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הנדון:החלטת ממשלה מס'  4916מיום  :24.3.2020הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע
במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש

א .הקדמה
ביום 17במרץ  2020התקינההממשלהאתתקנותשעתחירום(הסמכתשירותהביטחוןהכללי
לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) ,התש"ף  2020-(להלן:
"התקש"ח").התקנותהסמיכואתשירותהביטחוןהכללי(להלן:"השב"כ")לקבל,לאסוףולעבד
מידעטכנולוגילשםביצועבדיקה,בנוגעלתקופהשל14ימיםשקדמוליוםאבחונושלאדםחיובי
לנגיףהקורונההחדש. 
מדובר באחת הפגיעות הקשות ביותר בפרטיותם של אזרחי ישראל מאז ומעולם .לכן נוכח
חריגותהשלהסמכותהוגבלתוקפןשלהתקש"חעדל.30.3.20 
התקש"חהיובמוקדמספרעתירותלבג"ץ(בג"ץ,2109/20,2135/20)2141/20שבעקבותיהן
הניחה הממשלה בפני הוועדה בקשה לאשר את החלטתה שבנדון (החלטה מספר  4916מיום
,24.3.20להלן:"החלטת הממשלה").החלטתהממשלהמבקשתלבטלאתהתקש"חולהרחיב
אתסמכותהשב"כלפיחוקשירותהביטחוןהכללי,התשס"ב2002(להלן:"חוק השב"כ"). 
נקדים ונאמר :אין לנו התנגדות לעצם השימוש בטכנולוגיות איכון כדי להתמודד עם התפרצות
המחלה .בשנת  2020טכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מסל הכלים של ההתמודדות .השעה היא
שעת חירום ויש לנסות ולסייע בידי מערכות הבריאות להעניק לכלל המטופלים טיפול מיטבי
ולהציל חיים.
השאלה היא כיצד נעשה המעקב ,על ידי מי ,מה היקפו ומהי מידת הפיקוח עליו.


ב .מדוע יש צורך במעקב המוני?
לאיכוןהמונילמטרות"מעקבמגעים"()Contact Tracingישנןשתיתכליות. 
התכליתהאחתהיאלזהותאתנתוניהמיקוםונתיבתנועתחולהקורונהמאומתואזלזהותאת
האנשיםשבאועמובמגעקרובארבעהעשריוםלאחורולחייבאותםלהיכנסלבידודולמעקבצמוד
יותר; 
התכליתהשניההיאלאפשרלמערכתהבריאותלקבלתמונתמצבשתאפשרהחלטותאחראיות
למשקכולווגםלבתיהחוליםולארגוניבריאותהציבור;כלומרלהיערךסביבאפשרותהימצאותם
של "מפיצי על" ( ,)Super-Spreaders פוטנציאל חולים ,החלטות לגבי בידוד או סגר אזורי,
ותיעדוףבדיקותבחתכיםשונים.תכליתזותאפשרהןהתארגנותמנקודתהראותשלהמערכת
הרפואית(למשל,מיקודבתיחולים)והןהתארגנותברמתעומקההגבלותשיוטלועלהאוכלוסיה
כולהאוחלקיםממנה. 
התכליתהשניהמוזכ רתבמסמכימדיניותבמדינותשונות,א בלאיננהמופיעהכחלקמהתקנות
אצלנו. לתפיסתנו,באםזוהיחלקמהמשימה,ישלצייןזאתבמפורש.
ג .הטענות שלנו בתמצית
ההסדרהמוצעהואלהשתמשבסמכותחריגההמתירהפגיעהבזכותהיסודלפרטיות,ללאצובית
משפטומאפשרתמעקבאחראזרחיםמןהשורהשאינם נחשדים בכל עבירה.גםבעתהקשה
הזאת,ישלפעוללאימוץהסדרשפגיעתובזכויותהפרטלכבודולפרטיותהיאפחותה .
עוד נזכיר כי גם במדינות דמוקרטיות כמו דרום קוריאה וטייוואן ,שבהן נעשה שימוש באמצעי
מעקב דיגיטליים כאלה ,הם פחתו ככל שחובות הבידוד והסגר הוחמרו .לכן ,החל מתאריך 25
למרץ ,אם יכנסו אזרחי ישראל לבידוד כמעט מוחלט ,הצורך בהמשך השימוש באמצעי המעקב
לצורךחקירהאפידמיולוגיתוהיערכותהמערכתהרפואית,מצטמצםעדמאד.
אנחנו סבורות שהן מבחינה מעשית והן מבחינה חוקתית ,הנתיב המוצע על ידי הממשלה –
הסמכתהשב"כמכוחסעיף7לחוקהשב"כוהרחבתסמכויותיו –איננההדרךהראויה,המידתית
והרצויהבעתהזו. 
 .1לתפיסתנו אין כל צורך להיזקק לצעד הקיצוני של הסמכת השב"כ כדי להשיג את
התכלית-החשובהוהמוצדקת-שלהצלבותהמיקוםשלחוליקורונהוהאנשיםשבאו
עמםבמגע.
 .2העברת התפקיד לביצוע השב"כ היא טעות ברמה החוקתית וברמה הציבורית .היא
מהווה תקדים מסוכן לשימוש בסמכויות קיצוניות במקרים שלא נקבעו בחוק השב"כ,
והיאתפגעבאמוןהציבורברשויותותגרוםלכךשאנשיםפשוטיפסיקוללכתעםהטלפון
שלהםלצדם .
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 .3כבר כעת אנו יכולות להצביע לפחות על שתי מערכות אזרחיות שניתן לעשות בהן
שימושאפקטיבילצורךביצועהתפקיד,האחתשלחברת  Dualityוהאחרתשלחברת
.NSOלאיעלהעלהדעתשחברותישראליותימכרומוצרדומהלזהשלשמונעשתה
הפניהאלהשב"כבמדינותאחרותבעולם,בייחודבמדינותאירופהשבהןקיימתהקפדה
עלהגנתהפרטיותבשלתקנותה,GDPRוהמוצריםהאלהלאייבדקובכללבישראל.
 .4כפישהראינובחוותדעתנושנשלחהלפנימספרימים.באףאחתמןהדמוקרטיותאין
פניה אל השירותים החשאיים לצורך ביצוע המשימה ,1ובכלל זה גם בקרב אלה
המצליחות להתמודד ולהכיל את המחלה באמצעות מעקב המוני כמו דרום קוריאה
וטייוואן .איננוקוראותלממשלהלטמוןאתהראשבחולולאלנקוטצעדיםנדרשים,אלא
ההיפך – ראוי לנקוט אותם אבל בדרך סבירה המערבת את רשויות הבריאות ,חברות
הסלולר,ויתכןשגםפיקודהעורףוהמשטרה.
 .5השימוש בהסמכה שבחוק השב"כ משקף ,וגם יעצים עוד ,את "ראיית המנהרה"
()tunnel visionשאינהמאפשרתלמקבליהחלטותלבדוקחלופותטכנולוגיותפוגעניות
ש ,יטה לראות בכל
פחות בטרם הם רצים אל השב"כ ,בבחינת – "מי שיש בידיו פטי 
בעיהמסמר".אנומתנגדותלניתובשלמקבליההחלטותלשיטתפעולהמסוימת,אפילו
בלילבחוןאםהמאבקבמגיפהדורשאתהשימושבמגווןהיכולותהטכנולוגיותהסודיות
הללו,והאםישדרכיםהפוגעותפחותעלמנתלהשיגאתהמטרותההכרחיותהנדרשות.
 .6יתכן ,שבמסגרת המצוקה נדרשה מדינת ישראל להיערך בזמן קצר להתמודדות עם
הקורונה והיהטעםבפניהמוגבלתבזמןאלהשב"כ.אבלהשיתוק שנכפהעלהמשק
הישראלימיועדלאפשרלמערכתלקבלזמןלהתארגנות.זמןזהצריךלהיותמושקעלא
רקברכישתציודומכונותהנשמה,אלא גם במציאת פתרונות מעקב מידתיים לשבועות
ולחודשים המתרגשים עלינו. 
 .7למותרלצייןשהעברתהתפקידלשב"כיצרהמהומהמשפטית.היאחייבהבזבוזמשאבי
זמן – של בכירי משרד הבריאות ,של אנשי הייעוץ המשפטי לממשלה ,של בג"ץ ,של
חברי הכנסת ,ושל ארגוני החברה האזרחית  -שיכולים היו להיות מופנים למקומות
חשוביםיותרומועיליםיותר.
ד .סדר הדברים:
בחוות הדעת נעסוק ראשית ,בחלופות אפשריות להסמכת השב"כ לביצוע . contact tracing
לאחר מכן נעסוק בהצעות למסגרת החוקית ליצירת הסמכה לשב"כ .בשלב השלישי ,נעסוק
בהערותפרטניותבנוגעלהחלטתהממשלהובראשןהצורךבפיקוחאפקטיבישלוועדתהשב"כ
עלהתהליךובשקיפות. 
נשמחלעמודלרשותכםבכלהבהרהאועזרהנוספתשתידרש. 
בכבודובברכה 
ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר ,עו"ד רחל ארידור הרשקוביץ ,עו"ד לילה מרגלית
התוכניתלדמוקרטיהבעידןהמידעוהתוכניתלביטחוןלאומיודמוקרטיה 
המכוןהישראלילדמוק רטיה 
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בענייןזהראואתהסקירההמשווההמקיפהששלחנומוקדםיותר.
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א .חלופות להסמכת השב"כ לביצוע מעקב המוני
כפישכתבנו כברבחוותדעתנוהכלליתבענייןפרטיותבימיקורונה,מיום,15.3.2020הסמכת
השב"ככמוצעבהחלטתהממשלה,מאפשרתלובפועללבצעמעקבהמוניאחרכלאזרחיישראל.
הזכות לפרטיות הינה זכות יסוד המעוגנת בסעיף 7לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ופגיעהבה
יכולה להיעשות ,בשגרה ובחירום ,רק בהתאם להוראות פסקת ההגבלה שבחוק היסוד .כלומר,
עליהלהיותמידתיתולתכליתראויה. 
גםאםהתכליתראויה,הסמכתהשב"ככמוצעבהחלטתהממשלהאינהעומדתלדעתנובדרישת
המידתיות.
א .חלופות במדינות אחרות
בדרום קוריאה ,שנכון ליום  25במרץ  2020דיווחה על  9,137חולה קורונה מאומתים ו – 126
מקרימוות,מבצעהמרכזלשליטתולמניעתמחלות( Korea Centers for Disease Control and
 ,)Preventionהמופעל על ידי משרד הבריאות והרווחה ,מעקב תנועה אחר כל חולה קורונה
מאומת,הכוללבחינתהאיכוןהסלולרישלוועסקאותשביצעבאשראי.עלבסיסמימצאיהמעקב
נשלחותהודעותאזהרהלמכשיריהסלולרשלהאנשיםשהיובסביבתו2. 
בסינגפור ,שנכון ליום  25במרץ  2020דיווחה על  558חולה קורונה מאומתים ושני מקרי מוות,
השיקה הממשלה אפליקציה ייעודית בשם  TraceTogetherהעושה שימוש בטכנולוגיית
 Bluetoothעל מנת לאמוד את המרחק בין משתמשי האפליקציה ואת משך פגישתם .המידע
נשמרבאופןמוצפןעלגבימכשירהסלולרהאישיורקאםישצורךבחקירהאפידמיולוגיתמועבר
למשרדהבריאותכאמצעילהתגברבאופןמהירומיידיעלהקושיהטבעישל אדםלשחזראתכל
צעדיוופגישותיובמהלך14הימיםשקדמולאבחון.סירובבלתיסבירלהעברתהמידעבעתחקירה
אפידמיולוגית צפוי לעונש לפי החוק .המשתמשים מסכימים למעקב באמצעות האפליקציה
ורשאיםלחזורבהםמהסכמתםבכלעת.בנוסף,בעתהרישוםלאפליקציהמקבלמכשירהסלולר
של המשתמש מספר זיהוי ייחודי שהוא שיועבר בין המכשירים העושים שימוש באפליקציה
(בהתאםלפגישותיושלהמשתמש).זאתכדילמנועהאזנתסתרושימושבמידעעלידיגורמים
שאינם מורשים .כמו כן האפליקציה מוגבלת אך ורק לאותו ה Bluetooth-של המכשיר ואינה
נגישה למידע נוסף כגון איכון סלולרי , אנשי הקשר ,תמונות או הודעות תוכן .האפליקציה
מתוכנתתכךשתחדלמפעילותעםסיוםמצבהחירוםעקבהתפרצותנגיףהקורונה 3.
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Max S. Kim, South Korea is Watching Quarantined Citizens with a Smartphone App, MIT
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ב .אפליקציית "מגן" – חלופה חלקית
אפליקציית"מגן"שהשיקמשרדהבריאותבתחילתהשבועמהווהדוגמאמצוינתלביצוע contact
 tracingתוךכיבודהזכותלפרטיות.עםהתקנתהעלידיהמשתמשמתחילההאפליקציהלאגום
נתוני מיקום והיסטוריית רשתות אלחוטיות .בעתיד יתכן שיתווספו גם נתוני קירבה למכשירים
אחרים וכן ישולבו נתוני מיקום משירותי גוגל שיספקו תמונת מעקב מלאה גם לתקופה שלפני
התקנתהאפליקציהעלידיהמשתמש.הנתוניםאינםמועבריםאלאנשמריםעלמכשירהסלולר.
מידי שעה שואבת האפליקציה ,באופן חדצדדי ,את נתוני המיקום האנונימיים שלחולי קורונה
שמעודכניםעלידימשרדהבריאות,ומצליבהאותםעלהמכשירעצמועםהנתוניםשאגמהעל
המשתמש.משתמששנחשףלחולהקורונהיקבלהודעהוקישורלאתרמשרדהבריאות. 
בהתאם לפרסומים בעתיד אולי תאפשר האפליקציה לחולה מאומת לשלוח מרצונו את המידע
שאגמה האפליקציה למשרד הבריאות .משתמש שאינו מעוניין עוד באפליקציה רשאי להסירה.
עםהסרתהימחקכלהמידעשאגמה. 
אפליקציית"המגן",עלכליתרונותיה,אינהיכולהלתתמענהמלאלצורךבמעקבהמוניהןמשום
שהיא מבוססת על הורדה וולנטרית ,והן משום שהיא לא מאפשרת לרשויות הבריאות להיערך
לקראת"מפיציעל".אבל,כפישכתבנולמעלה,קיימיםמוצריםטכנולוגייםאחריםשיכוליםלהפוך
לשמישיםבזמןקצר,ואינםמחייביםמעורבותהשירותיםהחשאיים. 
ג .מערכות הקיימות בשוק האזרחי
ישראלהיאסטארטאפניישן.בכיריהמומחיםבעולםוהחברותהמובילותבעולםבתחומיהצפנת
מידע;שימושיםמבוקריםבמידע;הגנתפרטיות;ניתוחמאגרים–נמצאיםאצלנוועליהםגאוותנו
ומכספי המיסים של הרווחים שהן מייצרות כולנו נהנים .המומחיות ,הידע והמוצרים בחזית
העולמית לחלוטין אינםנמצאים רק בתוך מערכות הביטחון,אף שיש לשערכי הםנמצאים גם
שם. 
מבדיקה קצרה ולא ממצה שערכנו ,קיימות לפחות שתי חברות המסוגלות לתת שירות יעיל
לתכליותשפורטולעיל–  Dualityוכן.NSOאיןלנוקשרעסקיאואחרעםהחברותהאלה,ובעת
שגרהאנומבקרותלאמעטלפחותאתחלקן... 
אבל,מערכותאלהמספקות :
רשימהממוקדתומתועדפתשלהחוליםהפוטנציאלייםעלפיפוטנציאלהחשיפהלמחלה;יכולות
ניתוח ואנליטיקה לטובת בניית "עצי הדבקה" ברזולוציות של  מיקום חולים ,מיקום נקודות
הדבקה,מיקוםפוטנציאליםלהדבקה;יכולותניתוחברמתהפרט(חקירהאפידמיולוגית– עםמי
חולה נפגש ,מתי ואיפה) והכרעה האם מדובר ב"מפיץ על"; עדכונים רוחביים מול כלל החולים
ומולחייביהבידוד. 

5

כל זאת תוך כך שמפעילי המערכים אינם חשופים לנתונים מזהים של פרטים ,מסדרי הנתונים
עוברים באופן אנונימי (מדובר בנתוני חברות הסלולר – מיקומו של אדם על פי  cell ID ,זמני
ההימצאותשלובמקומותשונים,ומזהה:מספרמנוי,IMSIומיסוךשלהם)ובתוספתמנגנוניזיהוי
קבועים(מייכוללפתוחאת"השחרתהנתונים"ולאלותכליות). 
כעולה מן הדברים ,אין שום סיבה שחברות אלה ימכרו מוצרים במדינות אחרות ,אבל בישראל
יעשוזאתהשירותיםהחשאיים.גםאםנדרשזמןלהתארגנות,מכלמקוםאפשרלקצובאתהזמן
שבוהשב"כיבצעאתהפעילותבשבועיים,ולאחרמכןייכנסולפעילותמנגנוניםשייקבעועלידי
משרדהבריאותוחברותהסלולר. 
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ב .המסגרת החוקית – אין לבחור בחלופה של הרחבת סמכויות השב"כ
מכוח סעיף  7לחוק השב"כ
אםעלאף כלאלה,תשתכנעהוועדהכיהגוףהיחידהמסוגללבצעאתהמשימההואהשב"כ,
אזי  לתפיסתנוהחלופההמוצעתכעתעלידיהממשלההיאהחלופההרעהמביןשלושחלופות.
אנוקוראותלוועדה לתבועמןהממשלהלבחורבחלופההראשונהאוהשנייה,ולאלבחורבחלופה
השלישית,שהיא,לתפיסתנותוספתרעעלרע,כפישנפרטלהלן. 
 .1חלופה ראשונה :להוסיף תיקון חקיקה מיוחד לחוק השב"כ ,שיסמיך את השב"כ לבצע
את המעקבים כהוראות שעה.
תיקוןלחוקהשב"כ,יסמיךאתהשירות– באופןחריגוכהוראתשעהמוגבלתבזמן -להעניקאת
הסיוע הנדרש על אף שהוא לא בא בגדר ייעוד השב"כ על פי חוק ,או בגדר התפקידים
שהממשלהוהוועדהרשאיםלהטילעליו.חלופהזושלתיקוןמפורשלחוקעדיפההןמשוםשלא
תחייב פתיחת מדרון חלקלק של הסמכת הארגון לטפל בבעיה אזרחית ,והן משום שחקיקה
תאפשרבחינהציבוריתמפורשתשלהשאלההאםאכןמדוברבצעדראויונחוץ. 
ניסיוןהעברהמלמד,כיבמקריםדחופיםניתןלקדםתיקוןחקיקהבפרקיזמןקצריםמאוד,הנעים
בין יום אחד לכמה ימים .לתקופת הביניים שעד לחקיקת החוק ,וכאמור ,מדובר בתקופה שיש
לתחוםלימיםספורים,יכולההממשלהלהשתמשבכליהמוגבלשלתקנותשעתחירום. 
פעולהזההמתבצעתממשבשעותאלהביחסלמשטרה,כאשרהוכןתזכירחוקלתיקוןחוקנתוני
תקשורת ביום 24למרץ,הונחלהערותהציבורשל 24שעות,ויובאלחקיקהשלהכנסתבימים
הקרובים. 
אנו מציעות לפיכך חקיקה ראשית של הכנסת בהוראת שעה לתקופה מוגבלת שתיקבע ,ברוח
התיקון לחוק נתוני תקשורת ,ואשר תקבע הגבלות על מטרות האיסו ף ,תבהיר מי אוסף את
המידע,מיהםהמוסמכיםלגעתבמידע,בדיוקבאילוסוגימידעמדובר,מהםהשימושיםוהעיבודים
שייעשובו,מתיהואיימחקואיזומערכתשלפיקוחתושתעליו. 
בתוךחקיקהכזאתישלוודאקיומםשל'סעיפישקיעה',כדילוודאשהחקיקהשלהחירוםיוצאת
החוצהמהמערכתבחזרהלשגרה .
 .2חלופה שניה :תקנות לשעת חירום הכוללות פיקוח הדוק של וועדת חוץ וביטחון
(השב"כ) של הכנסת
בהתאםלחלופהזוייעשהשימוש בתקנותשעתחירום ,לפרקזמןמוגבלביות ר,ותוךפיקוחישיר
של וועדת השב"כ של הכנסת ,שייקבע כחלק אינטגרלי מן התקנות .על אף הבעייתיות הרבה
הכרוכהבשימושתקנותשעתחירום,ישבהלפחותאמירהמפורשת,כיאנוחורגיםמהמקובל
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בדמוקרטיהכדילהתמודדעםמצבחירוםמיוחדהמונחלפתחנו,אבלבהתאם לכלליםהמיועדים
לשימושבשעתחירום. 
היתרון של תקנות לשעת חירום על פני ההסדר המוצע כרגע הוא בשקיפות ,גם אם החלקית
שלהן .אם מדובר בהסמכת השב"כ ללא חקיקה או תקש"ח כל התהליך כולו הופך להיותחסוי
מעיןהציבורומעיןהביקורת.זהודברהרסניבהינתןהעובדהשמדוברבארועאזרחיובמעקבאחר
אזרחיםשאיןנגדםשוםחשד. 
ההתמודדות עם תופעות טבע או עם איומים על בריאות הציבור דוגמת הקורונה ,לעומת זאת,
אינה דורשת סודיות .להיפך :היא דורשת שקיפות שבכוחה לבסס את אמון הציבור בצעדים
הננקטיםבידיהממשל.היאדורשתהתגייסותאזרחיתרחבהוחיוביתלטובתהמאבקהמשותף–
התגייסותהנפגעתממעורבותושלגוףחשאי. 
 .3החלופה השלישית :הרחבת הפרשנות הרגילה של סעיף  7חוק השב"כ ,באופן העלול
לגרום למדרון חלקלק .אנו קוראות לוועדה לא להסכים לחלופה זו.
לשירות הביטחון הכללי – ארגון ביטחוני חשאי הפועל הרחק מעינו המפקחת של הציבור –
הוענקו סמכויות מרחיקות לכת ,החריגות בדמוקרטיה .הוא רשאי בין היתר לבצע האזנות סתר,
לעשותשימושגורףבנתוניתקשורתולערוךחיפושיםסמוייםבחצריםובכלירכב– ללאכלצורך
באישוריםשיפוטיים 4.כלליוונהליוחסוייםוהואנהנהמפטורגורףמהוראותחוקחופשהמידע,
השתנ"ח.1998-אףהפיקוחעליונעדרשקיפות:חלותעליוחובותדיווחשונותלראשהממשלה,
ליועץהמשפטילממשלהולוועדהזו–אולםאפילומידעבסיסיביותרעלאופןהפעלתסמכויותיו–
כגוןעלמספרהאזנותסתרהמבוצעותעלידו-איננומתפרסםבציבור5. 
סמכויות חריגות אלה – הפוגעות באופן קשה בזכויות אדם בסיסיות ,לרבות הזכות לפרטיות
והזכותלכבוד -ניתנולשב"כ כדי להגן על ביטחון המדינה מפני איומים חמורים.סעיף 7לחוק
השב"כ,המגדירותוחםאתייעודהשירותותפקידיו– ומגבילגםאתיכולתהממשלהלהטילעליו
תפקידים נוספים  -בא להבטיח שהכלים הקיצוניים שהוענקו לו אכן ישמשו אך ורק למטרה זו
ושלאתהיהגלישהלתחומיםאחרים,בהםלאראוישיפעלארגוןביטחוניחשאיבדמוקרטיה. 
לפי סעיף (7א) לחוק ,"השירות מופקד על שמירת ביטחון המדינה ,סדרי המשטר הדמוקרטי
ומוסדותיו,מפניאיומיטרור,חבלה,חתרנות,ריגולוחשיפתסודותמדינה".אלותפקידיהליבהשל
השב"כ :להגן על ביטחון המדינה ועל סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו ,מפני האיומים
הביטחונייםהקונקרטייםהמפורטיםבסעיף. 

4

סעיף4לחוקהאזנתסתר,התשל"ט,1979-סעיפים10-11לחוקהשב"כ .
5
ראו לעניין זה עע"מ  4349/19האגודה לזכויות האזרח נ' משרד ראש הממשלה (.)20.7.2015
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הסיפאשלהסעיף– העומדבמרכזדיוניהשלהוועדהלעתהזו -ממשיךוקובעכיבנוסףעלכך,
"יפעל השירות לשמירה ולקידום של אינטרסים ממלכתייםחיוניים אחרים לביטחון הלאומי של
המדינה,והכלכפישתקבעהממשלהובכפוףלכלדין". 
דרישהזו– כייהיהמדוברבפעילותהנוגעתל"ביטחון הלאומי" שלהמדינה,ולאסתם פעילות
לקידוםאינטרסיםממלכתייםחיונייםשלהמדינהשאינםנוגעיםל"ביטחוןהלאומי" -היאדרישה
מהותית ,אשר נוספה לחוק במהלך הדיונים עליו בכנסת; הצעת החוק המקורית ,שפורסמה
בשנת,1998לאכללהדרישהזו6. 
הדרישההזונועדהלהבטיח,כיגםכאשרהממשלהמטילהתפקידיםנוספיםעלהשירות,יהיה
מדובר בתפקידים הקשורים לייעודו הביטחוני המקורי – אותו ייעוד אשר הצדיק מתן כוחות
מיוחדיםלשירותוהחרגתומכלליהשקיפותהחליםעלהרשויותציבוריותאחרות. 
כדי להבטיח פיקוח פרלמנטרימהותי על החלטת הממשלהלהרחיב את תפקידי השב"כ ,סעיף
(7ב)()6לחוקקובעבנוסףכיהחלטהזוטעונהאישורהשלהוועדה. 
מההפרשנותהראויהשלהמושג"ביטחוןלאומי"בהקשרהספציפישלסעיף 7לחוקהשב"כ?
בהודעה המשלימה שהגישה לבית המשפט העליון מסגרת בג"ץ  2109/20בן מאיר נ' ראש
הממשלה,המדינהטענהכימדוברבמושגרחב,חובקעולם,העשוילהשתרעעלמגווןרחבשל
אינטרסים חשובים של המדינה – אזרחיים ,כלכליים ואחרים .לביסוס טענה זו היא הפנתה
למקורותשונים,בהםנעשהשימוש במונח"ביטחוןלאומי"בהקשריםמגוונים–שאינם קשורים
כלל לשאלות סמכויותיו הראויות של ארגון מודיעין דוגמת השב"כ. 
כך למשל הפנתה המדינה למסמכים שונים ,העוסקים בתפיסת הביטחון הלאומי של מדינת
ישראל,והמצייניםכיגםענייניםכמוהחוסןהכלכלי-חברתישלהמדינה,הלכידותהחברתיתשלה
והמשאביםהאנושייםשלה–הםחלקמהביטחוןהלאומישלהבמובןהרחב7.באופןדומההפנתה
התגובה לטריבונאלים בינלאומיים אשר הכירו במשברים כלכליים כעניינים הקשורים לביטחון
המדינה(בתחוםשלבוררותהגנהעלהשקעות),ולמדינותשהגדירואתסקטורשירותיהבריאות
כסקטורמוגןבמסגרתההגנהעלהביטחוןהלאומי8. 
לצערנוהרב,מדוברבטיעוןשישבוניסיוןלאחזעיניים .זאת,משום שמשמעותהמושג "ביטחון
לאומי" היא תלוית הקשר .החוסן החברתי של המדינה ,העמידות הכלכלית שלה ,ומערכות
הבריאות,הרווחהוהחינוךשלה,הםבוודאיחלקחשובמהיסודותעליהםמושתתתתפיסהרחבה
ואנושיתשלהביטחוןהלאומי. 

6

הצעתחוקשירותהבטחוןהכללי,השתנ"ח,1998-ה"ח.2689 
7
ראוסעיפים29-31להודעה .
8
ראוסעיפים .36-40
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ואולם,השאלההעומדתעלהפרקהיאאחרת:מה הם אותם אינטרסים חיוניים לביטחון הלאומי
של המדינה ,ששמירתם וקידומם ראויים להיות מוטלים על ארגון מודיעין חשאי במדינה
דמוקרטית? 
עלמשמעותהביטחוןהלאומיבהקשרהספציפישלחוקהשב"כ ישללמודמהרישאשלסעיף,7
המגדיר את תפקידי הליבה של השירות – והעוסק באיומים חמורים על הביטחון ,שמקורם
במעשיהם המכוונים של גורמים אנושיים עוינים .בהקשר זה ,גם פגיעות חמורות באינטרסים
כמובריאותהציבור,כלכלתהמדינה,הסביבהוכו'עשויותלהיותענייןלטיפולהשב"כ– אךזאת
רק אם מדובר בפגיעות שמקורן במעשי טרור או איבה ,או מעשים שנועדו לתמוך במעשים
כאלה9. 
השילובביןשניאלמנטיםאלה:חומרתהאיומיםעלהביטחון,והעובדהשמדוברבאיומים הנעוצים
בעיקרם במעשים חמורים ובלתי חוקיים של בני אדם ,הואאשר מצדיק את החשאיות הכבדה
והחריגה,האופפתאתהתנהלותהשב"כ,ואתהסמכויותהקיצוניותהניתנותלו. 
עיוןראשוניבסעיפיהייעודשלארגונימודיעיןמקביליםבמדינותדמוקרטיותאחרות–  במגבלות
הזמןשעמדלרשותנולהכנתחוותדעתזו -מראהכיגםהםמגביליםעצמםלעיסוקבאיומיםעל
הביטחון,שמקורםבמעשיהםהעויניםשלבניאדם10. 
גם אם במקרה זה תושג שקיפות מסויימת ,ויוטלו סייגים על אופן התנהלות השב"כ  -עצם
ההחלטהלאמץפרשנותמרחיבהשלהמושג"ביטחוןלאומי"לצורךהטלתתפקידיםנוספיםעל
השב"כ עלולהלייצרתקדיםמסוכן,שעלוללהוותפתחלהרחבהניכרתשלתפקידיהשירותגם
הרבהאחרישתחלוףמגפתהקורונה. 
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ראוההגדרהשל"מעשהטרור" בסעיף2לחוקהמאבקבטרור,התשע"ו .2016-
10
ראולמשלאתסעיף12 לחוקהקובעכיעלהשירותלאסוףולנתחמידעהנוגעלפעילויותלגביהםיש
יסודסבירלהניחשמהוויםאיומיםעלביטחונהשלקנדה."איוםעלביטחונהשלקנדה"מוגדרבחוקכשורה
שלמעשיםחמורים,העלוליםלפגועבביטחונהשלקנדה,כגוןריגולוחבלה: “Threats to the security of
Canada means: (a) espionage or sabotage that is against Canada or is detrimental to the
interests of Canada or activities directed toward or in support of such espionage or
sabotage, (b) foreign influenced activities within or relating to Canada that are detrimental
to the interests of Canada and are clandestine or deceptive or involve a threat to any
person, (c) activities within or relating to Canada directed toward or in support of the threat
or use of acts of serious violence against persons or property for the purpose of achieving a
political, religious or ideological objective within Canada or a foreign state, and (d) activities
directed toward undermining by covert unlawful acts, or directed toward or intended
ultimately to lead to the destruction or overthrow by violence of, the constitutionally
established system of government in Canada, but does not include lawful advocacy, protest
or dissent, unless carried on in conjunction with any of the activities referred to in
”;paragraphs (a) to (d).כןראוסעיף)3(1לSecurity Service Act 1989-באנגליה,המגדיראתייעוד
ארגוןה,MI5-בהתייחסלאיומיםחמוריםהנשקפיםמגורמיםאנושיים–ומבהירביןהיתרכימתפקיד
הארגוןלהגןעלהרווחההכלכליתשלהמדינה-אךזאתממעשיהםאוכוונותיהםשלבניאדם. 
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נזכירכיבעבר,סירבהשב״כסרבלעסוקבחקרהדלפותלתקשורתמראשימערכתהביטחוןמן
הטעם שזה חורג מהגדרת התפקיד שלו .הגדרה רחבהיכולה לפרוץ מחסום זה ולכרסם בעקרון
המושרשלפיוהסמכויותהקיצוניותשלהשב"כ–לעקובאחראזרחיםבאופןגורף,לבצעחיפושים
סמויים ועוד  -שמורות לתחוםהביטחוני הצר בלבד .היא עלולה לפתוח פתח להסמכת השירות
לעסוקבעודועודענייניםאזרחייםבעתיד–בהחלטותחשאיותשכלללאיובאולידיעתהציבור.על
הוועדה לקחת בחשבון את השלכות הטווח הארוך של החלטותיה.
אסור שהחלטות הכרחיות ,המוצדקות בעת חירום ,יהפכו לכלי לגיטימי במשטר דמוקרטי ,גם
בימים כתיקונם.
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ג .עיגון הסדרים לצורך מילוי הצורך בפיקוח ושקיפות
השב"כהואגוףחשאיהכפוףישירותלראשהממשלהואינוכפוףלחוקחופשהמידעולעקרונות
של שקיפות.יתרהמכך,הניסיוןמלמד שהפיקוח– הןשלהכנסת,הןשלבתיהמשפט– עליו
בהקשריםשלמעקביםדיגיטלייםגםבעתותשגרה,מועטמידי.מדינתישראללאהשכילהבשנים
האחרונותלגשרעל הפערשביןהקדמההטכנולוגיתלביןיכולותהפיקוחעלהשימושיםבאיסוף
דאטה,11ואתהתוצאותהקשותאנחנומקבלים,ביןהשאר,עכשיו. 
משוםכך,ישחשיבותעליונהבשקיפותבנוגעלנהליאופןהמעקב,פירוטסוגיהמידעהנאספים,
אופן עיבודם ,העברתם ,שמירתם בידי השב"כ והכללים ב דבר מורשי הגישה למידע .אין מקום
להותרתהנושאלנוהלחסויוסודישיקבעעלידיהשב"כויאושרעלידיהיועץהמשפטילממשלה
בלבד .הרושם המתקבל מהצעות אלה היה של "העתק הדבק" מן הנוהל הקיים בעניין אישור
היועץאתחקירות'צורך'.זוהיטעותקשה. 
לפיכך,אנומציעותלקבועבחקיקה,בתקש"חאובהחלטתהממשלהאתההוראותהנורמטיביות
הנוגעותלשימוש,השמירה,ההעברהוהמחיקהשלהמידעהטכנולו גי.לתפיסתנומדוברבהוראות
נורמטיביותולאטכניות-מקצועיותוהגדרתןהברורההכרחיתלשםביסוסנחיצותההסדר,מדתיותו
והתאמתולהגשמתהתכלית.יתרהמכך,הבאתהוראותאלולידיעתהציבורחיוניתלשםהשגת
אמוןהציבורושיתוףהפעולהשלועםהנחיותמשרדהבריאותוהממשלה. 
קיימת חשיבות עליונה בשמירה על שקיפות פעילות רשויות האכיפה בכל הקשור למאבק
בהתפשטות נגיף הקורונה .שקיפות זו חשובה לשם רכישת אמון הציבור בפעולות הממשלה
והשגת שיתוף פעולה מירבי מצידו .כדאי לזכורכי ככל שתתקבל בציבור התחושה שהמעקבים
נעשים בצורה נרחבת מידי או ללא שקיפות ,אי הציות – בדמות הותרת מכשיר הטלפון בבית
כאשרמתבצעתהפרתהבידוד–יהיהרחביותר. 
מדינותאסיההדמוקרטיותשלהןניסיוןעשירבהתמודדותעםמגפותמידבקותכגוןמגפתהסארס
בשנת  2003ושפעת החזירים(שפעת )H1N1בשנת  2009שבות וחוזרות על נחיצות שקיפות
פעולות הממשלה לשם השגת שיתוף פעולה ציבורי 12.ראוי שבהקשר זה תלמד מדינת ישראל
מניסיונןשלמדינותאלו. 
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 ראועמירכהנאויובלשני,רגולציהשלמעקבבדיןהישראליובדיןהמשווה,המכוןהישראלילדמוקרטיה,
.2019 
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כך,למשל,ממשלתטי וואןחוזרתומדגישהאתשקיפותפעולותיהבניגודלמשטרהסיניהטוטליטרי
הסמוךלה.ראו Kathrin Hille & Edward Whife, Containing Coronavirus: Lessons From Asia,
).FINANCIAL TIMES (March 16, 2020 
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חקירהאפידמיולוגיתאינהיכולהלהיעשותבמחשכיםמבליליידעאתהחולהוהאנשיםשבאועמו
במגע.הסתרת"פעולותהסיוע",כהגדרתןבהחלטתהממשלה,מפניהציבורתובילדווקאלפ גיעה
בשיתוףהפעולהשלועםניהולהחקירה. 
אםהשב"כאינויכוללספקהסבריםכאמורבאופןגלוישכןהדבריפגעביכולתולפעולבתחומים
חשוביםאחריםשהםעיקרעיסוקואזיהואאינוהגוףהמתאיםלנהלאתהליךהcontact tracing
עתה.ואכן,מתוךהכרהבכךשאיןמדוברבאיוםביטחונימהסוגהמטופלבדרךכללבידיהשב"כ-
הוחלטלחרוגמכלליהסודיותהחליםבהקשרזה:לפרסםאתהחלטתהממשלה,לקייםאתדיון
הוועדהבדלתייםפתוחות,ולפרסםאת(מרבית)פרוטוקולהדיון.הצוותהמשפטישלהוועדהאף
הציעה,באופןחריג,לפרסםאתהחלטתהוועדהברשומות.כמוכןהוחלטלתחוםבאופןחריגוגלוי
את הסמכויות שיעמדו לרשותהשב"כ לטיפול בעניין .ראש השירות אף דאג להוציא מתחתידו
הצהרהחריגהביותר,המסבירהבאופןגלויאתההחלטהלעסוקבנושא.כלומר– כשישרצוןיש
גםיכולת. 
בנוסף ,לתפיסתנו ,החלטת הממשלה אינה מעגנת מנגנון פיקוח מספק .לפי ההחלטה השב"כ
ידווחבכתבליועמ"שעלמספרהחוליםשעליהםהתבקשלעקובומספרהאנשיםשאותרועלידו
במועדים שיקבע השב"כ עצמו בנוהל חסוי .הדיווח יועבר לוועדת הכנסת לענייני השירות אחת
לשבעהימים. 
לכן :


אנו מציעות לקבוע   -בחקיקה ,בתקש"ח או בכל מסמך אחר שעליו יוחלט  -תנאים
ברורים וגלויים לדיווח עיתי בפרקי זמן של כל שלושה ימים וזאת בשלוש שכבות של
שקיפות: 

שב"כ;ולציבור  -באמצעותאתרהאינטרנט
ליועץהמשפטילממשלה;לוועדתהכנסתלענייניה 
שלהוועדה. 
מאחראיןמדוברבמידעסודיאובמידעהדרושלצורךחקירהאופעילותשגרתיתשלהשב"כ,ניתן
לדווחעלהיקףהמעקבבאמצעותנתוניםמותממיםואגרגטיבייםלציבורוברמתפירוטגבוההככל
שניתן,להבדילמןהקייםבהקשרזהלמשלבהאזנותהסתרהבטחוניות. 


לדעתנו ,הואיל ועל השב"כ למחוק את המידע הטכנולוגי שאוסף מידע לאחר העברתו
למשרד הבריאות ,יש להוסיף לרשימת הנושאים עליהם על השירות לדווח לפי סעיף
(ג)(א) להחלטת הממשלה גםעידכון בנוגע לסטטוס מחיקת המידע הטכנולוגי ותוצריו
עלידיהשב"כ. 

בנוסף,ישלדעתנומקוםלקייםפיקוחבאמצעותכינוסשבועישלהועדהלענייניהשירותעלמנת
להבטיחפיקוחפרלמנטרישוטףעלהשימושבאמצעיםואיןלהסתפקבדיווחבלבד. 
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אנו מציעות כי דיוני וועדת השב"כ המפקחת על המהלך יהיו ככל שניתן בדלתיים
פתוחות. 



בנוסף ,אנו מציעות כי אם יתעורר הצורך בהארכת תוקף הוראת השעה ,התקש"ח או
ההחלטה ,יידרש ,בנוסף לאישור הממשלה או ועדת שרים ,גם באישור ועדת הכנסת
שב"כ. 
לענייניה 

נדגיש ,שאנו מודעות לכך שפעולות אלה נוגדות את הדי.אן.אי .הרגיל של השב"כ ,אבל
הסמכותהמוענקתלוכאןוגםהתכליתשלהאינןנכללותבגדרהדי.אן.אי.הרגיל.מישמבקש
להרחיבאתהסמכויותבאופןחריג,יתכבדויצורפיקוחחריג. 
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הערות מהותיות נוספות לגבי ההסדר המוצע בהחלטת הממשלה:

 .1הגדרות
היעדר הגדרות ברורות תורם לעמימות ולחוסר הבהירות הנלוות להפעלת הסמכות וגבולותיה.
לפיכךישלדעתנולהגדירמהו"מידעטכנולוגי"שהחלטתהממשלהמסמיכהאתהשב"כלאסוף
ולעבד .אין די בקביעה שמידע טכנולוגי אינו כולל "תוכן שיחה כמשמעותו בחוק האזנת סתר,
התשל"ט– ,"1979כלשוןסעיףב()1להחלטתהממשלה.ישלפרטמהםפרטיהמידעשיכללו
במסגרתהמידעהטכנולוגי .
לכאורה,לפיהגדרהזוניתןלאסוףהיסטוריהשלשיחותטלפוןאושלהודעותטקסט .לאראינו
בשוםמדינהדמוקרטיתשמידעזהנדרשונאסףבאופןהמוניכחלקמהמלחמהבקורונה. 
יתרהמכך,בסעיף(ב)להחלטהנקבעשהשב"כיעשהשימושבמידעהטכנולוגיו"בתוצריפעולות
הסיוע על סמך המידע הטכנולוגיה (להלן :"תוצרי המידע הטכנולוגי")" רק לתכלית האמורה
בהחלטת הממשלה .לא ברור מהם תוצרי המידע הטכנולוגי ומדוע השימוש בהם מותר לפי
החלטתהממשלה. 
בנוסף,ישלדעתנולהגדיראמותמידהברורותלאנשים"שבאובמגעקרוב"עםהחולהושסעיף
(א) להחלטת הממשלה מסמיך את השב"כ לזהותם ולאתרם .אמות המידה צריכות להיקבע
בהתאםלהגדרותמשרדהבריאותהמפורסמותלציבורבנוגעלאנשיםהחייביםבבידודביתילאחר
ששהובקרבתושלחולהקורונהמאומת. 
 .2הרשאים לעיין במידע ,העברת המידע ומורשי גישה
לבד מהודעת היועמ"ש לפיה "שימוש במידע הטכנולוגי ובתוצריו שלא לצורך התכלית האמורה
בהחלטה מהווה עבירה פלילית" ,ההחלטה אינה כוללת כל התייחסות לאבטחת מידע ולחובת
סודיותשראוישיוטלועלכלמישיורשהלעבדאתהמידעהטכנולוגי. 
לתפיסתנו ,יש חשיבות בעיגונן של הוראות בדבר חובת סודיות והצורך באבטחת המידע נוכח
העובדהשמדוברבמידע אישי רגיש על אזרחים מן השורה.ישלכלולבתיקוןהחקיקהאוהחלטה
עצמה הוראותלענייןעיוןבמידעומניעת שימושלרעהבמידעולאלהותיראתהנושאלנוהלחסוי
שיקבעעלהשב"כ. 
הוראות אלה יכללו קביעה מי רשאי לעיין במידע ולאלו תכליות ניתן לעיין בו .לפי החלטת
הממשלהפנייתנציגמשרדהבריאותתופנה"לראשאגףבשירות".אולם,החלטתהממשלהלא
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מתייחסת כלללבעליהתפקידיםבשב"כהמורשיםלענותלבקשהולספקאתהמידעהמבוקש.
הוראות אלו קיימות רק ביחס למורשה הגישה למידע במשרד הבריאות .לתפיסתנו ,יש לעגן
בהחלטהאתהודעתהשב"כלפיהמישיעסקובנתוניהאיכוןיהיומישיוסמכועלידיראשהשב"כ
במיוחדלמטרהזו. 
במידהויוחלטלאמץבכלזאתאתההסדרהמוצעבהחלטתהממשלהישלהגבילאתהיקףהמידע
הטכנולוגישיועברמהשב"כלמשרדהבריאות.בסעיף(ב)להחלטהנקבעשמענהלפנייתמשרד
הבריאות "יכלול רק את פרטי המידע הדרושים לצורך התכלית האמורה בהחלטה זו על אודות
החולהוהאנשיםשבאועמובמגעקרוב,כפישייקבעבנוהל הייעודיכאמורבסעיף,3ולאיועבר
כל מידע עודף אחר" .לדעתנואין בכך די .ראשית ,אמות המידע להיקף המידע שיועבר צריכות
להיותברורות,מפורשותקובעותבהחלטתהממשלהולאלהיוותרלנוהלחסוי.שנית,ישלהבהיר
שהמידעשיועבריהיהמצומצםככלהאפשרבמטרהלשמורעלזכותולפרטיותשלהחולהושלמי
שבאעמובמגע .
החלטתהממשלהמגדירהשפנייהמצדמשרדהבריאותלבקשתסיועתופנהלראשאגףבשב"כ.
אולםהחלטתהממשלהאינהמגדירהשגםמורשההגישהלמידעבשב"כ,כלומרלאיסוףהמידע
הנדרש והעברתו לנציג משרד הבריאות יוגבלו גם כן לראש אגף בשב"כ .כמו כן ,לשם הגברת
הבהירותישלקבועשראשהאגףבשב"כאליויופנוהפניותיהיהמישראשהשב"כיסמיךאותו
במפורשלכך .
 .3מחיקת המידע
החלטת הממשלה בסעיף ב' מתירה לשב"כ לשמור את המידע הטכנולוגי שהוא אוסף ומעביר
למשרדהבריאותעדתוםתקופתההסמכהלפיהחלטתהממשלה.לטעמנו,מאחרומדוברבמידע
אישירגיששלשב"כאיןבוצורךלשםפעילות אחרת,ישלקבועכיהשב"כימחקאתהמידעמיד
לאחר העברתו למשרד הבריאות .המידע הוא עניינו של משרד הבריאות ונדרש לשם אכיפת
הוראותיווהתארגנותובלבד .
המידעשמבקשתהממשלהלאפשרלשב"כלאסוףולנתחהואמידע יקרערךעבורמישמבקש
לבצעמחקריםולאמןמערכותלומדות.ניתןלהפיקתובנותחדשותבמעגליםרחביםהרבהיותר
מאשר אלה הנדרשים לצורך הקורונה .למשל ,לבנות מערכת לשיערוך מיקום מדויק באמצעות
זיהוי תנועת הטלפון ,מסוו גי למידה עמוקה ( )Deep Learning Classifierשיוכלולשמש בעתיד
ע"יהשב"כלניטורכללי.ההתגייסותשלאגפיםאחריםבמערכותהביטחוןלהמשיךולשכללאת
המערכותתחייבחשיפהשלהםלמידעגםכן.אנוחוששותמכךמאד.לכן,לתפיסתנו,התקנות
חייבותלקבוע,באופןמפורש,שכל המידע וכל נגזרותיו,יימחקו לחלוטיןעםתוםתקופתתוקפן
שלהתקנות,הןעלידיהשב"כהןעלידיכלגורםאחר. 
 .4חובת הודעה וסעדים נוספים:
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נוכח חריגותה של הסמכות המוענקת לפי החלטת הממשלה לשב"כ המתירה פגיעה בזכות
היסוד לפרטיות,ללאצו בית משפט ומאפשרת מעקב אחר אזרחים מן השורה שאינם נחשדים
בכל עבירה,ישלדעתנולחייבאתמשרדהבריאותלמסורלחולהקורונההודעהבדברפנייתואל
השב"כלעשותשימושבנתוניהמיקוםשלו.ההודעהצריכהלכלולפירוטלגביקיומהשלהפניה
לשב"כ,תכליתה ,מהות המידע המבוקש וזכויותיו של החולה בנוגע למידע שנאסף עליו.חובת
מסירתהודעההיאעיקרוןיסודבדיניהגנת הפרטיותבארץ,מכוחסעיף11לחוקהגנתהפרטיות,
תשמ"א –  1981ובחקיקה במדינות אחרות ברחבי העולם 13.הודעה היא דרישת המינימום
ההכרחיתבהתחשבבכךשהמידעמושגבאמצעותשיטותמעקבחשאיותובכפייהשלטונית. 
ההחלטהמעגנת סמכותחריגה,וכפישעולהמדיווחיםבתקשורתבימיםהאחרוניםביחסלנתוני
איכון המתקבלים מן השב"כ ,ישנן גם טעויות הנובעות מסיבות שונות – החל מטעויות אנוש
וכשלים טכנולוגיים וכלה במקרים שבהם מספר הטלפון רשום על שם אדם אך בפועל נמצא
בשימוש בן משפחה אחר .לכן ,חובה לעגן נוהל ערעור מהיר על החלטות הנובעות משימוש
בנתוניאיכון.לאייתכןשיתקבלוהחלטות–ביןאםעלידיאדםביןאםעלידימכונה–מבלישניתן
יהיהלערערעליהןאולבדוקלאחורמדועהתקבלו. 
כמו כן ,כדי לאפשר מימוש אפקטיבי של זכות הערעור ,יש למסור לאדם פרטים על המידע
הספציפי בגינו נמסר לו כי עליו להיכנס לבידוד (המקום והמועד בו שהה בקרבת מס' חולה
מסויים) .
אנו מציעות לקבוע אפשרות להגשת ערעור – הן ליועץ המשפטי לממשלה או לחברי וועדת
השב"כ–שיוסמכולבדוקאתהתלונהבזמןמהיר. 
בנוסף ,אנו מציעות למנות מפקח פרטיות ייעודי לטיפול במידע בפרוייקט הנוכחי בדומה למה
שהוצע בסעיף23טולתיקון13לחוקהגנתהפרטיות.המפקחיהיהאחראילעמי דהבהוראותחוק
הגנתהפרטיותויונחהמקצועיתעלידיראשתהרשותלהגנתהפ רטיות.הסדרדומהקייםבתזכיר
חוקהסייברבסעיפים1015-לתזכיר. 
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למשל,סעיף13ל,GDPR-סעיף,4.14.8לPIPEDA, Schedule 1 -(חוקהפרטיותבמידעבקנדה). 
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