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תקנות שעת חירום )נתוני מיקום(, התש"ף-2020  

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק–יסוד: הממשלה1, מתקינה הממשלה תקנות שעת 
חירום אלה:

הפלילי  הדין  סדר  בחוק  כאילו  יראו  אלה  חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן  בתקופת   .1
)סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת(, התשס"ח-22007, נאמר -

בסעיף 1 -   )1(

לפני ההגדרה "בעל רישיון בזק" בא: )א( 

""בידוד" - לפי סעיף 2 לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית 
והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף-32020;";

אחרי ההגדרה "הרמטכ"ל" בא: )ב( 

קבע  שרופא  מי  או   nCoV–ל חיובי  מעבדתי  ממצא  עם  חולה   - ""חולה" 
שהוא חולה במחלה או שקבע שיש חשד שהוא חולה בה בהתאם 
מעבדתי  ממצא  התקבל  טרם  אם  גם  הבריאות,  משרד  להנחיות 

כאמור;";

אחרי ההגדרה "חוק התקשורת" בא: )ג( 

 Novel Coronavirus( ""מחלה" - המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה 
;";)2019-nCov

אחרי סעיף 4)א( בא:  )2(

מיקום  נתוני  קבלת  להתיר  שוטר,  של  בקשה  לפי  רשאי,  מוסמך  ")א1( קצין 
ממאגר מידע של בעל רישיון בזק, בלא צו של בית משפט, לצורך אחד מאלה:

)א( קבלת נתוני מיקום של חולה, המצויים באותה עת במאגר   המידע   )1(
של בעל רישיון בזק, לצורך אזהרת הציבור או אדם מסוים, והכול כדי 

למנוע או לצמצם את התפשטות המחלה;

)ב( המידע המזוהה או הניתן לזיהוי באמצעים סבירים שיתקבל לפי 
פסקת משנה )א(, יימחק בתום תקופת תוקפן של תקנות שעת חירום 
לשמור  רשאי  הבריאות  משרד  ואולם  התש"ף-42020,  מיקום(,  )נתוני 
תקנות  של  תוקפן  תקופת  מסיום  נוספים  ימים   60 למשך  המידע  את 
שביצע  הפעולות  של  פנימי  תחקיר  לצורך  האמורות,  חירום  שעת 

משרד הבריאות;

)ג( לא יעשה אדם שימוש במידע שהתקבל לפי פסקה זו אלא לצורך 
הפעלת סמכויות לפי חלק ד' לפקודת בריאות העם, 51940; לא ייעשה 

כל שימוש אחר במידע, לרבות  לצורך הליך פלילי;

תיקון חוק סדר הדין 
הפלילי )סמכויות 

אכיפה - נתוני 
תקשורת( 

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1
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על  פיקוח  לצורך  בבידוד,  החייב  אדם  של  מיקום  נתוני  )א( קבלת   )2(
קיום הוראות הבידוד; קבלת נתוני מיקום לפי פסקה זו תיעשה באופן 
מדגמי בלבד ובאופן שאינו מתמשך או רציף; המשטרה רשאית להעביר 
את הנתונים למשרד הבריאות לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד; 
לעניין זה, "נתוני מיקום" -  נתון מיקום אחרון של מנוי שנקלט בידי 

בעל רישיון בזק, ואותו בלבד.

)ב( לא יעשה אדם שימוש במידע שהתקבל לפי פסקת משנה )א(   
אלא לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד או בקשר אליו.

במידע  עיון  לעניין  נוהל  יקבעו  ישראל  ומשטרת  הבריאות  )א2( משרד 
 שהתקבל לפי סעיף קטן )א1( ודרכים להבטיח שלא ייעשה שימוש בניגוד לסעיף 

קטן )א1()1()ג( ו–)2()ב(; נוהל כאמור יאושר בידי היועץ המשפטי לממשלה."

כ' באדר התש"ף )16 במרס 2020(
)חמ 3-5969(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  
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