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אדר תשפ"א ז"י  

 2021פברואר  28 
 #12 חוות דעת

 הרשות להגנת הפרטיות
 

בהתאם לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי 
 2020–התש"ףלצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, 

 

לחוק  12"( מתכבדת להגיש את חוות דעתה בהתאם לסעיף הרשות" -הרשות להגנת הפרטיות )להלן 

הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש 

, ולקראת דיון צוות ("החוקאו " ""חוק הסמכת השירות –)להלן  2020–)הוראת שעה(, התש"ף

 .בנוגע להארכת ההכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע על פי החוקהשרים 

משפיעה במישרין גם וזו מאז הדיון האחרון בצוות השרים חל גידול משמעותי בכמות המתחסנים, 

 בו.הגורף על יעילות מנגנון השב"כ, ועל הצורך להפסיק לאלתר את השימוש 

מיליון התחסנו במנה ראשונה,  1.4-מיליון ישראלים כבר התחסנו במנה שנייה, כ 3.3-נכון להיום כ

מחלימים. מתוך הנחה סבירה כי המתחסנים במנה ראשונה ישלימו  730,000-ועל אלו יש להוסיף כ

לכל  , שלושה שבועותמאוד שבתוך פרק זמן קצרי רובם ככולם גם את מנת החיסון השנייה, הר

מנגנון  ידוד על פי דין, אשרמב יםמחלימים, הפטורמיליון מחוסנים ו 5.5-כיהיו בישראל  ,היותר

 6-מעט יותר ממונה  17גיל  מעלבהינתן שאוכלוסיית ישראל . אינו רלוונטי לגביהםכלל השב"כ 

מאוד פטורה  זמן קצרהאוכלוסייה הבוגרת בישראל תהא בתוך מ 80%-, הרי שלמעלה מ1אישמיליון 

 מבידוד.

יש . עוד בלבד מהאוכלוסייה הבוגרת 15%-20%-ל רלוונטיבמצב דברים זה, יהיה מנגנון השב"כ 

וממילא אינו מהווה כלי משמעותי לאיתור , 14מופעל ביחס לילדים מתחת לגיל לזכור כי הכלי אינו 

 מגעים בבתי ספר.

קיימת מסה קריטית של כבר כיום, ודאי בעוד שלושה שבועות,  ,לעמדת הרשות להגנת הפרטיות

ברור כי  שהרי .ומחלימים המצדיקה את הפסקת השימוש הגורף בכלי השב"כ לאלתרמחוסנים 

של ופגיעה דרמטית בפרטיותם  על ידי גוף ביטחוני אין כל הצדקה לניטור רציף של תנועתם במרחב

 ,בבידוד ממילא אינה חייבת מהאוכלוסייה הבוגרת 80%-למעלה מ במצב בו, כל תושבי ישראל

 לא מדובר באמצעי "שאין לו עלות". .יך אינה מתקיימת לגביהותכלית החוק המסמ
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חקירות  6,000-4,000שבכוחו של מערך החקירות האפידמיולוגיות לערוך בין העובדה גם בהינתן 

אנושיות ביום, אין כל הצדקה, בנתוני התחלואה הקיימים, להמשך ההפעלה הגורפת של כלי 

 השימוש בכלי השב"כ. את יש מקום להפסיק לאלתר  לעמדתנון, על כ השב"כ.

למשך תקופת מעבר קצובה עד לירידה ניתן לשקול,  ,מדורגהפסקה הליך שתהא כוונה לבצע ככל 

מנגנון לפיו השימוש במנגנון השב"כ יוגבל אך ורק למקרים בתחלואה והשלמת מבצע החיסונים, 

)על פי התרשמות המתחקר בחקירה  בחקירתו בהם החולה המאומת אינו משתף פעולה כלל

 , או שלא מסר מגעים כלל.האנושית(

עולים במסגרת הפעלת מנגנון השב"כ חשוב להבהיר כי הפגיעה בפרטיותו של מי שפרטיו  זו בנקודה

שהרי מידע אישי ורגיש בעניינו מועבר לגוף חייב בבידוד.  ר במי שהתחסן ואינונגרמת אף אם מדוב

אשר מצליב את למשרד הבריאות, על ידי השב"כ , ואף מועבר למטרה שאינה ביטחונית ,ביטחוני

שהובהר על )כפי  ונמנע ממשלוח הודעה על חובת כניסה לבידוד למי שהתחסן או החלים ,הנתונים

  (.15.2.21יום משל הכנסת בדיון בוועדת החוץ והביטחון  ידו

תמונת המצב יש לתת את הדעת לשינוי הדרמטי ב בעניין זההחלטה הכי בקבלת  הרשות סבורה

. מערך החקירות ומערך הבדיקות גדלו פי כמה, וכך 2020 החוק בראשית יולי מאז נחקקהלאומית 

שהכלי  כך, 80%-היקף האוכלוסייה הבוגרת שהתחסנה יחצה בקרוב מאוד את רף הגם יעילותם. 

כל אלו, לצד נתוני התחלואה דהיום,  הבוגרת.מהאוכלוסייה  15%-20%-ביחס לרק יהפוך רלוונטי 

, כפי שנעשה ביחס לכל הכלים האחרים המשמשים הכלי להפעלת בנוגע פרידגמה שינוימחייבים 

  את הממשלה במאבק בנגיף.

העובדה שהחוק המסמיך לא הוארך באופן אקטיבי על ידי הכנסת בתום שישה חודשים,  זאת ועוד,

על הממשלה לבחון את  חובה מוגברתלחוק יסוד: הכנסת, מטילה  38אלא ממשיך לחול מכוח סעיף 

מבלי שמליאת  בראי החלופות הקיימות, עצם ההצדקה להמשיך ולעשות שימוש בכלי חריג זה,

 ההסמכה, כפי שכיוון המחוקק בעת חקיקת החוק המסמיך.הכנסת אישרה את הארכת 

משרד הבריאות להעמיד טכנולוגיה וולונטרית לאיתור א לחוק מחייב את 12לבסוף נזכיר כי סעיף 

קיימא לכלי השב"כ, -מגעים, ודומה כי המאמצים בעניין זה להטמיע טכנולוגיה שתהווה חלופה בת

 נזנחו בינתיים.

  


