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 נדונה העתירה בפני בית המשפט הנכבד. 22.10.20ביום  .1
 

, 1.11.20בתום הדיון הורה בית המשפט הנכבד למשיבים להגיש הודעת עדכון עד ליום  .2

שירות הביטחון הכללי החלטות שתתקבלנה עד למועד זה מכוח חוק הסמכת "שעניינה ב

לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש 

 2020-בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים )הוראת שעה(, התש"ף

(, לרבות בנוגע לתוצאות ישיבת צוות השרים המתוכננת להלן: חוק הוראת השעה, הח"מ)

  ".25.10.2020ליום 
 

, לאמץ את 28.10.20, מיום 483מכאן, הודעת עדכון זו שעיקרה בהחלטת הממשלה מס'  .3

ולהכריז על הכרזה נוספת בדבר הסמכת שירות , 25.10.20מיום המלצת צוות השרים 

יום נוספים, עד ליום  21לסייע למשרד הבריאות למשך  (השירותהביטחון הכללי )להלן: 

לת החלטת הממשלה, פורסמה ההכרזה ברשומות ובאתר משרד לאחר קב. 18.11.20

 הבריאות כמתחייב, וכן הועברה עם דברי ההסבר וחוות הדעת שהוזכרו בדברי ההסבר

, לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. ועדת החוץ ושצורפו כאמור להצעת ההחלטה

 . 2.11.20והביטחון צפויה להתכנס ולדון בהכרזה זו ביום 
 

 .1מש/ומסומן ועמה דברי ההסבר, מצורף  חלטההההצעת  צילום

  .2/משמצורף ומסומן  483צילום החלטת הממשלה מס' 

על  ,28.10.20צילום מכתבו של מזכיר הממשלה אל יו"ר ועדת החוץ והביטחון מיום 

 .  3/משמצורף ומסומן נספחיו, 



 הרחבה. ביתרוכעת  –כך אפוא בתמצית  .4

 

לחוק הוראת השעה,  12צוות השרים, הפועל מכוח סעיף  קיים דיון שלהת 25.10.20 ביום .5

הובאו . בפני הצוות מנת לגבש המלצותיו בשאלת הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות-על

, על נדרש, והוא חוות דעת עדכניות מטעם משרד הבריאות ומטעם הרשות להגנת הפרטיות

לאיתור תרומתו של מנגנון השירות  ;תחלואההיקף הלקפים באשר תלנתונים המשבסיסן, 

מספר המגעים שאותרו על ידו באופן על בסיס  ,מגעים ולמניעת תחלואה ותמותה, בין היתר

לרבות כלים שבתהליך  להסתייעות במנגנון השירותאפשריות חלופות  ;ושחלו בלעדי

 הגנת הפרטיות. פגיעה בזכות לפרטיות עליה עמדה הרשות להוכן  ;עבודה

 

 , נציג הרשות להגנת הפרטיות שטח את עמדת הרשות לפיה במצב הנוכחי, מערךכך בתוך

 המערך שפעל כאשר החל ןמ בהרבה ויעיל גדול האנושיות האפידמיולוגיות החקירות

ביום, לצד  חקירות 6,000-4,000-כ של ביצוען אפשרתוכי כעת מ ירותהש מנגנוןב השימוש

. במצב דברים זה סברה הרשות להגנת הפרטיות, כי הרבות הנעשות מדי יום בדיקותה

ביום, ניתן להפסיק חולים חדשים על מאות  שעומדיםהנוכחיים בשים לב לנתוני התחלואה 

השירות ולקיים חקירה אפידמיולוגית אנושית לכל מי  במנגנוןהגורף השימוש  אתלעת הזו 

ביניים עד לקידום טכנולוגיה אזרחית וולונטרית  פתרוןכעוד באותו היום.  ,שאובחן כחולה

האפידמיולוגיות, הציעה הרשות  החקירות טיוב המשך לצד ,אלנוש הולם שתהווה פתרון

 המאומת החולה בהם למקרים ורק אך השירות יוגבל מנגנוןב להגנת הפרטיות כי השימוש

 האפידמיולוגית. בחקירה כלל פעולה אינו משתף

 

, הוצגה עמדתו המקצועית של משרד הבריאות, בדבר הכרחיות המשך השימוש מנגד

באמצעות פעולות הסיוע במנגנון השירות על מנת לאתר מגעים נוספים שמאותרים בלעדית 

יותר. ומהיר  , מלא, וזאת על מנת לקטוע את שרשראות ההדבקה באופן יעילשל השירות

ואשר  השירות מנגנון ידי על בלעדי פןבאובהקשר זה, ובשים להיקף המגעים שאותרו 

 חישוב אפידמיולוגי לפיונמצאו בהמשך כחולים בנגיף הקורונה, הציג משרד הבריאות 

-כ מנע השירות במנגנון השימושעל סמך התחלואה ומקדם ההדבקה,  ,בהתאם להערכות

וזאת על יסוד המקרים שאותרו ) המחלה מן מתים 300-מ ולמעלה קשה במצב חולים 850

אם ייערך החישוב לפי כלל המקרים שאיתר  יעילותו בפועל גבוהה יותר. בלעדית ידו-על

משרד הבריאות הוסיף, כי למנגנון השירות יתרון בכך שהוא מהיר יותר . מנגנון השירות(

 עיל יותר לקטיעת שרשראות ההדבקה.  וגם מטעם זה הוא י

 

עיקריה הוצגו ש ,בכתב מקצועיתה תודע סגן ראש שירותי בריאות הציבורלפיכך, חיווה 

חיוני עודנו מנגנון השירות ש, כי ניכר בדיון על ידי המשנה ליועץ המשפטי למשרד הבריאות

משמעותית וייחודית במאמץ הלאומי לאתר מגעים ולקטוע שרשראות תרומה ובעל 

עשרות אלפי חולים מאומתים, שלא היו מאותרים כלל, איתר ; ולראייה המנגנון הדבקה

 בזמן, ללא ההסתייעות בשירות. או

 

 



מנגנון השירות דרושה  מעמיד, כי ההשלמה שהכתובה בחוות דעתו ד"ר קלינר הדגיש

 לצדוחיונית על אף הגדלת מערך החקירות האנושיות, נוכח המגעים שהוא מאתר בלעדית, 

וכן נוכח  ;יותר להדבקה ממילאחקירות האנושיות, המאתרות את מעגל בני הבית החשוף ה

מהירות פעולתו. אי בידודם של חולים רבים אלה טרם אבחונם היה מביא לנדבקים וחולים 

רבים נוספים, על המשמעויות הנודעות לכך הן מבחינת התחלואה והתמותה, הן מבחינת 

האפשרות וצמצום הרחקת ן מבחינת ההעלות הכלכלית הכרוכה בהגדלת היקף הבידודים ו

 לפתיחת המשק. 

 

מכתב מזכיר לצורף , עבור צוות השרים, 24.10.20חוות דעת משרד הבריאות, מיום  צילום

 (.3מש/)הממשלה 

 

צורף למכתב מזכיר הממשלה , 22.10.20חוות דעת הרשות להגנת הפרטיות, מיום  צילום

 (. 3מש/)

 

בנוסף, הוצגו בפני הצוות נושאים נוספים הקשורים לפיתוח אמצעים טכנולוגיים בתחום  .6

האכיפה, בחינת אפשרות קיצור תקופת הבידוד ועוד. בסופו של הדיון, גיבש צוות השרים 

את עמדתו, והמליץ לממשלה כי נוכח מצב התחלואה בישראל יש להמשיך את ההסתייעות 

 ימים. 21 –ת בחוק הוראת השעה, קרי במנגנון השירות לתקופה המותר

 

ושל השירות של משרד הבריאות  שבועייםה יםהדיווח והוגש 25.10.20במקביל, ביום  .7

לחוק  19 ףהמשפטי לממשלה, בהתאם לסעי יועץוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ולל

, תקופת הדיווחלגבי נמסרו עדכונים  של משרד הבריאות הוראת השעה. במסגרת הדיווח

ידי -אותרו באופן בלעדי על( 21.10.20ועד  15.10.20)מיום ובכלל זה עלה כי בשבוע החולף 

מגעים שאובחנו כחולים  2,297מגעים שאובחנו כחולים, וזאת אל מול  783מנגנון השירות 

 רוב האיתורים הם)כאמור כולל בני משפחה אשר  ידי החקירות האנושיות-שאותרו על

 .איש 719. עוד נמצא כי קבוצת החפיפה בין שני האמצעים עומדת על (האנושיותבחקירות 

מרבית  ,אשר בגינו, שחל בתקופת הדיווח האמורה סגרהניתנת להסבר על רקע תוצאה זו 

בני  ים להיותהנדבקים צפויהמגעים הקרובים והנכנסים לבידוד הם בני משפחה, ומרבית 

שהוא פועל לאיתורם באמצעות פעולות הסיוע ינו משפחה של חולים, שהשירות, ככלל, א

   .עורך

 

לא הועברו חולים לבדיקה משלימה שלפני הדיון בצוות בשבוע  כי הדיווח מן עולה עוד

לנוהל משרד הבריאות, וזאת עד להשלמת הבדיקה של תוצרי  3.6במסגרת הוראת סעיף 

  הפעלת הסעיף בשבוע הקודם לכך.

 

ביחס לשבוע שבין  ,29.10.20, ביום פים של שני הגופיםנוס יםדיווח והוגשכי מאז  ,יצוין

להודעה מצורף  דיווח משרד הבריאות אל היועץ המשפטי לממשלה .30.10.20ועד  22.10.20

, בשבוע זה, בנתוני התחלואה העדכניים, איתר מנגנון השירות באופן כעולה מן הדיווח זו.

מגעים שאובחנו כחולים שאותרו  1,504וזאת אל מול מגעים שאובחנו כחולים,  362בלעדי 



ידי החקירות האנושיות )כאמור כולל בני משפחה אשר הם רוב האיתורים בחקירות -על

 איש 301האנושיות(. עוד נמצא כי קבוצת החפיפה בין שני האמצעים עומדת על 

 .המתווספים על מי שאותרו בכל אחד מהכלים באופן בלעדי

 

צורף למכתב מזכיר  ,25.10.20ץ המשפטי לממשלה, מיום ד הבריאות ליועדיווח משר צילום

 (.3מש/הממשלה )

 

מצורף ומסומן  10.2029.משרד הבריאות ליועץ המשפטי לממשלה מיום צילום דיווח 

 .4מש/

 

אימצה הממשלה את המלצת צוות השרים, והכריזה הכרזה נוספת בדבר  28.10.20ביום  .8

, במסגרת החלטת ממשלה 18.11.20יום נוספים, עד ליום  21השירות כאמור למשך הסמכת 

. יצוין, כי לנוכח הדחיפות בקבלת ההחלטה בשים לב למועד פקיעת ההכרזה 483 מס'

, משאל טלפונידרך של בהתקבלה בחצות, החלטת הממשלה  28.10.20הקודמת ביום 

לאחר שכלל החומרים הובאו לעיון  )א( לתקנון לעבודת הממשלה, וזאת19כאמור בסעיף 

שעמדו ביסוד השרים. דברי ההסבר הנלווים להצעת ההחלטה מלמדים על הטעמים 

 יצוין, כי .ידי הממשלה-עלכפי שאכן נמצא  את,. זהכרח בהכרזה הנוספתלפיה יש העמדה 

חוות הדעת  צירוףלצד מביאים את עיקרי חוות הדעת האפידמיולוגית,  דברי ההסבר

את העיקר שבדברי  כעת. נביא את מלוא הנתונים והסבר רחב יותר תוכולל שהן, ןבשלמות

 ההסבר:

 

לבחון את הצורך בהמשך  מנת-עלשרים הצוות  התכנס 25.10.2020 ביום . 7"

חוות דעת צוות השרים הונחה  בפניההסתייעות בשירות לפי החוק. 

משרד הבריאות ב הציבור בריאות שירותי ראש סגןאפידמיולוגית של 

 סיוע מנגנון יעילות של מקיף ניתוח בוצע שבה 24.10.2020מיום 

במדדי תהליך ותוצאה, לאחר בחינה על בסיס נתונים  השירות

חוות דעת זו נמצא, בין היתר, כי פעולות  לפיים ומדויקים. מעודכנ

איש כמגעים של  377,915 -כ – בלעדיהסיוע של השירות איתרו באופן 

חולים, דהיינו מגעים שלא אותרו בדרך אחרת, ומתוך אלה מהם שניתן 

 24.5% -מהמגעים חלו, שהם כ 11.5% -לבצע לגביהם הצלבות מידע, כ

תאם לחוות הדעת, שיעור הדיוק של סיוע בה מהחולים הידועים.

השירות אף גדול יותר אם לא מפחיתים את החולים שאותרו כמגעים 

בחקירה אנושית. מידע נוסף על אודות החישוב מפורט בהרחבה בחוות 

 הדעת, המצורפת. 

עוד בהתאם לחוות הדעת, המסקנה העולה מניתוח נתונים אלה היא   . 8

הנחות מחמירות של מקדם הדבקה נמוך  השירות לבדו, תחת סיועכי 

חולים חדשים,   40,546 -דורות של הדבקה, מנע כ 10מהנוכחי ולאחר 

מקרי  860ומשמעות הדבר על פי הניסיון הקיים עד כה היא מניעת 



עוד עולה מחוות הדעת  מקרי תמותה מקורונה. 304-ו קשיםתחלואה 

, על אף האפידמיולוגיות מהחקירות נופל לא"כ השב סיוע מנגנוןכי 

היתרון המובנה שיש להן באיתור מגעים שיחלו בפועל, הנובע מכך שהן 

מאתרות מעגל קרוב יותר החשוף יותר להדבקה )בני משפחה מקרבה 

ראשונה, שבד"כ מתגוררים יחד ונמצאים במגע הדוק מרובה ומתמשך(. 

 ועבסיאיתור המגעים לאור כל זאת, נקבע בחוות הדעת האמורה כי 

של עשרות  ומניעה באיתור המסייעהוא מנגנון יעיל ומהיר  השירות

אלפים רבים של מקרים של חולים מאומתים, שלא היו מאותרים כלל, 

 חשיבות קריטית להמשך הסיוע. שאו בזמן, ללא סיוע זה, ועל כן י

בנוסף, נקבע כי על אף ההיקף המשמעותי של אנשים הנדרשים להיכנס 

כתוצאה מהפסקת השימוש שעולות הסיוע, הרי לבידוד על יסוד פ

דווקא לגדול, עקב הגידול שיתרחש  עלולזה, מספר המבודדים  אמצעיב

בהיקפי ההדבקה, במקדם ההדבקה ובמספר החולים היומי, ולכן גם 

תוך הרחקת  ,בידודה ימילהגדיל את העלות הכוללת למשק של 

 .ההדרגתית לפתיחה שנקבעו המדדים לפי ,האפשרות לפתיחת המשק

בהתאם לנדרש על פי החוק, הונחה בפני צוות השרים אף חוות דעתה  . 9

. בחוות 22.10.2020של הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים מיום 

הדעת צוין כי על רקע נתוני התחלואה העדכניים )ובשים לב להרחבה 

המשמעותית שחלה במערך החקירות האפידמיולוגיות(, ברי הדבר שלא 

להיות קושי מעשי לבצע חקירה אפידמיולוגית אנושית, בזמן  אמור

אמת ובאותו היום, לכל מי שאובחן כחולה מאומת, ולכן הרשות להגנת 

הפרטיות סבורה כי ההצדקה המרכזית שעמדה מלכתחילה בבסיס 

ההחלטה לעשות שימוש בכלי השב"כ אינה עומדת עוד. על רקע זאת, 

הזו ניתן להפסיק את השימוש  לעמדת הרשות להגנת הפרטיות, לעת

הגורף בכלי השירות ובמקום זאת לשקול מנגנון שלפיו ההסתייעות 

בשירות תוגבל למקרים שבהם החולה לא משתף פעולה כלל עם 

 החקירה או לא מסר מגעים כלל.  

לחוות הדעת שהונחו בפני צוות השרים, נציג אגף תקציבים  בנוסף . 10

יות הכלכליות של תקופת הבידוד במשרד האוצר הציג את המשמעו

מלש"ח מאובדן תוצר בלבד( וציין כי משרד  970) 10.2020חודש  במהלך

האוצר תומך בקיצור תקופת הבידוד במידת האפשר וכן בצמצום 

השימוש בכלי השב"כ ובהתבססות על חקירות אפידמיולוגיות 

אנושיות; נציג הרשות להגנת הפרטיות הציג את עמדת הרשות כאמור 

בחוות הדעת שהוזכרה לעיל ושלפיה לאור הגדלת מערך החקירות 

האפידמיולוגיות יש לצמצם את השימוש בפעולות הסיוע של השירות 

רק למי שלא משתף פעולה עם החקירות הללו; ונציגת משרד הבריאות 

שבה ופרטה בפני צוות השרים את המגבלות המובנות של החקירות 



לן היעדר שיתוף פעולה במקרים האפידמיולוגיות האנושיות ובכל

מסוימים )שמספרם עולה( ומשך הזמן הארוך באופן יחסי שנדרש לצורך 

 השלמת כל חקירה.   

בשים לב לאמור לעיל, צוות השרים סבר כי מתקיימים התנאים  .11

הנדרשים בחוק לצורך הצדקת ההסתייעות בשירות ועל כן מצא לנכון 

ת בדבר הסמכת השירות לבצע להמליץ לממשלה להכריז הכרזה נוספ

ימים. סיכום  21לחוק, זאת לתקופה של  5פעולות סיוע כאמור בסעיף 

משרד  שלצוות השרים וחוות הדעת של הרשות להגנת הפרטיות ו

 הבריאות מצורפים כנספחים להצעת החלטה זו.    

החולף, כפי  ועמהנתונים העדכניים לגבי השב יוער, בהקשר זה, כי .12

ועדת החוץ ושדיווח משרד הבריאות ליועץ המשפטי לממשלה ול

 של)רצ"ב הדיווח(, עולה כי התועלת  25.10.20והביטחון ביום 

 ההסתייעות בשירות אינה רק באופן מצטבר אלא גם ברמה שבועית,

 הדיווח בתקופתועל אף הירידה במספר היומי של חולים חדשים 

(, בלילה 21.10.2020 יום ועד בבוקר 15.10.2020 מיום) האחרונה

המשמעותית במערך החקירות האפידמיולוגיות שצוינה  וההרחבה

 כי נמצא, 22.10.2020בחוות דעתה של הרשות להגנת הפרטיות מיום 

 זה נתון. החדשים החולים מבין 700השב"כ איתר באופן בלעדי מעל 

 הדברים מטבע בה, סגר לתקופת שהוא לכך לב בשים במיוחד בולט

, חולים של משפחה בני שיהיו צפוי והנדבקים המגעים מרבית

עולה מהדיווח  עוד .כמגעים לאיתורם פועל אינו, ככלל, שהשירות

היקפי לשפר הן את  ממשיכי מבוצע מאמץ של משרד הבריאות האחרון 

, מחד גיסא, והן את על כך האכיפהאת ועל כניסה לבידוד הדיווח 

על ידי מוקד ההשגות במשרד הבריאות, מאידך  שניתןהשירות  יעילות

 גיסא. 

משרד הבריאות כי מספר ההתקנות  שלעולה מהדיווחים האחרונים  עוד. 13

 הן חדשות התקנות כחודשיים מזה וכיאינו צומח,  2של יישומון המגן 

עדיין אינו מותקן על די מכשירים כדי  שהיישומון כך, ירידה במגמת

 פעילים משתמשים 1,064,256)כיום  השרים צוות שהגדיר ביעד לעמוד

 שהוגדר פעילים משתמשים 1,680,000 של ליעד בהשוואה, בלבד

(. יתר על כן, מספר קטן מאד מבין 20.7.2020 מיום השרים צוות בישיבת

ציינו את יישומון המגן כסיבה לכך.  -המגעים שדיווחו על כניסה לבידוד 

 לכלי חלופה הנוכחית בעת וותלה יכול לא היישומוןבהתאם לכך, 

 הח"מ[ –]ההדגשות שלנו  ""כהשב

  

 



פורסמה ההכרזה ברשומות ובאתר משרד הבריאות לאחר קבלת החלטת הממשלה,  .9

לאישור ועדת  ,דברי ההסבר וחוות הדעת שהוזכרו בדברי ההסבר עם עברההו זווכמתחייב, 

ועדת החוץ והביטחון צפויה להתכנס ולדון כאמור לעיל, החוץ והביטחון של הכנסת. 

 . 2.11.20בהכרזה זו ביום 

 

אף התקיימה ישיבה בראשות שר הבריאות  28.10.20ביום כי טרם חתימה, נבקש לעדכן  .10

בתהליך המצוי הוצג אמצעי טכנולוגי נוסף אשר במסגרתה ו "2בעניין היישומון "מגן 

 סגורים בחלליםתור מגעים ילמודל "הרמזור" וכולל גם יכולת אפיתוח, המתייחס 

הובהרה המחויבות המשפטית . בפגישה זו , כפי שיפורט להלןיכולות המגןהמבוססת על 

 ללא תשלוםאזרחי, וולונטרי ואמצעי  , להעמיד לרשות הציבורוראת השעההלפי חוק 

ההתקנות  מצב את הציגו. גורמי המקצוע לאיתור מגעים, ולקדם אותו בדרכים שונות

הציפיות, המגבלות והאפשרויות תוארו מאז שהושק.  2.0המגן וההסרות של יישומון 

התייחסות הוצגה בהרחבה כן . לנוכח תגובות הציבור לקמפיינים שבוצעו פעולהלהמשך 

 ומגבלותיו ועל יתרונותיבמשותף, אפל וגוגל פתרון שהציעו החברות השימוש בלחלופת 

 . של פתרון זה, שנבחר שלא להשתמש בו בישראל, עד כה הטכנולוגיות והאפידמיולוגיות

   

אשר חלק לכשתופעל, , "רמזורתכנית ה" הנבחן לליווייישומון הוצג קונספט ללצד זאת 

בחללים סגורים )שם ידוע כי  שיתוף מגעים באופן וולונטריממנו עשוי לאפשר איתור ו

צוות לפיתוח זה נעזר המשרד ב המבוסס על יכולות "המגן"., פוטנציאל ההדבקה גבוה(

דן אריאלי, יובל  הפרופסוריםאת בין היתר )הכולל  מומחים לפסיכולוגיה התנהגותית

אפיון בנושא  משרד הבריאותל מייעץה, (אורי פלונסקיד"ר ו, מיכל פלדמן, עידו ערב פלדמן

 ידי-לעהן  ביישומון,הכוונת התנהגות הציבור ויצירת תמריצים לשימוש , היישומון

שבחן את הוצגו ממצאים ראשונים של מחקר התנהגות ידי עסקים, ו-התושבים והן על

שינוי דרכים שיגרמו להצרכים וההעדפות של אזרחים ושל עסקים ביחס להגבלות התנועה ו

 . התנהגות

 

לאור , וכי ניכר שיישומון המגן הגיע לשיא האפשרי מבחינה טכנולוגית סוכםלאחר כל זאת, 

לא נראה כי ניתן רץ וגם ביישומונים דומים בעולם, המגבלות הטכנולוגיות שנמצאו גם בא

, מעבר לשיפורים הטכנולוגיים שהוכנסו בו זה משמעותימבחינה טכנולוגית באופן  ולשפר

הצדקה להוסיף ולהשקיע  או בפיתוחו נוספת מקום להשקעה איןכי  טחלוהלכן,  .מכבר

 לאור תוצאות הקמפיינים הקודמים, היעדר אמון הציבור ,פרסומוקמפיין לכספי ציבור ב

עם  .שהוסברוהמגבלות הטכנולוגיות בנוסף על פעולה, עמו רצון לשתף החוסר ו ביישומון

של היישומון  תחזוקתובומשרד הבריאות יוסיף ויתמוך בהפעלתו התקינה הוחלט כי זאת, 

משרד הבריאות כי בדיון זה עוד הוחלט כל עוד אין חלופה הולמת העומדת לרשות הציבור. 

לאור הסיבות שנמנו לעיל,  גם, 2של יישומון המגן כופה ב התקנה יאינו תומך בהצעות לחי

 .ביישומון ההתקנה והשימוש לאכוף אתת עדר יכולת אפקטיבייבמיוחד לאור האך 

 

משרד הבריאות לשלמות התמונה יצוין, כי בצד המשך בחינת החלופות הטכנולוגיות, פועל 

ליידוע בשיתוף משרדים נוספים והרשות להגנת הפרטיות על מנת לגבש פתרונות הולמים 



לצד איתור  ,הציבור על ההנחיות, ולקידום מניעה של הדבקות באמצעות שינוי התנהגות

ה, מתוך רצון לספק פתרונות שיאפשרו התנהלות עסקים ואזרחים בשגרמגעים של חולים, 

 28.10.20התקיימו ביום במסגרת שיתוף הפעולה, עוד ראוי לציין כי   .קורונהלצד מחלת ה

שני דיונים בהשתתפות ראש הרשות להגנת הפרטיות וצוותה, ונציגים בכירים ממשרד 

הבריאות ממערך "מגן ישראל" )"הפרוייקטור"( וממפקדת אלון בפיקוד העורף, להצגת 

עמדת הרשות להגנת הפרטיות ולמסירת מידע לרשות אודות הפעולות המתבצעות במשרד 

והן במערך קטיעת שרשראות  וראת השעההד העורף, הן במסגרת חוק הבריאות ובפיקו

וזאת על מנת לשפר את הבנת העובדות, האפשרויות,  ,ההדבקה והחקירות האפידמיולוגיות

 ועמדות גורמי המקצוע והמשפט בנושאים אלה.  

 

לא עלה בידי  גם בתגובה המקדמית, המשיבים יטענו כי-על יסוד האמור בהודעה זו, כמו .11

העותרים להוכיח עילה כלשהי שתצדיק להורות על ביטולו של חוק הוראת השעה. משכך, 

 המשיבים יטענו כי דין העתירה להידחות. 

 

העובדות בהודעה זו הנוגעות לתחום טיפולו של משרד הבריאות נתמכות בתצהירו של ד"ר  

    אות, המצורף להודעה.אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הברי

 

 (1/11/20י"ד חשון תשפ"א ) ראשון יוםהיום, 

 

 

  

 

 

 

 

 שוש שמואלי, עו"ד
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על  28.10.20צילום מכתבו של מזכיר הממשלה אל יו"ר ועדת החוץ והביטחון מיום  3מש/

 נספחיו

 29.10.20צילום דיווח משרד הבריאות ליועץ המשפטי לממשלה מיום  4מש/

 

  



 

 

 

 

 

 1מש/

 

צילום הצעת ההחלטה ועמה 

 דברי ההסבר

 

 
  



1 
 

 

 

חוק הסמכת שירות בהתאם ללבצע פעולות סיוע  הכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי

וקידום השימוש הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש 

  2020-)הוראת שעה(, התש"ףבטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים 

 

 להחלטה הצעה

 

 מחליטים,

 

חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי ל )ב(3 -)א( ו3 פיםבהתאם לסעי .א

וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש 

 נולאחר ששוכנע, החוק( –)להלן  2020-)הוראת שעה(, התש"ףשהיו במגע קרוב עם חולים 

בשל חשש להתפשטות רחבת היקף כי על בסיס חוות דעת אפידמיולוגית שהונחה בפנינו, 

צורך מיידי וממשי עדיין מתקיים של המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש 

גם בעת הזו, כי  נושוכנעולאחר ש, השירות( –)להלן  בהסתייעות בשירות הביטחון הכללי

 ,בשים לב לסיכון הנשקף לציבור מהמחלה ,בשירותאין חלופה מתאימה להסתייעות 

לבחינת הצורך בהמשך ההסתייעות  המלצותיו של צוות השרים נוולאחר שהונחו לפני

להכריז על הסמכת  -, לאחר שעמדה בפניו גם חוות דעת הרשות להגנת הפרטיות בשירות

)א( 3סעיף , והכל לתכלית האמורה בלחוק 5שירות לבצע פעולות סיוע כמפורט בסעיף ה

 .  לחוק בלבד

 

שניתנה בהתאם לחוק  הנוכחיתשתוקף ההכרזה בשים לב לכך ו)ד( לחוק, 3בהתאם לסעיף  .ב

 .18.11.2020ועד ליום  29.10.2020מיום ההכרזה תעמוד בתוקפה , 28.10.2020פוקע ביום 

 

זו ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד  הכרזהלפרסם )ה( לחוק, 3בהתאם לסעיף  .ג

  הבריאות.

 

 הסבר דברי

 

חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות ל )א(3סעיף  .1

וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם נגיף הקורונה החדש 

רשאית להכריז על כי הממשלה בע וק החוק( –)להלן  2020-)הוראת שעה(, התש"ףחולים 

 ,לחוק 5כמפורט בסעיף השירות( לבצע פעולות סיוע  –הסמכת שירות הביטחון הכללי )להלן 

לאחר ששוכנעה כי בשל חשש להתפשטות רחבת היקף של המחלה הנגרמת על ידי נגיף 

  .הקורונה החדש יש צורך מיידי וממשי בהסתייעות בשירות
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שוכנעה כי אין שלאחר כאמור, רשאית להכריז ממשלה ה מוסיף וקובע כי)ב( לחוק 3סעיף  .2

חלופה מתאימה להסתייעות בשירות, בשים לב לסיכון הנשקף לציבור מהמחלה ולאחר 

נשוא  לבחינת הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות תיו של צוות השריםשהונחו לפניה המלצו

בתקופת תוקפה של  ,)ג( לחוק3בהתאם לסעיף יוער כי . צוות השרים( –לחוק )להלן  12סעיף 

 ות בקשה לקבלת סיוע, ובלבד שמספריהיה משרד הבריאות רשאי להעביר לשירהכרזה 

 ,)ד( לחוק3בהתאם לסעיף  .200החולים החדשים באותו יום או ביום שקדם לו עלה על 

ההכרזה תעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע בה, בהתחשב בהתפשטות הצפויה של נגיף 

)ה( לחוק, 3. בנוסף, בהתאם לסעיף ימים 21שלא תעלה על בד בלחדש בישראל והקורונה ה

 ההכרזה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הבריאות.

, ראו כאילו ניתנה הכרזה 21.7.2020 יום)א( לחוק, ביום תחילתו של החוק, 23בהתאם לסעיף  .3

משך לכך, בה. 11.8.2020ביום  , אשר הסתיימהימים 21לחוק, שתוקפה  3ראשונה לפי סעיף 

על  (312 מס' החלטת ממשלה) 11.8.2020הממשלה הכריזה ביום לחוק,  3תאם לסעיף ובה

עד ליום ו 12.8.2020לחוק, מיום  5הסמכת השירות לבצע פעולות סיוע כמפורט בסעיף 

ועדת  –ההכרזה האמורה הועברה לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת )להלן . 1.9.2020

כאילו אושרה, כמפורט בסעיף אותה א)א( לחוק ורואים 3בהתאם לסעיף ן( החוץ והביטחו

 א)ג( לחוק, לפי שהוועדה לא דנה בה. 3

( על הסמכת השירות 347)החלטת ממשלה מס' הכריזה הממשלה  1.9.2020בהמשך לכך, ביום  .4

. ההכרזה 22.9.2020ועד ליום  2.9.2020לחוק, מיום  5לבצע פעולות סיוע כמפורט בסעיף 

ת ועדהחליטה  6.9.2020ביום האמורה הועברה לאישור ועדת החוץ והביטחון בהתאם לחוק. 

את ההכרזה לתקופה קצרה לאשר  א)ב( לחוק,3סמכותה לפי סעיף בהתאם ל, החוץ והביטחון

 .16.9.2020עד ליום  ,מזו שקבעה הממשלה יותר

( על הסמכת השירות לבצע 385מס' הכריזה הממשלה )החלטת ממשלה  16.9.2020ביום  .5

. ההכרזה האמורה 7.10.2020ועד ליום  17.9.2020לחוק, מיום  5פעולות סיוע כמפורט בסעיף 

 .דנה בהשלא הועברה לאישור ועדת החוק והביטחון 

כת מ( על הס424מס'  ת ממשלההכריזה הממשלה )החלט 7.10.2020בהמשך לכך, ביום  .6

. 28.10.2020ועד ליום  8.10.2020לחוק, מיום  5ף השירות לבצע פעולות סיוע כמפורט בסעי

 12.10.2020הועברה לאישור ועדת החוץ והביטחון בהתאם לחוק. ביום האמורה ההכרזה 

 החליטה ועדת החוץ והביטחון לאשר את ההכרזה.

לבחון את הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות  מנת-על שריםהצוות  התכנס 25.10.2020 ביום .7

סגן ראש שירותי בריאות צוות השרים הונחה חוות דעת אפידמיולוגית של  בפנילפי החוק. 

בה בוצע ניתוח מקיף של יעילות מנגנון סיוע ש 24.10.2020משרד הבריאות מיום הציבור ב

השירות במדדי תהליך ותוצאה, לאחר בחינה על בסיס נתונים מעודכנים ומדויקים. לפי חוות 

איש  377,915 -כ – בלעדיאיתרו באופן כי פעולות הסיוע של השירות  ,דעת זו נמצא, בין היתר

שלא אותרו בדרך אחרת, ומתוך אלה מהם שניתן לבצע מגעים , דהיינו של חולים כמגעים

בהתאם . הידועים חוליםמה 24.5% -מהמגעים חלו, שהם כ 11.5% -כ ,לגביהם הצלבות מידע

אף גדול יותר אם לא מפחיתים את החולים  ירותשיעור הדיוק של סיוע השלחוות הדעת, 

בחוות בהרחבה אודות החישוב מפורט על מידע נוסף  שאותרו כמגעים בחקירה אנושית.

 הדעת, המצורפת. 
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לבדו,  ירותמניתוח נתונים אלה היא כי סיוע הש העולהמסקנה עוד בהתאם לחוות הדעת, ה .8

 -, מנע כדורות של הדבקה 10 ולאחר תחת הנחות מחמירות של מקדם הדבקה נמוך מהנוכחי

מקרי  860היא מניעת סיון הקיים עד כה יעל פי הנמשמעות הדבר ו  חולים חדשים, 40,546

"כ השב סיוע מנגנון עוד עולה מחוות הדעת כי. מקורונה מקרי תמותה 304-תחלואה קשים ו

על אף היתרון המובנה שיש להן באיתור מגעים שיחלו  ,האפידמיולוגיות מהחקירות נופל לא

הנובע מכך שהן מאתרות מעגל קרוב יותר החשוף יותר להדבקה )בני משפחה מקרבה  ,בפועל

קבע נ ,אור כל זאתלראשונה, שבד"כ מתגוררים יחד ונמצאים במגע הדוק מרובה ומתמשך(. 

 המסייעהוא מנגנון יעיל ומהיר  ירותבסיוע השאיתור המגעים כי  האמורהדעת החוות ב

עשרות אלפים רבים של מקרים של חולים מאומתים, שלא היו מאותרים של ומניעה  באיתור

על אף נקבע כי בנוסף,  .להמשך הסיוע קריטיתחשיבות  שיעל כן , וכלל, או בזמן, ללא סיוע זה

וע, הרי ההיקף המשמעותי של אנשים הנדרשים להיכנס לבידוד על יסוד פעולות הסי

עקב הגידול  ,עלול דווקא לגדולמספר המבודדים  ,זה אמצעיכתוצאה מהפסקת השימוש בש

את הגדיל גם לכן , ולהיומי במספר החולים, במקדם ההדבקה והדבקהשיתרחש בהיקפי ה

לפי המדדים  ,האפשרות לפתיחת המשקתוך הרחקת  ,בידודימי ההעלות הכוללת למשק של 

 שנקבעו לפתיחה ההדרגתית.

חוות דעתה של הרשות להגנת בפני צוות השרים אף בהתאם לנדרש על פי החוק, הונחה  .9

כי על רקע נתוני התחלואה צוין בחוות הדעת  .22.10.2020הפרטיות במשרד המשפטים מיום 

ברי מערך החקירות האפידמיולוגיות(, ה המשמעותית שחלה ב)ובשים לב להרחבהעדכניים 

לבצע חקירה אפידמיולוגית אנושית, בזמן אמת ובאותו  יעשהדבר שלא אמור להיות קושי מ

היום, לכל מי שאובחן כחולה מאומת, ולכן הרשות להגנת הפרטיות סבורה כי ההצדקה 

. המרכזית שעמדה מלכתחילה בבסיס ההחלטה לעשות שימוש בכלי השב"כ אינה עומדת עוד

כלי סיק את השימוש הגורף בלהפניתן לעת הזו להגנת הפרטיות,  על רקע זאת, לעמדת הרשות

השירות ובמקום זאת לשקול מנגנון שלפיו ההסתייעות בשירות תוגבל למקרים שבהם החולה 

  לא משתף פעולה כלל עם החקירה או לא מסר מגעים כלל. 

נציג אגף תקציבים במשרד האוצר הציג את  ,לחוות הדעת שהונחו בפני צוות השרים בנוסף .10

מלש"ח מאובדן תוצר  970) 10.2020במהלך חודש המשמעויות הכלכליות של תקופת הבידוד 

בקיצור תקופת הבידוד במידת האפשר וכן בצמצום תומך בלבד( וציין כי משרד האוצר 

רשות להגנת נציג ה התבססות על חקירות אפידמיולוגיות אנושיות;בהשימוש בכלי השב"כ ו

שלפיה לאור הגדלת כאמור בחוות הדעת שהוזכרה לעיל והפרטיות הציג את עמדת הרשות 

דמיולוגיות יש לצמצם את השימוש בפעולות הסיוע של השירות רק למי יאפהמערך החקירות 

פרטה בפני צוות השרים שבה ונציגת משרד הבריאות ו ;שלא משתף פעולה עם החקירות הללו

ובכללן היעדר שיתוף פעולה  נושיותבנות של החקירות האפידמיולוגיות האאת המגבלות המו

כל שנדרש לצורך השלמת באופן יחסי ומשך הזמן הארוך  )שמספרם עולה( במקרים מסוימים

   חקירה. 

סבר כי מתקיימים התנאים הנדרשים בחוק לצורך בשים לב לאמור לעיל, צוות השרים  .11

מצא לנכון להמליץ לממשלה להכריז הכרזה נוספת בדבר הצדקת ההסתייעות בשירות ועל כן 

ימים. סיכום  21לחוק, זאת לתקופה של  5הסמכת השירות לבצע פעולות סיוע כאמור בסעיף 

משרד הבריאות מצורפים כנספחים של צוות השרים וחוות הדעת של הרשות להגנת הפרטיות ו

 להצעת החלטה זו.      
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החולף, כפי שדיווח משרד הבריאות  עומהנתונים העדכניים לגבי השב יוער, בהקשר זה, כי .12

, עולה כי )רצ"ב הדיווח( 25.10.20ועדת החוץ והביטחון ביום וליועץ המשפטי לממשלה ול

אינה רק באופן מצטבר אלא גם ברמה שבועית, ועל אף של ההסתייעות בשירות התועלת 

 בבוקר 15.10.2020 מיום) האחרונה הדיווח בתקופתהירידה במספר היומי של חולים חדשים 

וההרחבה המשמעותית במערך החקירות האפידמיולוגיות (, בלילה 21.10.2020 יום ועד

השב"כ איתר  כי נמצא, 22.10.2020שצוינה בחוות דעתה של הרשות להגנת הפרטיות מיום 

כך שהוא ל שים לבנתון זה בולט במיוחד ב. החדשים החוליםבין מ 700באופן בלעדי מעל 

תקופת סגר, בה מטבע הדברים מרבית המגעים והנדבקים צפוי שיהיו בני משפחה של חולים, ל

של משרד הבריאות עולה מהדיווח האחרון  עוד כמגעים. פועל לאיתורםאינו  , ככלל,שהשירות

 , מחדעל כך האכיפהאת ועל כניסה לבידוד הדיווח היקפי לשפר הן את  ממשיכי מבוצע מאמץ 

  .במשרד הבריאות, מאידך גיסא מוקד ההשגותשניתן על ידי השירות יעילות , והן את גיסא

 2כי מספר ההתקנות של יישומון המגן של משרד הבריאות עולה מהדיווחים האחרונים  עוד .13

עדיין אינו  שומוןיישה כך, במגמת ירידההתקנות חדשות הן חודשיים כמזה כי ואינו צומח, 

משתמשים  1,064,256)כיום  לעמוד ביעד שהגדיר צוות השריםמכשירים כדי  מותקן על די

משתמשים פעילים שהוגדר בישיבת צוות השרים  1,680,000, בהשוואה ליעד של בלבד פעילים

ציינו  -על כניסה לבידוד  וווחידשמספר קטן מאד מבין המגעים  ,על כןיתר  .(20.7.2020מיום 

בהתאם לכך, היישומון לא יכול להוות בעת הנוכחית חלופה  את יישומון המגן כסיבה לכך.

 לכלי השב"כ.

 כיעתה מוצע , והאמור לעיל על יסוד המלצת צוות השרים ,לחוק 3בהתאם לסעיף , פיכךל .14

מיום לתקופה שלחוק  5כאמור בסעיף  שירות לבצע פעולות סיועההממשלה תכריז על הסמכת 

ברשומות ובאתר האינטרנט תפורסם כרזה עוד מוצע, כי הה .18.11.2020ועד ליום  29.10.2020

  של משרד הבריאות.

. ת החוץ והביטחוןדההכרזה לאישור ועיש להביא את  ,א לחוק3כי בהתאם לסעיף , יצוין .15

רשאית לאשר את ההכרזה, לא לאשרה או לאשרה לתקופה קצרה  הסעיף קובע כי הוועדה

שעות  24לאשר את ההכרזה, יפקע תוקפה בתום החליטה ועדת החוץ והביטחון שלא  .יותר

בהכרזה שהובאה לאישורה, דנה . במקרה שבו ועדת החוץ והביטחון לא ממועד מתן ההחלטה

יראו את ההכרזה כאילו אושרה ואולם ההכרזה שתוכרז אחרי אותה הכרזה תהיה טעונה 

 אישור ועדת החוץ והביטחון בתוך חמישה ימים מיום פרסומה ברשומות. 

 

  המדינה משק על וההשפעה כלכליים תוניםנ

חוק, ולכן ל 5עניינה של החלטה זו בהכרזה על הסמכת השירות לבצע פעולות סיוע כמפורט בסעיף 

 .אין בה, לכשעצמה, כדי להשפיע ישירות על משק המדינה

 

  תקציב

 לא רלוונטי.
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  האדם כח מצבת על ההצעה השפעת

 לא רלוונטי.

 

 סמכותם לתחום נוגעת שההצעה אחרים שרים עמדת

 .תומך בהצעת ההחלטה  -שר הבריאות 

 

 בנושא הממשלה של קודמות החלטות

 .11.8.2020מיום  312החלטת ממשלה מס' 

 .1.9.2020מיום  347החלטת ממשלה מס' 

 .16.9.2020מיום  385החלטת ממשלה מס' 

 .7.10.2020מיום  424החלטת ממשלה מס' 

 

 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת

 ב."מצ 

 

 סיווגים

 .חוץ וביטחון01: ראשי סיווג

 

 הממשלה ראש ידי על מוגש

 וראש הממשלה החלופי

 



 

 

 

 

 

 2מש/

 

צילום החלטת הממשלה מס' 

483 

 

 
  







 

 

 

 

 

 3מש/

 

צילום מכתבו של מזכיר 

הממשלה אל יו"ר ועדת החוץ 

על  28.10.20והביטחון מיום 

 נספחיו

 

 

























































 

 

 

 

 

 4מש/

 

צילום דיווח משרד הבריאות 

 ליועץ המשפטי לממשלה מיום

29.10.20 
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 2020אוקטובר  29
 "א חשון תשפ"אי

 415780920 סימוכין:
 לכבוד:

 עו"ד אביחי מנדלבליט
 היועץ המשפטי לממשלה

 
 
 

 שלום רב, 
 
 
 

 : דיווח לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום  הנדון
וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי  התפשטות נגיף הקורונה החדש 

 17מס'  -2020-שהיו במגע קרוב עם חולים )הוראת שעה(, התש"ף
 
 
 
הביטחון הכללי )ב( לחוק הסמכת שירות  19עשר לפי סעיף  השבעהדיווח זה הוא הדיווח  .1

לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש 
, התש"ף )הוראת שעה(  2020-בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים 

יום  22.10.2020"(, ביחס לתקופה מיום החוק)להלן: " בלילה  28.10.2020בבוקר ועד 
.תקופת הדיווח)להלן: " )" 

ן  .2 נגיף הקורונה, ניתנה למשרד הבריאות, במסגרת התיקו כחלק מהמאבק בהתפשטות 
לחוק, האפשרות להמשיך ולהסתייע בשירות הביטחון הכללי בביצוע חקירות 

מספר החולים אפידמיולוגיות, לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש, ובתנאי ש
-קופת הדיווח אובחנו למעלה מביחס לכל ת. 200עלה על  ,באותו יום או ביום שקדם לו

 .חולים בכל יום 200

על המשך הסמכת  28.10.2020)ב( לחוק הכריזה הממשלה ביום 3-)א( ו3בהתאם לסעיפים  .3
)ד( לחוק, ההכרזה 3ובהתאם לסעיף לחוק,  5השירות לבצע פעולות סיוע כמפורט בסעיף 

בכפוף לאישור ההכרזה בתוך חמישה ימים בועדת  18.11.2020תעמוד בתוקפה עד ליום 
 (. 2.11.2020החוץ והביטחון )דיון נקבע ליום 

)ב( לחוק, ביחס לתקופת הדיווח )להערות  19להלן דיווח על פריטי המידע המנויים בסעיף  .4
 "(: נספח א'כלליות בנוגע למסמך הדיווח, ראה "

 העברת על אותם המיידע מסרון נשלח, לבדיקה הועברו שפרטיהם החולים לכל (א)
 .החוק דרישות את התואם בנוסח, טכנולוגית לבדיקה מידע
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 :פרטים אודות חולים שנשלחו לשירות, אנשים שנמצאו במגע קרוב וניתוח המידע (ב)

מספר החולים שלגביהם התבקש השירות לעבד מידע טכנולוגי ע"י משרד  (1)
 : הבריאות

 550,282: מתחילת הפעילות
 *4,964: הדיווחבתקופת 

 
 מספר האנשים שנמצא כי היו במגע קרוב עם חולה מתחילת הפעילות: (2)

בנספח( 1,671,812 הערה  ר'   ומתוכם:  )

שים    האנ מספר 
יע  הוד הם  של

ת  או רי הב משרד 
מגע  ו ב הי כי 

ה,  קרוב עם חול
על בסיס 

ע  ו הסי ת  ולו פע
קבלי  מ (
) נים  **מסרו

מספר 
 האנשים

ו  הי כי  צא  מ שנ
וב עם  קר מגע  ב
על בסיס  ה  חול
וע  הסי ת  ולו פע

ד לב לל  **ב )כו
שלא  ה  אל כ

ן  סרו מ קיבלו 
ת  מסיבו

) ת ו נ  שו

מספר 
האנשים 

ו  הי כי  צא  מ שנ
וב עם  קר מגע  ב
על בסיס  ה  חול

ה יר ק  ח
ת שי ד אנו ב  בל

שים  האנ מספר 
ו  י ה כי  צע  מ שנ
וב עם  קר מגע  ב

על  הן  ה  חול
ת  לו ו פע בסיס 
על  הן  ו ע  ו הסי
ה  קיר בסיס ח

תא שי  נו

מספר 
האנשים 

ו  הי כי  צא  מ שנ
וב עם  קר מגע  ב
על בסיס  ה  חול
ור  ק מ מ מידע 

ר **אח * 

מתחילת 
 הפעילות

1,022,199 
(812,131 
 *אנשים(***

775,583 431,666 144,960 319,603 

בתקופת 
 הדיווח

9,081 (8,550 
 19,002 1,452 14,778 14,285 *אנשים(*** 

 
ווח בתקופת * י קטן פער נמצא זה די ספר ם במ ם החולי ו במשרד הבריאות  והמגעי נ  לעומתשנמ

ם  נמנוהמספרי ל ש י ע ירותה יד וח ועדבמ. ש יו יבהה, הד ו לפער ס הובררה  ם  נושאטר יקה ה  .  בבד
ל הכולל המספר**  ם ש ב - השירות שהעביר מגעי ווח רק נקו  .השירות בדי
ל מבוסס זה מידע *** ם ע ם שמילאו פרטי וחי ל המדו ד ע ווח טפסי באמצעות בידו ד על די דו ת בי  בי

ם, הבריאות משרד באתר ם שאינ ל נמני גרת שעלו אלה ע לות במס וע פעו  החקירות או הסי
ות יתכן. האנושי ו או חלקי זה שמספר י נ  . מדויק אי

ווח מס'  החל**** 1מדי גריים -1 בסו ן  נתו וסף  שר מבטא את מס'  -נ םא נשי הודעות  הא שר קבלו  א
שלחו  הודעות שנ  , הודעות תזכורת )כולל  לות  הודעות כפו י  כו י בנ  , חולה ם  ב ע גע קרו ם מ על היות

 . גע עם חולה אחר( של מ ות ב שונ ד  בידו פות  על שתי תקו ם אם מדובר  ג  ,  לאדם פעמיים
 
 

ו  (3)   –מספר החולים החדשים שאובחנ
 

 152,287 :מתחילת הפעילות
  061,5: הדיווח בתקופת
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 :אלה ומתוך
 

שים   האנ מספר 
ו  בחנ או שר  א

חולים,  כ
מגעים  תרו כ שאו

על בסיס 
ע  ו הסי ת  ולו פע

ד לב  ב

שים  האנ מספר 
ו  בחנ או שר  א

תרו  או חולים, ש כ
על  ק  עים ר מג כ
ה  קיר בסיס ח

ת שי  אנו

שים  האנ מספר 
ו  בחנ או שר  א

תרו  או חולים, ש כ
על  הן  עים  מג כ
ת  לו ו פע בסיס 

על בסיס  הן  ו ע  ו הסי
ת נושי ה א יר ק  ח

שים  האנ מספר 
ו  בחנ או שר  א
לא  ו חולים  כ

געים  מ רו כ ת או
ת  אח באף  כן  י  נ לפ
"ל  הנ ת  השיטו  מ

מתחילת 
 179,089 19,763 46,586 41,714 הפעילות

בתקופת 
 2,928 301 1,504 362 הדיווח

  
 טיפול במקרי "אפס מגעים": (ג)

 לבדיקה משלימה בשירות, חולים 134משרד הבריאות העביר  26.10.20ביום  (1)
אשר עלה מבדיקה במערכות משרד הבריאות כי הם עומדים בתנאים חולים 

 . לנוהל 3.6לפי סעיף  לצורך טיפול במקרי "אפס מגעים" שהוגדרו

שלא עלו קודם לכן  ,מגעים 394-חולים נמצאו כ 79-הבדיקה עלה כי למ (2)
. מגעים  4.99-)ממוצע של כ  לחולה(

, לא בוצעה בדיקה משלימה לאחר שהוברר כי  55 -ביחס ל (3) מהחולים שנשלחו
ואינם עונים לקריטריון שנקבע  בבדיקה הראשונה כן עלו לגביהם מגעים

שפר את הבדיקה שהוא לבחון את התהליך ול משיךמשרד הבריאות י. בנוהל
 .עורך לפני משלוח בקשה לבדיקה משלימה

 

 :על פרטי המידע הדרושיםהפעולות שביצע משרד הבריאות בהתבסס  (ד)

על בידוד באתר משרד  ולמגעים שלא דיווחת תהליך משלוח מסרוני תזכור (1)
 , נמשך, ומבוצעות שיחות למי שלא מדווחים גם לאחר התזכורות.הבריאות

)תזכורת ראשונה כ 9,069-בתקופת הדיווח נשלחו כ (2)  5,148 -הודעות תזכורת 
.3,921 -ותזכורת שנייה כ י ( מי שקיבל מסרון כל וצאות למבוצעות שיחות 
 . דעל כניסה לבידוראשון ולא דיווח 

פרטי מקבלי המסרונים שדיווחו באתר הועברו באופן שוטף גם למשטרה,  (3)
 כחלק מרשימת חבי הבידוד. 

אנשים שנקבע לאחר תזכורות,  73למשטרה לאכיפה פרטי העביר המשרד  (4)
 שהם סרבנים/מפרי בידוד. 
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 :בפעילות משרד הבריאות ודרך הטיפול בהןאירועים מיוחדים או תקלות  .5

בשל תוצאת מעבדה חיובית שנשללה או שהוזנה בטעות כחיובית,  מקרה בודווח על  (א)
והמגעים  הנבדקו טופל בדק והמגעים מחובת הבידוד, המקרהעלה צורך בשחרור הנ

 מרשימת חייבי הבידוד.  הוסרושקיבלו הודעת על הצורך בבידוד, 

, שגויים מספרים על"כ בשב טכנולוגית בדיקה בוצעה בהם מקרים מספר על דווח (ב)
אלה התגלו עקב השגות  טעויות .המאוכן החולה בפרטי טעויות עקב הנראה ככל

, במידת או פניות של אדם אשר קבל מסרון המיועד לחולה. המקרים מטופלים
וכן, במקרה  ,והמגעים שקבלו הודעות שלא לצורך משוחררים מבידוד הצורך,

 הצורך, מבוצעת בדיקה על המספר הנכון של החולה. 

התקבלה השגה או פנייה לבירור וטרם מיצוי הליך  בובלבד אחד  מקרהדווח על  (ג)
 הבירור מועד הבידוד תם או שלא התקבל עדכון על כך שהליך הבירור הסתיים. 

 :מוקד הפניות לבירורים והשגות .6

במוקדי ההשגות )קו ראשון וקו שני( של משרד הבריאות התקבלו מיום תחילת  (א)
ג( לחוק.8אלפי פניות ציבור, וכן השגות לפי ס'  28.10.20ועד  1.7.20הפעילות  ( 

 00:43-למענה במוקד בתקופת הדיווח עמד על כ הממוצעמשך זמן ההמתנה  (ב)
 .בעניין זה נשמרת רמת שירות גבוההשניות. 

 אונליין ומתן  בפניה כלומר טיפול – חמה" ב"העברה מהפניות 97% טופלו השבוע (ג)
והן בהשגות  ראשון בהשגות קו כבר במעמד השיחה הראשונה עם הפונה, הן מענה

 המתנה.  שני, ללא קו

 

שני( מתחילת הפעילות,  להלן פירוט ההשגות למוקדי ההשגות )קו ראשון וקו (ד)
 ובתקופת הדיווח:

מספר מתחילת  פירוט
 1.7.20הפעילות 

מספר בתקופת 
 הדיווח

 8,762 426,276 הכללי הבריאות קול למוקד השגות

 506 39,487 'שני קו' למוקד ישירות בהשגה פניות

 8,812 430,224 השגות כ"סה

 886 69,844 'שני קו' מוקד לבדיקת כללי ממוקד הועברו

 3,791 242,698 שוחררו מבידוד )השגה אושרה( ב'קו ראשון'
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מספר מתחילת  פירוט
 1.7.20הפעילות 

מספר בתקופת 
 הדיווח

 1,168 47,355 שוחררו מבידוד )השגה אושרה( ב'קו שני'

 4,959 290,053 סה"כ שוחררו מבידוד

 942 36,363 קו ראשון –השגות שנדחו 

 229 6,501 קו שני –השגות שנדחו 

 1,171 42,864 סה"כ השגות שנדחו

 12 1,174 קוצר לאחר בחינה חוזרת של נתוניםמשך הבידוד 

 1,380 40,689 פניות בתהליך טיפול בקו ראשון

 5 6 פניות בתהליך טיפול בקו שני*

* , )כיום גה  ל בהש פו ם תחילת טי ם בטר הבידוד הסתיי שבהן  גות  נכללות הש לא  זה  בפירוט 
ד  בידו , מדובר בעיקר בתקופות  שירות פור ה שי ו יצבות המוקד  (לאחר התי  קצרות

 

 דיווח בעניין אמצעי טכנולוגי אזרחי לאיתור מגע קרוב עם חולים: .7

ן  (א)  כפי שהועברו למשרד הבריאות מגוגל ואפל.  הנתונים להלן: "2"המג

שנמסר על  כפי. זה מידע לשתף שהסכימו למי ביחסנתונים רק  האפל מציג (1)
יישומון המגן אישרו להשתמש במידע ולכן  מתקינימ  48%ידי אפל, כעת 

לאור זאת, בוצע בנתונים על מההתקנות.   48%הדיווח שלהם כולל רק 
( נירמול בהתאם.IOSהתקנות במכשירי אייפון   ) 

 נירמול וכולל הקודמת הגרסה כולל, האפליקציה של ההתקנות"כ סה להלן (2)
מהשקתו  2מאז השקת המגן בסוף מרץ, והתקנות המגן  – IOS-ל ביחס כאמור

יום  27.7.2020ביום   :28.10.2020ועד 
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וי מ"המגן": (ב)   כניסה לבידוד בעקבות חיו

אנשים ציינו בטופס  8,866 –לפי נתוני אגף המחשוב במשרד הבריאות  (1)
הדיווח על בידוד, שנכנסו לבידוד כתוצאה מהתראה של יישומון המגן, מאז 

זו.   שטופס הדיווח על בידוד כולל אפשרות 

 אנשים נמצאים בבידוד במועד דיווח זה.   132מתוכם,  (2)

 קידום לטובתשהוקצה והוצא  תקציבעל  מידעבתקופת הדיווח לא התקבל  (ג)
  .   בטכנולוגיה השימוש

 
   

 
 בכבוד רב,

 
, עו"ד  טליה אגמון

 משנה ליועץ המשפטי
 
 

סה"כ מותקןהסרותהתקנות חדשותהסרותהתקנות חדשותתאריך

3.20201,121,221296,834425,10291,1321,158,358

4.2020241,996249,84174,45166,076531

5.202091,067148,79921,84943,271-79,154

6.2020108,019119,11529,59828,432-9,930

7.2020186,659142,50959,89844,04460,004

8.202062,360104,04826,60036,098-51,186

9.2020114,98597,22024,84835,8306,782

10.202033,88460,7597,83818,158-37,196

1,960,1911,219,125662,345344,8821,058,530סה"כ

סה"כ התקנות חדשותהסרותהתקנות חדשותהסרותהתקנות חדשותתאריך

89,64146,25517,8348,54152,679יולי

59,12588,56626,09328,112-31,460אוגוסט

113,68190,93524,63329,99317,385ספטמבר

32,43055,7647,68514,315-29,963אוקטובר

294,877281,52076,24580,9618,641סה"כ

המגן - כל הגרסאות כולל המגן 2

Google Play - AndroidAppStore - iOS

המגן 2

Google Play - AndroidAppStore - iOS
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 :העתקים
 פרופ' חזי לוי, המנהל הכללי

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל
 פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור-ד"ר שרון אלרעי

 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי
 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור

 קייזר, ראש אגף המחשובגב' רונה 
 גב' איילת גרינבאום, ראש אגף השירות

וונדרסמן,   מנהלת מוקד ההשגות -, אגף השירות ציבורותלונות מנהלת תחום פניות גב' חן 
 גב' טלי דהן, מנהלת מוקד קול הבריאות

 מר זאב רייטר, מנהל פרויקטים, אגף המחשוב 
 , )בפועל( יוגב, מנהלת מחלקה בכירה   הלשכה המשפטיתעו"ד שיר 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח א'
 

נים: (1) בנתו ם  שריי ם אפ ביחס לפערי ם   הסברי
 

,  (א) לה ם חו ב ע ע קרו ג ו במ הי כי  שרד הבריאות  ם הודיע מ ם לה ם במספר האנשי הבדלי ו  יתכנ י
ם  נובעי . הבדלים אלה  הבריאות למשרד  שהעביר  שירות של מגעים  נוקב ה בו  לעומת המספר 
שאליהם נשלחות ההודעות, כך שלא נשלחות  על המגעים  שרד הבריאות  שמבוצע במ ן  נו מסי

)למי ש ם  על מגעי על כניסתו הודעות כפולות  וח  דיו למי שכבר  ( או  ליותר מחולה אחד נחשף 
, בטרם  שימת המחלימים כחולה או מופיע בר שאובחן  למי  או  ם,  נטיי הרלוו ם  לתאריכי לבידוד 

הודעה  ם  יתן לשלוח אליה נ לא  ן של מגעים אשר  ם מספרי טלפו שנ , י כן כמו   . ן משלוח המסרו
 . עוד  ו

.  (ב) ם בשעות הלילה לא שולח מסרוני הבריאות  ם מתקבלים משרד  שר פרטיה ם א למגעי  , לכן
ן מספר  בי פער  יתכן  לכן  ו  , , ברוב המקרים הודעות רק בבוקר נשלחות   , הלילה שירות במהלך  מה
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פת  י תקו פנ על  שלחו בפועל  ן מספר ההודעות שנ לבי  , שאותרו ם  כמגעי ם  שים המדווחי האנ
ית ואז   ח,  וו הדי של תקופת  בימי הקצה  הועברו  ם  מגעי ם  ם אות במיוחד א  , ווח כן שההודעות די

. ווח העוקבת הדי רק בתקופת  יספרו  ם  לה  הנשלחות 
לות   (ג) ע מתחילת הפעי לסיי שירות  ם התבקש ה גביה ם של לי הכל מספר החו ן סך  בי ביחס לפער 

ם  לי חו כי אם קבוצת  ם  ם קודמי ווחי בדי , הובהר  ווח הדי לים מכל תקופות  ן סכימת החו לבי
של י כ זיהו וח שונה, עקב  דיו נוספת בתקופת  (  נשלחת פעם  ן תקלה בכספת האלק' גו )כ בהעברה 

שמדובר  – ן  ו ו כי  , לים נספרת בסה"כ החו נה  אי ווח אך  הדי נספרת בכל אחת מתקופות  היא 
. לים חו ם   באות

ווח מס'  (ד) די גרת  שנשלחו במס לים  החו , מסכימת  וסף ש להפחית  1בנ ר  5י לאו זאת   , לים חו
ווח מס'  בדי יתנה  הח 5לפיה  - 2ההבהרה שנ שימה של  נכללו בר לים  ם חו אינ שפרטיהם  ם  ולי

ע"י משרד  ונחסמו משליחה אך נספרו   ) שרים נאים וח"כים/ )עיתו ם לבדיקה בשירות  מועברי
וח מס'  .   –  1הבריאות בדיו עקב החסימה בשירות   ולא התקבלו 

ע  (ה) לות הסיו פעו בסיס  על  ם  ן מגעי גו )כ ם קבוצות  לסכו ש  י ם  בה ם  בכל המקרי כי  ב  שו ש  מודג
ם  ג  / שית  רק חקירה אנו  / , שכן בלבד  ועקבי יק  באופן מדו ם  יתן לסכו נ לא   , לים( חו כן  ו ם  וג

ע"י  רק  ע מסוים  בשבו שאותר  )אדם  ן הקבוצות  בי ר  ל לעבו כו י ם  ות אד נ שו ווח  די פות  בתקו
ע  שבו רק ב חולה  ם שהפך  או אד שית,  אנו גם בחקירה  ם אח"כ אותר  ימי , אך מספר  השירות

ש בכך ה ש  י  . ) ' וכו כמגע שלא חלה  ע  פי הו בו  ווח  הדי ם שלאחר  "מספר האנשי ן  על הנתו פעה 
עם ע קרוב  במג היו  כי  שלהלן  שנמצא  זה  ולכן מספר   , הפעילות" יק.   –חולה מתחילת  ו מדו  אינ

 
החל  ם,  ני הנתו שקף בצורה מדויקת את  ועל מנת ל  , שוב שי המח של אנ נוספת  ה  נ בחי ר  לאו

וח מס'  גם8מדיו ף  וסי נ ם  לי ם חו ב ע ע קרו במג ו  שהי שנמצאו  ם  שי לסה"כ מספר האנ את  , 
 . גית ולו ע"י חקירה אפידמי והן  ע  לות הסיו פעו ע"י  הן   הקבוצה שאותרה 

,  (ו) ית ג לו ע"י המחשוב של החקירות האפידמיו ם  ני הנתו זירת  ג באופן  ם  יי נו שי כי לאור   , ן י יצו
וח מס'  ות 10החל מדיו י ג לו ם מהחקירות האפידמיו גזרי הנ ם  ני בהצגת הנתו וק  , מידת הדי

יה במספר  עלי ישנה  שכך  ומ  , על בסיס חקירות עלתה שר אותרו  ( א לים וחו ם  געי )מ ם  שי האנ
בקבוצות  לות  ם של הסה"כ מתחילת הפעי ני על הנתו ם השפעה  ג ישנה  , לדבר  יות ג ולו אפידמי

.  הרלבנטיות
גיות (ז) לו ם של החקירות האפידמיו ני גבי הנתו ל נוספת  יתוח המגעים של  -הבהרה חשובה  בנ

זה ווח  די לצורך  ות  ות האנושי י ג לו ,  - החקירות האפידמיו . ז להם ת. ש  שי רק כאלה  ם  נספרי
פי  ש  י כי  . ההערכה היא  י מלא זיהו כולל  2כלומר  ( ות  י ג ולו ם בחקירות האפידמי לי שעו מגעים 

ם  ם מזהי ר פרטי למסו ן  י י נ מעו ו  נ שאי או  ם  ן את מס' הזהות שלה ם שלחולה אי ם ואחרי ילדי
שאין פרט ח, כל אותם מגעים  וו בדי ולכן   , זוכר(  / יודע ו  נ או שאי , אודותיהם  ים מזהים שלהם

. כמגעים ם  ם נספרי  אינ
 

ן המידע תזכורת (2) ו לגבי עדכו שאובחנ שים  לים החד החו לטבלה המפרטת את מספר   : ביחס 
ם (א) ם הקודמי וחי ו בדי ות  י להתייחסו ווח  בהמשך  ם – (14)החל מדי ני ב הנתו לטיו ך  בוצע תהלי

פריטי  ן  בי ם  ולחיתוכי יותר להצלבות המידע  ומדויקת  ית  גיקה עדכנ לו גדרת  המידע ולה
 . לטבלה האמורה ביחס   , נים  השו

בוצע  (ב)  . ם אלה ני נתו פן החישוב של  ם לעדכן את או ש מקו י כי  נמצא  ם  של הנתוני נה  בחי לאחר 
שוב  . החי שרות הצלבתם ואפ נים  ם השו ני הנתו ן  בי שוואה  על בסיס ה יתוחו  נ ו של המידע  וק  די

ם  זמן מדויקי וחי  וטו ותר,  י ם  ני ם  אמי ני נתו על   , ו י נסמך, לדעתנ ע העדכנ גורמי המקצו ותר.  י
יתן  נ ולכן   , ותר בי ר  נבחר המודל המחמי ו  ולעת הז  , שריים ם האפ ן את המודלי ממשיכים לבחו

. ם הם בהערכת חסר שהנתוני  להניח 
ובהתאם חל  (ג)  , להצלבה ם  יתני ם הנ י מספרי בבסיס הנתוני ו נ שי חל   , ן החישוב כתוצאה מעדכו

ודאית שאותרו לקבוע  יתן  ם שנ לי עור החו שי וב י במספר  ו נ .  שי בכל אחד מהכלים  ,  כמגעים
 

 

 


