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

בחוקהסמכתשירותהביטחוןהכללילסייעבמאמץהלאומילצמצוםהתפשטותנגיף1רתיקוןשםהחוק
הקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-12020)להלן-החוקהעיקרי(,בשםהחוק,אחרי
"נגיףהקורונההחדש"יבוא"וקידוםהשימושבטכנולוגיהאזרחיתלאיתורמישהיו

במגעקרובעםחולים"ר

בסעיף1לחוקהעיקרי,בסופויבוא"ובדבבדקידוםוהטמעהשלהשימושבקרבהציבור2רתיקוןסעיף1
בטכנולוגיהאזרחיתלאיתורמישהיובמגעקרובעםחולים"ר

בסעיף2לחוקהעיקרי,בהגדרה"פרטיבקשהלקבלתסיוע",במקוםפסקה)6(יבוא:3רתיקוןסעיף2

התאריךשממנונדרשתהבדיקהשחלעד14ימיםלפניתאריךאבחונוכחולה )6("
ולפיההנחיותהמקצועיותשלנציגמשרדהבריאות;"ר

החלפתסעיף3
והוספתסעיף3א

במקוםסעיף3לחוקהעיקרייבוא:4ר

"הכרזהעל
הסמכתהשירות

רחבת3ר להתפשטות חשש בשל כי הממשלה שוכנעה )א(
היקףשלהמחלהישצורךמיידיוממשיבהסתייעותבשירות,
רשאיתהיאלהכריזעלהסמכתהשירותלבצעפעולותסיוע
כאמורבסעיף5,לשםאיתורמישהיועלוליםלהידבקמחולים,
לצורךסיועלמשרדהבריאותבביצועחקירותאפידמיולוגיות
למטרתזיהוינתונימיקומםשלחוליםבתקופהשלעד14
ימיםולפיההנחיותהמקצועיותשלנציגמשרדהבריאות,
לפניתאריךאבחונםבמחלהוזיהויהאנשיםשבאובמגעקרוב

עםהחוליםבתקופההאמורה)בחוקזה-הכרזה(ר

הממשלהלאתכריזכאמורבסעיףקטן)א(אלאאםכן )ב(
שוכנעהכיאיןחלופהמתאימהלהסתייעותבשירות,בשים
לבלסיכוןהנשקףלציבורמהמחלהולאחרשהונחולפניה
המלצותיושלצוותהשריםכאמורבסעיף12;הצעהלהכרזה
הממשלה וראש הממשלה ראש ידי על לממשלה תובא

החלופיר

הבריאות משרד יהיה ההכרזה של תוקפה בתקופת )ג(
רשאילהעבירלשירותבקשהלקבלתסיוע,ובלבדשמספר
החוליםהחדשיםבאותויוםאוביוםשקדםלועלהעל200ר

בה, שתיקבע לתקופה בתוקפה תעמוד ההכרזה )ד(
החדש הקורונה נגיף של הצפויה בהתפשטות בהתחשב

בישראלושלאתעלהעל21ימיםר

ההכרזהתפורסםברשומותובאתרהאינטרנטשלמשרד )ה(
הבריאותותיכנסלתוקףעםפרסומהברשומותר

הבאתההכרזה
לאישורועדת

החוץוהביטחון

הכרזהלפיסעיף3תובאלאישורועדתהחוץוהביטחון3אר )א(
שלהכנסתר

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2020 ביולי 20( התש"ף בתמוז כ"ח ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-1334,מיוםב'בתמוזהתש"ף)24ביוני2020(,עמ'4 3ר

ס"חהתש"ף,עמ'166ר 1

הערות
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או לאשרה לא ההכרזה, את לאשר רשאית הוועדה )ב(
לאשרהלתקופהקצרהיותר;החליטההוועדהשלאלאשראת
ההכרזה,יפקעתוקפהבתום24שעותממועדמתןההחלטהר

לאדנההוועדהבהכרזהשהובאהלאישורה,יראואת )ג(
ההכרזהכאילואושרה;ואולםההכרזהשתוכרזאחריאותה
הכרזהתהיהטעונהאתאישורועדתהחוץוהביטחוןבתוך
חמישהימיםמיוםפרסומהברשומותויחולוהוראותסעיףקטן)ב(ר

החלטתועדתהחוץוהביטחוןתפורסםברשומותמטעם )ד(
הכנסתר"

בסעיף4לחוקהעיקרי-5רתיקוןסעיף4

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"עלידיהממשלה"; )1(

סעיפיםקטנים)א(ו–)ג(-בטלים; )2(

בסעיףקטן)ד(,אחרי"ברשומות"יבוא"ובאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות"ר )3(

בסעיף5לחוקהעיקרי-6רתיקוןסעיף5

בסעיףקטן)א(,בכלמקום,במקום"של14ימיםלפניתאריךאבחונוכחולה"יבוא )1(
"שחלעד14ימיםלפניתאריךאבחונוכחולהולפיההנחיותהמקצועיותשלנציגמשרד

הבריאות;";

סעיףקטן)ב(-בטלר )2(

בסעיףפלחוקהעיקרי- רתיקוןסעיףפ

בכותרתהסעיף,בסופהיבוא"והשגהעליה"; )1(

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

הבריאות למשרד לפנות רשאי )א(, קטן סעיף לפי הודעה שקיבל אדם ")ג(
בבקשהלבחינהחוזרתשלהנתוניםשעלבסיסםהתקבלהההודעה)בחוקזה-

השגה(ר

היתר, בין בה, בהחלטתו הבריאות משרד יתחשב בהשגה, אדם פנה )ד(
בהצהרתושלהמשיגלענייןמיקומובמועדהנקובבהודעהוהיותובמגעקרוב

עםחולהבמועדמסויםר

פנהאדםבהשגה,רשאימשרדהבריאותלהעבירלשירותבקשהנוספת )ה(
לביצועפעולותהסיועלגביהחולהשאותואדםהיהבמגעקרובעמוואתפרטי
ההשגה,ככלהנדרש,והשירותיהיהרשאילבצעפעולותסיועלגביאותוחולה

פעםנוספת,אםהדברנדרשר

ההחלטהעלדחייתההשגהלפיסעיףזהתהיהמנומקתותימסרלפונה )ו(
בהקדםהאפשריבנסיבותהעניין,ולאיאוחרמ־24שעותממועדהפנייהבהשגהר"

בסעיף10לחוקהעיקרי-פרתיקוןסעיף10

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)5(יבוא: )1(

הוראותלענייןהחרגתהעברתםשלפרטיבקשהלקבלתסיועשלחולה )6("
שהואעיתונאיר";

סעיףקטן)ב(-בטלר )2(

או לאשרה לא ההכרזה, את לאשר רשאית הוועדה )ב(
לאשרהלתקופהקצרהיותר;החליטההוועדהשלאלאשראת
ההכרזה,יפקעתוקפהבתום24שעותממועדמתןההחלטהר

לאדנההוועדהבהכרזהשהובאהלאישורה,יראואת )ג(
ההכרזהכאילואושרה;ואולםההכרזהשתוכרזאחריאותה
הכרזהתהיהטעונהאתאישורועדתהחוץוהביטחוןבתוך
חמישהימיםמיוםפרסומהברשומותויחולוהוראותסעיףקטן)ב(ר

החלטתועדתהחוץוהביטחוןתפורסםברשומותמטעם )ד(
הכנסתר"

תיקוןסעיף4בסעיף4לחוקהעיקרי-5ר

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"עלידיהממשלה"; )1(

סעיפיםקטנים)א(ו–)ג(-בטלים; )2(

בסעיףקטן)ד(,אחרי"ברשומות"יבוא"ובאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות"ר )3(

תיקוןסעיף5בסעיף5לחוקהעיקרי-6ר

בסעיףקטן)א(,בכלמקום,במקום"של14ימיםלפניתאריךאבחונוכחולה"יבוא )1(
"שחלעד14ימיםלפניתאריךאבחונוכחולהולפיההנחיותהמקצועיותשלנציגמשרד

הבריאות;";

סעיףקטן)ב(-בטלר )2(

תיקוןסעיףפבסעיףפלחוקהעיקרי- ר

בכותרתהסעיף,בסופהיבוא"והשגהעליה"; )1(

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

הבריאות למשרד לפנות רשאי )א(, קטן סעיף לפי הודעה שקיבל אדם ")ג(
בבקשהלבחינהחוזרתשלהנתוניםשעלבסיסםהתקבלהההודעה)בחוקזה-

השגה(ר

היתר, בין בה, בהחלטתו הבריאות משרד יתחשב בהשגה, אדם פנה )ד(
בהצהרתושלהמשיגלענייןמיקומובמועדהנקובבהודעהוהיותובמגעקרוב

עםחולהבמועדמסויםר

פנהאדםבהשגה,רשאימשרדהבריאותלהעבירלשירותבקשהנוספת )ה(
לביצועפעולותהסיועלגביהחולהשאותואדםהיהבמגעקרובעמוואתפרטי
ההשגה,ככלהנדרש,והשירותיהיהרשאילבצעפעולותסיועלגביאותוחולה

פעםנוספת,אםהדברנדרשר

ההחלטהעלדחייתההשגהלפיסעיףזהתהיהמנומקתותימסרלפונה )ו(
בהקדםהאפשריבנסיבותהעניין,ולאיאוחרמ־24שעותממועדהפנייהבהשגהר"

תיקוןסעיף10בסעיף10לחוקהעיקרי-פר

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)5(יבוא: )1(

הוראותלענייןהחרגתהעברתםשלפרטיבקשהלקבלתסיועשלחולה )6("
שהואעיתונאיר";

סעיףקטן)ב(-בטלר )2(

ספרהחוקים 2פ2,כ"טבתמוזהתש"ף,2020ר ר21
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אחריסעיף12לחוקהעיקרייבוא: רהוספתסעיף12א

"קידוםועידודשל
שימושבטכנולוגיה
אזרחיתלאיתורמי

שהיובמגעקרוב
עםחולים

טכנולוגיה12אר הציבור לשימוש יעמיד הבריאות משרד )א(
לאיתורמישהיובמגעקרובעםחוליםלשםצמצוםהתפשטות
נגיףהקורונההחדש)בסעיףזה-טכנולוגיהאזרחית(,וכן
יפיץאתהטכנולוגיההאזרחיתויקדםאתהשימושבהבקרב

הציבורהרחבבישראלר

רק ייעשו בה והשימוש אזרחית טכנולוגיה התקנת )ב(
החופשי; רצונו ומתוך המשתמש של מדעת בהסכמתו

השימושבטכנולוגיהיהיהללאתשלוםר

הציבור לעידוד לאומית תכנית יגבש הבריאות שר )ג(
להשתמשבטכנולוגיההאזרחיתויבטיחאתהתקציבהדרוש

למימושהר

שרהבריאותרשאילהתקיןתקנותלענייןביצועושל )ד(
סעיףזהר

בתוך הציבור לשימוש תועמד האיתור טכנולוגיית )ה(
שבעהימיםמיוםפרסומושלחוקהסמכתשירותהביטחון
נגיף התפשטות לצמצום הלאומי במאמץ לסייע הכללי
הקורונההחדש)הוראתשעה()תיקון(,התש"ף-22020)בסעיף
זה-יוםהפרסום(;גיבושהתכניתהלאומיתלעידודהשימוש
14 בתוך למימושהיושלמו בטכנולוגיהוהקצאתהתקציב

ימיםמיוםהפרסוםר"

בסעיף13)ב(לחוקהעיקרי,אחרי"לפיסעיף "יבוא"אועדתוםתקופתתוקפושלחוק10רתיקוןסעיף13
זה,לפיהמוקדם"ר

בסעיף 1)ב(לחוקהעיקרי-11רתיקוןסעיף 1

בפסקה)1(,הסיפההחלבמילים"ואםהבקשהלקבלתסיוע"-תימחק; )1(

במקוםפסקה)3(יבוא: )2(

מספרהאנשיםשנמצאכיהיובמגעקרובעםחולה,ומתוכם- )3("

מספרהאנשיםשנמצאכיהיובמגעקרובעםחולהעלבסיספעולות )א(
הסיועבלבד;

מספרהאנשיםשנמצאכיהיובמגעקרובעםחולההןעלבסיס )ב(
פעולותהסיועוהןעלבסיסחקירהאפידמיולוגית;

מספרהאנשיםשנמצאכיהיובמגעקרובעםחולהעלבסיסחקירה )ג(
אפידמיולוגיתבלבד;

מספרהאנשיםשנמצאכיהיובמגעקרובעםחולהעלבסיסמידע )ד(
שהגיעממקוראחר;";

במקוםפסקה)4(יבוא: )3(

מספרהחוליםהחדשיםשאובחנובאותושבועוכןמספרהחוליםמתוכם- )4("

שאותרועלבסיספעולותהסיועבלבד; )א(

שאותרוהןעלבסיספעולותהסיועוהןעלבסיסחקירהאפידמיולוגית; )ב(

ס"חהתש"ף,עמ'234ר 2
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שאותרועלבסיסחקירהאפידמיולוגיתבלבד; )ג(

חקירה או סיוע פעולות בסיס על אותרו ולא כחולים שאובחנו )ד(
אפידמיולוגית;";

אחריפסקה) (יבוא: )4(

מספר 12א, בסעיף כאמור אזרחית טכנולוגיה שהתקינו האנשים מספר ")פ(
הטכנולוגיה באמצעות שקיבלו התראה בעקבות בבידוד השוהים האנשים

והתקציבשהוקצהלקידוםהשימושבטכנולוגיהר"

בסעיף22לחוקהעיקרי,סעיףקטן)ב(-בטלר12רתיקוןסעיף22

בסעיף24לחוקהעיקרי,אחרי"וסעיפים"יבוא"12א,"ובמקום"א'באבהתש"ף)22ביולי13רתיקוןסעיף24
2020("יבוא"ז'בשבטהתשפ"א)20בינואר2021("ר

התוספתלחוקהעיקרי-בטלהר14רביטולהתוספת

ביוםתחילתושלחוקזה)להלן-יוםהתחילה(יראוכאילוניתנההכרזהשתוקפה1521רהוראותמעבר
ימיםוכאילואושרהעלידיועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתלפיסעיפים3ו־3אלחוק

העיקריכנוסחםבחוקזהר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

שאותרועלבסיסחקירהאפידמיולוגיתבלבד; )ג(

חקירה או סיוע פעולות בסיס על אותרו ולא כחולים שאובחנו )ד(
אפידמיולוגית;";

אחריפסקה) (יבוא: )4(

מספר 12א, בסעיף כאמור אזרחית טכנולוגיה שהתקינו האנשים מספר ")פ(
הטכנולוגיה באמצעות שקיבלו התראה בעקבות בבידוד השוהים האנשים

והתקציבשהוקצהלקידוםהשימושבטכנולוגיהר"

תיקוןסעיף22בסעיף22לחוקהעיקרי,סעיףקטן)ב(-בטלר12ר

בסעיף24לחוקהעיקרי,אחרי"וסעיפים"יבוא"12א,"ובמקום"א'באבהתש"ף)22ביולי13ר
2020("יבוא"ז'בשבטהתשפ"א)20בינואר2021("ר

תיקוןסעיף24

ביטולהתוספתהתוספתלחוקהעיקרי-בטלהר14ר

ביוםתחילתושלחוקזה)להלן-יוםהתחילה(יראוכאילוניתנההכרזהשתוקפה1521ר
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