,
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בקשהלקבלת
סיועוהודעה

לחולה

בקשהלקבלתסיועתוגשבידינציגמשרדהבריאותבאמצעותגורםמוסמך5ע )א(
במשרדהבריאות,לגורםמוסמךבשירות)בחוקזה-בקשהלקבלתסיוע(ע

החולה לגבי סיוע לקבלת הבקשה פרטי כל את תכלול סיוע לקבלת בקשה )ב(
שהבקשהנוגעתאליו,המצוייםבידימשרדהבריאותע

משרדהבריאותיודיעלחולהשהבקשהלקבלתסיוענוגעתאליו,עלכךשעקב )ג(
אבחונוכחולה,הועברופרטיולבדיקהבאמצעיםטכנולוגייםבשירות;הודעהכאמור
תישלחבסמוךלהעברתהבקשהלקבלתסיועותכלולגםמידעעלמטרתהבדיקהועל

הדרךשבהיוכלהחולהלבררפרטיםנוספיםבענייןזהע

העברתפרטי
המידעהדרושים

הוגשהבקשהלקבלתסיוע,יעבירגורםמוסמךבשירותלגורםמוסמךבמשרדהבריאות,וע
אתפרטיהמידעהדרושיםלגביהחולהשהבקשהנוגעתאליוולגבימישבאבמגע

קרובעםהחולה;גורםמוסמךבשירותלאיעבירכלמידעאחרע

הודעהלאדםשבא
במגעקרובעם

חולה

משרדהבריאותיודיעלאדםשנמצאכיהיהבמגעקרובעםחולהבמועדמסוים7ע )א(
עלהממצאכאמורועלהחובההחלהעליולפידיןבשלכך;הודעהכאמורתכלולגם
מידעעלהדרךשבהיוכלאותואדםלבררפרטיםנוספיםבענייןזהולפנותבהשגה

לפיסעיףקטן)ג(,ולאתכלולפרטיםמזהיםלגביהחולהע

משרדהבריאותרשאילשלוחלאדםשנשלחהלוהודעהכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
הודעותתזכורתלגביהחובההחלהעליולפידיןכפישנמסרלובהודעהכאמורע

אדםשקיבלהודעהלפיסעיףקטן)א(,רשאילפנותלמשרדהבריאותבבקשה )ג(
לבחינהחוזרתשלהנתוניםשעלבסיסםהתקבלהההודעה)בחוקזה-השגה(;פנה
אדםבהשגה,רשאימשרדהבריאותלהעבירלשירותבקשהנוספתלביצועפעולות
הסיועלגביהחולהשאותואדםהיהבמגעקרובעמוואתפרטיההשגה,ככלהנדרש,
והשירותיהיהרשאילבצעפעולותסיועלגביאותוחולה,פעםנוספת,אםהדברנדרש;

משרדהבריאותישיבלהשגהבהקדםהאפשריבנסיבותהענייןע

ולגביאדםשבאבמגעקרובעםחולה-הפרטיםכוללים
נתוניזיהוי,התאריךוהשעהשבהםהיהבמגעקרובאחרון
עםהחולהוהמיקוםשבוהתקייםאותומגעקרוב,והכול

ככלשהדברדרושואפשריע

נוסףעלכך,כדילצמצם,ככלהאפשר,אתהפגיעה
בפרטיות,מוצעלקבועכיפעולותהסיועיבוצעובאופן
ממוכן)אוטומטי(ככלהאפשר,הןבמסגרתעיבודהמידע
המידע פרטי העברת במסגרת והן בשירות המבוצע

הדרושיםבמענהמהשירותלמשרדהבריאותע

בהסתייעות הבריאות משרד של הצורך עקב  סעיף 5
בשירותוהרגישותהמלווהאתפעולותהסיוע 
הפגיעה את לצמצם וכדי השירות ידי על המבוצעות
הסיוע פעולות כי לקבוע מוצע בכך, הכרוכה בפרטיות
שלהשירותיתבצעורקעלפיבקשהלקבלתסיועעבקשה
משרד נציג בידי בשירות, מוסמך לגורם תוגש כאמור
הבריאותבאמצעותגורםשיוסמךלכךבמשרדהבריאותע
עודמוצעלקבועבסעיףזה,כילצורךשקיפותמולהחולה,
לשירות הועברו שפרטיו לחולה יודיע הבריאות משרד
בבקשהלקבלתסיוע,עלכךשעקבאבחונוכחולהבמחלה
בשירות, טכנולוגיים באמצעים לבדיקה פרטיו הועברו

ויעשהזאתבסמוךלהעברתפרטיולבדיקהכאמורעכמו
כןבהודעהכאמוריידעואתהחולהעלמטרתהבדיקה
ומההדרךלפנותלמשרדהבריאותלבירורפרטיםנוספים
בענייןעיובהרכילאניתןלשלוחאתההודעהמבעודמועד
אולבקשלקבלאתהסכמתהחולהלפניהעברתהמידע
לשירות,בלילפגועבאופןממשיוקשהביעילותפעולת
הסיוע,שכןכלעיכובבאיתורהאנשיםשבאובמגעעם
החולהעלוללגרוםלהמשךהפצהשלהמחלהולחוסר
כל ההדבקהע שרשרת עצירת לשם הסיוע של יעילות
צמצוםשלהמשךההדבקההאפשריושלמספרהאנשים
לקרות וחייב הכרחי הוא הנגיף, את להפיץ שימשיכו

בהקדםהאפשריע

הסיוע פעולות את המלווה הרגישות נוכח  סעיף 6
הפגיעה את הניתן, ככל לצמצם, ובמטרה 
לבקשת במענה כי זה, בסעיף לקבוע מוצע בפרטיות,
הסיועיעבירגורםמוסמךבשירותלגורםמוסמךבמשרד
הבריאות,אךורקאתפרטיהמידעהדרושיםכפישנקבעו
בסעיף4)א()2(,לגביהחולהולגבימישבאעמובמגעקרוב,

ולאיועברכלמידעאחרע

משרד הדרושים, המידע פרטי קבלת לאחר  סעיף 7
להודיע כדי אלה בפרטים ישתמש הבריאות 
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דרכיהפעולהשלהשירות8ענוהלהשירות שיכלולהוראותלעניין ראשהשירותיקבענוהל )א(
במסגרתפעולותהסיוע,ויאושרעלידיהיועץהמשפטילממשלהע

הוראות זה לעניין ויחולו אסור, פרסומו או וגילויו חסוי הוא השירות נוהל )ב(
סעיף22)א(ו–)ב(לחוקשירותהביטחוןהכלליע

נוהלמשרד
הבריאות

המנהלהכללישלמשרדהבריאותיקבענוהלשיכלולאתכלהמפורטלהלן,9ע )א(
ויאושרעלידיהיועץהמשפטילממשלה:

הוראותלענייןהגשתבקשהלקבלתסיוע; )ה(

אופןהשימושבפרטיהמידעהדרושים,החזקתם,שמירתםומחיקתם; )2(

ההנחיותהקליניותשלנציגמשרדהבריאותלענייןמגעקרובעםחולה, )3(
כפישהןבתוקףמזמןלזמן;

אמותמידהלקביעתמקריםפרטנייםוייחודייםלפיסעיף2)א()2(; )4(

הוראותלענייןטיפולבהשגותלפיסעיף7)ג(ע )5(

אמותהמידהלפיסעיףקטן)א()4(ייקבעועלפיהמלצתראששירותיבריאות )ב(
הציבורבמשרדהבריאותובהסכמתראשהשירותע

נוהלמשרדהבריאותיפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאותע )ג(

דרכיהפעולהשלהשירות8ע שיכלולהוראותלעניין ראשהשירותיקבענוהל )א(
במסגרתפעולותהסיוע,ויאושרעלידיהיועץהמשפטילממשלהע

נוהלהשירות

הוראות זה לעניין ויחולו אסור, פרסומו או וגילויו חסוי הוא השירות נוהל )ב(
סעיף22)א(ו–)ב(לחוקשירותהביטחוןהכלליע

המנהלהכללישלמשרדהבריאותיקבענוהלשיכלולאתכלהמפורטלהלן,9ע )א(
ויאושרעלידיהיועץהמשפטילממשלה:

נוהלמשרד
הבריאות

הוראותלענייןהגשתבקשהלקבלתסיוע; )ה(

אופןהשימושבפרטיהמידעהדרושים,החזקתם,שמירתםומחיקתם; )2(

ההנחיותהקליניותשלנציגמשרדהבריאותלענייןמגעקרובעםחולה, )3(
כפישהןבתוקףמזמןלזמן;

אמותמידהלקביעתמקריםפרטנייםוייחודייםלפיסעיף2)א()2(; )4(

הוראותלענייןטיפולבהשגותלפיסעיף7)ג(ע )5(

אמותהמידהלפיסעיףקטן)א()4(ייקבעועלפיהמלצתראששירותיבריאות )ב(
הציבורבמשרדהבריאותובהסכמתראשהשירותע

נוהלמשרדהבריאותיפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאותע )ג(

לאדםשהיהבמגעקרובעםחולהעלכךעההודעהתכלול
מידעעלהמגעשנמצאותיידעאתמקבלההודעהמה
הוא וכיצד ההודעה, קבלת עקב עליו החלות החובות
יכוללפנותלמשרדהבריאותלבירוריםנוספיםאולהגשת
בקשהלבחינהחוזרתשלהנתוניםשעלבסיסםקיבלאת

ההודעה)להלן-השגה(ע

כי לקבוע מוצע החולים, פרטיות על לשמור כדי
ההודעהלאדםעלכךשהיהבמגעקרובעםחולה,לא

תכלולפרטיםמזהיםעלהחולהע

רשאי יהיה הבריאות משרד כי לקבוע, מוצע עוד
להזכירלאדםשקיבלהודעהכאמור,אתהחובותהחלות
עליולפיהדיןביחסלהודעהזומכוחצוויהבידוד,דהיינו
אתחובתולהיכנסלבידוד,לדווחלמשרדהבריאותעל
לתקופה הבידוד הוראות את ולקיים לבידוד הכניסה
הנדרשתעכאמורלעילאדםשקיבלהודעהלפיסעיףזה
לבקש - קרי בהשגה, הבריאות משרד אל לפנות יוכל
בדיקהשלהנתוניםשעלבסיסםהתקבלהההודעה,ואם
עשהכן,יוכלמשרדהבריאות,במקרההצורךואםלאניתן
לבדוקאתההשגהבדרךאחרת,לפנותלשירותבבקשה
לבדוקשניתאתהנתונים,והשירותיהיהמוסמךלעשות

זאתעמשרדהבריאותישיבלהשגותבהקדםהאפשריע

נוכחהרגישותהכרוכהבביצועפעולותהסיוע,  סעיף 8
השירות של הפעולה דרכי כי לקבוע מוצע 
בענייןזהייקבעובנוהלשיאשרהיועץהמשפטילממשלהע
של פעולה ודרכי פעולה שיטות חשיפת מניעת לצורך
השירות,נוהלזה,בדומהלנהליםאחריםשלהשירותלפי
סעיף9הלחוקהשב"כ,יהיהחסויוגילויואופרסומואסורע
כמוכןמוצעלהחיללענייןנוהלזהאתסעיף22)א(ו–)ב(

לחוקהשב"כשלפיוהנוהלאינוטעוןפרסוםברשומותאו
פרסוםפומביאחרואופןשמירתו,לרבותהגדרתסיווגו

והפצתו,ייקבעובנוהלע

הכלולבמסגרתפעולות נוכחרגישותהמידע  סעיף 9
הסיוע,מוצעלקבועשמשרדהבריאותיקבע, 
בנוהלשיאשרהיועץהמשפטילממשלה,הוראותלעניין
מכלולהפעולותהמבוצעותבמשרדהבריאותלפיהחוק
המוצע-משלבהגשתהבקשהלקבלתסיוע,דרךאופן
השימושבפרטיהמידעהמתקבליםמהשירות,החזקתם,
שיש החוק מכוח ההוראות כל וכן ומחיקתם, שמירתם
לקבועבנוהלעבכללזהיפורטובנוהלההנחיותהקליניות
שלמשרדהבריאותהקובעותמהומגעקרובעםחולה
לענייןזה,אמותהמידהלקביעתמקריםפרטנייםוייחודיים
שחלה בעת בשירות לבדיקה מועברים להיות שיוכלו
הכרזהעלהפעלהמצומצמתשלהסיועמכוחסעיף2)א()2(
לחוקהמוצע,שייקבעולפיהמלצתראששירותיבריאות
וכן השירות, ראש ובהסכמת הבריאות במשרד הציבור
הוראותלענייןאופןהטיפולבהשגותכפישהוסברבדברי
באתר יפורסם הבריאות משרד נוהל 7ע לסעיף ההסבר

האינטרנטשלמשרדהבריאותע

לבדיקה החולים פרטי העברת כי יוער זה בעניין
בריאותיים-אפידמיולוגייםע משיקולים נעשית בשירות
עםזאת,בפסיקתובעתירותשפורטולעיל,התייחסבית
העיתונות חופש לסוגיית השאר, בין העליון, המשפט
מקורות על מצנן ולאפקט מקורות לחשיפת והחשש
בבג"ץ שהועלו בטענות הכרעה במסגרת עיתונאיים,
87/20ה2המוזכרלעילעלפיהכרעתביתהמשפטהעליון,
המחזיקים עיתונאים רשימת יקבל הבריאות משרד
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סייגיםבהפעלת
סמכויותהשירות

בהפעלתסמכויותהשירותלפיחוקזה,לאיעמודהשירותבקשרכלשהועםחולה0הע )א(
אועםאנשיםשבאובמגעקרובעםחולהע

השירותלאיעסוקבפעילותפיקוחואכיפהעלהפרתחובתבידודלפיצוויהבידוד, )ב(
ולאיסייעלפעילותכאמורע

מינויצוותשרים
לבחינתהצורך

בהסתייעות
בשירות

הממשלהתמנהצוותשריםשיכלולאתראשהממשלה,ראשהממשלההחלופי,ההע )א(
שרהבריאות,שרהמשפטים,שרהמודיעיןושריםנוספיםכפישתחליט)בחוקזה-
צוותהשרים(,לבחינתהצורךבהמשךההסתייעותבשירותלפיחוקזה,בהתחשב
במצבהתחלואהבישראלבשלנגיףהקורונההחדש,בתרומתתוצאותפעולותהסיוע
לצמצוםהתפשטותהמחלהובקיומןשלחלופותלהסתייעותכאמור,והכולבהתחשב,
ביןהשאר,בפגיעהבזכותלפרטיות;לפניהצוותתונחחוות־דעתהשלהרשותלהגנת

הפרטיותבמשרדהמשפטיםבענייןזהע

צוותהשריםידווחלממשלהעלממצאיווהמלצותיולגביהנושאיםשבחןלפי )ב(
סעיףקטן)א(,כדישהממשלהתבחןאתהצורךבהמשךההסתייעותבשירותכאמור

בסעיף2)א()ה(או)2(,לפיהענייןע

פרק ג': שמירת מידע, שימוש בו, העברתו ומחיקתו

שמירתמידע
בשירותומחיקתו

הדרושים,2הע המידע פרטי ואת סיוע לקבלת הבקשה פרטי את ישמור השירות )א(
במחשביהשירותבלבד,ובנפרדמכלמידעאחרהמוחזקבידיהשירותלפיכלדיןע

בתעודתעיתונאי,ואםעיתונאייאובחןכחולהבנגיף,הוא
יתבקשלהסכיםלהעברתפרטיולשירות,ואלהלאיועברו
אוטומטית)כפישנעשהביחסלחוליםאחרים(עעודנקבע,
כיאםהעיתונאייסרב,תינתןלושהותבת24שעותלפנות
לביתהמשפטולקבלצומניעהבנושא,ובדבבדתיערך
לוחקירהאפידמיולוגיתאנושית,ובהיתבקשלחתוםעל
הצהרהולפיההואמתחייבליידעבעצמואתמקורותיו
העיתונאייםשעמםהואבאבמגעקרובב־4ההימיםשקדמו
לאבחונוכחולהעיוער,כיפסיקתביתהמשפטהעליוןבעניין
זהמיושמתכברעתהבכךשמשרדהבריאותקיבללידיו
רשימתעיתונאיםמלשכתהעיתונותהממשלתית,ופרטיו
שלעיתונאישחלהלאנשלחיםבאופןאוטומטילבדיקה
אפידמיולוגית חקירה לו מבוצעת ובמקביל בשירות,
אנושית,כמקובלעעקבפסיקתביתהמשפטהעליון,נשקל
הצורךלקבועכלליםבענייןזהבאופןמפורשבחוק,בין
באימוץההסדרשבפסיקה)הסדרהמצריךפירוטרבביחס
למנגנוןהפנייהלביתהמשפט,הערכאההמוסמכתועוד(,
וביןבקביעתהסדרחלופיעלאחרבחינהכאמור,ובהכרה
בחשיבותחופשהעיתונות,ומכיווןשמדוברבחוקשהוא
הוראתשעהזמניתוחריגה,נמצאכיאיןמקוםלעגןבהצעת
החוקהוראהמיוחדתבנושאהעיתונאיםדווקאעעםזאת,
מובןכיאיןבכךכדילגרועמהמשךהיישוםשלפסקהדין
בענייןזה,כפישמיושםכעתעממילא,מתןהסמכותלשירות
לסייעלמשרדהבריאותאינהשוללתממשרדהבריאות
אתהאפשרות,בכפוףלכלכלליהמשפטהמינהליולפי
שיקולדעתוהמקצועי,שלאלהגישבקשהלקבלתסיוע
ביחסלחוליםמסוימים,וזאתמסיבותענייניותורלוונטיות

העשויותלהיותאפידמיולוגיותאומשפטיותע

השירותמוסמךמלכתחילהלבצעאתפעולות  סעיף 10
הסיועבלבדעעםזאת,ולמעןהסרספק,מוצע 
)ה(השירותלא לקבועכמהסייגיםוהבהרותלענייןזה:
יעמודבקשרכלשהועםחולהאועםאנשיםשבאועמו
במגעקרוב;)2(השירותלאיעסוקבפעילותפיקוחואכיפה
עלהפרתחובתבידודולאיסייעבפעילותכזועאיןבחוק
פרט בפעילות לסייע השירות את להסמיך כדי המוצע
לזושהוסמךלבצעלפיסעיף4עיובהר,כיהעברתהמידע
למשרדהבריאותומשלוחהודעהעלידימשרדהבריאות
לחולהולאנשיםשבאועמובמגע,אינםמהוויםעמידה

בקשרשלהשירותעםהחולהאועםאותםאנשיםע

נוכחהרגישותשבהסמכתהשירותכאמורבחוק  סעיף 11
בחינת לצורך כי בחוק לקבוע מוצע המוצע, 
הממשלהלגביהצורךבהמשךההסתייעותבשירותלפי
החוקהמוצע,תמנההממשלהצוותשריםאשריבחןבאופן
לב בשים בשירות, הסתייעות בהמשך הצורך את רציף
למצבהתחלואהבמדינה,לתרומתפעולותהסיועלצמצום
התפשטותהמחלה,לקיומןשלחלופותלהסתייעותכאמור
ולפגיעהבזכותלפרטיותעיובהרכילאניתןלאמודאת
הצורךבהסתייעותבמספריםמוחלטיםוישלהותירמקום
לשיקולדעתשלצוותהשריםנוכחמאפייניההמשתנים

והנלמדיםשלהמגפהע

בהתאםלסעיף2להצעתהחוק,הכרזתהממשלהכי
נדרשחידוששלהפעלתסמכויותהשירותלפיחוקזה,
מותניתבהגשתהמלצהשלצוותהשריםבענייןלממשלהע

פרק ג': שמירת מידע, שימוש בו, העברתו ומחיקתו

הציבור פרטיות על האפשר ככל להגן כדי  סעיף 12
ולמנועחשיפהשלמידעפרטיואישיהמתקבל 
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מידעכאמורבסעיףקטן)א(יישמרלתקופהשל4הימיםמיוםהעברתפרטיהמידע )ב(
הדרושיםלגורםמוסמךבמשרדהבריאותלפיסעיףו,ובתוםהתקופה-יימחק;כל

מידעאחרשנוצרבעתעיבודהמידעהטכנולוגיכאמורבסעיף4)א()ה(-יימחקמידע

הגבלותלעניין
שימושבמידע

בשירות,והסמכת
בעליתפקידים

השירותיעשהשימושבפרטיבקשהלקבלתסיועובפרטיהמידעהדרושיםלצורך3הע )א(
ביצועפעולותהסיועבלבדע

ראשהשירותאומישהואהסמיכולכךיסמיךבעליתפקידיםבשירותלצורך )ב(
המוסמכים הגורמים בשירות(; מוסמכים גורמים - זה )בחוק סיוע פעולות ביצוע
בשירות,והםבלבד,יהיורשאיםלבצעאתפעולותהסיועויהיומורשיגישהלפרטי

בקשותלקבלתסיועולפרטיהמידעהדרושיםע

בעלתפקידיוסמךלפיסעיףקטן)ב(לאחרשחתםעלטופסהתחייבותלשמירה )ג(
עלסודיותשבוהובהרהלוהמשמעותהפליליתשלשימושבמידעבניגודלהוראות

חוקזהע

מידעלגביפעולותשביצעוגורמיםמוסמכיםבשירותלפיהוראותחוקזהיתועד )ד(
באופןממוחשבבשירותע

שמירתמידע
במשרדהבריאות

ומחיקתו

פרטיהמידעהדרושיםיישמרובמשרדהבריאותבדרךשתבטיחאתאבטחת4הע )א(
המידע,אתסודיותוואתחיסיוןנתוניהזיהוישלהחוליםאושלהאנשיםשבאובמגע

קרובעםחולהע

בתוםתקופתתוקפושלחוקזהימחקמשרדהבריאותאתפרטיהמידעהדרושים )ב(
שהועברואליועלפיבקשותלקבלתסיועע

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,רשאימשרדהבריאותלשמורפרטימידעכאמור )ג(
באותוסעיףקטן,לתקופהשלאתעלהעל0וימיםלאחרתוםתקופתתוקפושלחוקזה,
לצורךתחקירפנימישלהפעולותשביצעמשרדהבריאותלצמצוםהתפשטותהמחלהע

נציגמשרדהבריאותיוודאאתביצועמחיקתפרטיהמידעכאמורבסעיףזהע )ד(

מידעכאמורבסעיףקטן)א(יישמרלתקופהשל4הימיםמיוםהעברתפרטיהמידע )ב(
הדרושיםלגורםמוסמךבמשרדהבריאותלפיסעיףו,ובתוםהתקופה-יימחק;כל

מידעאחרשנוצרבעתעיבודהמידעהטכנולוגיכאמורבסעיף4)א()ה(-יימחקמידע

השירותיעשהשימושבפרטיבקשהלקבלתסיועובפרטיהמידעהדרושיםלצורך3הע )א(
ביצועפעולותהסיועבלבדע

הגבלותלעניין
שימושבמידע

בשירות,והסמכת
בעליתפקידים ראשהשירותאומישהואהסמיכולכךיסמיךבעליתפקידיםבשירותלצורך )ב(

המוסמכים הגורמים בשירות(; מוסמכים גורמים - זה )בחוק סיוע פעולות ביצוע
בשירות,והםבלבד,יהיורשאיםלבצעאתפעולותהסיועויהיומורשיגישהלפרטי

בקשותלקבלתסיועולפרטיהמידעהדרושיםע

בעלתפקידיוסמךלפיסעיףקטן)ב(לאחרשחתםעלטופסהתחייבותלשמירה )ג(
עלסודיותשבוהובהרהלוהמשמעותהפליליתשלשימושבמידעבניגודלהוראות

חוקזהע

מידעלגביפעולותשביצעוגורמיםמוסמכיםבשירותלפיהוראותחוקזהיתועד )ד(
באופןממוחשבבשירותע

פרטיהמידעהדרושיםיישמרובמשרדהבריאותבדרךשתבטיחאתאבטחת4הע )א(
המידע,אתסודיותוואתחיסיוןנתוניהזיהוישלהחוליםאושלהאנשיםשבאובמגע

קרובעםחולהע

שמירתמידע
במשרדהבריאות

ומחיקתו

בתוםתקופתתוקפושלחוקזהימחקמשרדהבריאותאתפרטיהמידעהדרושים )ב(
שהועברואליועלפיבקשותלקבלתסיועע

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,רשאימשרדהבריאותלשמורפרטימידעכאמור )ג(
באותוסעיףקטן,לתקופהשלאתעלהעל0וימיםלאחרתוםתקופתתוקפושלחוקזה,
לצורךתחקירפנימישלהפעולותשביצעמשרדהבריאותלצמצוםהתפשטותהמחלהע

נציגמשרדהבריאותיוודאאתביצועמחיקתפרטיהמידעכאמורבסעיףזהע )ד(

לכך מורשה שאינו מי בפני הסיוע, פעולות במסגרת
סיוע לקבלת הבקשות פרטי כי לקבוע מוצע בשירות,
ממשרדהבריאותלשירותופרטיהמידעהדרושיםבמענה
לבקשתהסיוע,יישמרובשירותבמחשביהשירותבלבד

ובנפרדמכלמידעאחרהמצויבידיהשירותלפיכלדיןע

כמוכן,מוצעלקבועכיהשירותישמוראתהמידע
האמורלתקופהקצובהשל4הימיםבלבדמיוםהעברת
פרטיהמידעהדרושיםלמשרדהבריאותעהשמירהל־4ה
ימיםכאמורדרושהכדילאפשרביצועבדיקותחוזרות
ובירוריםהנוגעיםלפעולותהסיוע,אםאלהיידרשועל
ידימשרדהבריאותאובשלהשגה,לאורךתקופתהבידוד
המחויבתלפידיןעבתוםהתקופהכאמור-מידעזהיימחקע

פרטי כל ישמור לא השירות כי לקבוע, מוצע עוד
מידעשאינםדרושיםלמשרדהבריאות,שייתכןשיעלו

מביצועפעולותהסיועע

מוצעלקבועבמפורשכיהשירותיעשהשימוש  סעיף 13 
בפרטיבקשהלקבלתסיועהמתקבליםממשרד 
הבריאות,ובפרטיהמידעשהופקומפעולותהסיועומועברים

למשרדהבריאות,לצורךביצועפעולותהסיועבלבדע

כדילצמצם,ככלהאפשר,אתמספרהאנשיםהנחשפים
בשירות תפקידים בעלי רק כי לקבוע מוצע למידע,
שיוסמכולכךיהיורשאיםלבצעאתפעולותהסיוע,ורק
הםיהיומורשיגישהלמידעעלפניהסמכתםיחתמובעלי
התפקידיםכאמורעלהתחייבותלשמירהעלסודיות,שבה
תובהרלהםהמשמעותהפליליתשלשימושבמידעבניגוד

לחוקזהע

כמוכן,לצורךבקרהפנימיתשלהשירותעלביצוע
גורמים שהם התפקידים בעלי ידי על הסיוע פעולות
מוסמכיםבשירות,מוצעלקבועכיפעולותשייעשועל
ידיבעליהתפקידיםכאמורלפיהוראותהחוק,יתועדו

באופןממוחשבבמערכותהשירותע

מוצעלקבועבסעיףזהכיפרטיהמידעהדרושים  סעיף 14
את שתבטיח בדרך הבריאות במשרד יישמרו 
הזיהוי נתוני חיסיון ואת סודיותו את המידע, אבטחת
שלהחוליםושלהאנשיםשבאואיתםבמגעקרובעמוצע
המידע פרטי של השמירה תקופת על הגבלות לקבוע
הדרושיםהמתקבליםמהשירות,ומחיקתםבתוםתקופת
למשרד אפשרות במתן זאת, המוצעע החוק של תוקפו
הבריאותלשמורפרטימידעאלהלפרקזמןשל0וימים
נוספיםלצורךתחקירפנימישיבצעמשרדהבריאותביחס
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הגבלותלעניין
גישהלמידע

במשרדהבריאות
ועיוןבו,והסמכת

בעליתפקידים

הבריאות5הע במשרד תפקידים בעלי יסמיך הבריאות משרד של הכללי המנהל )א(
לעייןבפרטיהמידעהדרושים,כולםאוחלקם)בחוקזה-גורמיםמוסמכיםבמשרד

הבריאות(,בהתאםלנדרשלצורךמילויתפקידיהםלפיחוקזה,כמפורטלהלן:

טיפולבבקשותלקבלתסיוע; )ה(

קבלתפרטיהמידעהדרושים; )2(

ביצועהפעולותהדרושותלשםמשלוחהודעותלחוליםלפיסעיף5)ג(או )3(
משלוחהודעותלאנשיםשבאובמגעקרובעםחוליםלפיסעיף7)א(או)ב(;

טיפולבהשגותלפיסעיף7)ג(; )4(

אבטחתהמידעכאמורבסעיף4ה)א(; )5(

בקרה,פיקוחאודיווחעלביצועהוראותחוקזהע )ו(

בעלתפקידיוסמךלפיסעיףקטן)א(לאחרשחתםעלטופסהתחייבותלשמירה )ב(
עלסודיותשבוהובהרהלוהמשמעותהפליליתשלשימושבמידעבניגודלהוראות

חוקזהע

לנציגמשרדהבריאותולגורמיםהמוסמכיםבמשרדהבריאות,ולהםבלבד,תהיה )ג(
גישהלפרטיהמידעהדרושיםע

הגבלותלעניין
העברתמידע

מהשירותוממשרד
הבריאות



השירותלאיעבירכלמידעשהתקבלאושנוצרלפיחוקזה,למעטהעברתפרטיוהע )א(
המידעהדרושיםלמשרדהבריאותלפיסעיףוע

משרדהבריאותלאיעבירמידעשקיבלמהשירותלפיחוקזה,למעטהעברתמידע )ב(
לפיכלדיןעלכךשאדםנכללברשימתהחייביםבבידודכאמורבסעיף7ה)ג(ע

סודיות,הגבלת
שימושוחיסיון

אדםשהגיעאליומידעלפיחוקזה,למעטמידעעלכךשאדםנכללברשימת7הע )א(
החייביםבבידוד,ישמרנובסוד,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימוש,אלא

לצורךביצועהוראותחוקזהע

לרבות המחלה, התפשטות לצמצום שביצע לפעולות
המוצע, והחוק 4950 החלטה מכוח שבוצעו הפעולות
ופעולותאחרותשנעשובמסגרתהמאבקבמגפהעאףכי
ייתכןשחלקמפעולותהתחקיריכולותלהיעשותבמידע
שעברהתממה)אנונימיזציה(,ישהכרחלשמוראתהמידע
לצורכיהתחקירהפנימי,כדילהבטיחכילאתיפגעהיכולת
להפיקלקחיםמהאירוע,לתועלתהציבורבכללותוולקראת
אינה המידע שמירת כי יובהר בעתידע דומים אירועים
בתום בלבדע פנימי תחקיר לצורך אלא מחקר, למטרות
התקופהשנקבעהלפיסעיףזה,המידעיימחק,ונציגבכיר

שלמשרדהבריאותאחראילוודאאתהמחיקהע

ככל לצמצם, ובמטרה המידע רגישות נוכח  סעיף 15
הניתן,אתהפגיעהבפרטיותואתמספרהאנשים 
של הכללי המנהל כי לקבוע מוצע למידע, הנחשפים
משרדהבריאותיסמיךבעליתפקידיםבמשרד,שרקהם
המתקבלים המידעהדרושים בפרטי לעיין רשאים יהיו
מןהשירות,וזאתלשםביצועמגווןהפעולותהנדרשות
לשםטיפולבבקשותלקבלתסיוע:קבלתהמידעמהשירות,
משלוחההודעותלחוליםולאנשיםשבאואיתםבמגעקרוב,
טיפולבהשגות,פעולותלאבטחתמידע,ולבקרה,פיקוח

ודיווחעלהפעילות,כמתחייבמהחוקעגםבעליתפקידים
אלהיחתמו,טרםהסמכתם,עלהתחייבותלשמירהעל
סודיות,שבהתובהרלהםהמשמעותהפליליתשלשימוש

במידעבניגודלחוקזהע

בסעיףזהמוצעלקבועכיהשירותלאיעבירכל  סעיף 16
למעט זה, חוק לפי נוצר או שהתקבל מידע 
העברתפרטיהמידעהדרושיםלמשרדהבריאותלפיסעיף
5,ומשרדהבריאותלאיעבירמידעשקיבלמהשירותלגורם
כלשהועעםזאת,מובהרכימשרדהבריאותרשאילכלול
חייבי ברשימת חולה עם קרוב במגע שהיה אדם פרטי
הבידודהמתנהלתלפיהוראותפקודתבריאותהעם,940ה,
וצוויהבידוד,והאיסורעלהעברתהמידעאינוחלביחס
להכללתפרטיאדםברשימהזו,וכןאינוחלביחסלהעברת

הרשימהלפיהוראותהדיןע

והגבלה מחמירה סודיות חובת לקבוע מוצע  סעיף 17
עלשימושבמידע,החלותעלכלאדםשהגיע 
אליומידעלפיחוקזהעהפרהשלהחובותלפיסעיףזה,

מהווהעבירהפליליתכאמורבסעיף22המוצעע
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מידעכאמורבסעיףקטן)א(יהיהחסויבפניכלאדם,לאייעשהבושימושלצורך )ב(
הליךמשפטי,לרבותחקירהעלפידין,ולאיתקבלכראיהבמשפטע

בסעיףזה,"רשימתהחייביםבבידוד"-רשימהשמנהלמשרדהבריאות,הכוללת )ג(
אתפרטיהםשלאנשיםהחביםבבידודמכוחצוויהבידודע

פרק ד': דיווחים

דיווחשירות
הביטחוןהכללי

ראשהשירותידווחבכתבלוועדתהכנסתלענייניהשירות,אחתלשבועיים,עלכל8הע
אלה:

מספרהחוליםשלגביהםהתבקשהשירותלעבדמידעטכנולוגיעלפיבקשה )ה(
לקבלתסיוע;

מספרהאנשיםשאתפרטיהמידעהדרושיםלגביהםהעבירהשירותלמשרד )2(
הבריאותבשלהימצאםבמגעקרובעםחולה,עלפיבקשהלקבלתסיוע;

אירועיםמיוחדיםותקלותבהפעלתסמכויותהשירותלפיחוקזה,ודרךהטיפול )3(
בהם;

סטטוסמחיקתהמידעלפיסעיף2ה)ב(ע )4(

דיווחמשרד
הבריאות

נציגמשרדהבריאותאומימטעמוידווחבכתבלוועדתהכנסתלענייניהשירות,אחת9הע
לשבועיים,עלכלאלה:

מספרהחוליםשלגביהםהתבקשהשירותלעבדמידעטכנולוגיעלפיבקשה )ה(
לפי הכרזה חלה שבה בתקופה הוגשה סיוע לקבלת הבקשה ואם סיוע, לקבלת

בקשה שלגביהםהוגשהכל והייחודיים המקריםהפרטניים פירוט 2)א()2(- סעיף
לקבלתסיוע;

מספרהאנשיםשלהםהודיעמשרדהבריאותכיהיובמגעקרובעםחולהלפי )2(
הוראותסעיף7;

מספרהאנשיםמתוךהאנשיםכאמורבפסקה)2(,שנמצאעלבסיספעולותהסיוע )3(
בלבד,כיהיובמגעקרובעםחולה;

מספרהאנשיםשלהםהודיעמשרדהבריאותכאמורבפסקה)2(,אשראובחנו )4(
כחולים,ומספרהאנשיםמתוכםשאותרועלבסיספעולותהסיועבלבד;

מידעכאמורבסעיףקטן)א(יהיהחסויבפניכלאדם,לאייעשהבושימושלצורך )ב(
הליךמשפטי,לרבותחקירהעלפידין,ולאיתקבלכראיהבמשפטע

בסעיףזה,"רשימתהחייביםבבידוד"-רשימהשמנהלמשרדהבריאות,הכוללת )ג(
אתפרטיהםשלאנשיםהחביםבבידודמכוחצוויהבידודע

פרק ד': דיווחים

ראשהשירותידווחבכתבלוועדתהכנסתלענייניהשירות,אחתלשבועיים,עלכל8הע
אלה:

דיווחשירות
הביטחוןהכללי

מספרהחוליםשלגביהםהתבקשהשירותלעבדמידעטכנולוגיעלפיבקשה )ה(
לקבלתסיוע;

מספרהאנשיםשאתפרטיהמידעהדרושיםלגביהםהעבירהשירותלמשרד )2(
הבריאותבשלהימצאםבמגעקרובעםחולה,עלפיבקשהלקבלתסיוע;

אירועיםמיוחדיםותקלותבהפעלתסמכויותהשירותלפיחוקזה,ודרךהטיפול )3(
בהם;

סטטוסמחיקתהמידעלפיסעיף2ה)ב(ע )4(

נציגמשרדהבריאותאומימטעמוידווחבכתבלוועדתהכנסתלענייניהשירות,אחת9הע
לשבועיים,עלכלאלה:

דיווחמשרד
הבריאות

מספרהחוליםשלגביהםהתבקשהשירותלעבדמידעטכנולוגיעלפיבקשה )ה(
לפי הכרזה חלה שבה בתקופה הוגשה סיוע לקבלת הבקשה ואם סיוע, לקבלת

בקשה שלגביהםהוגשהכל והייחודיים המקריםהפרטניים פירוט 2)א()2(- סעיף
לקבלתסיוע;

מספרהאנשיםשלהםהודיעמשרדהבריאותכיהיובמגעקרובעםחולהלפי )2(
הוראותסעיף7;

מספרהאנשיםמתוךהאנשיםכאמורבפסקה)2(,שנמצאעלבסיספעולותהסיוע )3(
בלבד,כיהיובמגעקרובעםחולה;

מספרהאנשיםשלהםהודיעמשרדהבריאותכאמורבפסקה)2(,אשראובחנו )4(
כחולים,ומספרהאנשיםמתוכםשאותרועלבסיספעולותהסיועבלבד;

כמוכן,מוצעלקבועשמידעכאמוריהיהחסויבפני
כלאדם,לרבותבהליךמשפטי,ובכללזהחקירהעלפי
רשימת לעיל, כאמור במשפטע כראיה יתקבל ולא דין,
מנוהלת היא שכן זה, מכלל מוחרגת בבידוד החייבים
רק ולא שונים ממקורות מידע ומכילה אחר דין מכוח
מידעשהגיעמהשירותעמשרדהבריאותעושהברשימה
כאמורשימושלתכליותמותרותובהתאםלדיןבלבד,ולא
לפיחוקזהעמשכך,לאנמצאמקוםלהחילאתהוראות
מידע על זה, חוק מכוח המחמירות והסודיות החיסיון
שעניינועצםהכללתושלאדםברשימתהחייביםבבידודע
יובהר,למעןהסרספק,כיעלהמידעהכלולברשימתחייבי
הבידודחלותהוראותסודיותופרטיותוכןהוראותלעניין
הגבלתהעברה,לפיכלדיןובפרטלפיחוקהגנתהפרטיות,

התשמ"א-ה98הע

פרק ד': דיווחים

נוכחהנסיבותהייחודיותוהחריגותהכרוכות  סעיפים
נוכח וכן זה, בחוק כאמור השירות בהסמכת  18 עד 21

רגישותהמידעולצורךפיקוחובקרהאפקטיביים 
שלהממשלהוהכנסתעלביצועושלחוקזה,מוצעלקבוע
מנגנוןדיווחעתיובלוחותזמניםקצרים,הןשלהשירותוהן
שלמשרדהבריאותעהדיווחיהיהלוועדתהכנסתלענייני
השירותאחתלשבועיים,וליועץהמשפטילממשלהאחת
לשבועעדיווחיםאלהיכללומידעעלאודותהפעילות,
של היעילות מידת על להצביע שיאפשרו נתונים וכן
ההסתייעותבשירותועלהמשךהצורךבהסתייעותכאמורע

כמוכןמוצעלקבועחובתדיווחשלראשהשירותושל
נציגמשרדהבריאותעלמחיקתהמידעשהתקבללפיחוק
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הפעולותשביצעמשרדהבריאותבהתבססעלפרטיהמידעהדרושיםשהועברו )5(
אליומהשירות;

אירועיםמיוחדיםותקלותבפעולותמשרדהבריאותלפיחוקזה,ודרךהטיפול )ו(
בהם;

מספרההשגותשהוגשולמשרדהבריאותלפיסעיף7)ג(,אופןהטיפולבהשגות )7(
כאמור,וכןמספרההשגותשלאחרבחינהחוזרתשלהנתוניםנמצאכימידעשנכלל

בבקשהלקבלתסיועהיהשגויאולאמדויקע

דיווחליועץ
המשפטילממשלה

ראשאגףבשירותונציגמשרדהבריאותאומימטעמוידווחובכתב,כאמורבסעיפים20ע
8הו־9ה,גםליועץהמשפטילממשלה,אחתלשבועע

דיווחעלמחיקת
מידעבמשרד

הבריאות

נציגמשרדהבריאותידווחבכתבלוועדתהכנסתלענייניהשירותוליועץהמשפטיה2ע
לממשלהעלסטטוסמחיקתהמידעלפיסעיף4ה)ב(ו–)ג(,בתוךשבעהימיםמהמועד

שנקבעבהםע

פרק ה': הוראות שונות

להוראות22עעונשין בניגוד שימוש, בו אועשה שהגיעאליולפיחוקזה, אדםשגילהמידע
סעיף7ה)א(,דינו-שלוששנותמאסרע

תחולתהוראות
חוקשירות

הביטחוןהכללי
ושמירתסמכויות

במילויהוראותחוקזהיחולועלהשירותועלעובדיוהוראותחוקשירותהביטחון23ע )א(
הכלליע

איןבחוקזהכדילגרועמאחריותואומסמכותושלכלגוףאחרלפיכלדיןע )ב(

ראשהממשלהממונהעלביצועחוקזהע24עביצוע

ביוםתחילתושלחוקזהיראוכאילוניתנההכרזהלפיסעיף2)א()2(שתוקפהה252עהוראותמעבר )א(
ימיםע

זהעלפיסעיף2ה)ב(,השירותנדרשלמחיקתהמידעבאופן
הדרושים המידע פרטי מהעברת ימים 4ה בחלוף שוטף
למשרדהבריאות,וידווחעלכךבמסגרתהדיווחהשוטף
משרד 4הנדרש 4הימיםעלפיסעיף בחלוף 8ה לפיסעיף
הבריאותלמחיקתפרטיהמידעהדרושים,לכלהמאוחר,
0וימיםלאחרתוםתקופתתוקפושלהחוק,וידווחעל
סטטוסמחיקתהמידעלפיסעיףה2בתוך7ימיםממועד

מחיקתהמידעע

פרק ה': הוראות שונות

והמועבר המעובד המידע רגישות נוכח  סעיף 22 
לפיחוקזהוכדילהגןעלפרטיותםשלהחולים 
להבטיחכי והאנשיםשבאועמםבמגעקרוב,ישצורך
השימושבמידעהאמורייעשהאךורקלפיהוראותהחוק
ולתכליותשנועדלהשיגעלפיכךמוצעלקבועכיהפרת
חובתהסודיותתהווהעבירהפליליתעצמאית,שבצדה
סודיות חובות להפרת בדומה וזאת מאסר, שנות שלוש

דומותבחוקיםאחריםהעוסקיםבמידערגישע

החוקהמוצעמסמיךאתהשירותלסייעלמשרד  סעיף 23 
כלל אפידמיולוגיתע חקירה בביצוע הבריאות 
ההסדריםביחסלפעילותהשירותקבועיםבחוקהשירות,
השב"כ חוק שהוראות במפורש להבהיר מוצע ולכן
ממשיכותלחולגםבמסגרתמתןהסיועלמשרדהבריאות

לפיחוקזהע

לגרוע כדי זה בחוק אין כי להבהיר מוצע כן, כמו
מאחריותואומסמכותושלכלגוףאחרלפיכלדין,כך,
למשל,בענייןפעולותאחרותשמבצעמשרדהבריאותאו
שמבצעיםגורמיממשלהאחריםבמסגרתהמאמץהלאומי

לצמצוםהתפשטותהמגפהע

מוצעלקבוע,כיראשהממשלה,בהיותוהשר  סעיף 24
על השרהממונה הממונהעלהשירות,יהיה 

ביצועושלחוקזהע

מוצע הנוכחית, בעת התחלואה מצב נוכח  סעיף 25
לקבועכיעםכניסתולתוקףשלחוקזה,יראו 
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הוראותסעיפים2הו־4הלענייןשמירהומחיקהשלפרטיבקשהלקבלתסיוע )ב(
ופרטיהמידעהדרושיםיחולוגםעלפרטיבקשהלקבלתסיועופרטיהמידעהדרושים
שהתקבלו,נאספו,עובדואונשמרולפניתחילתושלחוקזהלפיהחלטתממשלהמס'
4950מיוםו'בניסןהתש"ף)ה3במרס2020(,כפישהוארכהבהחלטתממשלהמס'5029
מיוםו'באיירהתש"ף)30באפריל2020(,בהחלטתממשלהמס'ה505מיוםי"אבאייר
התש"ף)5במאי2020(ובהחלטתממשלהמס'23מיוםג'בסיווןהתש"ף)ו2במאי2020(ע

בעליתפקידיםבשירותאובעליתפקידיםבמשרדהבריאותשהוסמכולפיהחלטת )ג(
ממשלהמס'4950מיוםו'בניסןהתש"ף)ה3במרס2020(,והסמכתםלאבוטלהעדיום
תחילתושלחוקזה,יראואותםכגורמיםמוסמכיםבשירותאוכגורמיםמוסמכים

במשרדהבריאות,לפיהענייןע

ג'וסעיפים22ו־23,יעמודבתוקפושלושהחודשיםמיוםו2עתוקף חוקזה,למעטפרק )א(
פרסומוע

)א(,הממשלהרשאיתלבקשמהכנסתלהאריךאת עלאףהאמורבסעיףקטן )ב(
תוקפושלחוקזה,אםשוכנעהכיישצורךבכךלנוכחהתפשטותנגיףהקורונההחדש
ובהתחשבבמצבהתחלואהבישראלבשלהנגיףכאמורוהעדרחלופותמתאימות
להסתייעותבשירותביחסלסיכוןהנשקףלציבורמהמחלהבאותהעת;בקשתהממשלה

תונחעלשולחןועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתע

ביקשההממשלהכאמורבסעיףקטן)ב(,רשאיתהכנסת,בהחלטה,עלפיהמלצת )ג(
ועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת,להאריךאתתוקפושלחוקזהלתקופהאחתנוספת

שלאתעלהעלשלושהחודשיםע

הוראותסעיפים2הו־4הלענייןשמירהומחיקהשלפרטיבקשהלקבלתסיוע )ב(
ופרטיהמידעהדרושיםיחולוגםעלפרטיבקשהלקבלתסיועופרטיהמידעהדרושים
שהתקבלו,נאספו,עובדואונשמרולפניתחילתושלחוקזהלפיהחלטתממשלהמס'
4950מיוםו'בניסןהתש"ף)ה3במרס2020(,כפישהוארכהבהחלטתממשלהמס'5029
מיוםו'באיירהתש"ף)30באפריל2020(,בהחלטתממשלהמס'ה505מיוםי"אבאייר
התש"ף)5במאי2020(ובהחלטתממשלהמס'23מיוםג'בסיווןהתש"ף)ו2במאי2020(ע

בעליתפקידיםבשירותאובעליתפקידיםבמשרדהבריאותשהוסמכולפיהחלטת )ג(
ממשלהמס'4950מיוםו'בניסןהתש"ף)ה3במרס2020(,והסמכתםלאבוטלהעדיום
תחילתושלחוקזה,יראואותםכגורמיםמוסמכיםבשירותאוכגורמיםמוסמכים

במשרדהבריאות,לפיהענייןע

ג'וסעיפים22ו־23,יעמודבתוקפושלושהחודשיםמיוםו2ע חוקזה,למעטפרק )א(
פרסומוע

תוקף

)א(,הממשלהרשאיתלבקשמהכנסתלהאריךאת עלאףהאמורבסעיףקטן )ב(
תוקפושלחוקזה,אםשוכנעהכיישצורךבכךלנוכחהתפשטותנגיףהקורונההחדש
ובהתחשבבמצבהתחלואהבישראלבשלהנגיףכאמורוהעדרחלופותמתאימות
להסתייעותבשירותביחסלסיכוןהנשקףלציבורמהמחלהבאותהעת;בקשתהממשלה

תונחעלשולחןועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתע

ביקשההממשלהכאמורבסעיףקטן)ב(,רשאיתהכנסת,בהחלטה,עלפיהמלצת )ג(
ועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת,להאריךאתתוקפושלחוקזהלתקופהאחתנוספת

שלאתעלהעלשלושהחודשיםע

2)א()2(, סעיף לפי הממשלה של הכרזה ניתנה כאילו
לתקופהשלה2ימיםע

כמוכןמוצעלקבועכיהוראותחוקזהלענייןשמירה
ומחיקהשלמידעכאמוריחולוגםעלמידעשהתקבל,
נאסף,עובדאונשמרלפיהחלטה4950,וכןלפיהחלטות
הממשלהשהאריכואתתוקפהשלהחלטהזו,ככלשהיה

ניתןלהמשיךולשמרולפיההחלטהכאמורע

בשירות התפקידים בעלי כי לקבוע, מוצע עוד
ובמשרדהבריאותשהוסמכולפיהחלטה4950והסמכתם

לאבוטלה,יראובהםכגורמיםמוסמכיםלפיחוקזהע

השירות בהסמכת הכרוכה הרגישות נוכח  סעיף 26
לביצועפעולותסיועכאמורבחוקזה,מוצע 
3 של קצרה לתקופה שעה כהוראת החוק את לקבוע
חודשיםעככלשהדבריהיהנחוץלנוכחרמתהתחלואה
והעדרןשלחלופותמתאימות,הממשלהתהיהרשאית
לבקשמהכנסתלהאריךאתתוקפושלחוקזהלתקופה
3חודשיםעהבקשהכאמור נוספתאחתשלאתעלהעל
תונחעלשולחןועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת,והחלטת

הכנסתבבקשהתתקבלעלבסיסהמלצתהוועדהע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-334ה,ב'בתמוזהתש"ף,2020עוע24
סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר48עושקליםחדשים


