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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )תיקון מס' 7( )בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם שנכנס לישראל(, 

התשפ"א-2021

שעה(,1עהוספתסימןה' )הוראת החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות בחוק
התש"ף-12020)להלן-החוקהעיקרי(,אחריסעיף22טזיבוא:

מחודשדצמבר2019העולםמתמודדעםפנדמיה  כללי
)להלן SARS-CoV-2 נגיף ידי על שנגרמה 
COVID-19)להלן-המחלה(ע -הנגיף(,הגורםלמחלת
הנגיףמועברמאדםלאדםדרךהאוויר,באמצעותטיפות
המופרשותמדרכיהנשימהשלאדםנגועעהמחלהיכולה
להופיעולהדביקגםבלאתסמיניםאצלהנדבק,תכונה
המגבילהאתיעילותמאמציקטיעתשרשראותההדבקהע
עדייןאיןטיפולספציפילמחלה,ועדשפותחהחיסון-
הכליםהיחידיםלמניעתהתפשטותהמחלההיומסכות,
חולים בידוד התקהלויות, מניעת חברתי, ריחוק צעדי
זה ובכלל כללי, סגר כדי עד שונות והגבלות ומגעים,
הגבלותחמורותעליציאהמישראלוכניסהאליהעבאופן
מיוחדבעתהאחרונההוטלההגבלהעלחזרתישראלים
החשש בשל בעיקר וזאת בעבר, הוטלה שלא לישראל,
הכבדמ"יבוא"וריאנטיםחדשיםשלהנגיףלישראלכפי

שיוסברלהלןע

בין נאמד COVID-19 המחלה של התמותה שיעור
0%עצ-6%ע0,עלפידיווחיםשוניםבעולםעואולם,שיעורים
עד בישראל הניסיון פי על הגילע עם מאוד משתנים אלה
עתה,שיעוריהתמותהנמוכיםעדגיל60,עומדיםעלכ–0%ע1
בבני69-60,כ–5%בבני79-70,כ–15%בבני89-80וכ–30%
גבוהיםאףיותרע הקשה התחלואה +90עשיעורי בני בקרב
לאורךתקופתהמגפה,כ–65%מהמקריםשלתחלואהקשה
וקריטיתהיובבני+60וכ–35%מתחתלגיל60ענכוןליוםכ"ב
עם אובחנו הבוקר, בשעות )2021 במרס 6( התשפ"א באדר
הנגיףלמעלהמ–799,239חולים,ונפטרו6צ5,8ע)המידעבעניין
החוליםוהנפטריםמתעדכןכמהפעמיםביום(עבגלהנוכחי
שלהתחלואהנשברושיאים:מעל10,000מאומתיםחדשים
ליום,1,200חוליםבמצבקשהוקריטימאושפזיםברגענתון,
בכמות שיא הקודם(, בגל חולים 927 )לעומת הגל בשיא
החוליםהחדשיםבמצבקשהוקריטיביוםאחד)179לעומת
נדרשו ליום(ע נפטרים 76( תמותה ושיאי הקודם(, בגל 1צ1
חמישהשבועותשלסגר,מהםחודששלסגרמהודק,יחדעם
מבצעחיסוניםאינטנסיבי,כדילהתחיללראותמגמה-לא
יציבה-שלדעיכהמתונהעמקדםההדבקהאומנםירדבזמן
האחרון,לתקופהקצרה,מעטמתחתל–1,אךכעתחזרל–1
והואגבוהמזהשהיהשבועושבועייםלפניכן,כךשהירידה

גםבמדדזה,אינהיציבהע

במהלךתקופתהמגפה,ריצוףגנומישלהנגיףהראה
שלו, הגנטי החומר במבנה מוטציות דרך משתנה שהוא

ונוצריםוריאנטיםשוניםהמכיליםמוטציותמאפיינותעלא
עתה כבר ואולם קלינית, משמעות יש הווריאנטים לכל
משמעות בעלי לפחות וריאנטים שלושה בעולם ידועים
אפריקני הדרום האנגלי, חשובה: ואפידמיולוגית קלינית
והברזילאיעוריאנטיםאלהמשפיעיםעלמהירותההתפשטות
בקרב או יותר קשה לתחלואה לגרום עלולים הנגיף, של
קבוצותאוכלוסייהשעדכהסבלוממחלהקלהבדרךכלל,
הקיימים החיסונים יעילות על לרעה להשפיע ועלולים

הניתניםבישראלועלהחסינותשלמחלימיםע

לפיהידועעתהעלהווריאנטהאנגלי,הואמידבקיותר,
עד ב–30% יותר כקטלני ומוערך מ–50%, בלמעלה כנראה
70%מהזןשהיהקייםבישראלקודםלכןעהווריאנטהתגלה
בדיקות פי ועל ,2020 דצמבר באמצע בישראל לראשונה
ככל החדשיםע מהאבחונים כ–85% כיום מהווה מדגמיות
הצעירים של חלקם - לצעירים יותר מסוכן זה זן הידוע,
)עדגיל59(בתוךהחוליםבמצבקשהעולהבהתמדהמדי
שבוע,והגיעעדל–50%ענוסףעלכך,נצפהמספרגבוהיותר
ממהשנצפהבעבר,שלנשיםהרותשנדבקו,הגיעולאשפוז,
מעל כי נמצא מדגמית ובבדיקה וקריטי, קשה למצב או
בווריאנט נדבקו וקריטי קשה במצב ההרות מהנשים 80%
האנגליעכניסתוריאנטזהלישראלוהפיכתולזןהנפוץבארץ
וריאנטים כניסת למנוע כשל של התוצאות את ממחישים
למדינהמלכתחילהעמרגעשווריאנטחדשומידבקיותרנכנס
כבר לניטורו, צעדים וננקטים מתגלה שהוא ועד למדינה,

מאוחרמדילעצוראתהתפשטותוע

במהירותע מתפשט אפריקני הדרום הווריאנט אף
המזוהה לזן קצר זמן בתוך הפך הוא אפריקה בדרום
חשש קיים כך, על נוסף זוע במדינה מהדיגומים בכ–90%
ההולךומתבסס,שווריאנטזהמפחיתאתיעילותהחיסונים
הקיימים:קיימיםנתוניאמתלגביחיסוןמקביללתרכיבפייזר,
שלחברתNovavax,ולגביונמצאורק60%יעילותנגדהזן
הדרוםאפריקני,אףשנשמרהרמתהגנהטובהמפנימחלה
ירידה הראו תרכיבפייזר ממחוסני נוגדנים ותמותהע קשה
בנטרולהנגיףהדרוםאפריקני,ולכןישהערכהכיהיעילות
שלחיסוןפייזרנגדונמוכהמהיעילותשלכ–95%שנמצאה
עד התגלו בישראל האנגליע והווריאנט המקורי הנגיף נגד
עתהמעל50צמקריםשלזןזה,בעיקרב"שרשראותהדבקה"
כגון מוגדרים ובמקומות ובקהילה, מחו"ל בחוזרים שזוהו
יישוביהמשולש,ובהםשלושההיואחריחיסוןמלאואחד
יותרעמדגם הנגיףאלים אם ברור עדייןלא החלמהע אחרי
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שכ–1% כך על הצביע בישראל המאומתים של אקראי
ממקריההדבקההחדשיםבישראלהםמווריאנטזהעמשרד
הבריאות,בשיתוףפיקודהעורף,משקיעמאמציםרביםכדי

למנועהדבקהקהילתיתנרחבתבווריאנטזהע

ידועיםשניוריאנטיםנוספיםשמקורםבברזיל,שטרם
התגלובישראל,וקייםחשששגםהםיוכלולפגוםביעילות
החיסוניםהניתניםכאןעהזןהברזילאיהשניגרםלהתפרצות
המעלה באופן ברזיל, בצפון מנאוס בעיר וקטלנית נרחבת
מחלימים, של החיסונית ההגנה על מתגבר שהוא חשש

ומעלהספקביעילותהחיסוניםנגדוע

שמשמעותם נוספים וריאנטים קיימים ועוד, זאת
מסוכן וריאנט - אנג'לס בלוס בבדיקה: נמצאת הקלינית
שממנונמצאועדכה7מקריםבישראל;בניויורק-וריאנט
הגורםלתחלואהמרובהבניויורק,נראהמידבקיותרוקיים
חששכייפגיןעמידותמסוימתנגדהחיסון,וממנונמצאועד
כה3מקריםבישראל;באוגנדה-וריאנטשממנונמצאועד
כה2מקריםעםנחיתתםבישראל;ושנימקריםשהתגלועם
נחיתתםבישראל,שלזןנוסףשמקורוככלהנראהבאפריקה,
ואשרגםלומוטציותהעלולותלאפשרלולחמוקמגילויעל

ידימערכתהחיסוןשלאדםשהחליםאושהתחסןע

מצבזהמחייבלפעולבכלדרךכדילמנועאתהפצת
הנגיפיםהמוטנטייםשייתכןשנושאיםתכונותשישבהןכדי
ישראל בישראלע התחלואה מצב את משמעותית להחמיר
לאיכולהלהרשותלעצמההחמרהנוספתעיש'לקנותזמן'
בטבת ה' ביום שהחל הקורונה חיסוני מבצע להשלמת
בישראל, במהירות ומתקדם ,)2020 בדצמבר 20( התשפ"א
ולצדזאתישלמנועכניסהשלוריאנטיםחדשיםשעלולים
זןחדשעםיכולת להפוךאתהחיסוןליעילפחותעהכנסת
הדבקהמוגברתועמידותלחיסוןעלולה,לפיהמידעהקיים,
לאייםעליעילותהחיסוניםשכברניתנולמיליוניםמתושבי
ישראל)הןבמנהאחתוהןבשתימנות(עקייםסיכוןמוגבר
כיהנכנסיםלישראלמחו"ליביאועימםוריאנטיםאלהאו
הווריאנט עם שקרה כפי במהירות, יתפשטו והם אחרים,
האנגליעמועדהגילוישלוריאנטחדשבמדינההואכמעט
עבודה בזכות אומנם, הפצתוע למניעת מדי מאוחר תמיד
מתפשט אפריקני הדרום הווריאנט ואינטנסיבית, מאומצת
כניסה למנוע חיוני ואולם - מהאנגלי יותר לאט בישראל
כמו ידועיםע לא עדיין חלקם אשר נוספים, וריאנטים של
קבוע באופן מבוצע לא העולם מדינות שברוב כיוון כן,
ריצוףשלהווירוס,לאניתןלמקדאתההגבלותעלנכנסים
ממדינותמסוימותבלבד)כפישהראהגילויהווריאנטהדרום
הווריאנטים סכנת האמירויות(ע מאיחוד בחוזרים אפריקני
קיוםחובתהבידוד ומוקפדתעל השגחהמיוחדת מחייבת

שלהמגיעיםלישראלמחוץלארץע

הנבחרת האסטרטגיה הוא האוכלוסייה רוב חיסון
מהמגפהעכניסהלישראלשלוריאנטחדשהעלול ליציאה
לגרוםלעמידותלחיסון,יוצרתחששממשילשלילתהנשק
גם עלול כזה וריאנט כאמור, המגפהע לבלימת העיקרי
זוהי המחלימיםע כ–765,000 בקרב חוזרת בהדבקה לאיים
סכנהממשיתלעלייהבתחלואהובתמותה,וסכנהממשית
לבלום כדי מהירים צעדים לנקוט ויש הציבור, לבריאות

מוטנטיים לווריאנטים עדות יש נוקף שהזמן ככל אותהע
במספרהולךוגדלשלמדינותעלכן,נכנסיםלישראלמחו"ל
מהוויםסיכוןמיידילהתמודדותהמדינהעםהנגיףעחשוב
של כניסה אפשרות ולמנוע מהירות מניעה פעולות לנקוט
אותםוריאנטים,עלידיוידואהבידודשלהחוזריםמחו"לע
להפחתת אלה צעדים ננקטים ,2020 דצמבר חודש מסוף
לישראל: וחדשים מוכרים וריאנטים הגעת ונזקי הסיכון
וחולים נכנסים נוסעים של ודיגום איתור מערך הקמת )1(
מאומתיםשישחשששנושאיםנגיףוריאנטי;)2(הרחבתרשת
המעבדותהמשתתפותבמערךהריצוףהגנומיהלאומישל
הנגיפים;)3(מבצעחיסוניםרחבהיקףשלכללהאוכלוסייה,
טכנולוגיים אמצעים של בחינה )צ( ;16 גיל מעל זה בשלב
הנכנסים בקרב להוראות בהתאם הבידוד קיום לווידוא

לישראלהחייביםבידוד-ובכךעוסקתהצעתחוקזוע

וריאנטים כניסת לצמצום היחידים הכלים כה, עד
היו חוזרים, ידי על כראוי הבידוד חובת קיום ולהבטחת
לבידוד במקום בפיקוח הבידוד קיום וחובת בדיקה חובת
הוסדר במלונית הבידוד מלונית(ע - )להלן המדינה מטעם
בחקיקהבסימןד'לפרקג'בחוקסמכויותמיוחדותעהפגיעה
פגיעה היא במלונית לשהות החיוב בשל הפרט בחירויות
קשה,אךבהעדרחלופהמידתיתיותר,היאהוגדרהפגיעה
הכרחיתעעלפיצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידוד
ביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-2020,כלחוזר
לישראלמחויבבבידודעלפיהנתוניםשבידימשרדהבריאות,
רובהחוזריםהחייביםבבידודאינםמקפידיםעלקיוםחובה
חוזרים של סלולריים טלפונים של מזוהים לא מנתונים זוע
מחו"לניתןללמודכישיעורהמצייתיםלעשרהימיבידוד
לכ–20% ינואר חודש של השלישי בשבוע מכ–0%צ ירד
סלולרייםלא הראשוןשלחודשפברואר)מנתונים בשבוע
מזוהיםלאניתןלדעתאםהחוזרמחליםאומחוסן;עלפי
משרד של לקורונה השליטה במרכז תעופה מכלול נתוני
רק והמחוסנים המחלימים היו פברואר בחודש הבריאות,
כ–16%מהחוזרים(עלכןנקבעהבהכרזהמכוחסעיף22גלחוק
החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות
)הוראתשעה(,התש"ף-2020)להלן-חוקסמכויותמיוחדות
אוהחוק(,חובתשהייהבמלוניתלחוזרים,אךלמרותזאת,
בשלמגבלותמשפטיות,רפואיות,אישיותוהומניטריות,לא
מנגנון לקבוע ההכרח במלוניותע בפועל שהו החוזרים כל
הבקשות וריבוי ביתי, בידוד לביצוע חריג אישור לבקשת
מסוגזהמאתהנכנסיםלישראלכפישיפורטבהמשך,הביא
לכךששיעורגדולמהנכנסיםלישראלקיבלו,בליתברירה,
אישורלבצעבידודבביתם,בלאפיקוחמתאים,לאחרביצוע
שלילית תוצאה וקבלת להגעתם בסמוך קורונה בדיקת
בדיקות האחרונה בתקופה נוספתע לבדיקה התחייבות וכן
קורונהבכניסהלישראלבנתב"גמגלותכ–50%מסךהחוזרים
שימצאומאומתיםעםשובםמחו"לעהדרישהלבדיקותעד
לצמצם כדי בה יש בחו"ל למטוס העלייה לפני שעות 72
יעילות אך לישראל, הנכנסים המאומתים מספר את מעט
בחקיקה, זו חובה שנקבעה שמאז הוכח מוגבלתע זה צעד
עדייןנכנסיםנוסעיםשנמצאיםמאומתיםבנחיתתםעגםעם
למדינה הנכנסים חריגים יש האווירית בתעבורה הירידה
ונמצאיםמאומתים,עלאףהבדיקההמקדימה,וחובהלוודא
בידודמפוקחגםבעבורםעלאכלשכןכאשרמספרהנכנסים
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לישראליעלה,לפיהמתוכנן,לכ–2,500אישביום,ואףיותר
או מחוסנים יהיו שרובם להבטיח ניתן ולא בהמשך, מכך
באמצעי מפוקח בידוד של וידוא לאפשר כדי מחלימיםע
פוגעניפחותוכדילאפשראתהגדלתמספרהנכנסיםלארץ,
נדרשכליטכנולוגישיוודאאתקיוםהבידודהביתיבעבורם,
אךזאתלצדשימורהאפשרותלמלוניתבעבוראותםחוזרים
טכנולוגי, בפיקוח ביתי בידוד לקיים אפשרות להם שאין
לפיקוחעל בכליטכנולוגי שאינםמעונייניםלהשתמש או

הבידוד,כפישיוסברבהמשךע

מבידוד שחרור על נתונים כמה יוצגו להמחשה,
פברוארע חודש במהלך חוזרים של ביתי לבידוד במלונית
מראש מגישים )כ–95%( החוזרים כל כמעט הנתונים, לפי
בקשהלפטורמבידודבמלוניתעמתוכםישבקשותהעומדות
בקריטריוניםשנקבעושאינםמצריכיםהפעלתשיקולדעת
נקבעו אלה קריטריונים זאת, עם קשיחים"(ע )"קריטריונים
בזמןשבולאהייתהאפשרותלבידודביתעםאמצעילפיקוח
בין מחדשע אלה קריטריונים לבחון מקום ויהיה טכנולוגי,
בלא קטינים ,70 גיל מעל אנשים הקשיחים: הקריטריונים
משמעותי בעליקושיתפקודי עםמוגבלות מלווה,אנשים
להםאפוטרופוס אואנשיםשיש היושביםבכיסאגלגלים,
מחוסנים כך על )נוסף 20 שבוע מעל הרות ונשים ממונה,
ומחלימיםהפטוריםמבידודלחלוטין(עלגביחלקמקריטריונים
אין ככלל, הרות, ונשים 70 גיל מעל מבוגרים כגון אלה,
סיבהשלאיוכלולהשתמשבאמצעיפיקוחטכנולוגי,ולכן
יהיהניתןלשלוחאותםלבידודעםאמצעיפיקוחטכנולוגיע
עםזאתתהיהסמכותלמנהללהחריגבמקריםייחודייםגם

חובהזוע

השהייה חובת לגבי נקבעו לעיל האמור על נוסף
שנבחנו נוספים ואישיים רפואיים קריטריונים במלוניות
יש נכנסת טיסה כל לגבי דעתע שיקול בהפעלת פרטנית,
נציגשלמשרדהבריאותהדןבבקשותאלהומקבלהחלטהע
במהלךחודשפברואר2021-מיום2021ע2ע3עדיום2021ע2ע25,
או מחלימים היו 2צ1,2 מתוכם אישע 12צ,6 בישראל נחתו
במלוניות לבידוד הופנו 2,625 מבידוד, הפטורים מחוסנים
ביתיע בידוד לבצע התעופה בשדה אישור קיבלו ו–5צ2,5
צ33 עוד בבית הבידוד לסיום מהמלוניות שוחררו בהמשך
אישעמתוךמישקיבלואישורחריגבשדההתעופהוהופנו
לבידודביתי,396אושרועלבסיסהקריטריוניםה"קשיחים"
אישיים קריטריונים בסיס על ביתי לבידוד שוחררו ו–685
באופן צומצמה שבהם 2021ע2ע25-צ2, בימים ורפואייםע
משמעותיכניסתנוסעיםלישראל,נכנסו756נוסעים,מתוכם
96צפונולמלוניות,ו–138קיבלואישורבשדההתעופהלבצע
בידודביתי,מתוכם-115עלבסיסרפואיאואישיעבהמשך,
הוכרו מתוכם צ נוספים, אנשים 10 מהמלוניות שוחררו
של שיקולים בסיס על והשאר כמחוסנים, או כמחלימים
הנציגים רווחהע ושיקולי ונפשיים רפואיים שיקולים גיל,
המוסמכיםמתריעיםכיניכרשכמותהאישוריםהרפואיים

המוצגיםלהםבמצורףלבקשותאינהסבירהע

במרס 7( התשפ"א באדר כ"ג מיום החל כן, על יתר
2021(לאחלהעודחובתשהייהבמלוניתבתקופתהבידוד,
לנכנסיםלישראל,שכןבוטלהההכרזהלפיסעיף22גלחוק

סמכויותמיוחדות)ק"תהתשפ"א,עמ'32צ2(לפיכך,ממועד
זה,כלהנכנסיםלישראליופנולבידודבביתםאובמקוםאחר
העומדלרשותם,בלאכלפיקוח,למעטמישאיןברשותומקום
וריאנטים לכניסת חמורה סכנה יוצר זה דבר לכךע מתאים
חדשיםלקהילהבישראל,ולבריאותהציבור,ומחייבנקיטת
אמצעיםאחריםלשםפיקוחעלקיוםהבידודשלהנכנסים

לישראלע

לפיהמוצעבחוק,ברירתהמחדללגביכללהנכנסים
לישראלתהיהקיוםבידודביתיעםפיקוחטכנולוגי,ורקמי
)כגון טכנולוגי בפיקוח ביתי לבידוד בתנאים עומד שאינו
שאיןלומקוםמתאים(אושיסרבלפיקוחטכנולוגי,יישלח
זאת, עם )מלונית(ע המדינה מטעם לבידוד במקום לבידוד
לפטור וחריגים, מיוחדים במקרים למנהל, סמכות תישמר
נכנסלישראלמחובתהבידודבפיקוחטכנולוגיאובמלוניתע
מטבעהדבריםאלהיהיוחריגיםנדיריםמאוד,שבהםאדם
לאמסוגללשהותבמלוניתוגםלאמסוגללשהותבבידוד

ביתיעםפיקוחטכנולוגיע

משרדהבריאותסבורכיקביעהשכלהנכנסיםיחויבו
למלוניות וההפניה הביתי, הבידוד על טכנולוגי בפיקוח
תהיהרקחלופה,וזאתבלאצורךבהצגתשיקוליםרפואיים
ואישיים,תפחיתלמינימוםאתבקשותהאישוריםל"פטור",
בפרטיות הפגיעה גם תפחת בכך, לכאורהע כוזבים חלקם
הנכנסיםלישראל,הנגרמתעתהבשלהצורךלפרטנסיבות
אישיותורפואיותבמסגרתבקשתהפטורעמנגד,מובןכיבקשה
תצריך בבית, טכנולוגי, פיקוח באמצעי משימוש ל"פטור"
נימוקכבדמשקלוחריגבהרבהלעומתהנימוקיםשהתקבלו
העובדה בשל במלונית, משהייה הימנעות לגבי כה עד
משמעותי באופן החירות את מגבילה במלונית ששהייה
כגון - החוזר בבית קיימות שאינן בהגבלות וכרוכה יותר
אישית, מותאם מזון רפואי, בטיפול צורך פיזית, נגישות
השגחהוכדומהענוסףעלכך,מוצעלקבועכיאנשיםשיש
קטינים וכן המשפט בית ידי על שמונה אפוטרופוס להם
שטרםמלאולהםצ1שנים,לאיחויבובפיקוחטכנולוגיבזמן

הבידודויוכלולשהותבבידודביתיבלאפיקוחכזהע

אומנם מביא בישראל האינטנסיבי החיסונים מבצע
לתוצאותטובותאךעדייןנמוכותמכדיליצורחסינותטובה
)2021 במרס 3( באוכלוסייהענכוןליוםי"טבאדרהתשפ"א
ניתנובישראל3ע8מיליוןמנותחיסוןל–8עצמיליוןאיש,כולל
50,במנהראשונהעכ–צע3 83%מתוךהאוכלוסייהמעלגיל
מיליוןאישקיבלומנהשנייה,ומעל1ע3מיליוןכברזכאים
על השני(ע מהחיסון שבוע שחלף )כלומר מתחסן לתעודת
לכן מספיקיםע אינם הם זה בשלב הגבוהים, המספרים אף
נדרשותגםפעולותנמרצותלצמצוםהסיכוןלכניסהלארץ
שלאנשיםהנושאיםוריאנטיםשהםמידבקיםיותר,אלימים
יותר,אועלוליםלהיותעמידיםיותרלחיסוןעמספיקהחדירה
שלמקרהאחדשלוריאנטלישראלבלאבידודהנשאכיאות
ובלאשיאותר,כדיליצורהתפרצותוהתפשטותשיגרמונזק
בריאותמהותילאוכלוסייתישראלונזקלכלכלתישראלעקב
צורךבנקיטתאמצעיםחמוריםיותרבהמשך-כפישקרה

עםכניסתהווריאנטהאנגליע

ר ב ס ה י  ר ב ד



373 הצעותחוקהממשלה-02צ1,כ"ובאדרהתשפ"א,2021ע3ע10

המשמעותית הפגיעה עקב לעיל, האמור כל בשל
של קריאתה לנוכח במלוניות, משהות הנגרמת בחירויות
ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסתלמצואחלופהלמלוניות,
ולצדהעובדהשכמעטכלהחוזריםלישראלמבקשיםשלא
לכך, אישור"חריג" ומרביתםאףמקבלים במלונית לשהות
בחןמשרדהבריאותזהזמןמהכליםלהגברתהפיקוחעל
שיהיה לישראל, הנכנסים על בבית הבידוד חובת קיום
השהייה חובת במקום ואפקטיבי טוב כפתרון להציע ניתן
המפוקחתבמלוניותעלאחרבדיקותמעמיקותשלאפשרויות
שונות,הוחלטלקבועכיתוטלעלהנכנסיםלישראלחובה
אך לרשותם, העומד אחר במקום או בביתם בידוד לקיים
זאתבשימושבאמצעיטכנולוגילפיקוחעלקיוםהבידודעל
ידםעמישאינומעונייןאומסוגללקייםבידודכאמור-יופנה
לביצועהבידודבמלונית,ויחולולגביוהוראותשונותשכבר
במלוניתע שהייה לעניין מיוחדות סמכויות בחוק קיימות
ממקום יוצא אינו המבודד כי לוודא אפשר יהיה זו בדרך
הבידוד,וזאתעלידישימושבאמצעיפוגעניפחותמהשהייה
שמקום מכיוון מועטה במידה בפרטיות הפוגע במלונית,
הבידודידועממילא,ומבודדאינואמורלצאתממנובלא
אישורעאףעלפישישבפיקוחהטכנולוגיכדילהוסיףמעט
הביתי, הבידוד מחובת הנגרמת אדם בחירות הפגיעה על
הנגרמת בזכויות הכוללת הפגיעה בהפחתת שמדובר הרי
1( התשפ"א בטבת י"ז מיום החל במלוניתע שהייה מחיוב
עדיין זה במועד זהע בנושא "פיילוט" בוצע )2021 בינואר
הייתהקיימתהכרזהלפיסעיף22גלחוקסמכויותמיוחדות,
המחייבתבבידודבמלוניתעלנכנסיםלישראלבכמהטיסות,
שהיומחויביםבבידודבמלונית,הוצעההאפשרותלבצעאת
הבידודבבית,יחדעםאמצעיטכנולוגילפיקוחעלהבידוד
קרבה, ומזהה מוקשח ייעודי טלפון צמיד, הכוללת )ערכה
Bluetoothהמבוססתעלזיהויקרבהבאמצעותטכנולוגיית
ביןהצמיד,הטלפוןומזהההקרבה,ועלאיתורGPSשלמיקום
הטלפון(,וזאתבהסכמתםהחופשיתענרשמההיענותגבוהה
מאוד:בטיסהאחתהיו78נוסעים,מתוכם0צקיבלואתערכת
התפנולמלונית,והשארהיופטורים 2 הפיקוחהטכנולוגי,
מבידודבמלוניתאומבידודבכלל,וכןעודצנוסעיםמטיסה
אחרתקיבלוערכתפיקוחטכנולוגי)סךהכולצצביוםהראשון
שלהפיילוט(עבטיסהשנחתהלמוחרת,היו72נוסעים,מתוכם
35קיבלוערכתפיקוחטכנולוגי,6התפנולמלוניות,והשאר
מטווח התרחקות אותרה מקרים ב–36 כאמורע פטורים היו
לאחר לטווח וחזרו טלפונית לפנייה נענו וכולם המיקום,
שנקבעכילאהייתהיציאהמבידודעבמקרהאחדאותרניתוק
הצמידובבדיקהנמצאכימדוברבחיתוך-חבלהמכוונת
שני לפיילוט הראשונים בימים אותרו עוד הפיקוחע בציוד
מקריםשלקושיטכני)בעייתקליטה,ובעיהבמסךהטלפון
יום ועד הפיילוט מתחילת במהירותע טופלו והם הייעודי(
8צ החברה מוקד קיבל )2021 במרס 3( התשפ"א באדר י"ט
שיחותלתיאוםיציאהמאושרתמבידוד,ולתמיכהבהפעלהע
המצומצם מאופיו המתבקשת בזהירות כה, עד המסקנה
בבידוד חייבים שהיו ממי 91% מעל כי היא הפיילוט, של

במלונית,עמדובתנאיםלקבלתערכתהפיקוחוהוצעלהם
לקבלערכתפיקוחטכנולוגיבמקוםזאת-היומעוניינים
הבידודע הוראות על מקפיד שלהם המכריע והרוב בה,

מתגובותהנכנסיםשצוטטובתקשורתניתןלזהותשביעות
לנכנסיםלחזור האמור,המאפשר רצוןגבוההמהפתרון
לביתםולבצעשםאתהבידוד,בצמצוםהסיכוןלבריאות

הציבורע

שנכנס מי לכל להתאים יוכל לא הפתרון כאמור,
ביתי בידוד לבצע באפשרותו שיש למי רק אלא לישראל,
שהם בחוק, המוצעים התנאים לפי טכנולוגי, פיקוח עם
קיומו אלההקבועיםבחקיקהלביצועבידודבבית)לרבות
שלמקוםמתאיםהעומדלרשותו,ואמצעיםלהגיעלמקום
קורונה בדיקת ביצוע ולאחר ציבורית(, בתחבורה שלא זה
מקום של התאמה בתוספת כמתחייב, התעופה בשדה
האמצעי של תקין לתפעול הנחוצות לדרישות הבידוד
החוזר הסכמת מספקת(, סלולרית קליטה )כגון הטכנולוגי
לתנאיהשימושבאמצעיהפיקוחהטכנולוגי,ובמקרהשבו
שטר על חתימה גם - להשיבו שיש טכנולוגי ציוד נמסר
חובומסירתכתובתלמסירתהודעות,לשםהבטחתהחזרת

האמצעיהטכנולוגי,כשהואתקין,בתוםהשימושבוע

האמור, הפתרון את לעגן מבקשת זו חוק הצעת
סמכויות לחוק זה בעניין סימן המוסיף תיקון באמצעות
מיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,
התש"ף-2020,ולהסדיראתאופןהפעלתםשלאמצעיהפיקוח
הטכנולוגייםעלהחוזריםוהנכנסיםלישראלשהםחביבידוד
)הןישראליםוהןזרים,לאכוללמחוסניםומחלימיםהמוכרים
ככאלהבישראל(עעלפיהמוצע,האפשרותלבידודבפיקוח
הראשונה, כאפשרות לישראל לנכנסים תוסבר טכנולוגי
בחוק כמפורט זאת המאפשרים בתנאים לעמידתם בכפוף
המוצעעאמצעיהפיקוחהטכנולוגייאפשרלזהותהפרהשל
הוראותהבידודובייחודיציאהממקוםהבידוד,וכןלזהות
הסיכון את יצמצם וכך - הפיקוח בציוד פגיעה ניסיונות

להפצתהנגיףאווריאנטיםשלו,עלידיהנכנסיםלישראלע

כאמור,קייםצורךבריאותימובהקלשמרמתווהאשר
יבטיחשמירהעלבידודאפקטיביוהקטנהשלהסיכוןלהפצת
תחלואהבקרבכללהחוזריםמחו"ל,וכעת,לפיהחוקהמוצע,
למעשהיינתנולחוזריםשתיחלופות:בידודבמקוםהעומד
עם יחד לכך, מתאים הוא אם וכדומה(, )ביתם לרשותם
המדינה מטעם לבידוד במקום בידוד או טכנולוגי, פיקוח
למישמסרבלאפשרותהראשונהאושאיןלואפשרותלקיים
אותהעכך,תצומצםבאופןניכרההצדקהלמתןפטורמבידוד
וריאנטים של ולהפצה לכניסה הסיכון ויצומצם "מפוקח",

מסוכניםשלהנגיףבישראלע

מקורותהתחלואהמגוונים,אךלהפרתהבידודבקרב
חוזריםמחו"לישהשפעהמכרעתבהאצתהתחלואהועל
רואה הבריאות משרד לישראלע נוספים וריאנטים החדרת
חשיבותרבהבמניעתערוץהדבקהזהעוידואשמירתהבידוד
למישנכנסיםלישראלמחו"ליסייעלצמצםאתכניסתהואת
הפצתהשלהתחלואההמיובאתלארץ,ולכןקביעתחובת
הפיקוחהטכנולוגיבבידודבית,וחלופהשלשהייהבמלונית,
היאצעדחיונילהפחתתהתחלואהבישראל,שתאפשרחזרה

הדרגתיתלשגרהע
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"סימן ה': בידוד בפיקוח טכנולוגי 

"אמצעיפיקוחטכנולוגי"-אמצעיטכנולוגי,לרבותיישומון,22יזעהגדרות
שאישרשרהבריאות,המנטראתמקוםהימצאושל
אדםומתריעבמקרהשלהפרהשלחובתהבידודאו
הפרהשלתנאימתנאיהשימושבאמצעיהטכנולוגי,
ובלבדשאינואוסףמידעעלמקוםהימצאושלאדם
מחוץלמקוםהבידוד,בלישישלאדםיכולתלהפסיק

אתאיסוףהמידעכאמור;

את המקיימת יותר, או אחת חברה - מפעילה" "חברה
חדש[, ]נוסח האלחוטי הטלגרף פקודת הוראות

לשם עימה התקשרה שהמדינה התשל"ב-21972,
אספקה,הפעלהותחזוקהשלאמצעיפיקוחטכנולוגי

ולביצועבקרהבכלהנוגעלפעולתם;

כהגדרתם - ו"המנהל" המוסמך" "הנציג בבידוד", "חייב
בסימןד'ע

הממשלהרשאיתלהכריזכיכלאדםהנכנסלישראל,החייב22יחעהכרזה )א(
בבידוד,אונכנסכאמורממדינהאוממדינותמסוימות,ישהה
בבידודבביתמגוריואובמקוםאחרהעומדלרשותולפיסעיף20
לפקודתבריאותהעם,בפיקוחשלאמצעיפיקוחטכנולוגי)בסימן
זה-פיקוחטכנולוגי(,אםשוכנעהכיישסיכוןמוגברלהגעתחולים
לישראלמחוצהלהאוממדינהאוממדינותכאמורוכיכניסתם

לישראלעלולהלהביאלהחמרהברמתהתחלואהבמדינהע

שכותרתו המוצע ה' סימן את להוסיף מוצע  סעיף 1 
"בידודבפיקוחטכנולוגי"בפרקג'לחוקסמכויות 
מיוחדותלאחרסימןד'העוסקבבידודבמלוניתעמוצעלקבוע
בסימןזהכיבעתשהממשלההכריזהעלצורךבכך,נכנס
במקום או בביתו בבידוד לשהות ככלל, יחויב, לישראל
מתאיםאחרהעומדלרשותו,תוךפיקוחעליועלידיאמצעי
ויחולו המוסמך, הנציג להוראת בהתאם טכנולוגי, פיקוח
הוראותשונותכפישיפורטולהלן,לגביהשימושבאמצעי
הפיקוחהטכנולוגי,קיוםהפיקוחוהאכיפהבנושאזה,ולגבי
הפניהלמקוםלבידודמטעםהמדינהשלנכנסשאינועומד

בתנאיםלפיקוחטכנולוגיאושאינומסכיםלקבלוע

לסעיף 22יז המוצע

זהע לסימן הרלוונטיות הגדרות כמה לקבוע מוצע
"אמצעיפיקוחטכנולוגי"הואאמצעיטכנולוגיהמנטראת
מקומושלחייבהבידודומתריעלפניגורםרלוונטיעלחשד
להפרתחובתהבידודאועלהפרתתנאיהשימושבאמצעי
הפיקוח)למשלגרימתנזקלאמצעיזהאוניסיוןלשבשאת
התרחקות של במקרה מתריע כן וכמו התקינה(, פעילותו
מהמקוםהמיועד,אךלשםצמצוםהפגיעהבפרטיות,נקבע
שלאדםתהיהאפשרותלמנועאיסוףמידעעלמיקומומחוץ
ממקום יצא האדם שאכן ההתרעה )למעט הבידוד למקום
הבידוד(עאמצעיזהיכוללהיותמכשיר)אוקבוצתמכשירים(,

את שקיבלו מיקום, לאיתור אחרת טכנולוגיה או יישומון,
אישורשרהבריאותעמוצעלהגדיראתהאמצעיבאופןשהוא
ניטרלימבחינתסוגהטכנולוגיהשבההואיעשהשימוש,ואף
לפיקוח אמצעי של אחד מסוג ביותר שימוש שיאפשר כך
לישראל הנכנסים במספר הצפוי הגידול בשל טכנולוגיע
שיחולקו במקביל, אמצעים בכמה שימוש שייעשה סביר
למאפייניםהטכנולוגיים התאמתם ולפי סדר לפי לנכנסים

שלהאמצעיםהשוניםע

כמוכןמוצעלהגדיר"חברהמפעילה",עלרקעההוראה
שבסעיף22כאהמוצעהמאפשרתלמדינהלהתקשרעםחברה
אמצעי של ותחזוקה הפעלה אספקה, לשם יותר או אחת
לפעולתםע הנוגע בכל בקרה ולביצוע הטכנולוגי הפיקוח
החברהאוהחברותהמפעילותיתקשרובהסכםעםהמדינה,
ויפעלובהתאםלנוהלשעליויורההמנהלולפיהוראותהחוק
כאמורבסעיף22כאהמוצעעעודמפנההסעיףלכמההגדרות
שכברקיימותכיוםבסימןד'לפרקג'בחוקסמכויותמיוחדות

הדןבבידודבמלוניותע

לסעיף 22יח המוצע

על להכריז רשאית תהיה הממשלה כי לקבוע מוצע
חובתקיוםבידודבפיקוחשלאמצעיפיקוחטכנולוגיעלכל
אדםהנכנסלישראלוהחייבבידוד,ביןשהואישראליובין
אפידמיולוגית דעת חוות בסיס על שוכנעה, אם זר, שהוא

דינימדינתישראל,נוסחחדש25,עמ'505ע 2
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ו–)י(יחולועל )ט( )ז(, )ו(, )ב(, הוראותסעיף22ג)א()2(, )ב(
הכרזהלפיסעיףקטן)א(ע

לתקופה בתוקפה תעמוד )א( קטן סעיף לפי הכרזה )ג(
שתיקבעבהושלאתעלהעל28ימים,ורשאיתהממשלה-

להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלו )1(
על28ימיםכלאחת,ובלבדשתקופתההכרזההכוללת

לאתעלהעל56ימים;

תוקפה את להאריך - החוקה ועדת באישור )2(
לתקופותנוספותשלאיעלועל36ימיםכלאחת;

והכולובלבדשתקופתתוקפהשלהכרזהלפיסעיףקטןזה
תסתייםלאיאוחרמתוםתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצב
חירוםבשלנגיףהקורונה;ההוראותהחלותעלהכרזהלפי

סעיףזהיחולוגםעלהארכתההכרזהע

בידודבפיקוח
טכנולוגי,שלאדם

שנכנסלישראל

עלאףהאמורבסעיף22ב,אדםהנכנסלישראל,החייב22יטע )א(
בבידוד,שחלהעליוהכרזהכאמורבסעיף22יח)בסימןזה-
נכנס(ישהה,עםכניסתולישראל,בבידודבביתמגוריואו
במקוםאחרהעומדלרשותולפיסעיף20לפקודתבריאות
המוסמך, הנציג להוראת בהתאם טכנולוגי, בפיקוח העם,

ובלבדשקייםאתכלאלה:

הבידוד מקום את המוסמך לנציג פירט הוא )1(
העומדלרשותוואתתנאיו;

ו–)י(יחולועל )ט( )ז(, )ו(, )ב(, הוראותסעיף22ג)א()2(, )ב(
הכרזהלפיסעיףקטן)א(ע

לתקופה בתוקפה תעמוד )א( קטן סעיף לפי הכרזה )ג(
שתיקבעבהושלאתעלהעל28ימים,ורשאיתהממשלה-

להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלו )1(
על28ימיםכלאחת,ובלבדשתקופתההכרזההכוללת

לאתעלהעל56ימים;

תוקפה את להאריך - החוקה ועדת באישור )2(
לתקופותנוספותשלאיעלועל36ימיםכלאחת;

והכולובלבדשתקופתתוקפהשלהכרזהלפיסעיףקטןזה
תסתייםלאיאוחרמתוםתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצב
חירוםבשלנגיףהקורונה;ההוראותהחלותעלהכרזהלפי

סעיףזהיחולוגםעלהארכתההכרזהע

בידודבפיקוח
טכנולוגי,שלאדם

שנכנסלישראל

עלאףהאמורבסעיף22ב,אדםהנכנסלישראל,החייב22יטע )א(
בבידוד,שחלהעליוהכרזהכאמורבסעיף22יח)בסימןזה-
נכנס(ישהה,עםכניסתולישראל,בבידודבביתמגוריואו
במקוםאחרהעומדלרשותולפיסעיף20לפקודתבריאות
המוסמך, הנציג להוראת בהתאם טכנולוגי, בפיקוח העם,

ובלבדשקייםאתכלאלה:



הבידוד מקום את המוסמך לנציג פירט הוא )1(
העומדלרשותוואתתנאיו;

או במדינה התחלואה לשיעורי השאר, בין שתתייחס,
במדינותהאמורות,ולאחרשהממשלהבחנהדרכיפעולה
נוספות,ושקלהאתהצורךבהכרזהאלמולמידתהפגיעה
מוגבר סיכון יש כי ושוכנעה זו, מהכרזה הנגרמת בזכויות
להגעתחוליםלישראלבאופןהמצדיקקביעתפיקוחהדוק
באותו יהיה ההכרזה מנגנון לישראלע הנכנסים על יותר
סמכויות לחוק 22ג בסעיף שנקבע לזה כיום הקבוע אופן
במלונית, לשהות חוזרים המחייבת הכרזה לגבי מיוחדות,
רקשתקופתההכרזההקבועהבסעיףקטן)ג(המוצעתהיה
בהתאם והארכות ימים, 28 עד של )תקופה יותר ארוכה
לתקופותמוגבלות,ובאישורועדתהחוקהלתקופותשלעד
36ימיםכלאחת(עכמוכן,ייקבעכפישנקבעבסיפהלסעיף
22ג)ח(לחוקסמכויותמיוחדות,כיתקופתתוקפהשלהכרזה
כאמורתסתיים,לכלהמאוחר,בתוםתוקפהשלהכרזהעל
מצבחירוםבשלנגיףהקורונה,כפישחלעלכללההוראות
תקופות לקבוע מוצע מיוחדותע סמכויות בחוק זה בנושא
ממושכותיותרמאשרלגביהכרזהעלבידודבמלוניותבשל
הצורךביצירתודאותורציפותאצלהנכנסיםלישראלובשל
העובדהשלאצפוייםלחולשינוייםתכופיםבסכנההנשקפת
מכניסתוריאנטיםחדשםמחוץלישראל,וסכנהזואףצפויה

להתגברבחלוףהזמןועדאשרתסתייםהפנדמיהע

לסעיף 22יט המוצע

לסעיף קטן )א(מוצעלקבועכימישחלהעליוהכרזה
לישראל, כניסתו עם ישהה, המוצע, 22יח סעיף מכוח
בבידודביתבפיקוחטכנולוגי,אםמתקיימיםבוכמהתנאים
מקום לו יש כאמור: בידוד לבצע שיוכל כדי המתחייבים
בידודהעומדלרשותווהמתאיםלקייםבובידוד;הואקיים
אתחובתהדיווחעלבידודוהתחייבלהגיעלמקוםהבידוד
שמחייבות כפי מונית, לרבות ציבורית, בתחבורה שלא
הוראותצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודבית
והוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-2020,שנקבעמכוח
PCRסעיף20לפקודתבריאותהעם,0צ19;הואביצעבדיקת
לפי המנהל הוראות לפי שתיקבע ובדרך מהסוג לקורונה,
סעיף20לפקודתבריאותהעם,לאחרהגעתולישראל)בסמוך
לנחיתתו,או,אםהופנהלמלוניתמכלסיבה-כאשריבקש
בפיקוחטכנולוגי(;הואהצהירבכתב לעבורלבידודבבית
שישבמקוםהבידודהיתכנותלהפעלהשלאמצעיהפיקוח
הטכנולוגי)כגון-קליטהסלולריתמספיקה(,וזאתבהתאם
למאפייניםשלהאמצעיהטכנולוגישהוצגולו,וככלהידוע
לו;הואהסכיםבכתבלתנאיהשימושבאמצעיהטכנולוגי
על בכתב, מידע לרבות הסבר, שקיבל לאחר לו, שהוקצה
קיבל שבו ובמקרה בו; השימוש אופן ועל האמצעי מהות
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הואקייםאתחובתהדיווחלפיסעיף20לפקודת )2(
בריאותהעם;

הואחתםעלהתחייבותלהגיעלמקוםהבידוד )3(
שלאבתחבורהציבוריתבהתאםלהוראותלפיסעיף20

לפקודתבריאותהעם;

הואביצע,לאחרכניסתולישראל,בדיקתקורונה )צ(
20 סעיף לפי המנהלבהוראות ובדרךשקבע מהסוג

לפקודתבריאותהעם;

הואהצהירבכתבלנציגהמוסמךשככלהידוע )5(
לוישבמקוםהבידודהיתכנותלהפעלהתקינהשל
אמצעיהפיקוחהטכנולוגי,בהתאםלמאפייניהאמצעי

שהוצגולו;

הואנתןלנציגהמוסמךאתהסכמתובכתבלתנאי )6(
השימושבאמצעיהפיקוחהטכנולוגי,לאחרשהוסבר
לועלטיבושלהאמצעיועלהשימושבוונמסרלועל

כךמידעבכתב;

הואחתםעלשטרחובכמשמעותובסעיףצ8)א( )7(
סכום את לשלם התחייב ובו השטרות3, לפקודת
כפי הטכנולוגי הפיקוח ערכת מלוא בעד התשלום
לנציג מסר וכן 22כח)ח(, סעיף לפי בצו השר שקבע
המוסמךכתובתמגוריםעדכנית,ואםהסכיםלכך-
גםכתובתדואראלקטרוני,לצורךמשלוחהודעותלפי

סעיף22כחע

נכנסשלאקייםאתאחדהתנאיםהמפורטיםבסעיף )ב(
קטן)א(,יורהלוהנציגהמוסמךלשהותבבידודבמקוםלבידוד

מטעםהמדינהכאמורבסימןד';

הנכנסאמצעיטכנולוגיפיזי-הואחתםעלשטרחובלטובת
המדינה,ובוהתחייבותלשלםאתהסכוםהמרבישלהנזק,
שהואהסכוםשייקבעבצולפיסעיף22כח)ח(המוצעבעד
מלואערכתהפיקוחהטכנולוגי)וכמובןשאםהואגרםלנזק
היחסי החלק את לשלם יצטרך הוא מהערכה, לחלק רק
כאמור,בהתאםלקבועבצוזה(,וכמוכןמסרכתובתמגורים
עדכניתלצורךמשלוחהודעותאליובענייןזה,ולפיבחירה

יוכללמסורגםכתובתדואראלקטרוניע

לסעיף קטן )ב(מוצעלקבועכינכנסשלאמילאאתאחד
התנאיםלפיסעיףקטן)א(,ביןשאינומסוגללעמודבהם,כגון
שאיןברשותומקוםמתאיםלבידודאושאיןבמקוםהעומד
לרשותוהיתכנותלשימושבאמצעיהפיקוחהטכנולוגי,

וביןשהואאינומעונייןבפיקוחטכנולוגיעליוואינומסכים
מטעם לבידוד במקום הבידוד חובת את יקיים - לכך
המדינה)מלונית(,בהתאםלהוראותהנציגהמוסמךעעל
הפניהלבידודבמלוניתיחולוהוראותשונותשלסימןד'
לפרקג'לחוקסמכויותמיוחדות,ובכללזה,זכותושלאדם
לחוק 22יד סעיף לפי במצבזה בעתירות משפטי לסיוע
האמורוהחובהלמסורלומידעבדברכלליההתנהגות
החליםבמלונית,פירוטחובותיווזכויותיוופרטיםליצירת
קשרעםגורמיםהנוגעיםלדבר,לפיסעיף22טזלחוקהאמור,
וכןהתייחסותלגביקיוםחובתהבידודבפנימיותבמקרה

הצורך,לפיסעיף22טוע

דינימדינתישראל,נוסחחדש2,עמ'12ע 3
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עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,המנהל)ג( )1(
והכול להלן, כמפורט נכנס של בקשה לאשר רשאי
מטעמיםבריאותייםאוהומניטרייםחריגים,ובתנאים

שיורההמנהל,באישור,לענייןאותובידוד:

לשהותבבידודבפיקוחטכנולוגיאףאםלא )א(
קייםאתכלהתנאיםהמפורטיםבסעיףקטן)א(;

לשהותבבידודבמקוםשאינומקוםבידוד )ב(
מטעםהמדינה,בלאאמצעיפיקוחטכנולוגי;

לשהותבבידודבתנאיבידודלאמלאיםע )ג(

ההחלטהבבקשהתינתןבהקדםהאפשרילאחר )2(
הגשתהע

סייגלתחולהעל
קטיןואדםשמונה

לואפוטרופוס

הוראותסימןזהלאיחולועלקטיןשטרםמלאולוצ221כע )א(
שניםועלאדםשמונהלואפוטרופוסע

היההנכנסקטיןשמלאולוצ1שנים,ייתןהקטיןאת )ב(
הסכמתובכתבלתנאיהשימושבאמצעיהפיקוחהטכנולוגי
או הורהו הסכמת על נוסף 22יט)א()6(, בסעיף כאמור

אפוטרופסובכתבלכךע

פעולותיה
ותפקידיהשל

החברההמפעילה

לשםפיקוחעלקיוםהוראותהבידודבפיקוחטכנולוגי22כאע )א(
שלנכנסים,לפיהוראותסימןזה,רשאיתהמדינהלהתקשר

עםחברהמפעילהלצורךסיועטכניבענייניםאלה:

הפיקוח אמצעי התקנת של היתכנות בדיקת )1(
הטכנולוגי;

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,המנהל)ג( )1(
והכול להלן, כמפורט נכנס של בקשה לאשר רשאי
מטעמיםבריאותייםאוהומניטרייםחריגים,ובתנאים

שיורההמנהל,באישור,לענייןאותובידוד:

לשהותבבידודבפיקוחטכנולוגיאףאםלא )א(
קייםאתכלהתנאיםהמפורטיםבסעיףקטן)א(;

לשהותבבידודבמקוםשאינומקוםבידוד )ב(
מטעםהמדינה,בלאאמצעיפיקוחטכנולוגי;

לשהותבבידודבתנאיבידודלאמלאיםע )ג(

ההחלטהבבקשהתינתןבהקדםהאפשרילאחר )2(
הגשתהע

סייגלתחולהעל
קטיןואדםשמונה

לואפוטרופוס

הוראותסימןזהלאיחולועלקטיןשטרםמלאולוצ221כע )א(
שניםועלאדםשמונהלואפוטרופוסע

היההנכנסקטיןשמלאולוצ1שנים,ייתןהקטיןאת )ב(
הסכמתובכתבלתנאיהשימושבאמצעיהפיקוחהטכנולוגי
או הורהו הסכמת על נוסף 22יט)א()6(, בסעיף כאמור

אפוטרופסובכתבלכךע

פעולותיה
ותפקידיהשל

החברההמפעילה

לשםפיקוחעלקיוםהוראותהבידודבפיקוחטכנולוגי22כאע )א(
שלנכנסים,לפיהוראותסימןזה,רשאיתהמדינהלהתקשר

עםחברהמפעילהלצורךסיועטכניבענייניםאלה:

הפיקוח אמצעי התקנת של היתכנות בדיקת )1(
הטכנולוגי;

לאשר למנהל, סמכות לקבוע מוצע )ג( לסעיף קטן 
הומניטריים או בריאותיים שמטעמים נכנס של בקשה
חריגיםמבקשלשהותבבידודבפיקוחטכנולוגיאםלאמילא
אתכלהתנאיםהמנוייםבסעיףקטן)א(המוצע,אושהוא
מבקששלאלשהותבמקוםלבידודמטעםהמדינה-ובלא
אמצעילפיקוחטכנולוגי,אולשהותבבידודבתנאיבידודלא
22ג)ד(לחוקסמכויות מלאים,וזאתבדומהלהוראותסעיף
מיוחדות,אךבשינוייםהמתחייביםמכךשהבידודבפיקוח
לגבי שעלו מהסוג קשיים כלל, בדרך יוצר, אינו טכנולוגי
בידודבמלונית)כגוןנגישותפיזית,צורךבטיפולרפואי,מזון

מותאםאישית,צורךבהשגחהוכדומה(ע

לסעיף 22כ המוצע

לא טכנולוגי בפיקוח הבידוד חובת כי לקבוע מוצע
תחול,בכלמקרה,עלקטיןשטרםמלאולוצ1שניםעכלומר
בתנאים עומד ואינו בבידוד חייב הקטין על האחראי אם
לבידודבפיקוחטכנולוגי-יוכלהאחראיעלהקטיןלבחור
אםהקטיןיתלווהאליולמלונית,אויישלחלבידודבמקום
אחרבלאפיקוחטכנולוגי-וזאתאםישמבוגראחרשעמו
יכולהקטיןלשהותבבידודעאםאיןלקטיןעדגילצ1מלווה
החייבבבידוד,יוכללבצעבידודבביתבלאפיקוחטכנולוגיע
טכנולוגי בפיקוח לבידוד מהתנאים ואחד הואיל כן, כמו

הואהסכמתהנכנס,נקבעכילגביקטיןשמלאולוצ1שנים
תידרש,נוסףעלהסכמתהורהואואפוטרופסוהנדרשתמכוח
חוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-1962,גם
הסכמתושלועבמקרהשאינומסכיםלבידודבפיקוחטכנולוגי,
סמכויות לחוק 22ה בסעיף השונות ההוראות לגביו יחולו
נסיבות לפי קטינים, של במלונית לבידוד ביחס מיוחדות

המקרהוגילושלהקטיןע

כמוכן,מוצעלקבועכיגםאדםשמונהלואפוטרופוס
לאיחויבבבידודבפיקוחטכנולוגי,ובהתאםלהוראותסעיף
לבידוד במקום ישהה לא מיוחדות סמכויות לחוק 22ה)ד(
ובהסכמה בליווי חריגות, בנסיבות אלא המדינה, מטעם
כמפורטבאותוסעיףעלפיכך,ברירתהמחדללגביאדםשמונה

לואפוטרופוסהיאבידודבביתו,בלאפיקוחטכנולוגיע

לסעיפים 22כא עד 22כג המוצעים

חברה עם להתקשר רשאית המדינה כי לקבוע מוצע
מפעילה)אוכמהחברותמפעילות(,לשםפיקוחטכנולוגיעל
קיוםהוראותהבידודשלנכנסיםעתפקידיהחברההמפעילה
הפיקוח אמצעי של הכללית היתכנותו את לבדוק יהיו
הטכנולוגילגבינכנס;לספקאתאמצעיהפיקוחהטכנולוגי
כלהבדיקותהדרושותלהבטחת לבצעאת אותו, ולהתקין
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אספקתהאמצעיוהתקנתו; )2(

בדיקתתקינותושלהאמצעי; )3(

שהתקבלו חיוויים או התרעות אחר מעקב )צ(
מהאמצעי;

דיווחלמשטרתישראלאולמשרדהבריאותעל )5(
חיווישהתקבלעלהפרהע

בעתביצועפעולותיהלפיסעיףקטן)א(ולפיסימןזה, )ב(
לאתפעילהחברההמפעילהשיקולדעתאלאבהתאםלנוהל
שיורהלענייןזההמנהל,באישורהיועץהמשפטילממשלה,

ובויורה,ביןהשאר,הוראותבענייניםאלה:

המקריםשבהםעלהחברההמפעילהליצורקשר )1(
עםהנכנסואופןיצירתהקשרכאמור;

לדווח המפעילה החברה על שבהם המקרים )2(
למשטרתישראלאולמשרדהבריאותכאמורבסעיף

קטן)א()5(;

המפעילה לחברה הבריאות משרד בין תיאום )3(
לענייןפרקיהזמןשבהםהנכנסרשאילצאתמבידוד
לתכליתהמותרתלפיחוקזהאולפיסעיף20לפקודת
בריאותהעם,ובלבדשבתיאוםכאמוריועברלחברה
המפעילהרקמידעעלפרקהזמןהאמורועלכתובת

המקוםשאליורשאיהנכנסלהגיעבאותופרקזמןע

בקרהעלהחברה
המפעילה

המנהליהיהאחראילבצעפעולותבקרהעלהפעלתאמצעי22כבע
הפיקוחהטכנולוגיועלפעילותהחברההמפעילה,לרבות

לענייןאבטחתהמידעכאמורבסעיף22כוע

התרעות אחר מעקב לבצע האמצעים; של תקין תפעול
למשטרת עליהם ולדווח - מהאמצעים שיתקבלו וחיוויים
ישראלאולמשרדהבריאותלפיההוראותשיקבעהמנהלע
כחלקמתפקידיהחברההמפעילהופעולותיה,היאתמסור
לנכנסהסבר,לרבותבכתב,עלאמצעיהפיקוח,תדריךאת
ותיאום לשאלות מענה שירות תספק בו, בשימוש הנכנס
שירות ותיתן המנהל, הנחיות לפי באישור מבידוד יציאה
טכנילטיפולבתקלותולבדיקתאירועיםשבהםניתןחיוויעל
הפרהלכאורהעפרטלהסכמיםשייחתמועםחברותמפעילות
היועץ באישור נוהל, המנהל יקבע זה, לעניין שייבחרו
הוראות המפעילה לחברה יוגדרו ובו לממשלה, המשפטי
מפורטותשיצמצמולמינימוםההכרחיאתיכולתםשלעובדי
שיקול להפעיל אזרחי, כגורם מטעמה, והפועלים החברה
דעתלגביאופןהפיקוחעבכללזהיוגדרוהמקריםשבהםעל
החברהליצורקשרעםהנכנסואופןיצירתהקשרעימו)כגון
במקרהשלקבלתחיוויעלהפרהאפשרית(,אמותהמידה
הבריאות, למשרד או למשטרה דיווח המחייבים למקרים
אולשניהם,וכןיתואמובנוהלהדרכיםשבהןיודיעמשרד
הבריאותלחברהעלאישורשנתןלאדםהמפוקחבאמצעי
טכנולוגילצאתממקוםהבידוד)כגוןלשםבדיקהרפואית,

לא המפעילה החברה ליציאהע היעד וכתובת הלוויה(, או
שאינם היציאה מטרת על פרטים הבריאות ממשרד תקבל
הכרחייםכדילפקחעלכךשלאמבוצעתהפרהשלתנאי
האישורעסעיף22כבהמוצעקובעאתחובתהמנהלאוהעובד
שהוסמךמטעמו,לבצעפעולותלבקרהעלהחברההמפעילה,
לרבותלגביאופןהפעלתאמצעיהפיקוחהטכנולוגיעלידה,
אבטחתהמידעהמוחזקבידה,לפיהוראותסעיף22כולחוק

המוצעופעולותאחרותשהיאמבצעתע

עודמוצעלקבועכילצורךביצועהפעולותלפיהחוק
המוצע,המנהל,אועובדמשרדהבריאותשיוסמךעלידו
לענייןזה,יסמיך,לאחרבדיקה,נציגיםשלהחברההמפעילה
לביצועהפעולותהשונותשלהחברהלפיהחוקעמוצעלקבוע
כיכלנציגשיוסמךיהיהתושבישראל,שלאהורשעבעבירה
לשמש ראוי אינו נסיבותיה או חומרתה מהותה, שמפאת
העלול תדיר עניינים בניגוד מצוי ואינו זה, בעניין כנציג
תפקידוע את לבצע ממנו ולמנוע הפעילות לשיבוש לגרום
היבטיםנוספיםשלמחויבותעובדיהחברההמפעילהיוסדרו

בהסכםשייחתםביןהמדינהלחברהע
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הסמכהשלנציג
החברההמפעילה

לבצע22כגע המפעילה החברה של נציגים יסמיך המנהל )א(
פעולותלפיסימןזהע

לאיוסמךנציגהחברההמפעילהכאמוראלאאםכן )ב(
התקיימובוכלאלה:

הואתושבישראל; )1(

מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )2(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי,לדעתהמנהל,

לשמשכנציג;

החברה לנציג הסמכתו בשל יימצא לא הוא )3(
המפעילה,באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםבין
מילויתפקידוכנציגהחברההמפעילהלביןענייןאישי
אותפקידאחרשלואושלקרובואשרימנעממנולמלא

אתעיקרתפקידוע

אדםשהגיעאליומידעלפיסימןזה,לרבותמידעמאמצעי22כדעסודיות
הפיקוחהטכנולוגי,ישמוראותובסוד,לאיגלהאותולאחר

ולאיעשהבוכלשימושאלאלשםקיוםהוראותסימןזהע

שמירתהמידע
והעברתו

מידעשהתקבלמאמצעיהפיקוחהטכנולוגיאצלהחברה22כהע )א(
המפעילהעלאודותנכנס,יישמרבמאגרמידעבבעלותמשרד
הבריאותשיוחזקבידיהחברההמפעילה;לענייןזה,"בעל"
הגנת בחוק כמשמעותם - מידע מאגר לעניין ו"מחזיק",

הפרטיות,התשמ"א-1981צע

מידעעלאודותנכנסכאמורבסעיףקטן)א(,וכןכלמידע )ב(
אחרבעניינושהתקבללפיסימןזה,יימחקאםאינונדרשעוד

ולכלהמאוחרבתוםחובתהבידודע

הסמכהשלנציג
החברההמפעילה

לבצע22כגע המפעילה החברה של נציגים יסמיך המנהל )א(
פעולותלפיסימןזהע

לאיוסמךנציגהחברההמפעילהכאמוראלאאםכן )ב(
התקיימובוכלאלה:

הואתושבישראל; )1(

מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )2(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי,לדעתהמנהל,

לשמשכנציג;

החברה לנציג הסמכתו בשל יימצא לא הוא )3(
המפעילה,באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםבין
מילויתפקידוכנציגהחברההמפעילהלביןענייןאישי
אותפקידאחרשלואושלקרובואשרימנעממנולמלא

אתעיקרתפקידוע

אדםשהגיעאליומידעלפיסימןזה,לרבותמידעמאמצעי22כדעסודיות
הפיקוחהטכנולוגי,ישמוראותובסוד,לאיגלהאותולאחר

ולאיעשהבוכלשימושאלאלשםקיוםהוראותסימןזהע

שמירתהמידע
והעברתו

מידעשהתקבלמאמצעיהפיקוחהטכנולוגיאצלהחברה22כהע )א(
המפעילהעלאודותנכנס,יישמרבמאגרמידעבבעלותמשרד
הבריאותשיוחזקבידיהחברההמפעילה;לענייןזה,"בעל"
הגנת בחוק כמשמעותם - מידע מאגר לעניין ו"מחזיק",

הפרטיות,התשמ"א-1981צע

מידעעלאודותנכנסכאמורבסעיףקטן)א(,וכןכלמידע )ב(
אחרבעניינושהתקבללפיסימןזה,יימחקאםאינונדרשעוד

ולכלהמאוחרבתוםחובתהבידודע

לסעיפים 22כד עד 22כז

מוצעלקבועכמההוראותלשםהבטחתסודיותהמידע
המופקמאמצעיהפיקוחהטכנולוגי,לצדאפשרותהשימוש
בולמטרתפיקוחואכיפהשלקיוםהוראותהבידוד,וכןלשם
הטכנולוגי הפיקוח אמצעי של הפעולה תקינות הבטחת
22כדהמוצע ובקרהעלפעילותהחברההמפעילהעבסעיף
שאליוהגיעמידעמאמצעי נקבעהחובתסודיותעלאדם
אדם אותו אל הגיע שהמידע בין וזאת טכנולוגי, פיקוח
זה במידע שימוש לעשות איסור חל כדיןע שלא ובין כדין
לכלמטרהפרטלמטרהשלשמהנועד-לשםקיוםהוראות
סימןה'המוצעלחוקסמכויותמיוחדות,כלומרלשםביצוע
פיקוחעלקיוםהוראותהבידודואכיפתןעיובהרכיאיןבסעיף
הסודיותכדילפגועבסמכויותהאכיפההנתונותלפיכלדין
למשטרתישראלעבסעיף22כההמוצע,מוצעלקבועהוראות
בנושאשמירתהמידעהמתקבלמאמצעיהפיקוחהטכנולוגי,
והעברתולגורמיםהמוסמכיםעבסעיףקטן)א(מוצעלקבוע
הטכנולוגי הפיקוח מאמצעי שהתקבל נכנס, על מידע כי
אצלהחברההמפעילה,יישמרבמאגרמידעשיהיהבבעלות

על המפעילה, החברה בידי יוחזק אך - הבריאות משרד
המשתמעמכךמבחינתהחובותהחלותעלבעליםומחזיק
התשמ"א-1981ע הפרטיות, הגנת חוק לפי אישי, מידע של
בסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(מוצעלקבועכיהמידעעלנכנסים
המוחזקאצלהחברההמפעילה-יימחקבמועדשבואינו
הנכנס, של הבידוד חובת בתום המאוחר ולכל עוד, נדרש
הבריאות ולמשרד ישראל תעבירלמשטרת החברה ואולם
המחייבים אחרים אירועים ועל לכאורה הפרות על מידע
שייקבע הנוהל ולפי הסימן הוראות לפי כאמור, הודעה
כאמורבסעיף22כא)ב(המוצע,וכללהמידעעלאותונכנס
לתקופה או העברתו, לאחר ימים 30 של לתקופה יישמר
למטרות בו השימוש לשם נדרש הדבר אם יותר ארוכה

שלשמןנועדהמידע,כאמורע

הפיקוח שאמצעי לקבוע מוצע המוצע, 22כו בסעיף
התקשורת אמצעי וכן המידע, ומאגר המידע הטכנולוגי,
נזקים ומפני אליו, פריצה או מידע דליפת מפני יאובטחו
כגון מאירועים כתוצאה למידע להיגרם העלולים שונים
דליפהשלמידעאופריצהאליווכיוצאבאלהעעודמוצע

ס"חהתשמ"א,עמ'128ע צ
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ולמשרד ישראל למשטרת תעביר המפעילה החברה )ג(
הבריאותלפיהנוהלהאמורבסעיף22כא)ב(,מידעעלכך
שנכנסהפרלכאורהאתהוראותהבידודאוביצעפעולהמבין
הפעולותהמנויותבסעיף22כט;הועברמידעעלאודותנכנס
כאמור,יישמרכללהמידעעלאותונכנסלתקופהשל30ימים
לאחרהעברתהמידעכאמור,ואולםמשטרתישראלאומשרד
הבריאות,שאליהםהועברהמידע,רשאיםלשמוראתהמידע

לתקופהארוכהיותרככלהנדרשלפיהוראותכלדיןע

ממנו22כועאבטחתהמידע המתקבל המידע מאגר הטכנולוגי, הפיקוח אמצעי
בדרך יאובטחו ביניהם והתקשורת 22כה בסעיף כאמור
שתבטיחשמידעמאמצעיהפיקוחהטכנולוגייועבראךורק
למאגרהמידע,וכןתבטיחאתההגנהמפנידליפתמידעאו
פריצהאליו,וכןמפניהעברה,חשיפה,מחיקה,שימוש,שינוי

אוהעתקהשלהמידעבלארשותכדיןע

המנהליסמיךבעליתפקידיםבמשרדהבריאותובחברה22כזעעיוןבמידע )א(
המפעילהלעייןבמידעשהתקבללפיסימןזה,בהתאםלנדרש

לשםמילויתפקידיהםלפיסימןזהע

לבעליהתפקידיםהמוסמכים,ולהםבלבד,תהיהגישה )ב(
ובחברה הבריאות במשרד זה סימן לפי שהתקבל למידע

המפעילה,לפיהענייןע

טופס על שחתם לאחר כאמור יוסמך תפקיד בעל )ג(
התחייבותלשמירהעלסודיותשבוהובהרהלוהמשמעות

הפליליתשלשימושבמידעבניגודלהוראותסעיףזהע

לאיוסמךבעלתפקידבחברההמפעילהלפיסעיףזה )ד(
בשינויים 22כג)ב(, סעיף הוראות בו התקיימו כן אם אלא

המחויביםע

תשלוםבשל
גרימתנזק

לערכתהפיקוח
הטכנולוגי

הציוד22כחע כלל - טכנולוגי" פיקוח "ערכת זה, בסעיף )א(
המשמשכאמצעיפיקוחטכנולוגי,שנמסרלידיהנכנס;שר

הבריאותרשאילפרטבצואתהפריטיםשכלוליםבערכהע

לקבוע,בסעיף22כזהמוצע,שיוסמכובעליתפקידיםבמשרד
הבריאותובחברההמפעילה,שרקהםיקבלוהרשאותגישה
למידעלפיסימןזה,לצורךביצועתפקידיהםעבעליתפקידים
בדרישות לעמוד יידרשו המפעילה החברה מקרב אלה
המפורטותלעיללגבינציגיהחברההמפעילהבסעיף22כג)ב(
המוצעבשינוייםהמחויביםמכךשבסעיףהאמורמדוברעל
נציגהחברה,ואילובסעיףזהמדוברעלבעליתפקידים,והם

יחתמועלהתחייבותלשמירהעלסודיותכמקובלע

לסעיף 22כח המוצע

לפיהצפוי,חלקמהאמצעיםלפיקוחטכנולוגיהמצויים
בשוקושהמדינהתבחרלהשתמשבהם,כולליםציודאלקטרוני

יקרערך,שאינוחד–פעמיוישלהחזירובתוםהשימוש,כשהוא
תקיןובאופןהמאפשרלעשותבושימושחוזרעכדילהבטיח
שהציודשיופקדבידיהנכנסיםיוחזרבתוםהשימוש,כשהוא
במצבתקין,מוצעלקבועמנגנוןאשריאפשרגבייהאפקטיבית
שלתשלוםמהנכנסבמקרהשלאי–השבתהציודאובמקרה
שלנזקשנגרםבלאהסברסבירעכדילממשמנגנוןזה,נקבע
כתנאיבסעיף22יט)א()7(המוצע,כינכנסשקיבלציודמסוגזה,
יהיהמחויבלחתוםעלשטרחובשמטרתולהבטיחאתהשבת
הציודבתוםהשימושעכך,אםלאהחזירהנכנסאתהציודאו
שהחזיראותובמצבלאתקיןבלאהסברסביר-יחויבבתשלום
שייגבהעלידיהמדינה)לרבותבאמצעותההוצאהלפועל(,
ובתנאישהתקבלהעלכךהחלטתהמנהללפיסעיף22כח)ז(
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פיקוח ערכת הושמדה הושחתה, אבדה, התקלקלה, )ב(
טכנולוגיאושנפלבהפגםאומום)בסעיףזה-הנזק(,יודיע
עלכךהנכנסלחברההמפעילהולמשרדהבריאות,בסמוך

לאחרשנודעלועלהנזקע

קיבלההחברההמפעילההודעהעלנזקכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(אושנודעלהבדרךאחרתעלנזק,במהלךתקופת
הטכנולוגי הפיקוח ערכת את תחליף הנכנס, של הבידוד
האמור הנוהל ולפי צורך, בכך יהיה אם ממנה, חלק או

בסעיף22כא)ב(ע

המנהלרשאילחייבאתהנכנסבתשלוםבעדערכת )ד(
הפיקוחהטכנולוגיאוחלקממנה,לפיסכומיםשיקבעשר
)ח(,אםמצאשהתקייםאחד הבריאותבצולפיסעיףקטן

מאלה:

שאינו נזק, הטכנולוגי הפיקוח לערכת נגרם )1(
תוצאהשלבלאיסביר,בלישהנכנססיפקהסברסביר

לגרימתהנזק;

הנכנסלאהשיבאתערכתהפיקוחהטכנולוגי )2(
במועדשבוהיהעליולהשיבהלפיתנאיהשימוששל
אמצעיהפיקוחהטכנולוגיאובמועדשבונדרשלכך,

בלישסיפקלכךהסברסבירע

המנהלישלחלנכנסהודעהעלכוונתולחייבובתשלום )ה(
לפיסעיףקטן)ד(בדואררשוםלכתובתהמגוריםשניתנהלפי
סעיף22יט)א()7(וכןלכתובתהדוארהאלקטרונישנמסרהלפי

הסעיףהאמור,אםנמסרהע

פיקוח ערכת הושמדה הושחתה, אבדה, התקלקלה, )ב(
טכנולוגיאושנפלבהפגםאומום)בסעיףזה-הנזק(,יודיע
עלכךהנכנסלחברההמפעילהולמשרדהבריאות,בסמוך

לאחרשנודעלועלהנזקע

קיבלההחברההמפעילההודעהעלנזקכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(אושנודעלהבדרךאחרתעלנזק,במהלךתקופת
הטכנולוגי הפיקוח ערכת את תחליף הנכנס, של הבידוד
האמור הנוהל ולפי צורך, בכך יהיה אם ממנה, חלק או

בסעיף22כא)ב(ע

המנהלרשאילחייבאתהנכנסבתשלוםבעדערכת )ד(
הפיקוחהטכנולוגיאוחלקממנה,לפיסכומיםשיקבעשר
)ח(,אםמצאשהתקייםאחד הבריאותבצולפיסעיףקטן

מאלה:

שאינו נזק, הטכנולוגי הפיקוח לערכת נגרם )1(
תוצאהשלבלאיסביר,בלישהנכנססיפקהסברסביר

לגרימתהנזק;

הנכנסלאהשיבאתערכתהפיקוחהטכנולוגי )2(
במועדשבוהיהעליולהשיבהלפיתנאיהשימוששל
אמצעיהפיקוחהטכנולוגיאובמועדשבונדרשלכך,

בלישסיפקלכךהסברסבירע

המנהלישלחלנכנסהודעהעלכוונתולחייבובתשלום )ה(
לפיסעיףקטן)ד(בדואררשוםלכתובתהמגוריםשניתנהלפי
סעיף22יט)א()7(וכןלכתובתהדוארהאלקטרונישנמסרהלפי

הסעיףהאמור,אםנמסרהע

המוצעעלפיכךמוצעלהסמיךאתשרהבריאותלקבועבצואת
הפריטיםהמהוויםחלקמאמצעיהפיקוחהטכנולוגי,החייבים
בהפקדתשטרחובכאמור,ואתגובההתשלוםשייגבהבגינם,
במקרהשלאי–החזרהשלפריטיםאלהאושלגרימתנזקלציוד

אולחלקממנוע

הציוד את שקיבל הנכנס על להטיל מוצע ראשית,
חובהלהודיעבהקדםלחברההמפעילהולמשרדהבריאות
עלכלמקרהשבונגרםנזקלערכתהפיקוחבמהלךתקופת
הבידודעהחברההמפעילהתפעללפיהנוהלשיקבעהמנהל,
ותפעללתיקוןהנזקאולהחלפתהציודאוחלקממנו,למעט
הבידוד את להשלים לנכנס המנהל יורה שבהם במקרים
במקוםלבידודמטעםהמדינהלפיסעיף22כטהמוצע,כפי
רשאי המנהל המוצע, )ד( קטן סעיף לפי בהמשךע שיפורט
לקבועכיהנכנסשקיבלאתהציוד,חייבבתשלוםבעבורו
עקבהנזקשנגרםלו,וזאתאםמצאכיהתקייםאחדמאלה:
לא שהציוד או סביר, הסבר לו ניתן שלא נזק לציוד נגרם
הוחזרלחברההמפעילהבתוםהבידוד,אובמועדשבונדרש

להחזירו,ובלאהסברסבירעעלכוונהלחייבובתשלוםכאמור,
תימסרהודעהלנכנסלפיהכתובתשמסרבעתשקיבלאת
הציודוחתםעלשטרחובכאמורבסעיף22יט)א()7(המוצעע
הנכנסשקיבלהודעהכאמוריוכללטעוןאתטענותיובעניין
זהלפניהמנהל,בכתב,בתוך30ימים)אותקופהשל20ימים
נוספיםשרשאיהמנהללקצובלו(,ויהיהזכאילקבלהחלטה
מנומקתבכתב,בדואררשום,לכתובתשמסרכאמורעמובהר
כיתשלוםזהאינועונשיאלאנועדלהבטיחכיציודהנמסר
לידיהנכנסלתקופתהבידוד-יוחזרכמתחייבבתוםהבידודע
בהתאם,סכומיהתשלוםשיקבעשרהבריאות,בצו,לפיסעיף
קטן)ח(המוצע,ישקפואתעלותהציוד,בלאכלרכיבעונשי,
חלק היו אי–השבתו, או בציוד, הפגיעה אם וכדומהע רווח
מהפרהשלהוראותהבידוד,אומהוויםעבירהאחרת,צפוי
הנכנסלקנסעלהפרתהבידודאולנקיטתצעדיםמתאימים
בגיןעבירותשביצע,לכאורה,וזאתבנפרדובמנותקמחיובו
בתשלוםבעדהציודשניזוקאושלאהוחזר,לפיהסכומים

שייקבעובצוע
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נכנסשנמסרהלוהודעהלפיסעיףקטן)ה(,רשאילטעון )ו(
אתטענותיו,בכתב,לפניהמנהל,לענייןהכוונהלחייבאותו
בתשלוםולענייןסכומו,בתוך30ימיםממועדמסירתההודעה,
ורשאיהמנהללהאריךאתהתקופההאמורהבתקופהנוספת

שלאתעלהעל20ימיםע

העתק בכתב; המנומקת החלטתו את ייתן המנהל )ז(
המגורים לכתובת רשום בדואר לנכנס יומצא ההחלטה
שניתנהלפיסעיף22יט)א()7(וכןלכתובתהדוארהאלקטרוני

שנמסרהלפיהסעיףהאמור,אםנמסרהע

שרהבריאותרשאילקבועבצואתסכוםהתשלוםבעד )ח(
ערכתהפיקוחהטכנולוגיופרטיה;הסכומיםשייקבעובצו

ישקפואתעלותהפריטיםע

השלמתהבידוד
במקוםלבידוד
מטעםהמדינה

הבידוד22כטע חובת את להשלים לנכנס להורות רשאי המנהל
במקוםלבידודמטעםהמדינהכאמורבסימןד',אםמצאכי

מתקייםאחדמאלה:

הנכנסהפראתהוראותהבידודהחלותעליובהתאם )1(
להוראותלפיחוקזהולפיסעיף20לפקודתבריאותהעם;

הפיקוח אמצעי של השימוש מתנאי תנאי הופר )2(
הטכנולוגיכמפורטלהלן:

הטכנולוגי הפיקוח בערכת מכוונת פגיעה )א(
כהגדרתהבסעיף22כחאוניתוקה,במעשהאובמחדל,

עלידיהנכנס,בסיועואובאמצעותאחר;

אי־דיווחעלפגיעהאותקלהבאמצעיהפיקוח )ב(
הטכנולוגיאועלנזקשנגרםלערכתהפיקוחהטכנולוגי,
בניגודלאמורבסעיף22כח)ב(,שהנכנסהיהמודעלהם;

העברתערכתהפיקוחהטכנולוגילאדםאחראו )ג(
למקוםאחר;

תקינה להפעלה היתכנות הבידוד במקום אין )ד(
שלאמצעיהפיקוחהטכנולוגי,ואיןמקוםבידודאחר

העומדלרשותהנכנסשבוקיימתהיתכנותכאמורע

לסעיף 22כט המוצע

שביצע מוצעלקבועכיבמקריםשבהםעקבפעולות
הנכנסבמסגרתהבידודבפיקוחטכנולוגיאובהתקייםנסיבות
נוספותהמביאותלכךשאינועומדבתנאיםלביצועבידוד
בפיקוחטכנולוגי-תישמרסמכותהמנהללהורותלולסיים
אתהבידודבפיקוחטכנולוגיולהשליםאתהבידודבאופן
מפוקח,במקוםלבידודמטעםהמדינהעהמנהליוסמךלקבוע
זאתבמקריםשלהפרתהוראותהבידודעלידיהנכנס;פגיעה
הפעלתו; בתקינות או הפיקוחהטכנולוגי באמצעי מכוונת
הפיקוח בערכת תקלה או פגיעה על הנכנס של אי–דיווח
כפישהואמחויבלעשותלפיסעיף22כח)ב(המוצע;העברת
ערכתהפיקוחלאדםאחר,אולמקוםאחר)כגוןהשלכתה,

אוהצבתהבמקוםשהנכנסאינונמצאבו(;וכן,אםהתגלה
כיאיןהיתכנותלשימושבאמצעיהפיקוחבמקוםהבידוד
שבושוהההנכנס)כגוןאםהסתברכיאיןקליטהסלולרית
היא אף אלה, במצבים למלונית הנכנס הפניית מספיקה(ע
שאין מכך ומתבקשת ישירה תוצאה אלא ענישה, אינה
אפשרותמעשיתשאותונכנסיקייםבידודמפוקחלאשורו,
בעזרתאמצעיפיקוחטכנולוגיבלבדעגםעלהעברהלמקום
זה סעיף הוראות לפי בו ושהייה המדינה מטעם לבידוד
יחולוהוראותהסעיפיםהרלוונטייםבסימןד'לפרקג'לחוק
סמכויותמיוחדות,כפישפורטובדבריההסברלסעיף22יט)ב(
המוצעלעילעיובהרגםכיאםביצעהנכנסהפרהשלהוראות
הבידוד,הואצפוילקנסעלהפרתהבידוד,בנפרדובמנותק

מהעברתולבידודבמקוםלבידודמטעםהמדינהע
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עונשיןועבירה
מינהלית

נכנסלישראלשהפראתהוראתהנציגהמוסמךלשהות22לע )א(
במקוםלבידודמטעםהמדינה,בניגודלהוראתסעיף22יט)ב(

-דינוקנסכאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשיןע

עלעבירהכאמורבסעיףקטן)א(יחולוהוראותסעיף22יע )ב(

לשםמילויתפקידיהםלפיסימןזהולשםאכיפתההוראות22לאעסמכויות
הקבועותבו,יהיונתונותלנציגהמוסמךולשוטרהסמכויות
זה: ובשינוי המחויבים בשינויים 22יא, בסעיף המפורטות
בסעיףקטן)ג(,במקום"לפיהוראותסעיף22ב)ג(או22ג)ד("

יבוא"לפיהוראותסעיף22יט)ג("ע"

בסעיף6צ)א(לחוקהעיקרי,אחרי"הכרזהלפיסעיף22ג"יבוא"אולפיסעיף22יח"ע2עתיקוןסעיף6צ

עונשיןועבירה
מינהלית

נכנסלישראלשהפראתהוראתהנציגהמוסמךלשהות22לע )א(
במקוםלבידודמטעםהמדינה,בניגודלהוראתסעיף22יט)ב(

-דינוקנסכאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשיןע

עלעבירהכאמורבסעיףקטן)א(יחולוהוראותסעיף22יע )ב(

לשםמילויתפקידיהםלפיסימןזהולשםאכיפתההוראות22לאעסמכויות
הקבועותבו,יהיונתונותלנציגהמוסמךולשוטרהסמכויות
זה: ובשינוי המחויבים בשינויים 22יא, בסעיף המפורטות
בסעיףקטן)ג(,במקום"לפיהוראותסעיף22ב)ג(או22ג)ד("

יבוא"לפיהוראותסעיף22יט)ג("ע"

תיקוןסעיף6צבסעיף6צ)א(לחוקהעיקרי,אחרי"הכרזהלפיסעיף22ג"יבוא"אולפיסעיף22יח"ע2ע

לסעיף 22ל המוצע

מוצעלקבוע,בדומהלעבירההקבועהבסעיף22טלחוק
61)א()1( סמכויותמיוחדות,עבירהשעונשהקנסלפיסעיף
לחוקהעונשיןגםעלאדםשנכנסלישראלהמפראתהוראת
הנציגהמוסמךלשהותבבידודבמקוםלבידודמטעםהמדינה
)לאחרשנמצאכיאינוממלאאתהתנאיםלבידודבפיקוח
22י בסעיף לאמור בהתאם לכך(ע מסרב שהוא או טכנולוגי
העבירההקבועהבסעיף22טהיאעבירהמינהליתלפיחוק
5,000 בסך קצוב קנס בצידה וקבוע המינהליות העבירות

שקליםחדשיםע

יודגשכיעבירהמוצעתזו,כמוגםהעבירההקבועה
את מפלילה מיוחדות, סמכויות לחוק 22ט בסעיף כאמור
הפרתהוראתהנציגהמוסמךלשהותבמקוםלבידודמטעם
בבידוד לשהות החובה את גם מפר נכנס אם המדינהע
במקוםהבידודהקבועהבסעיף2)ד(לצובריאותהעם)נגיף
הקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,
לפקודת 20ג)1( סעיף לפי עבירה עובר הוא התש"ף-2020,

בריאותהעםע

לענייןהטלתקנסעלהנכנסבמקרהשלהפרתהוראות
הבידוד,מובהרכימידעשיופקמאמצעיהפיקוחיוכללשמש
שיתוקף לאחר הבידוד, הוראות הפרת להוכחת כראיה
מבחינהראייתיתואםיעמודבמבחניהחוקוהפסיקהבנושאע

לסעיף 22לא המוצע

ה' סימן לפי תפקידיהם מילוי לשם כי לקבוע מוצע
בולגבי הקבועות ההוראותהשונות אכיפת המוצעולשם
הפנייתהנכנסלבידודבפיקוחטכנולוגיאולבידודבמקום
הבידוד הוראות על פיקוח ולשם המדינה מטעם לבידוד
הסמכויות ולשוטר המוסמך לנציג נתונות יהיו ואכיפתן,
22יאלחוקסמכויותמיוחדות,בשינויים המפורטותבסעיף
התניית את שיקראו בכך שינוי יחול ובייחוד המחויבים,
השימושבכוחעלידישוטרלשםהעברתאדםלמקוםלבידוד
מטעםהמדינהבקיוםבירור,כאמורבסעיף22יא)ג(כמתייחסת
את המסמיך 22יט)ג(, סעיף הוראות שנערךלפי לבירור גם
מטעמים המנהללאשרבקשהשלנכנסלהקלהבהוראות,

בריאותייםאוהומניטרייםחריגיםע

מוצעלקבוע,באמצעותתיקוןסעיף6צ)א(לחוק  סעיף 2
לפעול תוכל הממשלה כי מיוחדות, סמכויות 
טכנולוגי, בפיקוח בבידוד הנכנסים חיוב בעניין להכרזה
באמצעותועדתשרים,כפישהיארשאיתלפעולכיוםבעניין

הכרזהלפיסעיף22גלחוקסמכויותמיוחדותע
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