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לכבוד

ח"כצביהאוזריו"רוועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת

חברותוחבריהוועדה

עו"דמיריפרנקלשור,יועמ"שהוועדה

ירושלים



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

 אמבו .1

הכללי19.05.20יוםב הביטחון שירות הסמכת חוק תזכיר את הממשלה ראש משרד פירסם
2020–לסייעבמאמץהלאומילצמצוםהתפשטותנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף

הערות,מרביתןמאזרחיםמןהשורהאשרהביעואת1000–לתזכירהוגשוכ"(.התזכיר)להלן:"
 קבהשב"כאחראזרחיהמדינהשומריהחוק.התנגדותםלהמשךמע

החליטקבינטהקורונהלהקפיאאתהתזכירבנימוקשמצבהתחלואהאינומצדיק08.06.20ביום
ישלפעוללקידוםחלופותאזרחיותלאיתור עודאתהפגיעההחמורהבזכותהיסודלפרטיותוכי

בר העלייה עם ואולם, אחרות. במדינות לנעשה בדומה ישראלמגעים במדינה התחלואה מת
 בבהילות לצמצוםהונחה הלאומי במאמץ לסייע הכללי הביטחון שירות הסמכת החוק הצעת

)להלן:"הצעתהחוק"(לקריאה2020–הקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ףףהתפשטותנגי
.24.06.20ראשונהביום

שברהקורונה,היאאחתכפישהתרחשמאזתחילתמ,הסמכתהשב"כלבצעמעקברחבהיקף
ב ביותר ההיקף רחבות הפגיעות מן בסעיף המעוגנת לפרטיות האדם7זכות כבוד יסוד לחוק

.עלכן,גםאםמדוברבחקיקהמהירה,היאחייבתלעמודבתנאיפסקתההגבלה.וחירותו

סתייעותהשישבהםכדילצמצםאתהיקףה,הצעתהחוקמציגהמספרשינוייםלעומתהתזכיר
משרדהבריאותבשב"כולהגבירבמעטאתמידתהפיקוחעלעבודתהשב"כומשרדהבריאותשל

הואשינוילטובהוישלברךעלכך.כזהלשינויכבנושאזה.

אולם,איןבשינוייםאלודיכדילהגביראתהפיקוחוהשקיפותבצורההנדרשתבמדינהדמוקרטית
.המגולמתבהלפגיעהולהקהותאתההשלכותמרחיקותהלכתשיש

 נדגיש, כי קלושות. או הזויות בהשלכות מדובר היעילות;אין ברמת חסרונות בשב"כ לשימוש
 וכמובן עצמו; בשב"כ הפגיעה ברמת חלופות; הטמעת לזרז המדינה נכונות ברמת–ברמת

.ובמעמדהשלישראלבקרבהמדינותהדמוקרטיותהפגיעהבזכותהיסודלפרטיות

בסמכותחריגההמתירהפגיעהבזכותהיסודלפרטיות,ללאצוביתשימושתמאפשרוקהצעתהח
שאינם אחראזרחיםמןהשורה,המבוצעעלידיהשירותהחשאיבמדינה,מעקבמטרתהו,משפט

נחשדים בכל עבירה . הראויה, הדרך אינו בה, המוצע הזוהנתיב בעת והרצויה המידתית הן,
וזאתבשלהטעמיםהבאים:החוקתיתמבחינהמעשיתוהןמבחינ

 תכלית ראויה:  .1

העולם בכל מקובל הוא הקורונה מגיפת עם התמודדות לצורך דיגיטלי מגעים במעקב שימוש
אותםבאמצעותחקירהאנושיתובכך יכולתלאתר שאין ומיועדלאפשרלאתראתמי המערבי,

ל שחובה אלא, עםהמגיפה. למערכותהבריאותלהתמודד בתכליתלסייע מדובר אין הדגישכי
עושהזאתבאופן–מישטועןשהשימושבשב"כהואשימושמצילחייםישירהשלהצלתחיים,ו

מניפולטיבי.

למערךכליעזרגםה"כלי"שלהשב"כוגםחלופותאזרחיותלאיתורמגעיםדיגיטליהםראשית,
יפולהמורכבמאיתור,זיהויויצירתטיפולשלםבמגיפה,וכךישלהתייחסאליהם.מדוברבמערךט

כגוןסיועברכישתמזון,במציאתמקוםלשהותומעטפת,קשרעםחולהמאומתומישבאבקרבתו



 

 

 

 
 

 

1בובבידוד,טיפולבילדיםאואנשיםהתלוייםבחבהבידוד,סיועברכישתתרופות,סיועכלכליוכד'.
ס שתהיה בלי חיים, מציל כלי אינו כשלעצמו השב"כ חקירותלכן, של מתפקדת מערכת ביבו

אנושיות,בדיקותומעטפתתמיכהכאמור,ולמרבההצערישנםמחדליםקשיםבתפקודהממשלה
בנושאיםאלה.מישמציגלאזרחיישראלאתהשימושבשב"כככלימצילחיים,מאחזאתעיניהם

ומעניקלהםתחושתביטחוןמזוייפת.

 השנית, בסבב החליטה ישראל לחזורממשלת ולא פתוח המשק את להשאיר הנוכחי מגיפה
מודע,היאמעדיפהאתהבראתהכלכלה,עלפנימחוייבותמוחלטת למצבשלסגר.בכך,באופן
לזכותלחיים.ייתכן,שמדוברבאיזוןסביר.אבלקשהלקבלאתהטענהשרקהשימושבשב"כהוא

ןכעלאיזוןמשולש:חיים;פרנסה;חירות.פתאוםשימושמצילחיים.נכוןיותרלהתבונןעלהאיזו
כפישלאניתןלטעוןשחשיבותהפרנסהאינהקיימתבכללבזמןשלסכנתחיים,כךאיןלומרזאת

 ובעיקרזכותושלאדםלסודשיחוולפרטיותו.–עלהחירויות

 עמידה בתנאי מבחן המידתיות .2

שייבחרהואהאמצעישפגיעתובהתאםלמבחניהמידתיותשבפסקתההגבלהנדרשכיהאמצעי
פחותה,אךעדייןיכוללהשיגאתהתכליתשלשמהמיועדתהפגיעהבזכות.

וול להתקנה יישומון הוא כזה אמצעי כי לכל, היום דיגיטליוברור מגעים מעקב שיבצע נטרית,
 ,BLEמבוסס מבוסס שגם לחקירותGPSוייתכן מלא כתחליף מיטבית ליעילות להגיע וכדי ,

אפי ידי על יותקן היום( נותן אינו ממילא השב"כ של שהכלי )מה אנושיות 56%דמיולוגיות
 שרק המחקר הנחת על )בהתבסס במדינהבםמחזיקי80%מהאוכלוסייה חכמים (,טלפונים

לכחצי ויחולקו בטכנולוגיהזההבממשקעםהיישומון ובנוסףמערך"כרטיסיםחכמים"שיעבדו
בידי אזרחיםשאין כימיליון נדגיש, חכם. אימוץנמוכיםיותר)החלמלמעלההםטלפון גםאחוזי

הבנה להתמודדותעםהתפשטותנגיףהקורונהמתוך יעיל מענה יתנו התקנה( מעשרהאחוזי
2שמדוברבכליעזר.

לדבריגב'רונהקייזר,מנהלתאגףמערכותמידעבמשרדהבריאות,בדיוןבוועדהזובשבועשעבר,
"המגןהמשודרג"קייםכיוםכברבידימשרדהבריאותברמהשלכלימוכןלהשקה–כזהיישומון

בתוךכשבוע.מהשנדרשהואקמפיין IOSלגבימערכתההפעלהאנדרואיד,ויהיהמוכןלמערכת
הוצגה לא הצער ולמרבה מודיעין לענייני המשרד באחריות הנמצא ואזרחי, משמעותי הטמעה

מעשיתבאותודיוןבשבועשעבר.לגביושוםהתקדמות

לכן,עמידהבדרישותהמידתיותצריכהלכלוללדעתנו:

לפיתוח,השקה,שיווקוהטמעהשל,כולללוחותזמניםמנגנוןמוסדרבחוקיצירת .א
 חלופותאזרחיותלשב"כ.

המנגנוןהמעוגןבהצעתהחוקמאפשרלממשלהלהכריזעלצורךרחבאופרטנילהסתייעבשב"כ
לת חלופה21קופהשל שוכנעהשקיימותנסיבותהמצדיקותזאתושאין כאשר פעם, יוםבכל

מתאימהאחרת.

שימנע גרירת רגליים והסתפקות ב"כלי" הנוח והזמין ואולם,הצעתהחוקאינהכוללתכלמנגנון
של השב"כ לאורך זמן גרירת. הוועדהלגבי בדיוני מעברלכלהעדויותהמטרידותשכברנשמעו

                                                           

1
 PIH Guide, COVID-19; Part I: Testing, Contact Tracing and Community Management of 

COVID-19, stop covid Partners In Health (April 4, 2020) ;DIGITAL CONTACT TRACING FOR 

PANDEMIC RESPONSE, ETHICS AND GOVERNANCE GUIDANCE 29-31 (Jeffrey P. Kahn ed., John Hopkins 
University Press,  2020).

2
 Digital Contact Tracing Can Slow or Even Stop Coronavirus Transmission and Ease Us Out 

of Lockdown, BIG DATA INSTITUTE (April 16, 2020); Patrick Howell O’Neill, No, Coronavirus Apps 
Don’t Need 60% Adoption to Be Effective, MIT TECHNOLOGY REVIEW (June 5, 2020). 



 

 

 

 
 

 

הרגלייםוחוסרהמקצועיותהבולטהןבנוגעלבדיקתהחלופות;הןבנוגעלהטמעתחלופת"המגן
-המשודרג"  והנכונותלפתחחלופהלוחותזמניםברורמלמדהיעדרושלמגנון עלחוסרהרצון
אמיתית.

 מסמיךאתמנכ"למשרדהבריאותלהסדיר1940()ג(לפקודתבריאותהעם,1)20סעיףבנוסף,
3בצואובהוראהאחרתכלענייןאודברהרצוילדעתולמניעתהאוהקלתהשלמגיפתהקורונה.

עלמנתלאיתורמגעים.עםזאת,לדעתנווולונטריבמסגרתסעיףסלזהניתןלכלולגםאתיישומון
פסקתההגבלהולהימנעמהמשךגרירתרגלייםבנימוקלהיעדרהסכמה להבטיחעמידהבתנאי

בחוקל כאמור, אימוץיישומון שראוי יסדירבמפורשאתהמידעלכלולכברבהצעתהחוקמנגנון
הסכמתו,שניתן וקבלת המשתמש יידוע דרכי המגעים, איתור יישומון באמצעות לאסוף יהיה

גםבמדינותנוספות כךנהגו וזכויותנושאהמידע. מחיקתו שמירתו, העברתו, השימושבמידע,
6ואיטליה.5צרפת,4בעולםכגוןאוסטרליה,

 ל ניסויים לעריכת חלופות, להצגת מחייב זמנים לוח בחוק לכלול בהןיש שימוש
 ולהטמעתן.

 .ישלכלולבחוקמנגנוןברורומפורשלשימושביישומוןוולונטרילאיתורמגעים 



 .ב על ואיסור פרטניות מידה אמות לפי השב"כ של ב"כלי" לפעולהשימוש דרישה
 בדרךחלופיתבמקריםפרטניים

ו כוללני באופן הבריאות למשרד לסייע השב"כ הסמכת בין מבחינה החוק לביןהצעת מקיף
לספקסיועב"מקריםפרטנייםוייחודייםבלבד,שבהםלאניתןלהשליםאתזיהויהאנשיםהסמכתו

אחרות;" בשיטת אפידמיולוגית חקירה באמצעות חולה עם קרוב במגע בסעיףשבאו ככתוב ,
.(המוצע2)א()2

  כי ישלקבוע הבריאות משרד בהסתייעות מדובר כאשר בשב"כ ייחודיים ישבמקרים
לדרושכיהדברייעשה:

(באמצעותחקירהאפידמיולוגיתאנושית1)

כפיב"כ,לחברותהסלולרמבלילערבאתהשפניהבאמצעותהסדרתמנגנון(2)
אםלאמדוברעלמספריםגדולים15.03.20.7שהצענובחוותדעתנומיום

נתונים לניתוח מערכת מהיעדר החשש וגם בשב"כ בשימוש צורך אין
רדהבריאותעצמואינוקיים.במש



 מספקים םהשימוש ב"כלי" השב"כ אינעל שקיפות הפיקוח וה .3

פיקוח .א

 )סעיף הנוכחית החוק בהצעת המקורי, החוק מתזכיר מצד4)18להבדיל דיווח חובות נוספו ))
ה מחיקת ביצוע על השב"כ ממידעראש על הבריאות משרד של דיווח וחובת מקבליספר;

                                                           

.1940()ד(לפקודתבריאותהעם,1)20סעיף 3
15נחקקכתיקוןלחוקהגנתהפרטיותהקייםבPrivacy Amendment (Public Health Contact Information) Act 2020ה 4

.2020במאי,
5 Decree No. 2020-650 of May 29, 2020 relating to data processing known as “StopCovid”מסדיראתהמסגרת,

.המשפטיתלהפעלתיישומוןאיתורהמגעים
6 Law Decree No. 28 of 30 April 2020המסדיראתהמסכרתהמשפטיתלאימוץיישומוןלאיתורמגעים. 

7
  פרטיות ואיסוף מידע אישי –משבר הקורונה תהילהשוורץאלטשולרורחלארידורהרשקוביץ, פרלמנט ,
 (.2020במרץ,15)84



 

 

 

 
 

 

ה מספר אולם,ההודעה; ועוד. מתוכם שאותרו חולים אין באלה מנגנוןדי. כה, עד שראינו כפי
אינה השירות לענייני הכנסת ולוועדת לממשלה המשפטי ליועץ הדיווחים ושקיפות םפיקוח

מספקים.הפרוטוקוליםשלהדיוניםבוועדתהשירותמלמדיםעלכךשחבריהכנסתעצמםאינם
הנתוניםשמוצגים מביניםאתפשר שאינהברורהבמתכוון לפעמיםבדרך לגבי–להם, למשל,

אחוזיהטעותשלהכלי;יתרונותיוביחסלכליםאחרים;כמותמישאינםמגיביםלהודעותועוד.

 להגשתהדיווחיםליועמ"שולוועד הזמן להישלקצראתפרקי קבועוכן הןשהדיווחים,
שלמשרדהבריאות לציבור.,שלהשב"כוהן יתפרסמו משובממומחיםמתוךהציבור

 יאפשרלחבריהכנסתעצמםלפקחבצורהטובהיותרעלהמתרחש.

 אחרת,כפיהקורונה.המיוחדתבענייןההתמודדותעםנגיףהגםלוועדישלהוסיףדיווח
עוסקת אחת הפאזל: מן אחר חלק רואה הוועדות מן אחת כל כה, עד שהתרחש

ןבכךהיגיוןוהדברמאפשרלרשויותלכסותעלמחדליםבבדיקות,האחרתבאיכונים.אי
 ולערפלאתהתמונההמלאה.

 וועדההמיוחדתבענייןההתמודדותהוכינוסשבועישלהועדהלענייניהשירותלקייםיש
עלמנתלהבטיחפיקוחפרלמנטרישוטףעלהשימושבאמצעיםואיןעםנגיףהקורונה

להסתפקבדיווחבלבד.

לפעולללאקריטריוניםוללאשקיפותצוותהשריםלאיןלאפשר .ב

שלמהםהקריטריוניםשלפיהםהצעתהחוקאינהמפרטת אתקיומן צוותהשריםהייחודי יבחן
המוצע.11חלופותאזרחיותכהוראתסעיף

הופיעולטעוןומייהיהזכאילצוותהשריםמהוהמידעשיועמדלרשותהצעתהחוקאינהמפרטת
.בפניו

 יש החלופות. בין להשוואה קריטריונים החוק בהצעת צריכיםלקבוע אלה קריטריונים
בדיקה גםאתחומרתהפגיעהבעצםהשימושבשב"כ; המגיפה, למצב בנוסף לכלול,

 מפורטתשליעילותווהמרחביםשבהםאינםיעיל;נתוניםלגבייעילותחלופות.

  וועדתיש בפני עמדתו את להציג לציבור חלקלאפשר לפחות לקיים ועליה השרים
 באופןפומבי.-אלהשעוסקיםבחלופותאזרחיות–מדיוניה



 לקביעהבנוהלמשרדהבריאותהותייםמידינושאיםמהצעתהחוקמותירה .ג

הצעתהחוקמותירהאתקביעתאמותהמידעלמקריםהפרטנייםוהייחודייםבהםיוסמךהשב"כ
השימוש,ההחזקהומחיקתהמידעעלידימשרדההוראותלגביוכןאתלסייעלמשרדהבריאות

לנוהלפנימישלמשרדהבריאותשיפורסםרקלאחרקביעתובאתרמשרדהבריאות.-הבריאות

 עלמידתהחודרנותשלהשימושבשב"כולאורמדוברבנושאיםמשמעותיים שישפיעו
במפורשישלקבועאוותם–הפגיעהבזכותהיסודלפרטיותהשפעתםהגדולהעלהיקף

 בחוקולאבנוהלפנימי.

 

 הואמנגנוןלמראיתעיןוישלחזקולחדדאותומנגנוןההשגות .ד

 נחשף7סעיף לפיה הבריאות ממשרד הודעה שקיבל אדם של בזכותו מכיר החוק להצעת )ג(
מכהחוזרתכוללהסלהגישעלכךהשגה.המנגנון-לחולהקורונהמאומתועליולהיכנסלבידוד
יינושלאותואדם,ומחייבאתמשרדהבריאותלהשיבנלמשרדהבריאותלפנותבשניתלשב"כבע

 העניין". בנסיבות האפשרי "בהקדם משרדלהשגה ידי על ייקבע הפנייה מנגנון כי נקבע כן
הבריאות.



 

 

 

 
 

 

 כיצד להבין היכולת וחוסר האיכונים, את המבצע חשאי בגוף שמדובר העובדה לאור
השלכותה בעלת היא לבידוד להיכנס שהודעה העובדה ולאור שלו; למסקנות גיע

 והפיסית; הנפשית בריאותו ועל אדם של פרנסתו על לכת בחוקמרחיקות ישלקבוע
 ן.מענהעליההוההשגותהוראותהמסדירותאתמנגנוןהגשתעצמואתה

 בלבד.שעות12תוךישלקבועבמפורשכיתשובהלהשגהתהיה 

ונוסף,ב חיוני היאתנאי לשב"כ הפניהבעניינו הודעהלחולהקורונהמאומתבדבר .חשובמתן
ההודעהלחולהקורונהעלהפעלתהשב"כבעניינולאתאפשרלולהוכיחקיומושליישומוןשאלא

שלו סעיףבטלפון לפי כלומר,5. לפנייהלבקשתסיועמהשב"כ. "בסמיכות" ההודעהתינתן )ג(
קאינהמחייבתבחינהמקדימההאםישבידיחולההקורונההמאומתדרכיםחלופיותהצעתהחו

לאתראתמישבאעמובמגע,למשלבאמצעותיישומוןכדוגמתהמגן.

 ישלקבועבחוקחובתבדיקההאםלחולהמותקןיישומוןכגון"המגןמשודרג"עלמכשיר
הטלפוןשלו,לפניפנייהבבקשתסיועלשב"כ.





שמחלעמודלרשותכםבכלהבהרהאועזרהנוספתשתידרש.נ

בכבודובברכה

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

התוכניתלדמוקרטיהבעידןהמידע

המכוןהישראלילדמוקרטיה


