


רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

הממשלה

17באוגוסט2020 1357 כ"זבאבהתש"ף

עמוד

הצעתחוקלתיקוןפקודתבריאותהעם)נגיףהקורונההחדש-הוראותשונות()הוראתשעה(,
התש"ף-2020                                                                   662



הצעותחוקהממשלה-7עצ1,כ"זבאבהתש"ף,2020עוע17 662

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם )נגיף הקורונה החדש - הוראות 
שונות( )הוראת שעה(, התש"ף-2020

תיקוןפקודת
בריאותהעם-

הוראתשעה

בעתתוקפהשלהכרזתשרהבריאותכיהמחלההנגרמתעלידינגיףהקורונההיאמחלה1ע
מידבקתמסוכנתוקיימתבעטייהסכנהחמורהלבריאותהציבורלפיסעיף20לפקודת

בריאותהעם,11940)להלן-הפקודה(,יקראואתהפקודהכאילואחריסעיף20בא:

"הוראתשעה
-נגיףהקורונה
החדש-עונשין

עלאףהאמורבסעיף71,העוברעלההוראותכמפורט20אע )א(
להלןלפיצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודבית
והוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-22020)להלן-צו
בידודבית(,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א(לחוקהעונשין,

התשל"ז-1977צ)להלן-חוקהעונשין(:

כעת נמצא ממנו, כחלק וישראל העולם,  כללי 
מהתפרצות כתוצאה פנדמיה של בעיצומה 
COVID-19הגורםלמחלהSARS-CoV-2והתפשטותהנגיף
)להלן-המחלהאוהנגיף(ענכוןלהיום,איןבאוכלוסייתישראל
חסינותנגדהמחלה,איןחיסוןשבאמצעותוניתןלצמצם
אתהתפשטותהואיןטיפוליעיללמחלהעיצויןכיקיימת
אפשרותשלהעברתהנגיףמאדםעםתסמיניםמזערייםאו
ללאתסמיניםכלשהםלאנשיםרבים,בליידיעתועבישראל

נדבקועשרותאלפיחוליםונפטרוכ־0ע6אנשיםע

לצורךהתמודדותעםהמגפהנקבעוהסדריםשונים
באמצעותצוויםשהותקנומכוחסמכותושלהמנהלהכללי
שלמשרדהבריאותלפיפקודתבריאותהעם,1940)להלן
)נגיףהקורונה -הפקודה(,וביןהשאר,צובריאותהעם
החדש()בידודביתוהוראותשונות(,התש"ף-2020)להלן
-צובידודבית(עמטרתושלצובידודביתהיא,ביןהשאר,
בידודנשאיםפוטנציאלייםשלהנגיף)חוזריםמחוץלארץ
אומישהיובמגעעםחולים(,בידודחולים,חובתעטיית

מסכהועודע

עדכה,נקבעההתשתיתלאכיפתההסדריםהקבועים
בצובידודביתבתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש
-אכיפה(,התש"ף-2020)להלן-תקנותהאכיפה(עתקנות
של האכיפהקובעותאתסעיפיהעונשיןבנוגעלהפרה
חובותמסוימותהקבועותבצובידודבית,כגוןחובתבידוד
האכיפה תקנות כך, על נוסף מסכהע עטיית וחובת בית
קובעותכיעבירותאלה,וכןהעבירותהקבועותבתקנות
שעתחירוםהאמורות,הןעבירותמינהליות,ואתהקנס

המינהליהקצובשניתןלהטילבשלעבירותאלהע

תוקפןשלהתקנותהוארךבחוקלתיקוןולקיוםתוקפן
)נגיףהקורונההחדש-אכיפה(, שלתקנותשעתחירום
התש"ף באב כ' יום עד החוק(, - )להלן התש"ף-2020
)10באוגוסט2020(עבהתאםלסעיף1)ב(לחוק,ובהמלצת
10( התש"ף באב כ' ביום הכנסת החליטה הממשלה,

באוגוסט2020(עלהארכתתוקפןשלהתקנותב־21ימים
נוספים,עדיוםי"אבאלולהתש"ף)1צבאוגוסט2020(ע

בהתאם היא נוספים ימים ב־21 התקנות הארכת
41לחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיף לסעיף
הקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020)להלן-חוק
סמכויותמיוחדות(,אשרקובעכיהכנסתרשאיתבהחלטה,
לבקשתהממשלהולפיהמלצתועדתהחוקהחוקומשפט,
להאריךאתתוקפןשלהתקנותלתקופהאחתנוספתשלא

תעלהעל21ימיםע

עקבמועדפקיעתןהצפוישלהתקנותביוםי"אבאלול
התש"ף)1צבאוגוסט2020(,מוצעלתקןאתפקודתבריאות
העםולעגןבהבהוראתשעהאתהסדריהאכיפהוהעונשין
לעבירותהקבועותבצובידודבית,כדילאפשראתהמשך

האכיפהשלההוראותהאמורותע

עודמוצעלעגןבפקודההוראותמיוחדותשיחולו
ישתמש הבריאות משרד של הכללי המנהל כאשר
20א בסמכותולתקן,בצו,אתהעבירותהמנויותבסעיף
של אישורו להליך נוגעות המוצעות ההוראות המוצעע

צוכאמורע

הוראותנוספותשמוצעלעגןכהוראותשעהבפקודה
במסגרתהצעתחוקזו,הןקביעתהסמכותלדרישתמידע
מאדםבמסגרתחקירהאפידמיולוגית,שעדהיוםנעשתה
מכוחההסמכההכלליתשלהמנהלבסעיף20לפקודה,וכן
הסדרתהסמכותלהעברתמידעביןישראללמדינותזרות
עלחוליקורונהומישבאועמםבמגע,שישבוכדילסייע

בחקירותאפידמיולוגיותע

לסעיפים 20א עד 20ו המוצעים סעיף 1

לסעיף 20א

מוצעלקבועכיהמפראתההוראותהקבועותבצו
בידודבית,בנוגעלהפרתחובתהבידוד,חובתהגעהלבידוד

ע"ר1940,תוס'1,עמ'191;ס"חהתשע"ט,עמ'146ע 1

ק"תהתש"ף,עמ'16עע 2

ס"חהתשל"ז,עמ'226ע צ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות
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אדםשהפרחובתבידודאואיסורהגעהלמקום )1(
בידודבתחבורהציבוריתכהגדרתהבצובידודבית,

בניגודלהוראותסעיף2)ד(לצובידודבית;

אדםשהפרחובתדיווח,בניגודלהוראותסעיףצ )2(
לצובידודבית;

עטיית בלי מגוריו מקום שאינו במקום שוהה )צ(
מסכה,בניגודלהוראותסעיףצה)א(לצובידודביתע

הוראתשעה-
נגיףהקורונה

החדש-עבירות
מינהליות

מינהלית20בע עבירה היא 20א בסעיף כאמור עבירה )א(
התשמ"ו-עו419 המינהליות, העבירות בחוק כמשמעותה
)להלן-חוקהעבירותהמינהליות(,והוראותהחוקהאמור

יחולועליהבשינוייםהמחויביםע

קנס יהיה )א( קטן בסעיף כאמור מינהלית לעבירה )ב(
מינהליקצוב,כמפורטלהלן:

שקלים 000,ע - 20א)א()1( סעיף לפי בעבירה )1(
חדשים;

שקלים 000,צ - 20א)א()2( סעיף לפי בעבירה )2(
חדשים;

שקלים 00ע - 20א)א()צ( סעיף לפי בעבירה )צ(
חדשיםע

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(שהיאעבירהמינהליתחוזרתכמשמעותהבסעיף2)ג(
לחוקהעבירותהמינהליות,יהיהכפלהקנסהמינהליהאמור

בסעיףקטן)ב(,לפיהענייןע

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיף )ד(
קטן)ב(שהיאעבירהמינהליתנמשכתיהיהבשיעורחמישית
מהקנסהקבועבסעיףקטן)ב(,לפיהעניין,לכליוםשבונמשכת
העבירהלאחרהמועדשנקבעבהתראהכאמורבסעיףו)ב1(

לחוקהעבירותהמינהליותע

אדםשהפרחובתבידודאואיסורהגעהלמקום )1(
בידודבתחבורהציבוריתכהגדרתהבצובידודבית,

בניגודלהוראותסעיף2)ד(לצובידודבית;

אדםשהפרחובתדיווח,בניגודלהוראותסעיףצ )2(
לצובידודבית;

עטיית בלי מגוריו מקום שאינו במקום שוהה )צ(
מסכה,בניגודלהוראותסעיףצה)א(לצובידודביתע

הוראתשעה-
נגיףהקורונה

החדש-עבירות
מינהליות

מינהלית20בע עבירה היא 20א בסעיף כאמור עבירה )א(
התשמ"ו-עו419 המינהליות, העבירות בחוק כמשמעותה
)להלן-חוקהעבירותהמינהליות(,והוראותהחוקהאמור

יחולועליהבשינוייםהמחויביםע

קנס יהיה )א( קטן בסעיף כאמור מינהלית לעבירה )ב(
מינהליקצוב,כמפורטלהלן:

שקלים 000,ע - 20א)א()1( סעיף לפי בעבירה )1(
חדשים;

שקלים 000,צ - 20א)א()2( סעיף לפי בעבירה )2(
חדשים;

שקלים 00ע - 20א)א()צ( סעיף לפי בעבירה )צ(
חדשיםע

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(שהיאעבירהמינהליתחוזרתכמשמעותהבסעיף2)ג(
לחוקהעבירותהמינהליות,יהיהכפלהקנסהמינהליהאמור

בסעיףקטן)ב(,לפיהענייןע

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיף )ד(
קטן)ב(שהיאעבירהמינהליתנמשכתיהיהבשיעורחמישית
מהקנסהקבועבסעיףקטן)ב(,לפיהעניין,לכליוםשבונמשכת
העבירהלאחרהמועדשנקבעבהתראהכאמורבסעיףו)ב1(

לחוקהעבירותהמינהליותע

שלאבתחבורהציבורית,חובתדיווחעלבידודאוחובת
עטייתמסכה-דינוקנסכאמורבסעיף61)א(לחוקהעונשין,

התשל"ז-1977ע

לסעיף 20ב

לפסקאות )א( ו–)ב( 

20אהמוצעהיא מוצעלקבועכיעבירהכאמורבסעיף
עבירהמינהליתכמשמעותהבחוקהעבירותהמינהליות,
כמפורט קצוב, מינהלי קנס בצדה אשר התשמ"ו-עו19,

להלן:

בידוד למקום הגעה איסור או בידוד חובת הפרת )1(
בתחבורהציבורית-000,עשקליםחדשים;

הפרתחובתדיווחעלבידוד-000,צשקליםחדשים; )2(

הפרתחובתעטייתמסכה-00עשקליםחדשיםע )צ(

לפסקאות )ג( ו–)ד(

עודמוצעלקבועכיהקנסהמינהליהקצובלעבירה
מינהליתשהיאעבירהמינהליתחוזרתכמשמעותהבסעיף
2)ג(לחוקהעבירותהמינהליות,יהיהכפלהקנסהמינהלי
הקנס כי לקבוע מוצע כן כמו )ב(ע קטן בסעיף האמור
המינהליהקצובלעבירהמינהליתשהיאעבירהמינהלית
בסעיף הקבוע מהקנס חמישית בשיעור יהיה נמשכת
קטן)ב(,לפיהעניין,לכליוםשבונמשכתהעבירהלאחר

המועדשנקבעבהתראהע

ס"חהתשמ"ו,עמ'1צע 4

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות
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הוראתשעה-
נגיףהקורונה

החדש-קביעת
גורםמוסמך

הגורםהמוסמךלהטילקנסמינהלילפיסעיף20א)א()1(ו–)2(20גע )א(
הואשוטראומפקחשהואעובדהמדינהכאמורבסעיףע2)א(

)2(לחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונה
החדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020ע)להלן-חוקסמכויות
סעיף לפי מינהלי קנס להטיל המוסמך הגורם מיוחדות(;
20א)א()צ(הואגורםמוסמךכאמורבפסקאות)1(,)2(ו–)4(עד

)6(בסעיףע2)א(לחוקהאמורע

אחר מוסמך גורם בתקנות לקבוע רשאית הממשלה )ב(
לאכיפתההוראותהאמורותמביןהגורמיםהמנוייםבסעיף

ע2)א(לחוקסמכויותמיוחדותע

יהיו )ב( או )א( קטן בסעיף כאמור מוסמך לגורם )ג(
הסמכויותהאמורותבסעיף26לחוקסמכויותמיוחדותע

סמכויותכאמורבסעיףזהיופעלובהתאםלמדיניות )ד(
פיקוחואכיפהכאמורבסעיףע2)ג(לחוקסמכויותמיוחדות

ובהתאםלהוראותסעיפיםע2)ד(ו–)ה(לחוקהאמורע

לשםאכיפתהוראותסעיף20א)א(יהיונתונותלשוטר )ה(
סמכויות לחוק ו–)2( 27)א()1( בסעיף האמורות הסמכויות

מיוחדותע

הוראתשעה-
נגיףהקורונה

החדש-תיקון
העבירותבצו

בידודבית

הבידוד20דע צו בסעיפי המנויות העבירות תיקון על )א(
המפורטיםבסעיף20איחולוהוראותאלה:

לסעיף 20ג

לפסקאות )א( ו–)ב(

מוצעלקבועכיהגורםהמוסמךלהטילקנסמינהלי
לפיסעיף20א)א()1(ו–)2(המוצע,כלומרקנסשניתןבשל
בידוד למקום הגעה איסור הפרת בידוד, חובת הפרת
בידוד, על הדיווח חובת הפרת או ציבורית בתחבורה
הואשוטראומפקחשהואעובדהמדינה,כאמורבסעיף

לקבוע מוצע כן כמו מיוחדותע סמכויות לחוק ע2)א()2(
כיהגורםהמוסמךלהטילקנסמינהלילפיסעיף20א)א(

)צ(המוצע,שעניינוהפרתחובתעטייתמסכה,הואגורם
מוסמךכאמורבפסקאות)1(,)2(ו–)4(עד)6(בסעיףע2)א(
לחוקסמכויותמיוחדות,כלומרשוטר,מפקח,פקחעירוני

ועובדרשותמקומיתשהוסמךלפיהאמורבאותוחוקע

לקבוע, רשאית הממשלה כי לקבוע מוצע עוד
בתקנות,גורםמוסמךאחרלאכיפתההוראותהאמורותע

לפסקאות )ג( ו–)ד(

מוצעלקבועכילגורםהמוסמךכאמוריהיוהסמכויות
האמורותבסעיף26לחוקסמכויותמיוחדות,שהן:סמכות

לדרושהזדהות;סמכותדרישתידיעותומסמכים;סמכות
כניסהלמקום,לרבותלכליתחבורהשהואנייח,ובלבד
שלאייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםאלאעלפיצושל

ביתמשפטע

כןמוצעלקבועכיסמכויותכאמורבסעיףזהיופעלו
בהתאםלמדיניותפיקוחואכיפהכמפורטבסעיףע2)ג(לחוק
סמכויותמיוחדות,וזאתכדילהבטיחאכיפהכללארצית

עלפיאמותמידהשוויוניות,סבירותומידתיותע

לסעיף 20ד

הבידוד בצו העבירות תיקון על כי לקבוע מוצע
המפורטותבסעיף20אהמוצעיחולוהוראותאלה:התיקון
יובאלאישורועדהשלהכנסתבמנגנוןהמוצעהמפורט
בסעיףעלפיהמנגנוןהמוצע,הוועדהתקייםדיוןבתיקוןלצו
והיארשאיתלאשראתהתיקון,כולואוחלקו,לאלאשרו
אולשנותאתתקופתתוקפו,בתוך24שעותמעתשהוגש
להעאםלאקיבלההוועדההחלטהבתוךמועדזה,יפורסם
התיקוןלצוברשומותוייכנסלתוקףעבנסיבותאלה,הוועדה
תקייםדיוןבתיקוןלצוותחליטאםלאשרובתוךשבעה
ימיםמיוםשהובאלאישורה,כאשרועדתהכנסתרשאית

ס"חהתש"ף,עמ'266ע ע
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תיקוןהצולפיסעיףקטן)א(יובאלאישורועדת )1(
העבודההרווחהוהבריאותשלהכנסתאוועדהשל
- )להלן זה לעניין קבעה הכנסת שוועדת הכנסת
הוועדה(;הוועדהרשאיתלאשראתהתיקוןלצו,כולו
אוחלקו,לאלאשרו,אולשנותאתתקופתתוקפו,בתוך
24שעותמהמועדשהוגשלה,ואםהסתיימההתקופה
האמורהביוםמנוחהאושבתוןשנקבעבחיקוק-עד
14:00ביוםשלאחריוםהמנוחהאוהשבתון השעה
- לצו התיקון את לאשר הוועדה החליטה כאמור;
לתוקף וייכנס מכן לאחר בסמוך ברשומות יפורסם
במועדפרסומו,אלאאםכןנקבעבומועדמאוחריותר;

)1( לאקיבלההוועדההחלטהכאמורבפסקה )2(
בתוךהמועדהקבועבאותהפסקה,יחולוהוראותאלה:

התיקוןלצויפורסםברשומותוייכנסלתוקף )א(
עםפרסומו,והכולאלאאםכןהחליטהמנהל
אחרת,ובלבדשמועדהכניסהלתוקףלאיהיה

מוקדםממועדהפרסוםברשומות;

ותחליט לצו דיוןבתיקון הוועדהתקיים )ב(
אםלאשרו,כולואוחלקו,לאלאשרו,אולשנות
אתתקופתתוקפו,בתוךשבעהימיםמהמועד
במהלך רשאית הכנסת ועדת לה; שהוגש
התקופההאמורה,להאריכה,לענייןדיוןמסוים,

לפרקזמןשלאיעלהעלשבעהימים;

פסקת לפי החלטה הוועדה קיבלה לא )ג(
באותה האמורה התקופה תום עד )ב( משנה
עד - הארכתה על הוחלט משנה,ואם פסקת
תוםתקופתההארכה)בסעיףקטןזה-המועד
ראש יושב יביא הוועדה(, להחלטת האחרון
הכנסתאתאישורהתיקוןלצולהצבעהבכנסת
בהקדםהאפשרי,ולכלהמאוחרעדתוםשבעה

ימיםמהמועדהאחרוןלהחלטתהוועדה;

תיקוןהצולפיסעיףקטן)א(יובאלאישורועדת )1(
העבודההרווחהוהבריאותשלהכנסתאוועדהשל
- )להלן זה לעניין קבעה הכנסת שוועדת הכנסת
הוועדה(;הוועדהרשאיתלאשראתהתיקוןלצו,כולו
אוחלקו,לאלאשרו,אולשנותאתתקופתתוקפו,בתוך
24שעותמהמועדשהוגשלה,ואםהסתיימההתקופה
האמורהביוםמנוחהאושבתוןשנקבעבחיקוק-עד
14:00ביוםשלאחריוםהמנוחהאוהשבתון השעה
- לצו התיקון את לאשר הוועדה החליטה כאמור;
לתוקף וייכנס מכן לאחר בסמוך ברשומות יפורסם
במועדפרסומו,אלאאםכןנקבעבומועדמאוחריותר;

)1( לאקיבלההוועדההחלטהכאמורבפסקה )2(
בתוךהמועדהקבועבאותהפסקה,יחולוהוראותאלה:

התיקוןלצויפורסםברשומותוייכנסלתוקף )א(
עםפרסומו,והכולאלאאםכןהחליטהמנהל
אחרת,ובלבדשמועדהכניסהלתוקףלאיהיה

מוקדםממועדהפרסוםברשומות;

ותחליט דיוןבתיקוןלצו הוועדהתקיים )ב(
אםלאשרו,כולואוחלקו,לאלאשרו,אולשנות
אתתקופתתוקפו,בתוךשבעהימיםמהמועד
במהלך רשאית הכנסת ועדת לה; שהוגש
התקופההאמורה,להאריכה,לענייןדיוןמסוים,

לפרקזמןשלאיעלהעלשבעהימים;

פסקת לפי החלטה הוועדה קיבלה לא )ג(
באותה האמורה התקופה תום עד )ב( משנה
עד - הארכתה על הוחלט משנה,ואם פסקת
תוםתקופתההארכה)בסעיףקטןזה-המועד
ראש יושב יביא הוועדה(, להחלטת האחרון
הכנסתאתאישורהתיקוןלצולהצבעהבכנסת
בהקדםהאפשרי,ולכלהמאוחרעדתוםשבעה

ימיםמהמועדהאחרוןלהחלטתהוועדה;

להאריךמועדזהבשבעהימיםנוספיםעאםלאקיבלה
הוועדההחלטהעדתוםהמועדהאמור,יביאיושבראש
הכנסתאתהתיקוןלצולאישורמליאתהכנסתבהקדם
מהמועד ימים שבעה תום עד המאוחר ולכל האפשרי,
האחרוןלהחלטתהוועדהעאםהחליטההוועדהשלאלאשר
אתהתקנות,אושהתיקוןהובאלאישורהשלהכנסתוהיא
החליטהשלאלאשרןאולאקיבלההחלטהבעניין,יפקע

תוקפושלהתיקוןוהודעהעלכךתפורסםברשומותע

כמוכןמוצעלקבועכיבמקרהשלדחיפותהמחייבת
כיתיקוןמסויםלצוייכנסלתוקפובמועדמוקדםיותר,

רשאיהמנהללתקןאתהצובלאאישורהוועדה,והתיקון
יובאלאישורהוועדהמוקדםככלהאפשרלאחרפרסומו
ברשומות,ויחולולענייןאישורהתיקוןבכנסתהוראות

סעיף20ד)2()א(עד)ה(ע

המנגנוןהמוצעמאזןביןהצורךבפיקוחפרלמנטריעל
העבירותהקבועותבצו,לביןהדינמיותוהגמישותהדרושה
המשתנים המציאות לצורכי בהתאם הצו עדכון לשם

ודחיפותןהמשתנהע
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החליטההוועדהשלאלאשראתהתיקון )ד(
לצו,ואםהובאהתיקוןלצולאישורהכנסת-
החליטההכנסתכאמוראולאקיבלההחלטה
בעניין,יפקעתוקפושלהתיקוןלצובאותומועד;

הודעהעלפקיעתתוקףהתיקוןלצוכאמור )ה(
תפורסםברשומות;

דחיפות בהתקיים ,)1( בפסקה האמור אף על )צ(
במועד לתוקף ייכנס לצו מסוים תיקון המחייבתכי
מוקדםיותר,המנהלרשאילתקנובליאישורהוועדה;
התיקוןלצויוגשלוועדהבסמוךככלהאפשרלאחר
הוראות אישורו לעניין ויחולו ברשומות, פרסומו

פסקאות)2()א(עד)ה(ע

עלאףהוראותסעיף2)ב(לחוקהעונשין,אישורלעבירות )ב(
כאמורבסעיף20אשנקבעובתיקוןלצו,יינתןבידיהוועדה
אובידיהכנסתבהתאםלהוראותסעיףקטן)א(;לאאושר
התיקוןלצובידיהוועדהאובידיהכנסת,לפיהעניין,תתבטל
לפי בצו, שנקבעו העבירות לעשיית הפלילית האחריות

סעיף4לחוקהעונשיןויוחזרקנסששולםע

הוראתשעה-
נגיףהקורונה

החדש-סמכות
לדרישתמידע

בסעיףזה-20הע )א(

לנגיף חיובי מעבדתי ממצא עם חולה - "חולה"
הקורונההחדש;

לסעיף 20ה

חקירות ביצוע לעניין הסדרים לקבוע מוצע
נגיף ידי על הנגרמת במחלה לחולים אפידמיולוגיות
הקורונהעמוצעלקבועאתסמכותושלחוקראפידמיולוגי
לדרושמכלאדםמידעהנחוץלחקירותאפידמיולוגיות,בין
השארלשםאיתורוזיהוישלמישבאובמגעעםחולים,
לפי אחריםע ולהדביק בעצמם, חולים להיות ועלולים
המוצע,רשאירופאמחוזי,אחותאועובדאחרשלמשרד
הבריאותשהמנהלהכללישלמשרדהבריאותהסמיךלכך,
לדרושמכלאדםלמסורלואתפרטיהזיהוישלו-שמו,
מענו,מספרזהותוכןמספרטלפוןעעודמוצעלהסמיךאת
החוקרהאפידמיולוגילדרושמכלאדםלמסורלוכלידיעה
שישבהכדילסייעבאיתורמקוםאוזמןשבושההחולה
המקצועיות ההנחיות לפי לחקירה הרלוונטית בתקופה
העדכניותשלמשרדהבריאות,וכןרשימותעובדיםאו
שוהיםבמקוםמסוים,אתפרטימישבאועמובמגעקרוב,

הידועיםלו,ואתהזמןוהמקוםשבהםבאעמםבמגעע

להסתייע המוסמך לגורם לאפשר מוצע כן כמו
בהפעלתסמכויותדרישתהמידעבאדםאחר,לרבותחייל
)להלן-גורםמסייע(,אשרעברהכשרהבענייןהגנהעל

הפרטיות,חתםעלטופסהתחייבותלשמירהעלסודיות
שבוהובהרהלוהמשמעותהפליליתשלעשייתשימוש
הבריאותע משרד בהנחיית ופועל נחשף, שאליו במידע
כדילצמצםאתהפגיעהבפרטיות,מוצעלקבועכיהגורם
המסייעלאיסייעבתחקורהנוגעלאדםשהואמכירוכיכל
המידעשייאסףבתחקוריישמרבמערכותמשרדהבריאות

בלבדע

עודמוצעלקבועכיעלאדםשהגיעאליומידעלפי
סעיףזהתחולחובתסודיות,והואלאיגלהאתהאמור
בולאחרולאיעשהבוכלשימושפרטלתכליתהאמורה
בסעיףעכמוכןמוצעלקבועכיאדםרשאילסרבלמסור
מידעלגורםהמסייע,ואולםאיןבכךכדילגרועמסמכותו

שלחוקראפידמיולוגיהקבועהבסעיףע

בסיוע העוסק בסעיף אין כי להבהיר מוצע לבסוף
לגבי שלילי הסדר ליצור כדי אפידמיולוגיות בחקירות
הסתייעותכדיןבאחר,בתחומיסמכותאחריםלפיהפקודהע

יודגשכיאיןבהסדריםהמוצעיםכדילגרועמסמכויות
חקירות עריכת זה ובכלל העם, בריאות פקודת לפי
כמשמעותן מידבקות למחלות בקשר אפידמיולוגיות

בפקודהע
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"חוקראפידמיולוגי"-רופאמחוזי,סגןרופאמחוזי,
הבריאות משרד של אחר עובד או אחות

שהמנהלהסמיךלכךע

חוקר רשאי אפידמיולוגית, חקירה ביצוע לשם )ב(
אפידמיולוגי-

לדרושמכלאדם,לתכליתהאמורהבפסקה)2(, )1(
דרכון מספר זהות, מספר מענו, שמו, את לו למסור
אומספרמזההאחרשניתןעלידירשותשלטונית,
מספרהטלפוןשלו,ומספרטלפוןנוסףשלאדםהנמצא

בישראלשבאפשרותולסייעביצירתקשרעמו;

לדרושמכלאדםלמסורלוכלידיעהוכןרשימת )2(
עובדיםאורשימתשוהיםבמקום,שישבהכדילסייע
באיתורמקוםאוזמןשבושההחולהבתקופההרלוונטית
לחקירהלפיההנחיותהמקצועיותהעדכניותשלמשרד
הבריאות,אתפרטימישבאועמובמגעקרובהידועים

לו,ואתהזמןוהמקוםשבהםבאעמםבמגעע

בהפעלתהסמכויותהמפורטותבסעיףקטן)ב()1(ו–)2( )ג(
לשםביצועחקירהכאמור,רשאיחוקראפידמיולוגילהסתייע
באדםאחר,לרבותחייל;לאיסייעאדםאחרכאמורבביצוע
חקירהכאמוראלאאםכןעברהכשרהשלמשרדהבריאות
לענייןזה,לרבותלענייןההגנהעלפרטיותםשלמישמידע
לגביהםמתקבלבמהלךחקירהאפידמיולוגית,חתםעלטופס
התחייבותלשמירהעלסודיותשבוהובהרהלוהמשמעות
הפליליתשלשימושבמידעשלאלפיהוראותחוקזה,והוא

פועלבהנחייתמשרדהבריאותע

בסעיף כאמור המסייעים הגורמים לעניין הוראות )ד(
קטן)ג(ואופןהסיועהאמורייקבעובנוהלשיקבעהמנהלע

לאיסייעאדםאחרכאמורבסעיףקטן)ג(בעניינושל )ה(
אדםשהואמכיראוסבורשהואצפוילהכירע

המסייע אחר לאדם מידע למסור לסרב רשאי אדם )ו(
לפיסעיףקטן)ג(;איןבאמורכדילגרועמסמכותושלחוקר

אפידמיולוגילפיסעיףקטן)ב(ע

מידעשהתקבללפיסעיףזהיישמרבמערכותהמידע )ז(
שלמשרדהבריאותע

בסוד, ישמרנו זה סעיף לפי מידע אליו שהגיע אדם )ח(
לאיגלהאתהאמורבולאחרולאיעשהבוכלשימושפרט

לתכליתהאמורהבסעיףזהע

איןבאמורבסעיףזהכדילגרועמסמכותושלמישנתונה )ט(
לוסמכותלפיפקודהזולהסתייעבאחרע

"חוקראפידמיולוגי"-רופאמחוזי,סגןרופאמחוזי,
הבריאות משרד של אחר עובד או אחות

שהמנהלהסמיךלכךע

חוקר רשאי אפידמיולוגית, חקירה ביצוע לשם )ב(
אפידמיולוגי-

לדרושמכלאדם,לתכליתהאמורהבפסקה)2(, )1(
דרכון מספר זהות, מספר מענו, שמו, את לו למסור
אומספרמזההאחרשניתןעלידירשותשלטונית,
מספרהטלפוןשלו,ומספרטלפוןנוסףשלאדםהנמצא

בישראלשבאפשרותולסייעביצירתקשרעמו;

לדרושמכלאדםלמסורלוכלידיעהוכןרשימת )2(
עובדיםאורשימתשוהיםבמקום,שישבהכדילסייע
באיתורמקוםאוזמןשבושההחולהבתקופההרלוונטית
לחקירהלפיההנחיותהמקצועיותהעדכניותשלמשרד
הבריאות,אתפרטימישבאועמובמגעקרובהידועים

לו,ואתהזמןוהמקוםשבהםבאעמםבמגעע

בהפעלתהסמכויותהמפורטותבסעיףקטן)ב()1(ו–)2( )ג(
לשםביצועחקירהכאמור,רשאיחוקראפידמיולוגילהסתייע
באדםאחר,לרבותחייל;לאיסייעאדםאחרכאמורבביצוע
חקירהכאמוראלאאםכןעברהכשרהשלמשרדהבריאות
לענייןזה,לרבותלענייןההגנהעלפרטיותםשלמישמידע
לגביהםמתקבלבמהלךחקירהאפידמיולוגית,חתםעלטופס
התחייבותלשמירהעלסודיותשבוהובהרהלוהמשמעות
הפליליתשלשימושבמידעשלאלפיהוראותחוקזה,והוא

פועלבהנחייתמשרדהבריאותע

בסעיף כאמור המסייעים הגורמים לעניין הוראות )ד(
קטן)ג(ואופןהסיועהאמורייקבעובנוהלשיקבעהמנהלע

לאיסייעאדםאחרכאמורבסעיףקטן)ג(בעניינושל )ה(
אדםשהואמכיראוסבורשהואצפוילהכירע

המסייע אחר לאדם מידע למסור לסרב רשאי אדם )ו(
לפיסעיףקטן)ג(;איןבאמורכדילגרועמסמכותושלחוקר

אפידמיולוגילפיסעיףקטן)ב(ע

מידעשהתקבללפיסעיףזהיישמרבמערכותהמידע )ז(
שלמשרדהבריאותע

בסוד, ישמרנו זה סעיף לפי מידע אליו שהגיע אדם )ח(
לאיגלהאתהאמורבולאחרולאיעשהבוכלשימושפרט

לתכליתהאמורהבסעיףזהע

איןבאמורבסעיףזהכדילגרועמסמכותושלמישנתונה )ט(
לוסמכותלפיפקודהזולהסתייעבאחרע
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הוראתשעה-
נגיףהקורונה

החדש-העברת
מידעביןמדינות

בסעיףזה-20וע )א(

"מידעמזהה"-שםמלא,מספרזהות,מספרדרכוןאו
מספרמזההאחרשניתןעלידירשותשלטונית;

הסכם של מיישם הסכם - מידע" לחילופי "הסכם
שבו בין־לאומי הבנות מזכר או קיים תעופה

הסכמהלחילופימידעע

המנהלרשאילהעבירלרשויותהבריאותשלמדינה )ב(
זרה,ולקבלמהן,מידעכמפורטלהלןבהתאםלהסכםלחילופי

מידע:

לגביאדםשנמצאבישראללאחרששההבאותה )1(
מדינהזרהאםנמצאשאותואדםהואחולהקורונה
-מידעלגביתקופהשל14ימיםלפניהגעתולישראל,
באותה אפידמיולוגית בחקירה לסייע כדי בו שיש

מדינהכמפורטלהלן:

מידעמזההומידעהמאפשריצירתקשר )א(
עםאותואדם;

העובדהכיאותואדםחולהקורונה,מתי )ב(
אובחןכחולהקורונהואםהיולותסמינים-מתי

החלו;

אדםבפרק אותו של לגבימיקומו מידע )ג(
הזמןשבוהואהיהעלוללהדביקאחריםבמחלה,
ובכללזהפרטיהושבתובכליהטיסשבוהגיע

לישראלאויצאממנה;

לסעיף 20ו

כדילאפשראתפתיחתשירותיהתעופה,מוצעלקבוע
הוראותבענייןהעברתמידעשישבוכדילסייעבביצוע
חקירותאפידמיולוגיות,לרשויותהבריאותשלמדינהזרה
הבריאות לרשויות זרות ממדינות כאמור מידע וקבלת

בישראלע

בכלהנוגעלאדםחולהקורונהשנמצאבישראללאחר
ששההבמדינהזרה,מוצעלקבועכייימסרמידעבנוגע
ל־14הימיםשקדמולהגעתולישראל,שישבוכדילסייע
בחקירהאפידמיולוגית,כמפורטבסעיף,ובכללזהפרטי
הזיהוישלאותואדםופרטיההתקשרותעמו,עובדתהיותו
חולהופירוטלענייןפיתוחתסמינים,מידעלגבימיקומו
בטיסה ישיבתו מקום בה, שהייתו בעת הזרה במדינה

לישראלופרטיםבדבראנשיםאחריםשהיובמגעעמוע

אליה, בדרך או זרה במדינה שנמצא לאדם בנוגע
לאחרששההבישראל,ונמצאכיהואחולהקורונהאו
כאמור, מידע כן גם למסור מוצע קורונה, לחולה נחשף

כמפורטבסעיףע

עודמוצעלקבועכימסירתמידעכאמורתיעשהלפי
הסכםלחילופימידעביןהמדינות,ולפיו,ביןהשאר,תחויב

המדינההזרהבשמירהעלסודיותהמידעובאבטחתווכן
תותנההעברתהמידעבכךשרשויותהבריאותשלהמדינה
הזרהיעשושימושבמידעשיתקבלאךורקלצורךחקירה
אפידמיולוגיתולאיעבירואתהמידעלגורםשלישישלא

לצורךחקירותכאמורע

נוסףעלכךמוצעלקבועכילאיימסרמידעכאמור
שוכנע המנהל אם זרה, מדינה של הבריאות לרשויות
של ובביטחונו בשלומו לפגוע עלולה המידע שהעברת
אדםשהמידעהואלגביו,בביטחונהשלמדינתישראל,
ועומדת, תלויה בחקירה בביטחונו, או הציבור בשלום

בתקנתהציבוראובענייןחיוניאחרשלמדינתישראלע

כמוכןמוצעלקבועכיהמנהלרשאילהעבירמידע
לרשויותהבריאותשלמדינהזרהשלאלפיהסכםלחילופי
מידע,אךבמקרהזההיקףהמידעשיימסריהיהמצומצם
יותרולאיכלולמידעעלאנשיםאחריםשנחשפולאותו
אדם,אועלמקומותשבהםשהה,למעטמידעעלמקום

ישיבתובמטוסוהמקוםשבוהתגוררבעתשהייתוע

מוצעלהבהירכימידעהמתקבלמרשויותהבריאות
שלמדינהזרהישמשלסיועבחקירהאפידמיולוגיתבלבד,
ואדםשקיבלמידעכאמורלאיעשהבוכלשימושפרט

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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מידעמזההומידעהמאפשריצירתקשר )ד(
עםאנשיםשנחשפולאותואדםומועדהחשיפה;

לגביאדםשנמצאבאותהמדינהאובדרךאליה, )2(
לאחרששההבישראל,אםנמצאשאותואדםנחשף
לחולהקורונהאואםנמצאשאותואדםהואחולה
קורונה-מידעלגביתקופהשל14ימיםלפנייציאתו

מישראל,מתוךחקירהאפידמיולוגיתכמפורטלהלן:

מידעמזההומידעהמאפשריצירתקשר )א(
עםאותואדם;

העובדהכיאותואדםהואחולהקורונה )ב(
אונחשףלחולהקורונהומועדהחשיפה,לפי

העניין;

שאליו האדם או אדם אותו אובחן מתי )ג(
הואנחשף,לפיהעניין,כחולהקורונה,ואםהיו

לחולהכאמורתסמינים-מתיהחלוע

הסכםלחילופימידע- )ג(

או האזרחית התעופה רשות בין הסכם יהיה )1(
משרדהבריאותבישראללביןגוףמקבילבמדינהזרה
ממשלת בין או בין־ממשלתי בין־לאומי בארגון או
ישראללביןממשלהשלמדינהזרהאוארגוןבין־לאומי

בין־ממשלתי;

יכלולסעיףולפיוהמדינההזרהמחויבתבשמירת )2(
סודיותושלהמידעובאבטחתובהתאםלהוראותהדין

הפנימישלאותהמדינה;

הבריאות שרשויות בכך מידע העברת יתנה )צ(
במידע שימוש יעשו הזרה המדינה של המוסמכות
לא אפידמיולוגית, חקירה לצורך ורק אך שיתקבל
לרשות זה ובכלל שלישי, לגורם המידע את יעבירו
אחרתבאותהמדינה,שלאלצורךחקירותכאמור,ולא
יעבירואתהמידעלגורםאחרמחוץלמדינהאלאלפי

הוראותההסכםע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,לאיועברמידעלרשויות )ד(
הבריאותהמוסמכותשלמדינהזרה,אםנמסרלמנהלוהוא
שוכנעשהעברתהמידעעלולהלפגועבשלומוובביטחונו
שלאדםשהמידעהואלגביו,בביטחונהשלמדינתישראל,
בשלוםהציבוראובביטחונו,בחקירהתלויהועומדת,בתקנת

הציבוראובענייןחיוניאחרשלמדינתישראלע

מידעמזההומידעהמאפשריצירתקשר )ד(
עםאנשיםשנחשפולאותואדםומועדהחשיפה;

לגביאדםשנמצאבאותהמדינהאובדרךאליה, )2(
לאחרששההבישראל,אםנמצאשאותואדםנחשף
לחולהקורונהאואםנמצאשאותואדםהואחולה
קורונה-מידעלגביתקופהשל14ימיםלפנייציאתו

מישראל,מתוךחקירהאפידמיולוגיתכמפורטלהלן:

מידעמזההומידעהמאפשריצירתקשר )א(
עםאותואדם;

העובדהכיאותואדםהואחולהקורונה )ב(
אונחשףלחולהקורונהומועדהחשיפה,לפי

העניין;

שאליו האדם או אדם אותו אובחן מתי )ג(
הואנחשף,לפיהעניין,כחולהקורונה,ואםהיו

לחולהכאמורתסמינים-מתיהחלוע

הסכםלחילופימידע- )ג(

או האזרחית התעופה רשות בין הסכם יהיה )1(
משרדהבריאותבישראללביןגוףמקבילבמדינהזרה
ממשלת בין או בין־ממשלתי בין־לאומי בארגון או
ישראללביןממשלהשלמדינהזרהאוארגוןבין־לאומי

בין־ממשלתי;

יכלולסעיףולפיוהמדינההזרהמחויבתבשמירת )2(
סודיותושלהמידעובאבטחתובהתאםלהוראותהדין

הפנימישלאותהמדינה;

הבריאות שרשויות בכך מידע העברת יתנה )צ(
במידע שימוש יעשו הזרה המדינה של המוסמכות
לא אפידמיולוגית, חקירה לצורך ורק אך שיתקבל
לרשות זה ובכלל שלישי, לגורם המידע את יעבירו
אחרתבאותהמדינה,שלאלצורךחקירותכאמור,ולא
יעבירואתהמידעלגורםאחרמחוץלמדינהאלאלפי

הוראותההסכםע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,לאיועברמידעלרשויות )ד(
הבריאותהמוסמכותשלמדינהזרה,אםנמסרלמנהלוהוא
שוכנעשהעברתהמידעעלולהלפגועבשלומוובביטחונו
שלאדםשהמידעהואלגביו,בביטחונהשלמדינתישראל,
בשלוםהציבוראובביטחונו,בחקירהתלויהועומדת,בתקנת

הציבוראובענייןחיוניאחרשלמדינתישראלע
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של)ה( הבריאות לרשויות להעביר רשאי המנהל )1(
מידע מידע, לחילופי הסכם לפי שלא זרה, מדינה
יועבר שלא ובלבד )ב(, קטן בסעיף כאמור אדם על
המידעהאמורבסעיףקטן)ב()1()ד(,ושמידעלפיסעיף

קטן)ב()1()ג(יועבררקלגביפרטיהושבתובכליהטיס
שבוהגיעלישראלאויצאממנה,והמקוםשבוהתגורר

בעתששההבאותהמדינה;

המנהללאיעבירמידעכאמורבפסקה)1(אלא )2(
אםכןרשויותהבריאותשלהמדינההזרההתחייבו

כאמורבסעיףקטן)ג()2(ו–)צ(ע

)ב( קטן בסעיף כאמור מידע דין, בכל האמור אף על )ו(
שקיבלמשרדהבריאותמרשויותהבריאותשלמדינהזרה-

ישמשלחקירהאפידמיולוגיתולמטרהזובלבד; )1(

אדםשקיבלמידעכאמורישמרנובסוד,לאיגלה )2(
לתכלית פרט שימוש כל בו יעשה ולא לאחר אותו

האמורהבפסקה)1(,אלאלפיהוראותההסכםע

מידע העברת על האפשר, ככל לאדם, יודיע המנהל )ז(
לגביולפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ה(,וזאתככלהאפשרלפני

העברתהמידעע"

תיקוןחוק
סמכויותמיוחדות

להתמודדותעם
נגיףהקורונה

החדש

בחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2ע
62020,בסעיף12)א()ו()א(,במקוםפסקה)צ(יבוא:

חובתיידועשלהנוסעיםבטיסהבין־לאומיתבדבר- ")צ(

אמצעיםלהבטחתבריאותהציבורהחליםבמדינתהיעד; )א(

פעולותהנדרשותמנוסעאוהמומלצותלולשםצמצוםהסיכוןלהידבקות )ב(
בנגיףהקורונה;

סמכותהמנהלהכללישלמשרדהבריאותלהעבירלרשויותהבריאות )ג(
במדינתהיעדובמדינתהמוצא,לפיהעניין,מידעכאמורבסעיף20ולפקודת

בריאותהעםע"

לתכליתשלסיועבחקירהאפידמיולוגית,אלאלפיהוראות
ההסכםלחילופימידעע

כהוראהמשלימהלהסדרבענייןהעברתמידע  סעיף 2
20והמוצע,מוצעלתקן ביןמדינותלפיסעיף 
בתיקוןעקיףאתסעיף12)א()ו()א(לחוקסמכויותמיוחדות,

שעניינובסמכותהממשלהבכלהנוגעלהגבלתפעילות
בתחוםהתחבורה,כךשיהיהניתןלקבועבתקנותחובה
בדבר הנוסעים את ליידע התעופה חברות על שתחול
סמכותהמנהללהעבירמידעלגביהםלפיסעיף20והמוצעע

ס"חהתש"ף,עמ'266ע 6

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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