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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם )הוראת שעה - נגיף הקורונה 
החדש( )מסירת מידע על מתחסנים(, התשפ"א-2021

פקודתבריאות
העם-הוראת

שעה

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדתוםשלושהחודשיםמהמועדהאמור,יקראו1ע
אתפקודתבריאותהעם,0וע11,כך:

בסעיף20א)א(- )1(

בכותרתהשולייםוברישה,במקום"עד20ח"יקראו"עד20ט"; )א(

מדינותהעולם,ובכללזהישראל,מתמודדות  כללי
מגפה - פנדמיה עם 2020 ינואר חודש מאז 
כללעולמיתכתוצאהמהתפרצותומהתפשטותשלהנגיף
למחלה הגורם הקורונה( נגיף - )להלן SARS-CoV-2
עCOVID-1)להלן-המחלה(ענכוןליוםג'באדרהתשפ"א
)15בפברואר2021(,נדבקובנגיף58ע,726אנשיםבישראלע
70עחוליםהיובאותומועדבמצבקשה,ו־88צ,5אנשים
בישראלנפטרומהמחלהעמספרהנדבקיםליוםעמדבאותו

מועדעל1וע,ו)בממוצעשבועי(ע

לאחרהשלמתפיתוחוואישורולשימושבישראלשל
חיסוןיעילובטוחלנגיף,החלבסוףחודשדצמבר2020מבצע
המדינה הצליחה כבירים, במאמצים בישראלע חיסונים
לתתוע6מיליוןמנותחיסוןלכ־עעצמיליוןמתחסנים:5ע2
מיליוןאנשיםכברקיבלומנהשנייהו־2ע2מיליוןאנשים
8ימיםלאחרקבלת קיבלותעודתמחוסן)אשרמונפקת
המנההשנייה(עלמבצעחיסוןבקנהמידהכזהאיןאחורע
בעולם,גםלאבקרבהמדינותהמפותחותביותרעחיסוןרוב
האוכלוסייההיאהאסטרטגיההנבחרתליציאהמהמגפהע
עםזאת,למרותמספרהמתחסניםהנזכרלעיל-"חסינות
עדר"שלאוכלוסייתישראלעדייןאינהבתהשגהבשלב
זה,ביןהשארמאחרשלאניתןלחסןילדיםמתחתלגיל16
-קבוצהשמהווהכ־0%צמהאוכלוסייהבישראלעלעמדת
גורמיהמקצועבמשרדהבריאותיידרשושיעוריחיסוןשל
למעלהמ־0%עמהאנשיםבקבוצותהסיכוןכדילהימנע

מגלתחלואהחמורלאחרהסרתההגבלותע

חיסוןיעילהואהפתרוןהאמיתילהתפרצותמחלה
מידבקת,בוודאיכשמדוברבפנדמיה,והואעשוילהוריד
הקשה, התחלואה התחלואה, נתוני את חד בשיעור
של )Infectivity( המידבקות שיעורי את ואף התמותה
המחוסניםעעלפיהמחקרשפרסמהחברתפייזר,יעילות
החיסוןנגדהמחלהשנגרמתמנגיףהקורונההיאגבוהה
מאוד,הןלפיהמחקריםהקלינייםשנערכולפניאישורו
עם בשטח נצפות שכבר התוצאות לפי והן לשימוש
עדיין אין אומנם בישראלע החיסונים מבצע התקדמות
מידעמדויקלגבייעילותושלהחיסוןבהפחתתהדבקה,
אךממחקריםשוניםשנערכיםבימיםאלהובודקיםאת

הסוגיה,עוליםנתוניםראשונייםחיובייםבהיבטזהע

מרשימה, בישראל החיסון מבצע הצלחת כאמור,
כלל של מספקת מחסינות עדיין רחוקה המדינה אך
האוכלוסייהעמהנתוניםשהתקבלועדכהניתןלראותכי
ככלשקבוצתהגילצעירהיותר,כךיורדשיעורהכיסוי
החיסונישלאותהקבוצה,וזאתלארקבשלכךשקבוצות
הגילהצעירותיותרנכנסומאוחריחסיתלתיעדוף,אלא
מסיבותשונותהנבחנותכלהעת,כפישיפורטבהמשךעכך,
לפינתונימרכזהמידעוהידעבמרכזהשליטהשלמשרד
הבריאות-בקבוצתהגיל0ו-עו,שיעורהכיסויהחיסוני
הוא%ו6,בקבוצתהגיל0צ-עצ-50%ובקבוצתהגיל20-

ע2-2%ועאףבקרבבני18-16שיעורההתחסנותעומד
על2%צבלבד,וזאתאףעלפישקבוצהזוזכתהלתעדוף
מועד התקרבות בשל 20-עצ, הגיל קבוצת לפני מיוחד,

בחינותהבגרותע

שיעוריההיענותלהתחסןבקבוצותהגילהצעירות
נמוכיםגםביחסלמשךהזמןשחלףמאזשנפתחהבעבורם
האפשרותלהתחסן,וכמוכןבקרבהאוכלוסייהבסיכוןשל
בני50ומעלהעדייןנותרוכ־00,000צאזרחיםשאינםמוגנים

מהידבקותבנגיף,כלומראינםמחלימיםאומחוסניםע

הצעירים בקרב נמוכה להיענות הסיבות כאמור,
המחלה, כלפי אדישות מגוונות: והן העת, כל נבחנות
חוסרהבנהשלהצורךבחיסוןבקבוצותגיליםאלה,מסרים
החברתיות, ברשתות כוזבים( הגדול )ברובם מבהילים
חששמתופעותלוואיוכדומהעחלקמהסיבותהמתוארות
שנעשה כפי כללית, הסברה באמצעות לטיפול ניתן
באופןאינטנסיבימאזהחלמבצעהחיסוניםעואולם,חלק
מהפעולותשיכולותלהועילבענייןזהכרוךבקשראישי
ובהכוונהקונקרטיתשלפעולותהעידודוהסיועעכמוכן,
לחלקמקבוצותהאוכלוסייהנדרשסיועמסוגיםשוניםכדי
להתחסן,אךאיןבאפשרותןלבקשו,ועלכןישמקוםלסייע

להןבאופןיזוםע

חיסוןקבוצותהגילהצעירותחשובביותר,גםלמדינת
ישראלבאופןכלליוגםלפרטיםהחייםבהעהקורונהאינה
שיעורי המגפה, תחילת מאז בלבדע מבוגרים של מחלה
היו ו־20-ע2( 10-ע1 )בגילים הצעירים בקרב התחלואה
אף האחרות, הגיל קבוצות בקרב מאשר יותר גבוהים
ששיעורהחוליםבמחלהקשההיהנמוךיותרעלאחרונה,

ע"ר0וע1,תוס'1,עמ')ע(1ע1,)א(עצ2;ס"חהתשפ"א,עמ'עע2ע 1
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הבריאות משרד שבידי הנתונים לפי השתנהע זה דבר
לגביהחודשיםינואר-פברואר2021,חלקםשלבני0-ע5
במאושפזיםעלהמ–%וע1ול־%עעו5,וחלקםשלבני17-עצ
במאושפזיםעלהמ־%צע10עדל–0%ע18עכמוכןנצפתה
בתקופהזועלייהדומהבשיעוריהחוליםהצעיריםבמצב
קשהמביןהחוליםהקשיםעתופעהזוקשורהככלהנראה

לחדירתהווריאנטהאנגלישלהנגיףלישראלע

נוסףעלהסיכוןלפרט,ישהכרחלחסןצעיריםגםכדי
להפחיתאתיכולתושלהנגיףלהתפשטבקהילהולסכןאת
האוכלוסיותבסיכון,בייחודעקבהחדירהשלוריאנטים
וריאנטים של לחדירה חשש ועקב הנגיף, של חדשים
ועל התחלואה מצב על להשפיע עלולים אשר נוספים
יעילותהחיסוניםעכברכעתידועכיהווריאנטהאנגלישל
הנגיף,שהפךלדומיננטיבישראל,קשורלשיעורהדבקה
התחלואה בשיעור ולעלייה יותר(, )כ־50% יותר גבוה
הקשהוהתמותהבקרבהחולים)בין0%צל־70%יותר,על
פימחקריםשנעשובאנגליה(עקיימיםגםזניםנוספיםשל
נגיףהקורונהשעשוייםלהיותעמידים,אועמידיםיותר,

לחיסוניםהניתניםעתהבישראלע

זאתועוד,מהנתוניםשבידימשרדהבריאותעולה
המתחסנים( מן )כ־2% אנשים אלפי עשרות קיימים כי
שקיבלואתמנתהחיסוןהראשונה,אךלאהגיעולקבלת
המנההשנייהבחלוף25ימים,בלאציוןסיבהידועהאו
קביעתתורלמנההשנייה)כלומר-אינםמצוייםבבידוד
אוחלובינתייםוכדומה(עלהערכתהמשרד,מדוברבקבוצה
שלאנשיםשכדילהביאםלקבלאתמנתהחיסוןהשנייה
להימנעותם הסיבות להבנת האישית ברמה לפעול יש
המשמעות כאלהע שיש ככל בעיות ולפתרון מקבלתה,
האפידמיולוגיתשלהתחסנותבמנהאחתבלבדלאידועה
עדיין,וישחשששרמתהחסינותהנמוכהיותרשמקנה
חיסוןבמנהאחתעלולהלתרוםליצירהאולהפצהשל

וריאנטיםחדשיםלנגיףע

שיכול מי כל של לחיסון חשיבות קיימת כן אם
להתחסן,כדילהגיעלרמתחסינותגבוההולצמצםככל
האפשרהפצתוריאנטיםחדשיםעככלשהיקףההתחסנות
באוכלוסייתהמדינהיהיהנרחביותר,כךיעלההסיכוי
לחסינותמשמעותיתבאוכלוסייהולחזרהלשגרתהחיים,

עלכלהמשתמעמכךע

בשלהאמורלעיל,ובשלהירידההמסוימתבמספרי
המתחסניםושיעוריהם,ובמיוחדבמקומותמסוימיםבארץ
ובקרבקבוצותאוכלוסייהשבהןהחיסוןהואחיוניוחשוב
הןלהגנהעלשלוםהציבורבכללותווהןלהגנהעלעובדים
אחריםועללקוחות,מוצעלהקנותלמשרדהבריאותכלים

שיסייעובעידודהתחסנותבאופןממוקדויעיליותרע

לשםכךמוצעלעגןבסעיף20טלפקודתבריאותהעם,
0וע1)להלן-הפקודה(,כנוסחוהמוצע,הסדרשיאפשר
המנהל( - )להלן הבריאות משרד של הכללי למנהל
להעבירמידעמזההכהגדרתובסעיף20אלפקודה)להלן
-מידעמזהה(ופרטיקשרעלמתחסניםועלמישטרם

רלוונטיים לגורמים חלקי(, באופן התחסנו )או התחסנו
שיבקשומידעכאמור)בשלבזה-רקהרשויותהמקומיות
ביחסלתושביהן,ומשרדהחינוךבחסלצוותיחינוך(עמדובר
בגורמיםשיכוליםלסייעלמשרדהבריאותלעודדאנשים
סיבת לבירור פרטנית פנייה באמצעות למשל להתחסן,
אי–החיסון,אובהצעתשירותיסיועבהגעהלמקוםהחיסון

וכדומה,והכוללפיהנחיותשייתןהמנהלע

ממוסדות לדרוש המנהל את להסמיך מוצע עוד
רפואייםומגופיםציבורייםמידעמזההופרטיקשרשלאנשים
שהתחסנואושרשאיםלהתחסןעמידעזהדרושלמשרד
כדילקדםאתמבצעהחיסוניםהלאומי,לעודדאתהציבור
להתחסן)למשללגביאנשיםשקופותהחוליםלאמצליחות

להשיג,וכדומה(,ולהפיקלמתחסניםתעודותמתחסןע

עלפיהמוצע,העברתהמידעלרשויותהמקומיותאו
למשרדהחינוךתהיהבשיקולדעתושלהמנהל,המותווה
בסעיף20ט)ב(המוצע,והשימושבמידעייעשהבהתאם
לעשות ניתן שימושים אילו ושיבהירו שייתן להנחיות
במידעשהועברכדילעודדאתהציבורלהתחסן,כיצד
מותרלמקבליהמידעלפעולעלסמךהמידעשהועברלהם,
ובכללזהאילופעולותלעידודהתחסנותסבירשיבצעו
עלסמךאותומידעענוסףעלכךובדומהלהוראההקיימת
כיוםבסעיף20חלפקודהשעניינובדרישתמידעלצורך
חקירהאפידמיולוגית,מוצעלקבועכיהמידעשיועברישמש
אךורקלמטרהשלשמההועבר,וכןלקבועבמפורשאיסור
להפעיללחץבנוגעלשימושבסמכויותהרשותהמקומיתאו

משרדהחינוךעלהאדםשאותומבקשיםלעודדלהתחסןע

כמוכןמוצעותהוראותבנושאאופןהעברתהמידע,
הרשאותהגישהלמידע,שמירתסודיותהמידעומחיקת

המידעשהועברלמקבליהמידעעםתוםהצורךבוע

לשלושה שעה כהוראת ההסדר את לקבוע מוצע
חודשים,זמןשיאפשרלמשרדהבריאותלבחוןאםהעברת
הרצויות התוצאות את משיגה אכן לו בהתאם המידע

בעידודהציבורלהתחסןע

יובהרכיהצורךבהעברתהמידעכמוצעבחוקזה
לעידוד גדולים מאמצים שבוצעו לאחר גם קיים נותר
הציבורבכללותולהתחסן,הןבידימשרדהבריאותוגורמים
בטבת ה' מיום החל החוליםע קופות בידי והן אחרים
התשפ"א)20בדצמבר2020(,מובילותקופותהחוליםאת
מבצעהחיסוניםהארצי"לתתכתף",לפיהנחיותמשרד
להןע מספק שהמשרד החיסונים ובאמצעות הבריאות
בתחילהניתנוהחיסוניםבהתאםלקבוצותתעדוףשנקבעו
לפיהמלצותועדהציבוריתשמינההמנהל,והחלמיום
כ"בבשבטהתשפ"א)ובפברואר2021(החיסוניםזמינים
למבוטחיהן, פנו החולים קופות בהתאם, הציבורע לכלל
בתחילהלפיקבוצותהתעדוףובהמשךלכללהמבוטחים,
באמצעיהתקשורתהכלליים,דרךאתריקופותהחולים,
במדיההחברתית,באמצעותעלוניםבכמהשפותושילוט
במרפאות,וכןבאמצעותמסרוניםוטלפוניםיזומיםבקריאה

להגיעולהתחסןע
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אחריההגדרה"חוקראפידמיולוגי"יקראו: )ב(

""חיסון"-תרכיבלהגנהמפנינגיףהקורונה,כפישנרשםאושאושר
חדש[, ]נוסח הרוקחים פקודת הוראות לפי בישראל לשימוש

התשמ"א-81ע21;";

לשםהמחשה,בשבועשביןכ"הבשבטהתשפ"א)7
)2021 בפברואר )ו1 התשפ"א באדר לב' )2021 בפברואר
שטרם +50 לבני מסרונים מיליון כחצי הקופות שלחו
התחסנו,ובוצעועשרותאלפישיחותטלפוןלבניאותה
קבוצתגיל)נספרו60,000שיחותממוקדיםטלפוניים,אך
שלא מהמרפאות, נוספות שיחות אלפי עשרות בוצעו
נספרו(,וזאתביחסלפוטנציאלשלצ12,50צמבוטחיםמעל
גיל50שטרםהתחסנועלמרותהמאמץהרב,רק655,ו7מתוך

בניהקבוצההנזכרתלעילקבעותורלחיסוןע

כמוכן,משרדהבריאותביצעפעולותשונותלעידוד
קמפיינים באמצעות הסברה פעולות כגון: ההתחסנות,
שוניםבאמצעיהתקשורת,במדיההחברתיתוהדיגיטלית
ובכליםממוקדיםלמגזריםמסוימים,נוסףעלמאבקעיקש
ונחושבמידעכוזב)FakeNews(,וזאתבעלותשלמיליוני
שקליםענוסףעלכך,כחלקמאסטרטגייתהיציאהמהמגפה
למתחסנים שתאפשר מדיניות הבריאות משרד מקדם
כניסהוהשתתפותבפעילותבטוחהלמתחסניםולמחלימים

בלבד,במסגרתכללי"התוהירוק"ע

זאתועוד,המשרדעדכןאתתכניתהרמזורכךשאחד
מהשיקוליםלפתיחתמערכתהחינוךביישוביםהמוגדרים
כתומיםהואשיעורההתחסנותבאותםיישובים:הפתיחה
70% של התחסנות לשיעור יגיע היישוב אם תתאפשר
50עלגביצוותיחינוךיצויןכי מקרבהתושביםמעלגיל
משרדהבריאותכללאתצוותיהחינוךבקבוצותהמקבלות
קדימותבקבלתחיסוניםהחלמיוםכ"חבטבתהתשפ"א)12
בינואר2021(,בחריגהמהתעדוףלפיקבוצתהגילעואולם,
ניכרים הסברה ומאמצי כאמור הקדימות מתן למרות
החינוך מצוותי %וו רק הידוע לפי כה, עד שהושקעו
השלימונכוןלהיוםהתחסנותבמנההשנייהשלהחיסון,
וכ־60%מהםהתחסנובמנההראשונהעיודגשכיהנתון
בענייןזההואחלקיבשלהעובדהשאיןפרטיםמלאים
עלזהותםשלכללהאנשיםהנמניםעםצוותיחינוך,לפי
ההגדרההרחבהשלאדםהמועסקבמוסדהמקייםפעילות

חינוךע

נוסףעלכך,פועלמשרדהבריאותלתגמלכלכלית
קופותחוליםשיציגועלייהבשיעורהמתחסניםמעלגיל
50בקרבמבוטחיהן;מתוכננתהקמתחמ"ליםמשותפים
לרשויותהמקומיותולקופותהחולים,אשריפעלובמשותף
ובאופןמסונכרןכדילהגיעלתושביםשלאהתחסנוברשות
כדי התחסנות ניידות של הפעלה מתוכננת המקומית;
להגיעלמקומותעבודהגדולים,לפריפריה,לציבורהכללי
)כגוןבשמורותהטבע,פעילותשבוצעהלאחרונהבמסגרת
אירועי"דרוםאדום"(ולאנשיםהמרותקיםלביתם,וצעדים

נוספיםנשקליםכלהעתע

הנהכיכן,משרדהבריאותוקופותהחוליםהשקיעו,
בהנגשת בהסברה, רבים מאמצים להשקיע, וממשיכים
החיסוניםובעידודאוכלוסייתישראללהתחסןעעםזאת,
מתחסנים 0%ע של ליעד להגיע האפידמיולוגי הצורך
מקרבהזכאיםלהתחסן,כדילהימנעמגלתחלואהחמור
נוסף,דורשצעדיםנוספיםאשריאפשרוהגעהאקטיבית
ואפקטיביתלתושביםשלאהתחסנוויכוליםלהתחסן,וכן
לצוותיחינוךוהוראהשהתחסנותם-אואי־התחסנותם
-תשפיעבאופןישירעלפוטנציאלהפצתהמחלהבעת
פתיחתמערכתהחינוך,בשלהעובדהשעדייןלאניתןלחסן
אתהילדיםוהנוערמתחתלגיל16עעלכן,נדרשמהלךנוסף
אשריאפשרהעברתמידעלכמהמערכותוגופיםמרכזיים
-בשלבזההרשויותהמקומיותומשרדהחינוך-אשר
בידםלסייעבעידודההתחסנותבקרבהקהליםהרלוונטיים
ובהעלאתשיעורהמתחסניםושמירהעלבריאותהציבור,

הכולכמפורטלהלןע

הגדרה לפקודה 20א לסעיף להוסיף מוצע  סעיף 1)1(
למונח"חיסון",כךשמונחזהיתייחסלתרכיב 
שנרשםואושרלשימושבישראל,וכןלתקןאתהרישהשל
הסעיףהאמורכךשההגדרותהקבועותבוישמשו,בתקופת
הוראתהשעה,גםבסעיף20טלפקודהכנוסחוהמוצעלהלןע

דינימדינתישראל,נוסחחדש5צ,עמ'וע6ע 2
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אחריסעיף20חיקראו: )2(

"העברתמידעעל
התחסנותהציבור

בישראללשם
עידודההתחסנות

לשםעידודהציבורלהתחסןמפנינגיףהקורונה,רשאי20טע )א(
המנהללהעבירמידעמזההעלאודותאדםשקיבלחיסון
ואדםשלאקיבלחיסון,ובכללזהמידעכאמורעלאודותאדם
שקיבלמנתחיסוןראשונהולאקיבלמנתחיסוןשנייהאף
שחלףהמועדלקבלתה,ומידעעלהמועדשבוקיבלאתמנת
החיסוןהראשונה,וכןכתובתומספרטלפוןשלאדםכאמור
)בסעיףזה-מידעעלהתחסנות(,לידיכלאחדמאלה,לפי
העניין)בסעיףזה-מקבלהמידע(,ורשאיהואלהתנותאת

העברתהמידעבתנאים:

לפי מתגורר האדם שבה מקומית רשות עובד )1(
ראש שמינה האוכלוסין, במרשם הרשומה כתובתו

הרשותהמקומיתלענייןזה;

פעילות המקיים במוסד המועסק אדם לעניין )2(
המנהל - מיוחדות סמכויות בחוק כהגדרתו חינוך,

הכללישלמשרדהחינוךע

אחריסעיף20חיקראו: )2(

"העברתמידעעל
התחסנותהציבור

בישראללשם
עידודההתחסנות

לשםעידודהציבורלהתחסןמפנינגיףהקורונה,רשאי20טע )א(
המנהללהעבירמידעמזההעלאודותאדםשקיבלחיסון
ואדםשלאקיבלחיסון,ובכללזהמידעכאמורעלאודותאדם
שקיבלמנתחיסוןראשונהולאקיבלמנתחיסוןשנייהאף
שחלףהמועדלקבלתה,ומידעעלהמועדשבוקיבלאתמנת
החיסוןהראשונה,וכןכתובתומספרטלפוןשלאדםכאמור
)בסעיףזה-מידעעלהתחסנות(,לידיכלאחדמאלה,לפי
העניין)בסעיףזה-מקבלהמידע(,ורשאיהואלהתנותאת

העברתהמידעבתנאים:

לפי מתגורר האדם שבה מקומית רשות עובד )1(
ראש שמינה האוכלוסין, במרשם הרשומה כתובתו

הרשותהמקומיתלענייןזה;

פעילות המקיים במוסד המועסק אדם לעניין )2(
המנהל - מיוחדות סמכויות בחוק כהגדרתו חינוך,

הכללישלמשרדהחינוךע

לסעיף 20ט המוצע סעיף 1)2( 

ומהטעמים ההסבר דברי של הכללי בחלק כאמור
כמפורטבו,מוצעלהוסיףלפקודהאתסעיף20טכנוסחו
המוצעולעגןבו,כהוראתשעהלשלושהחודשים,הסדר
המאפשרהעברתמידעעלמתחסניםלשםעידודהציבור

להתחסןע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב(

מוצעלהסמיךאתהמנהללהעבירלרשויותהמקומיות
ולמשרדהחינוך)להלן-מקבליהמידע(,מידעמזההופרטי
קשרהמצוייםבידימשרדהבריאות,שהואהגוףהמרכזי
האחראילמבצעהחיסונים,עלאודותאדםשהתחסן,אדם
שלאקיבלאףמנתחיסוןאחתואדםשקיבלמנתחיסון
ראשונהאךטרםקיבלאתהמנההשנייהאףעלפישחלף
המועדלקבלתה,וזאתכדישגורמיםאלהיסייעולמשרד
הבריאותלעודדאתהאנשיםשטרםהתחסנו-להתחסן,
באמצעותפעולותשונותכפישינחהאותםהמנהל)כגון
פנייהאישית,בירורהסיבותלאי־ההתחסנות,הסרתמניעות

שונות,סיועבהנגשתהמידעאוהחיסוןעצמו,וכדומה(ע

בסעיףקטן)ב(מוכווןשיקולהדעתשלהמנהלעעלפי
המוצע,משרדהבריאותיעביראתהמידערקאםהמנהל
שוכנעכיהמידעדרושלמקבלהמידעלשםסיועלמשרד
הבריאותבעידודההתחסנות,והואסבורכילמקבלהמידע
ישיתרוןבנקיטתפעולותבענייןזה,שיוכלולהועיללקידום
המטרה,מעברלפעולותהננקטותבידיהמדינהוקופות

החולים,כפישפורטלעילע

אחתהדרכיםהמרכזיותלעידודההתחסנותשלתושבי
אזוריםשבהםשיעורההתחסנותנמוך,היאשיתוףמלאשל
הרשויותהמקומיותעהרשותהמקומיתהיאאחתמאבני

היסודהלאומיותלטיפולבתושבבשעתחירום,בהתבססעל
היכרותהעםתושביה,עםשטחהועםהמוסדותוהעסקים
לטיפול גם כוח מכפיל ומהווים בשגרה, בה הפועלים
אפקטיביבשעתחירוםעביןהרשותלתושביהקיימיםלעיתים
קרובותיחסיאמוןטוביםוקשריםהדדייםבסוגיותאישיות
מגוונות)כגוןבתחומירווחהובריאות(,ולרשותישיכולת
להמשיךולתחזקיחסיאמוןאלהעזאתועוד,לרשותמוטת
שליטהקצרההמייצרתעוצמהאופרטיביתמשמעותיתע
יכולותאלהשלהרשויותהמקומיותכברהביאואתהמדינה
לשלבןבמאמץהמתמשךלהתמודדותעםנגיףהקורונה-
ביצירתתמונתמצביישוביתמעודכנת,בקטיעתשרשראות
באיתור בסיוע לתושבים, ממוקדת בהסברה ההדבקה,
ובפינוימבודדיםוחוליםלמלוניותייעודיותובפעולותרווחה
וסיועלתושביםהזקוקיםלכךעהניסיוןמלמדכיהרשויות
מצליחותלהשפיעבתחומיםכגוןביצועבדיקות,ומבצעות
קמפייניםמותאמים,ממוקדיםומדויקיםלעידודנושאים
שהוחלטלתתלהםעדיפותעלפיכך,המידעשיועברלהן,
לבקשתן,יסייעלהןלמקדאתהפעולותבמקומותהנדרשים

ויתרוםלעידודההתחסנותע

עלפיהמוצעבפסקה)1(שלסעיףקטן)א(,בכלהנוגע
לרשויותהמקומיות,העברתהמידעתיעשהלעובדהרשות

המקומיתשימנהראשהרשותלענייןזהע

לגביצוותיחינוךהעובדיםבאופןצמודעםתלמידים
)שרובםהמכריעיהיהלאמחוסןבטווחהזמןהנראהלעין(,
המידעיועברעלפיהמוצעלמנהלהכללישלמשרדהחינוך
)ראופסקה)2(שלסעיףקטן)א((עמשרדהחינוךיוכללעשות
שימושבמידעשיקבל,לבקשתו,עלהתחסנותהצוותים,כדי
לפעולבאופןממוקדלעידודחבריצוותיחינוךשטרםהתחסנו,

אושלאהשלימואתקבלתשתימנותהחיסון-להתחסןע
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המנהליעבירמידעלפיהוראותסעיףקטן)א(רקאם )ב(
מתקיימיםשניאלה:

הואשוכנעכיהמידענדרשלמקבלהמידעכדי )1(
לסייעלמשרדהבריאותלעודדאתהציבורלהתחסן;

בביצוע יתרון המידע למקבל שיש סבר הוא )2(
פעולותלעידודהציבורלהתחסןעלפנימשרדהבריאות
וגורמיםאחריםהעוסקיםבמתןחיסוןלמטופליםלפי

הנחיותהמשרדע

מקבלהמידערשאי,לשםביצועפעולותלעידוד)ג( )1(
במקבל תפקידים בעלי להסמיך להתחסן, הציבור
התחסנות על במידע לעיין רשאים שיהיו המידע
שהועברלפיסעיףקטן)א(ולהשתמשבולסיועבעידוד
הציבורלהתחסן)בסעיףזה-עובדמוסמך(;למקבל
המידעולעובדיםהמוסמכים,ולהםבלבד,תהיהגישה

למידעהאמורע

לאיעייןעובדמוסמךבמידעכאמורבפסקה)1( )2(
טופס על שחתם לאחר אלא שימוש בו יעשה ולא
התחייבותלשמירהעלסודיותובוהובהרלוכישימוש
במידעשלאלפיהוראותחוקזהעלוללהוותעבירה

פליליתע

בביצועפעולהלעידודאדםלהתחסן,עלסמךמידע )ד(
שהועברלפיסעיףזה,יפעלמקבלהמידעאועובדמוסמך
עלפיהנחיותהמנהלובהתאםלתנאיםשהורה,ובלבדשלא
יכרוךביןההתחסנותלביןמניעתשירותיםלאותואדםאו
הפעלתסמכותבידימקבלהמידעכלפיו,ולאיבצע,עלסמך
מידעכאמור,פעולההפוגעת,במישריןאובעקיפין,בזכויותיו

שלהאדםכתושבאוכעובדע

לאיבצעעובדמוסמךפעולהלעידודההתחסנותשל )ה(
אדםשהואמכיראוסבורשהואצפוילהכירע

החינוך מערכת החזרת על אמון החינוך משרד
לפעילותשגרהבאופןבטוחובריא,והואבעליכולתלהגיע
המורים ציבור מרבית אל אמצעי בלתי ובאופן ישירות
וצוותיהחינוך)ביןשהםמועסקיםעלידווביןשלא(עקופות
החוליםאינןמחזיקותבאופןשוטףבמידעשמאפשרלהן
לדעתמיממבוטחיהןנמנהעםצוותיהחינוך,ולכןאינן
יכולותלפעוללעידודםבאופןקונקרטיעמשרדיהבריאות
צוותי מקרב המתחסנים מספר להגדלת פעלו והחינוך
לצוותי עדיפות מתן ידי על השאר, בין וזאת, ההוראה,
הוראהבחיסוןמוקדםוכןבקמפייןמשותףכללי,אךפעולה
זוטרםהניבהשיעורהתחסנותמספיקשלצוותיהחינוך,

ומכאןהצורךבפעולותנוספותלעידודםלהתחסןע

לסעיפים קטנים )ג( עד )ו(

בעלי להסמכת והתנאים הדרך את לקבוע מוצע
במידע לעיון כאמור, המידע מקבלי מטעם תפקידים
פי על ההתחסנותע לעידוד הפעולות ולביצוע המועבר
מקבל מאת העובד של אישית הסמכה תידרש המוצע,
המידעוכןחתימהשלהעובדעלטופסהתחייבותלשמירה
כן, כמו במידעע לעיון גישה לקבלת כתנאי סודיות, על
מוצעלהבהירכיהגישהלמידעתוגבלרקלמקבלהמידע
ולעובדיםשהוסמכוכאמור,כךשרקהםיוכלולעייןבמידע

שהועברבמסגרתההסדרהמוצעע
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לפי אליו שהועבר המידע את ימחק המידע מקבל )ו(
הוראותסעיףקטן)א(עםתוםהצורךבוולאיאוחרמ־60

ימיםלאחריוםקבלתוע

המנהלרשאי,לשםעידודהציבורלהתחסןאולשםמתן )ז(
תעודהלאדםבהתאםלהוראותלפיסעיף20עלכךשהוא
כאמור ציבורי גוף ומכל רפואי מוסד מכל לדרוש מחוסן,
הגנת לחוק צ2 שבסעיף ציבורי" "גוף להגדרה )1( בפסקה
הפרטיות,התשמ"א-81ע1צ,מידעמזההעלמישהתחסןאו
שרשאילהתחסןלפיהנחיותהמשרד,וכןאתמענושלהאדם

ואתמספרהטלפוןשלוע

אדםשהגיעאליומידעלפיסעיףזהישמוראותובסוד, )ח(
לאיגלהאתהאמורבולאחרולאיעשהבוכלשימושפרט

לתכליתהאמורהבסעיףזהע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמסמכותהנתונהלפי )ט(
כלדיןאחרלקבלמידעמגוףציבוריאולמוסרוע"

לפי אליו שהועבר המידע את ימחק המידע מקבל )ו(
הוראותסעיףקטן)א(עםתוםהצורךבוולאיאוחרמ־60

ימיםלאחריוםקבלתוע

המנהלרשאי,לשםעידודהציבורלהתחסןאולשםמתן )ז(
תעודהלאדםבהתאםלהוראותלפיסעיף20עלכךשהוא
כאמור ציבורי גוף ומכל רפואי מוסד מכל לדרוש מחוסן,
הגנת לחוק צ2 שבסעיף ציבורי" "גוף להגדרה )1( בפסקה
הפרטיות,התשמ"א-81ע1צ,מידעמזההעלמישהתחסןאו
שרשאילהתחסןלפיהנחיותהמשרד,וכןאתמענושלהאדם

ואתמספרהטלפוןשלוע

אדםשהגיעאליומידעלפיסעיףזהישמוראותובסוד, )ח(
לאיגלהאתהאמורבולאחרולאיעשהבוכלשימושפרט

לתכליתהאמורהבסעיףזהע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמסמכותהנתונהלפי )ט(
כלדיןאחרלקבלמידעמגוףציבוריאולמוסרוע"

עודמוצעכימקבלהמידעימחקאתהמידעמשזה
אינונדרשעוד)למשללאחרשנושאהמידעהתחסן(ולכל

המאוחרבחלוף60ימיםמיוםקבלתו)ראוסעיףקטן)ו((ע

האפשרות על הגבלה לקבוע מוצע )ד( קטן בסעיף
במסגרת לכרוך, שהסמיך, והעובדים המידע מקבל של
מניעת לבין ההתחסנות בין להתחסן, העידוד פעולות
פונים שאליו האדם כלפי סמכות הפעלת או שירותים
סמך לנקוט,על כדילעודדולהתחסן,וכןלקבועאיסור
המידעשהועברלפיסעיףקטן)א(המוצע,פעולההפוגעת,
במישריןאובעקיפין,בזכויותיושלאותואדםכתושבאו
כעובדעלמעןהסרספק,יובהרכימותרבשיחתעידודלהציג
אתהתוצאותהמעשיותוהמשפטיותשלאי־התחסנות,
ואולםכלפעולהעלסמךהמידעשהועברכאמור,במסגרת
העידודלהתחסנות,שישבהמשוםאיוםאוהתניה,בנוגע
ליחסיהעבודהאולזכויותיושלהאדםכתושב,תהווה

פעולההפוגעתבזכויותיוולכןאסורהע

עודמוצעבסעיףקטן)ה(להבהירכיעובדשהוסמך
לעייןבמידעולבצעפעולותלעידודהתחסנות,לאיטפל
סבור או מכיר שהוא אדם של התחסנות עידוד בעניין
שהואצפוילהכיר,וזאתכדילהגןעלהפרטיות,ככלשניתןע

לסעיף קטן )ז(

מוצעלהסמיךאתהמנהללדרושמידעמזההלגבי
איתם, קשר פרטי לרבות כאמור, להתחסן שאמורים מי
)1( ממוסדותרפואייםומגופיםציבורייםכאמורבפסקה
צ2לחוקהגנתהפרטיות, להגדרה"גוףציבורי"שבסעיף
שברשות המידע את לטייב כדי וזאת התשמ"א-81ע1,
נוהג שהוא ציבוריים משרדהבריאותבאמצעותגופים
לקבלמהםמידעושעשוייםלהחזיקבמידערלוונטי,וכך
של ובהנפקה להתחסן הציבור לעידוד בפעולות לסייע

תעודותמחוסןלפיסעיף20לפקודהע

לסעיפים קטנים )ח( ו–)ט(

מוצעלקבועהוראותסודיותכלליותלגבימידעמשני
הסוגים-מידעהעוברממשרדהבריאותלמקבליהמידע
לפיהוראותסעיףקטן)א(המוצע,ומידעהעובראלמשרד

הבריאותלפיהוראותסעיףקטן)ז(המוצעע

כמוכןמוצעלהבהירכיהאמורבהסדרהמוצעבחוק
כל לפי הנתונות, אחרות מסמכויות לגרוע בא אינו זה
דין,לגופיםשוניםושמכוחןהםיכוליםלקבלמידעמגוף
ציבוריאולמסורלומידע)כגוןסמכויותהקבועותבחוקים
המסדיריםחובותדיווחאומאפשריםהעברתמידעבין

גופיםציבורייםלמטרותהמותרותלפידין(ע

ס"חהתשמ"א,עמ'128ע צ
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