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לכבוד

 משרד המשפטים

 אתר התזכירים



( )קבלת 2תקשורת( )תיקון מס' נתוני  –ילי )סמכויות אכיפה תזכיר חוק סדר הדין הפלהנדון:

 2020 –(, התש"ף לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד תוני מיקוםנ

 

 מההקד 

 23ביום 2020במרץ אכיפה )סמכויות הפלילי הדין סדר חוק תזכיר להערות נתוני–פורסם

רת(תקשו מס' מיקוםלצורךפיקוחעלקיוםהוראותהבידוד(2)תיקון )קבלתנתוני התש"ף( –,

2020–ףבאבמקוםתקנותשעתחירום)נתונימיקום(,התש"התזכיר"(.התזכירן:")להל2020

בטלן.ציעלומ"(תקנות שעת חירום)להלן:"

למזעררותהדרךהטובהבילפיהרבמקבליההחלטותההנחההרווחתכיוםבקמבוססעלרהתזכי

הכליםאתאתהנגיף.לשהעשוימלאשלכלאדםבידודאתהתפשטותנגיףהקורונההיאעלידי

חובתהבידודבאמצעותדגימתנתוניהמיקוםשלפקחעלקיימיםכיוםמאפשריםלהטכנולוגייםה

מכשירהסלולרשלאדםהחייבבבידוד.

עדלהתקנתההסדרשעמדבתרתבמסג חוקסדרהדין,תקנותשעתחירוםבשבועשעברוקפו

)סמכויותאכיפה "–הפלילי )להלן: תקשורת( מסדיראתאפשרותחוק נתוני תקשורתנתוני )"

העברהשלנתוני1מידערגיש.מאדבזהירותמשוםשהםמהוויםמכלולשלנתונימיקוםהעברת

ם,ביןהשארלצורךהצלתחייאדם,כאשרמשפטשלוצוביתתקשורתנעשיתבמקריקיצון,מכוח

אדםקונקרטי בהצלתחיי מדובר ביתמשפט,2.לרוב צו בלא ודחוף מהיר הליך גם קובע החוק

3.שעותבלבד24-תלכשקציןמשטרהבכירמשוכנעשמדוברבצורךדחוףשאינוסובלדיחויוזא

והחזקתו,והתרתגישהרקלמיימושבועבעתהשבכלמקרההחוקדורשהקפדהעלסודיותהמיד

שמורשהלכך.

תקנותשעתחירוםביקש ומהירלהסדרהזהירהקבועבחוקנתוניתקשורתו ליצורהסדרחלופי

לקבל למשטרה ולאפשר של משפט בית צו ללא מיקום נתוני אדם כל לנגיףשנמצא חיובי

וכןשלכלאדםהחייבחולהבהאושישחשדשהואהקורונה,אושרופאקבעשהואחולהבמחלה

נעשהשימושבסמכויותהמשטרהמכוחתקנותשעתחירוםנוכחאולם,עדלמועדזהלא.בבידוד

.בן מאיר נ' ראש הממשלה2109/20ץ"בבג19.03.20םמיוטתביתהמשפטהחל

בתהיאתזכירלפיכךמטרתה תקשורתאתההסדרשהותקן בחוקנתוני נותשעתחירוםקלעגן

אהמשטרהתהמכותלפיהתזכירס.חידודדרישתהמידתיותבהפעלתהסמכותמכוחונויוותוךשי

באופןמדגמי,לרבותחולההחייבבבידודביתי,נתונימיקוםשלאדםהחייבבבידודתלקבלמוגבלת

                                                           

1
(.13יט)א(להצעתחוקהגנתהפרטיות)תיקוןמס'23סעיף 

2
ודהלזכויותהאזרחנ'משטרתישראל.האג3809/08לחוקנתוניתקשורת;בג"ץ3סעיף 

3
קנתוניתקשורת.לחו4סעיף 
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 מיקום נתון כלומר אחבלבד, נתון ברגע הבידיחיד הוראות קיום על פיקוח לצורך דוד, מאחר.

מכותחריגהתוקפהמוגבללשלושהחודשיםבלבד.דוברבסומ

שכתבנ כפי כברו קורונהבחוותדעתנו פרטיותבימי ה15.3.2020מיום,הכלליתבעניין סמכת,

בהתאםלכלליםחייבתלהיעשותדאותמשרדהבריאותלענייןבידוהמשטרהכגוףאכיפהשלהור

וףהאוכףהימנעותמחפיפהביןתפקידהשלהמשטרהכגוףחוקרלביןתפקידהכגותוךברורים

.ההעולהעלהנדרשבזכויותאדםפגיעהבמידמשרדהבריאות.זאתבמטרהלמנועאותוראתה

ותוךקבלתאשיתראנומברכותעלהבחירהלהסדיראתהסוגיההרגישההזאתבאמצעותחקיקה

.השתדלנו,בזמןהקצרצרשעמדלרשותנו,לעמודעלעיקריהדברים.לתפיסתנו,הערותמהציבור

 נוכח החמורה הפגיעה עבור מהווה שההסדר לפרטיותזכות הסמכותותהוהי,היסוד של

לן.מפורטלהרתיקוניםכהוסיףמספליש,חריגהההמוענקתלמשטרהמכוחהתזכירכ

 תקופת ההסדר (1)

בממשלה כרגע אחרת מדיניות כל אין מידי. ארוכה בתזכיר המוצעת התקופה לתפיסתנו,

הקשרייםכלכלייםוארגונייםאחרים()ב לקשישלהתוקףכהארוך. חודשבועמשךזמןשלראוי

,ולאפשרלהאריךאותובאישורוועדתהקורונהשלהכנסת.לכלהיותר

ובב מקרהנוסף ,כל מיידי באופן יפקע בתזכיר הקבוע ההסדר כי לקבוע ראוי הבידודכאשר צו

יפקע.

 בדיקה מדגמית (2)

קבלתנתונימיקוםסלולרייםתקשורתמדברעלנתוניא)א(לחוק4סעיףאתוסיףלתזכירהמ2סעיף

רציף" או מתמשך שאינו ובאופן בלבד מדגמי לאברורבאופן בניסוחמעורפל. מדובר לתפיסתנו, ."

מכךמהןאמותהמידההסטטיסטיותאוהמדעיותהמקימותאתהדגימה,ומייקבעאותן.גםדגימה

,עיסוקםשלבניאדםבהסתמךעלמוצאםסטטיסטית,כידוע,יכולהלהיותמכוונתכלפיסוגמסויים

,למשל.אומקוםמגוריהם

 

  הודעה לאדם החייב בבידוד על קיומו של המעקב (3)

ב ומדובר לפרטיותמאחר היסוד בזכות פגיעה המתירה חריגה משפט,סמכות בית צו ללא

:התזכירלשוןכ,)אום נחשדים בכל עבירהשאינןהשורהאחראזרחיםממדגמיתמעקבומאפשר

,"(סמכותפיקוחיתהחלהבהיעדרחשד"

עובדה שהוא חובת מסירת הודעה לאדם החייב בבידוד המפרטת בפניו את הףישלדעתנולהוסי

פרקהזמןבו,עיבודווהעברתו,תנאישמירתהמידע,מהותהמעקב,למעקב מכוח התזכירנדגם 

ניתן.ליועבמידעתזכותולעייןאכיצדישביכולתולממשישמרהמידע,התנאיםלמחיקתהמידעו

שאו לשיחתהטלפון הנדלהודיעזאתבמקביל כלומר,תהאמור המשטרה. נציג ידי על גםלקבל

.מובניתובההפרטיםהללותטקסטבמקביללשיחתהטלפוןתישלחגםהודע

 יסודחובתמסירתהודעההיא עיקרון מכוחסעיף הגנתהפרטיותבארץ, לחוקהגנת11בדיני

 תשמ"א 1981–הפרטיות, העולם.ובחקיקה ברחבי אחרות ה4במדינות דרישתודעה היא

למשטרהרחיתבהתחשבבכךשבישראלנתוניהמיקוםמועבריםבכפייהשלטוניתההכהמינימום

כגוןנהלותבימיםאלומאבקבהתפשטותנגיףהקורונהינותדמוקרטיותאחרותהמדמבבעודש ,

                                                           

4
)חוקהפרטיותבמידעבקנדה(. PIPEDA, Schedule 1-ל4.8,4.1,סעיףGDPR-ל13למשל,סעיף 
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המעקב אלא למשטרה בבידוד החייבים אנשים של מיקום נתוני מועברים לא קוריאה, דרום

זוהיגםהתפיסהועלדעתם.מבודדיםתקנתבהסכמתההםנעשהבאמצעותאפליקציההמואחרי

שלאפליקציית"המגן"שאותההציגההמדינהבפניבג"ץכדוגמהלאפשרותלייצרהסדרמעקב

תומךפרטיות.

 עיקרון צמידות המטרה   (4)

מעגןאתעיקרוןצמידותהמטרה,נתוניתקשורתחוקלא)ב(4לתזכיר,המתקןאתסעיף2סעיף

,בניסוחונועיקרוןיסודחשובבמיזעורהפגיעהבפרטיותעקבשימושבמידעאישי.עםזאתשהי

נתוניפשרשימושבהעשויהלא,כרגעמאפשרהסעיףפרשנותמרחיבהלעיקרוןצמידותהמטרה

הופןכלשלכלמטרההקשורהבאוהמיקום להוראותהבידוד.אובקשרכלשהו ניסוחלמקוםאין

אנומציעותשנוסחךלפיכרנית.תזכירחריגהוחודהסמכותהמוענקתבכךשבהתחשבבמרחיב

"אובקשראליו".סיפאותמחקה"ודאלאלצורךפיקוחעלקיוםהוראותהבידרק"יקבעהסעיף

 2סעיף אתסעיף המתקן עיקרון4לתזכיר, את לעגן הוא גם אמור תקשורת, נתוני לחוק א)ה(

נתונימיקוםלפיסעיףזהיימחקובהקדםהואקובעכי"צמידותהמטרה.עםזאת,בניסוחוכרגע

 עד המאוחר ולכל תקופ90אפשרי תום לאחר מיקוםימים נתוני למעט זה, חוק של תוקפו ת

ישלכת".שעשוייםלשמשבהליךפלילי בנוגעלהפרתסעיףלתפיסתנו ובבמפורש"הליךפלילי

לה הסעיףאפשר לשון לפי אחרת, להפרתבידוד". הנוגע פלילי "הליך או לכלזה" שתמשבכך

הליךפלילי,מהשיאפשרלמעשהאיגוםהנתוניםשייאספומכוחסמכותהחירוםעםנתוניחקירה

הדעת.אחרים,מהשלאיעלהעל

  ?רשאי לעיין במידעמי  (5)

עלכלמישיורשהמידעולחובתסודיותשראוישיוטלולאבטחתהתזכיראינוכוללכלהתייחסות

ת,ישחשיבותכחלקמדרישתהשקיפולעבדאתנתוניהמיקום.לבדמהצורךבקביעתהוראותאלו

שלהוראותבדברחובתסודיותוהצורךבאבטח הבחקיקהראשיתנוכחהעובדתהמידעבעיגונן

.על אזרחים מן השורהאישי רגיש במידע מדוברש

ולאניעתשימושלרעהבמידעמוהוראותלענייןעיוןבמידעעצמולכלולכברבתזכיר,ישלדעתנו

 אתהנושאלנוהלשלהותיר ידי משטרתישראלנקבעעל גםאםהואמפורסםלציבור, קיימת.

ולאבדרךשלפרסוםנוהלבאתרמשטרתישראלהוראותאלובחקיקההראשיתעיגוןבחשיבות

.א)ג(לתיקון4סעיףכפישמוצעב

.לאלותכליותניתןלעייןבווהוראותאלהיכללוקביעהמירשאילעייןבמידע

המשטרה .א מטעם במידע לעיין הרשאים מוסמך": "קצין בסעיף לתזכיר(אא)4האמור

 תקשורת: נתוני חוק של ההגדרות סעיף לפי הוא, אוקצין החקירות ממערך משטרה

המודיעיןשלמשטרתישראלבדרגתסגןניצבומעלהאוקציןמשטרההמשמשכמפקד

קציןבדרגתסגןאומוקדארציאומחוזישלהמשטרה,שהמפקחהכלליהסמיךלענייןזה

זה לעניין הסמיך שהרמטכ"ל החוקרת, הצבאית במשטרה די"אלוף אין לתפיסתנו, .

אלאישלקב מוסמכים, רבשל ועכיבהסמכותהכלליותהכוללותבמצבשגרהמספר

ורשתשלהמפכ"לאוהרמטכ"ללמטרתאכיפתהבידוד.נפנהבענייןתידרשהסמכהמפ

ראשהשב"כ עלידי מישיוסמכו יהיו בנתוניהאיכון מישיעסקו זהלהודעתהשב"ככי

במיוחדלמטרהזו.

.אםכוונתהתזכירהיאלאפשרא)ב(לתזכיר4סעיףהמילה"אדם"ב,ישלתקןאתבנוסף .ב

 רק ולא "אדם" ידי על במידע הקצשימוש ידי על סעיף אזי המוסמך, הופך4ין א)א(

 לאחיזתעינייםבלבד. להעביראתהמידעלאיש. רוחהתזכירהיאשאין אםלתפיסתנו,

כיאזישלכתובלבד,בענייןהפרתבידודבהגשתהליךפלילימדוברבגישהלמידעלצורך
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 תתאפשר שהגישה יוכלבמפורש לא והוא הפלילי להליך במישרין שקשור למי רק

 זהבלבד.לעשותבנתוניםשוםשימושלמעטלצורך

ועונשין חובת סודיות (6)

מי על כלומר המגבלות, הפרת על ברורה סנקציה ראשית בחקיקה לקבוע יש לתפיסתנו,

א)א(.קביעהזו4שישתמשבמידעשלאלמטרת"פיקוחעלקיוםהוראתהבידוד"האמורהבסעיף

א)ב(המוצע4קנתוניתקשורתוהוספתסעיףלחו11השיגבקלותבאמצעותתיקוןסעיףאפשרל

 שלוששנים. של מאסר חייבי בסמכותחריגההמאפשרתשימושלגדר העובדהשמדובר נוכח

ירגםללאהסכמתםוללאצוביתמשפטישלכלולבתזכבמידעאישירגישעלאזרחיםמןהשורה

 בנוגע לענישהוראות במיבמה כדין שלא שימוש או מסמכות חריגה של לפיקרה המושג דע

 .התזכיר

שטרתיותהיארעהחולהבתוךבצערנציין,כיגישהללאהרשאהלמאגרימידעולמערכותמידעמ

במשךהשנים,ודיאםמשטרתישראל.כמהתחקיריםעיתונאייםמטרידיםהתפרסמובהקשרזה

:2013משנתנצטטתחקירמאתרמאקו

שוטרותיקבקבע."אםאני   Makoזהפריבילגיהשישליבידואנילארואהשוםבעיה",אמרל"

אחייניתיכו עם או שלי הבת עם יוצא מי אבדוק לא שאני למה האלה, הנתונים את להוציא ל

5".שלי

כלעולהכיב2016שערכנוהחלמשנתמבדיקהמהירה.תופעהשחלפהמןהעולםאיןמדוברב

בגישהבלתימורשיתיםהעוסקםתיקיםישנהחלטותשלביתהדיןלמשמעתשלהמשטרהציקוב

 שוטרים השל המשטרתיותלמערכות מידע לובשאילתות כדין משטרתייםשלא מידע .6מאגרי

הענישהעלעבירותחמורותאלה גםכי אינהתמידגבוההולעתיםמזומנותלמרבההצערנציין

טיעון בעסקות בדרגהמסתיימת הורדה בלבד, קצובה לכך,לתקופה מעבר ולא וקנסות נזיפות ,

אישמאלהשהועמדו.7שבותיתרבנסיבותהאישיותשלהשוטריםולאבחומרתהמעשהובהתח

טריםלפגיעהבפרטיותלדיןעלמעשיםאלה,שישבהםהניצולהמחפירביותרשלכוחםשלשו

סולקמשורותהמשטרה.לא–אזרחים

מצביחירוםהנגרמיםבמדינותאחרותשלהןחקיקהייעודיתועדכניתלהתנהלותבעתןגםשנציי

,לרבותהתרתעקבהתפרצותמגיפהמידבקת נקציותחובתסודיותוסמעוגנתעיבודמידעאישי,

ב למשל, כך, הפרתה. כלמידעשנאסףהמטילהחוקחובתסודיותעלדרוםקוריאעונשיותבגין

בכל מידבקתלפיו למחלה בביהקשור המצוי לאדם בנוגע הפרתו8,דודאו בגין חובתהעונש

                                                           

62fa938b04bd141006.htm-news/Article-mako-https://www.mako.co.il/special 
5

 
6
.72/2018;ביד"מ7/2019ביד"מ 

7
ביד"ם;שבכולםהיועונשיםקליםבעסקותטיעון. 18/44בד"מ;18/18;בד"מ16/175בד"מראולמשל 

חודשים10נזיפהחמורהוהורדהבדרגהלמשך-(עדיםשאילתותשונותבארבעהמו37הרצת)17/6
.חודשים6בדרגהלמשךנזיפהחמורהוהורדה-16/45ביד"ם;17/4בביד"ם ;בפועל3מתוכם

8
:Infectious Disease Control and Prevention Actל74סעיף 

No person who is or has been engaged in duties relevant to infectious diseases, such as 
medical examinations, hospital treatment, diagnosis, etc. pursuant to this Act shall disclose 
any confidential information he or she becomes aware of in the course of performing his or 

her duties to any third person.
:Quarantine Actל38סעיף

No persons who are or were engaged in the duties related to quarantine, such as a 
quarantine inspection, shall disclose any confidential information of other persons that they 

have learned in the course of performing business, such as a quarantine inspection 
.Article 26 for inand measures for public health provided  Article 12 provided for in 
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באיטליהעיבודהמידע9ליוןוון.ימ30סבגובהשלשנותמאסראוקנ3יכוללהגיעלעדהסודיות

 מכוח מותר האישי 9-מחירוםצו 2020במרץ וארגונייםנקיומותנה טכנולוגיים אמצעים טת

האובטחלרבותמניעתגישהלמישאינומורשה,הגנשמטרתןלהבטיחאתעיבודהמידעבאופןמ

 .פגיעהבמידעמפניאובדן,גניבהאו

 נוספים סעדים  (7)

התזכירמעגןסמכותחריגה,וכפישעולהמדיווחיםבתקשורתבימיםהאחרוניםביחסלנתוניאיכון

גםטעויותהנובעות"המתקבליםמןהשב ישנן מטעויותאנושוכשליםהחל–מסיבותשונותכ,

 בבידוד להיות האמור אדם שם על רשום הטלפון מספר שבהם במקרים וכלה אךטכנולוגיים

נוהלערעור עלהחלטותהנובעותמהירבפועלנמצאבשימושבןמשפחהאחר.לכן,חובהלעגן

משימושבנתוניאיכון.

משפטיסעדמעגןסמכותחריגהוחודרניתבידימשטרתישראלואינוכוללכלהתייחסותלהתזכיר

עקבשימוששלאכדיןתיפגעזכותולפרטיותו,יופרוזכירהתבמקרהשהוראותפגעלמישזכותות

במידעאישיעליו.

 ראוי, לפיכך ראשוןלפחות עיון,בשלב זכות לבמידעלאפשר ימושאשנאסף המידע מילאו

 .שמבקשלערערעלאכיפתצוויהבידוד

 שקיפותופיקוח  (8)

 כי נדגיש חקראשית, ביימת עליונה עלשיבות שמירה פעילות בכלשקיפות האכיפה רשויות

זוחשובהלשםרכישתאמוןהציבורבפעולותהתפשטותנגיףהקורונה.שקיפותהקשורלמאבקב

מצידו.הממשלה מירבי פעולה שיתוף כוהשגת לזכור התחושהכדאי בציבור שתתקבל ככל י

נעשים שהמעקבים ללא או מידי נרחבת בצורה הציות אי –שקיפות, מכשירבדמות הותרת

רחביותר.יהיה–הטלפוןבביתכאשרמתבצעתהפרתהבידוד

הסארסתכגוןמגפותמידבקותמדינותאסיההדמוקרטיותשלהןניסיוןעשירבהתמודדותעםמגפ

ותשקיפנחיצותשבותוחוזרותעל2009(בשנתH1N1עתהחזירים)שפעתושפ2003בשנת

 פעולהציבורי.פעולותהממשלה מדינתישראל10לשםהשגתשיתוף זהתלמד שבהקשר ראוי

.מניסיונןשלמדינותאלו

הפיקוחמפגרתאחרירובהעולםהמערביבהסדרתמדינתישראלבצערנצייןכיגםבשגרהשנית,

 תקשורת. נתוני חוק מכוח תקשורת נתוני אוספת שהיא שעה המשטרה הפטוריםעל בשל

 הרשות אין הפרטיות הגנת שבחוק הפרטיות להגנת זאתמפקחת פעילות על הביקורת.

והמעין -השיפוטית של פעילות על שיפוטית תקשורת נתוני השגת ריאקטיבית, מוגבלתהיא

.ביקורתכזו11,וגםאז,מדוברבסירובשלפחותמאחוזמןהבקשותלבקשותאולצוויםקונקרטיים

                                                           

9
:Infectious Disease Control and Prevention Actל78סעיף 

A person who discloses confidential information he or she becomes aware of in the course 
, shall be punished by imprisonment Article 74 ties, in violation ofof performing his or her du

for not more than three years, or by a fine not exceeding 30 million won. 
10

ריוטליטטהסיניהאתשקיפותפעולותיהבניגודלמשטרכך,למשל,ממשלתטיוואןחוזרתומדגישה 
 ,Kathrin Hille & Edward Whife, Containing Coronavirus: Lessons From Asiaה.ראוהסמוךל

FINANCIAL TIMES (March 16, 2020).
11

בעמוד,2019יה,עמירכהנא,רגולציהשלמעקבבדיןהישראליובדיןהמשווה,המכוןהישראלילדמוקרט 

.36
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 מטפלת אינה היגם בגלל מתאימים צווים מלבקש בהם נמנעו שהרשויות חובהבמקרים עדר

הקיימת החובה של מצמצמת פרשנות בשל או כן לעשות הביקורת.חוקית של היקפה

וזאתמשוםשהפרלמנטריתשלהכנסתעל דיווחיםהשימושיםבחוקנתוניתקשורתהואאפסי,

להשיגאתקופהמוגבלתמכוחהוראתשעהבחוק,שתוקפהפג.ניסיוןלתחוקהפילכנסתנעשול

12הצליחורקבאופןחלקיהדיווחיםהחשאייםבאמצעותבקשהלפיחוקחופשהמידע

לפיכך,

להסתפקבלתפיסתנו, לממשלהלאורחריגותההסדריםלאניתן חשיבותדיווחליועץהמשפטי .

 ולכן המידעהמועברליועץהמשפטישישלקבועהפיקוחהציבוריוהפרלמנטריכאןהיאעצומה,

קיפותנוספות:שתישכבותשבימיםיועברבמקביללממשלהאחתלשלושה

במידעהדרושבאתרהמשטרההנגשתהמידעחובת .א או איןמדוברבמידעסודי נזכיר: .

לצורךחקירה.בדיוקכפישמשרדהבריאותמדווחעלמספרבדיקותהקורונהשהואעורך

עורכת,ותוצאותיהן שהיא הבידוד בדיקות מספר על לדווח המשטרה יכולה כך

את ישלפרט אך הנדגמים אודות על מזהים נתונים לפרסם צורך כל אין ותוצאותיהן.

 נאספו.שהנתוניםהיקףלפרטלגביהדגימהושיטת

 .וועדתהקורונהבכנסתגםלאחתלשלושהימיםישלהעביראתהנתוניםבחובה .ב

שנוהלהמשטרהשאליומפנההתזכיר,יאושרגםהואעלידיוועדת לתפיסתנו,ראוינוסיףכיעוד

הקורונהבכנסת.







לרשותכםבכלהבהרהאועזרהנוספתשתידרש.לעמודנשמח

ובברכהבכבוד

 ד רחל ארידור הרשקוביץ"ר תהילה שוורץ אלטשולר, עו"ד

לדמוקרטיהבעידןהמידע,המכוןהישראלילדמוקרטיההתוכנית
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35שם,בעמוד 


