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חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום 
התפשטות נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-2020*

פרק א': מטרה והגדרות

מטרתושלחוקזההיאמתןאפשרותלהסמיךאתשירותהביטחוןהכללילסייעלמשרד1פמטרה
הבריאותבביצועחקירהאפידמיולוגיתלשםצמצוםהתפשטותנגיףהקורונההחדש,
כדילהגןעלשלומוובריאותושלהציבור,כחלקממאמצימדינתישראללהתמודדעם
ההתפשטותהמהירהשלהנגיףולנוכחהדחיפותהנובעתמהעלייהבשיעוריהתחלואה
המהווהסכנהחמורהומיידיתלאזרחיישראלותושביהוהמחייבתשימושבאמצעים

חריגים,והכוללתקופהמוגבלתפ

בחוקזה-2פהגדרות

"גורםמוסמךבמשרדהבריאות"-מישהוסמךלפיסעיף16)א(;

"גורםמוסמךבשירות"-מישהוסמךלפיסעיף14)ב(;

"ועדתהחוץוהביטחון"-ועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת;

"ועדתהכנסתלענייניהשירות"-ועדתהמשנהלמודיעיןולשירותיםחשאייםשל
ועדתהחוץוהביטחון;

"חולה"-חולהעםממצאמעבדתיחיובילנגיףהקורונההחדש;

"חוקשירותהביטחוןהכללי"-חוקשירותהביטחוןהכללי,התשס"ב-12002;

"מגעקרובעםחולה"-מגעעםחולההעלוללהביאלהדבקהבמחלה,בהתייחסלמרחק
מהחולהולזמןהחשיפהאליו,בהלימה,ככלהאפשר,להנחיותהקליניותשלנציג

משרדהבריאות,כפישפורטובנוהלמשרדהבריאות;

"מחלה"-המחלההנגרמתעלידינגיףהקורונההחדש;

"מידעטכנולוגי"-נתוניזיהוי,נתונימיקוםונתוניהתקשרויות,למעטתוכןשיחה
כהגדרתהבחוקהאזנתסתר,התשל"ט-9ר219;

"מכשירטלפוןנייד"-ציודרדיוטלפוןניידכמשמעותובחוקהתקשורת)בזקושידורים(,
התשמ"ב-2פ319;

;NovelCoronavirus2019-nCov-"נגיףהקורונההחדש"

"נוהלמשרדהבריאות"-הנוהלשנקבעלפיסעיף10;

"נוהלהשירות"-הנוהלשנקבעלפיסעיף9;

"נציגמשרדהבריאות"-כלאחדמאלה:

המנהלהכללישלמשרדהבריאות; )1(

ראששירותיבריאותהציבורבמשרדהבריאותאוסגנו; )2(

"נתוניהתקשרויות"-מספרהטלפוןשלהמתקשר,מספרהטלפוןשליעדההתקשרות
ומועדההתקשרות;

התקבלבכנסתביוםט'בתמוזהתש"ף)1ביולי2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-1334,מיוםב'בתמוזהתש"ף)24ביוני2020(,עמ'4ר3פ

ס"חהתשס"ב,עמ'9ר1פ 1

ס"חהתשל"ט,עמ'פ11פ 2

ס"חהתשמ"ב,עמ'פ21פ 3
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"נתוניזיהוי"-שם,מספרזהות,מספרטלפוןותאריךלידה;

"נתונימיקום"-נתוניאיכוןשלמכשירטלפוןנייד;

"פרטיבקשהלקבלתסיוע"-הפרטיםכמפורטלהלן,לגביחולהשהבקשהנוגעתאליו:

שםהחולה; )1(

מספרהזהותשלהחולה; )2(

מספרהטלפוןשלהחולה; )3(

המספרהסידורישלהחולהברשימתהחוליםשמנהלמשרדהבריאות; )4(

תאריךאבחונוכחולה; )5(

התאריךשחל14ימיםלפניתאריךאבחונוכחולה; )6(

"צוויהבידוד"-שנייםאלה:

צובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראת )1(
שעה(,התש"ף-42020;

צובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש2019()בידודבביתחולים()הוראת )2(
שעה(,התש"ף-52020;

"השירות"-שירותהביטחוןהכלליפ

פרק ב': הסמכת שירות הביטחון הכללי לביצוע פעולות סיוע

הכרזהעלהסמכת
השירות

הממשלהרשאיתלהכריזעלהסמכתהשירותלבצעפעולותכאמורבסעיף5,לצורך3פ
סיועלמשרדהבריאותבביצועחקירותאפידמיולוגיותשמטרתןזיהוינתונימיקומםשל
חוליםבתקופהשל14ימיםלפניתאריךאבחונםבמחלהוזיהויהאנשיםשבאובמגע
קרובעםהחוליםבתקופההאמורה,לשםאיתורמישהיועלוליםלהידבקמהחולה,

בהתקייםאחדמאלה:

אםשוכנעהכיבשלחששלהתפשטותשלהמחלהקייםצורךבהסתייעותבשירות )1(
במקריםפרטנייםוייחודייםבלבד,שבהםלאניתןלהשליםאתזיהויהאנשיםשבאו
במגעקרובעםחולהבאמצעותחקירהאפידמיולוגיתבשיטותאחרות;אמותהמידה

למקריםהפרטנייםוהייחודייםלפיפסקהזוייקבעובנוהלמשרדהבריאות;

התקיימונסיבותחריגותהמנויותבתוספת; )2(

בהסתייעות צורך קיים המחלה של להתפשטות חשש בשל כי שוכנעה אם )3(
בשירות,כךשמשרדהבריאותיהיהרשאילהעבירלשירותבקשהלקבלתסיוע,ובלבד
שמספרהחוליםבאותויוםאוביוםשקדםלועלהעל200;הכריזההממשלה,יחליט
נציגמשרדהבריאותעלביצועחקירהאפידמיולוגיתלגבי200חולים,ועלביצועחקירה
אפידמיולוגיתאועלהסתייעותבשירותלבצעפעולותכאמורבסעיף5,לפישיקול

דעתו,לגבייתרהחוליםפ

תוקףההכרזה
וביטולה

תוקפהשלהכרזהלפיסעיף3לאיעלהעל21ימיםפ4פ )א(

חדלולהתקייםהנסיבותכאמורבסעיף3המצדיקותאתההכרזה,תבטלהממשלה )ב(
אתההכרזהפ

הכנסתרשאיתלבטלאתההכרזהפ )ג(

"נתוניזיהוי"-שם,מספרזהות,מספרטלפוןותאריךלידה;

"נתונימיקום"-נתוניאיכוןשלמכשירטלפוןנייד;

"פרטיבקשהלקבלתסיוע"-הפרטיםכמפורטלהלן,לגביחולהשהבקשהנוגעתאליו:

שםהחולה; )1(

מספרהזהותשלהחולה; )2(

מספרהטלפוןשלהחולה; )3(

המספרהסידורישלהחולהברשימתהחוליםשמנהלמשרדהבריאות; )4(

תאריךאבחונוכחולה; )5(

התאריךשחל14ימיםלפניתאריךאבחונוכחולה; )6(

"צוויהבידוד"-שנייםאלה:

צובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראת )1(
שעה(,התש"ף-42020;

צובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש2019()בידודבביתחולים()הוראת )2(
שעה(,התש"ף-52020;

"השירות"-שירותהביטחוןהכלליפ

פרק ב': הסמכת שירות הביטחון הכללי לביצוע פעולות סיוע

הממשלהרשאיתלהכריזעלהסמכתהשירותלבצעפעולותכאמורבסעיף5,לצורך3פ
סיועלמשרדהבריאותבביצועחקירותאפידמיולוגיותשמטרתןזיהוינתונימיקומםשל
חוליםבתקופהשל14ימיםלפניתאריךאבחונםבמחלהוזיהויהאנשיםשבאובמגע
קרובעםהחוליםבתקופההאמורה,לשםאיתורמישהיועלוליםלהידבקמהחולה,

בהתקייםאחדמאלה:

הכרזהעלהסמכת
השירות

אםשוכנעהכיבשלחששלהתפשטותשלהמחלהקייםצורךבהסתייעותבשירות )1(
במקריםפרטנייםוייחודייםבלבד,שבהםלאניתןלהשליםאתזיהויהאנשיםשבאו
במגעקרובעםחולהבאמצעותחקירהאפידמיולוגיתבשיטותאחרות;אמותהמידה

למקריםהפרטנייםוהייחודייםלפיפסקהזוייקבעובנוהלמשרדהבריאות;

התקיימונסיבותחריגותהמנויותבתוספת; )2(

בהסתייעות צורך קיים המחלה של להתפשטות חשש בשל כי שוכנעה אם )3(
בשירות,כךשמשרדהבריאותיהיהרשאילהעבירלשירותבקשהלקבלתסיוע,ובלבד
שמספרהחוליםבאותויוםאוביוםשקדםלועלהעל200;הכריזההממשלה,יחליט
נציגמשרדהבריאותעלביצועחקירהאפידמיולוגיתלגבי200חולים,ועלביצועחקירה
אפידמיולוגיתאועלהסתייעותבשירותלבצעפעולותכאמורבסעיף5,לפישיקול

דעתו,לגבייתרהחוליםפ

תוקפהשלהכרזהלפיסעיף3לאיעלהעל21ימיםפ4פ תוקףההכרזה)א(
וביטולה

חדלולהתקייםהנסיבותכאמורבסעיף3המצדיקותאתההכרזה,תבטלהממשלה )ב(
אתההכרזהפ

הכנסתרשאיתלבטלאתההכרזהפ )ג(

ק"תהתש"ף,עמ'516פ 4

ק"תהתש"ף,עמ'620פ 5
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ביטולההכרזהייכנסלתוקףעםההחלטהעליו,והודעהעלהביטולתפורסם )ד(
ברשומותבהקדםהאפשריפ

סמכויותהשירות
בתקופתההכרזה

בתקופתתוקפהשלההכרזהמוסמךהשירות,עלפיבקשהלקבלתסיועכאמור5פ )א(
בסעיף6,לבצעאתהפעולותהאלה)בחוקזה-פעולותסיוע(:

לעבדמידעטכנולוגילגביהחולהשהבקשהנוגעתאליוולגביהאנשים )1(
שבאובמגעקרובעםהחולה,בנוגעלתקופהשל14ימיםלפניתאריךאבחונו

כחולה;

להעבירלמשרדהבריאותאתפרטיהמידעכמפורטלהלן,אוחלקמהם, )2(
ככלשהדברדרושואפשרי)בחוקזה-פרטיהמידעהדרושים(:

לגביהחולה-נתונימיקוםבתקופהשל14ימיםלפניתאריךאבחונו )א(
כחולה;

לגביאנשיםשבאובמגעקרובעםהחולה-נתוניזיהוי,התאריך )ב(
והשעהשבהםהיובמגעקרובאחרוןעםהחולהוהמיקוםשבוהתקיים

אותומגעפ

הכריזההממשלהכאמורבסעיף3)1(,יתבצעופעולותהסיוערקלגבימקרים )ב(
פרטנייםוייחודייםכאמורבאותוסעיףפ

פעולותהסיועיתבצעועלבסיסמידעטכנולוגיבלבדהמוחזקבידיהשירותלפי )ג(
כלדין,ובכפוףלהגבלותהמפורטותבפרקג'פ

פעולותהסיועיתבצעובאופןממוכןככלהאפשרובשמירהעלפרטיותםוכבודם )ד(
שלהחולהושלהאנשיםשבאובמגעקרובעםהחולהפ

בקשהלקבלת
סיועוהודעה

לחולה

בקשהלקבלתסיועתוגשבידינציגמשרדהבריאות,באמצעותגורםמוסמך6פ )א(
במשרדהבריאות,לגורםמוסמךבשירות)בחוקזה-בקשהלקבלתסיוע(פ

החולה לגבי סיוע לקבלת הבקשה פרטי כל את תכלול סיוע לקבלת בקשה )ב(
שהבקשהנוגעתאליו,המצוייםבידימשרדהבריאותפ

משרדהבריאותיודיעלחולהשהבקשהלקבלתסיוענוגעתאליועלכךשעקב )ג(
אבחונוכחולההועברופרטיולבדיקהבאמצעיםטכנולוגייםבשירות;הודעהכאמור
תישלחבסמוךלהעברתהבקשהלקבלתסיועותכלולגםמידעעלמטרתהבדיקהועל

הדרךשבהיוכלהחולהלבררפרטיםנוספיםבענייןזהפ

העברתפרטי
המידעהדרושים

הוגשהבקשהלקבלתסיוע,יעבירגורםמוסמךבשירותלגורםמוסמךבמשרדהבריאות,רפ
אתפרטיהמידעהדרושיםלגביהחולהשהבקשהנוגעתאליוולגבימישבאבמגע

קרובעםהחולה;גורםמוסמךבשירותלאיעבירכלמידעאחרפ

הודעהלאדםשבא
במגעקרובעם

חולה

משרדהבריאותיודיעלאדםשנמצאכיהיהבמגעקרובעםחולהבמועדמסויםפפ )א(
עלהממצאהאמורועלהחובההחלהעליולפידיןבשלכך;הודעהכאמורתכלולגם
מידעעלהדרךשבהיוכלאותואדםלבררפרטיםנוספיםבענייןזהולפנותבהשגה

לפיסעיףקטן)ג(,ולאתכלולפרטיםמזהיםלגביהחולהפ

משרדהבריאותרשאילשלוחלאדםשנשלחהלוהודעהכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
הודעותתזכורתלגביהחובההחלהעליולפידיןכפישנמסרלובהודעהפ

אדםשקיבלהודעהלפיסעיףקטן)א(,רשאילפנותלמשרדהבריאותבבקשה )ג(
לבחינהחוזרתשלהנתוניםשעלבסיסםהתקבלהההודעה)בחוקזה-השגה(;פנה
אדםבהשגה,רשאימשרדהבריאותלהעבירלשירותבקשהנוספתלביצועפעולות
הסיועלגביהחולהשאותואדםהיהבמגעקרובעמוואתפרטיההשגה,ככלהנדרש,
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והשירותיהיהרשאילבצעפעולותסיועלגביאותוחולהפעםנוספת,אםהדברנדרש;
משרדהבריאותישיבלהשגהבהקדםהאפשריבנסיבותהעניין,ולאיאוחרמשלושה

ימיםממועדהגשתההשגהפ

דרכיהפעולהשלהשירות9פנוהלהשירות שיכלולהוראותלעניין ראשהשירותיקבענוהל )א(
במסגרתפעולותהסיוע,יאושרעלידיהיועץהמשפטילממשלה,ויובאלידיעתועדת

הכנסתלענייניהשירותפ

נוהלהשירותהואחסויוגילויואופרסומואסור,ויחולולענייןזההוראותסעיף )ב(
22)א(ו-)ב(לחוקשירותהביטחוןהכלליפ

נוהלמשרד
הבריאות

המנהלהכללישלמשרדהבריאותיקבענוהלשיכלולאתכלהמפורטלהלן,10פ )א(
ויאושרעלידיהיועץהמשפטילממשלה:

הוראותלענייןהגשתבקשהלקבלתסיוע; )1(

אופןהשימושבפרטיהמידעהדרושים,החזקתם,שמירתםומחיקתם; )2(

ההנחיותהקליניותשלנציגמשרדהבריאותלענייןמגעקרובעםחולה, )3(
כפישהןבתוקףמזמןלזמן;

אמותמידהלקביעתמקריםפרטנייםוייחודייםלפיסעיף3)1(; )4(

הוראותלענייןטיפולבהשגותלפיסעיףפ)ג(פ )5(

אמותהמידהלפיסעיףקטן)א()4(ייקבעועלפיהמלצתראששירותיבריאות )ב(
הציבורבמשרדהבריאותובהסכמתראשהשירותפ

נוהלמשרדהבריאותאוכלשינויבויפורסםבהקדםהאפשריבאתרהאינטרנט )ג(
שלמשרדהבריאותפ

סייגיםבהפעלת
סמכויותהשירות

בהפעלתסמכויותהשירותלפיחוקזה,לאיעמודהשירותבקשרכלשהועםחולה11פ )א(
אועםאנשיםשבאובמגעקרובעםחולהפ

השירותלאיעסוקבפעילותפיקוחואכיפהעלהפרתחובתבידודלפיצוויהבידוד, )ב(
ולאיסייעלפעילותכאמורפ

מינויצוותשרים
לבחינתהצורך

בהסתייעות
בשירות

הממשלהתמנהצוותשריםשיכלולאתראשהממשלה,ראשהממשלההחלופי,12פ )א(
שרהבריאות,שרהמשפטים,שרהמודיעיןושריםנוספיםכפישתחליט)בחוקזה-
צוותהשרים(,לבחינתהצורךבהמשךההסתייעותבשירותלפיחוקזה,בהתחשב
במצבהתחלואהבישראלבשלנגיףהקורונההחדש,בתרומתתוצאותפעולותהסיוע
לצמצוםהתפשטותהמחלהובקיומןשלחלופותלהסתייעותכאמור,והכולבהתחשב,
ביןהשאר,בפגיעהבזכותלפרטיות;לפניהצוותתונחחוותדעתהשלהרשותלהגנת

הפרטיותבמשרדהמשפטיםבענייןזהפ

צוותהשריםידווחלממשלהעלממצאיווהמלצותיולגביהנושאיםשבחןלפי )ב(
סעיףקטן)א(,כדישהממשלהתבחןאתהצורךבהמשךההסתייעותבשירותלפיחוק

זהפ

פרק ג': שמירת מידע, שימוש בו, העברתו ומחיקתו

שמירתמידע
בשירותומחיקתו

הדרושים,13פ המידע פרטי ואת סיוע לקבלת הבקשה פרטי את ישמור השירות )א(
במחשביהשירותבלבד,ובנפרדמכלמידעאחרהמוחזקבידיהשירותלפיכלדיןפ

מידעכאמורבסעיףקטן)א(יישמרלתקופהשל14ימיםמיוםהעברתפרטיהמידע )ב(
הדרושיםלגורםמוסמךבמשרדהבריאותלפיסעיףר,ובתוםהתקופה-יימחק;כל

מידעאחרשנוצרבעתעיבודהמידעהטכנולוגיכאמורבסעיף5)א()1(-יימחקמידפ

והשירותיהיהרשאילבצעפעולותסיועלגביאותוחולהפעםנוספת,אםהדברנדרש;
משרדהבריאותישיבלהשגהבהקדםהאפשריבנסיבותהעניין,ולאיאוחרמשלושה

ימיםממועדהגשתההשגהפ

דרכיהפעולהשלהשירות9פ שיכלולהוראותלעניין ראשהשירותיקבענוהל )א(
במסגרתפעולותהסיוע,יאושרעלידיהיועץהמשפטילממשלה,ויובאלידיעתועדת

הכנסתלענייניהשירותפ

נוהלהשירות

נוהלהשירותהואחסויוגילויואופרסומואסור,ויחולולענייןזההוראותסעיף )ב(
22)א(ו–)ב(לחוקשירותהביטחוןהכלליפ

המנהלהכללישלמשרדהבריאותיקבענוהלשיכלולאתכלהמפורטלהלן,10פ )א(
ויאושרעלידיהיועץהמשפטילממשלה:

נוהלמשרד
הבריאות

הוראותלענייןהגשתבקשהלקבלתסיוע; )1(

אופןהשימושבפרטיהמידעהדרושים,החזקתם,שמירתםומחיקתם; )2(

ההנחיותהקליניותשלנציגמשרדהבריאותלענייןמגעקרובעםחולה, )3(
כפישהןבתוקףמזמןלזמן;

אמותמידהלקביעתמקריםפרטנייםוייחודייםלפיסעיף3)1(; )4(

הוראותלענייןטיפולבהשגותלפיסעיףפ)ג(פ )5(

אמותהמידהלפיסעיףקטן)א()4(ייקבעועלפיהמלצתראששירותיבריאות )ב(
הציבורבמשרדהבריאותובהסכמתראשהשירותפ

נוהלמשרדהבריאותאוכלשינויבויפורסםבהקדםהאפשריבאתרהאינטרנט )ג(
שלמשרדהבריאותפ

בהפעלתסמכויותהשירותלפיחוקזה,לאיעמודהשירותבקשרכלשהועםחולה11פ )א(
אועםאנשיםשבאובמגעקרובעםחולהפ

סייגיםבהפעלת
סמכויותהשירות

השירותלאיעסוקבפעילותפיקוחואכיפהעלהפרתחובתבידודלפיצוויהבידוד, )ב(
ולאיסייעלפעילותכאמורפ

הממשלהתמנהצוותשריםשיכלולאתראשהממשלה,ראשהממשלההחלופי,12פ )א(
שרהבריאות,שרהמשפטים,שרהמודיעיןושריםנוספיםכפישתחליט)בחוקזה-
צוותהשרים(,לבחינתהצורךבהמשךההסתייעותבשירותלפיחוקזה,בהתחשב
במצבהתחלואהבישראלבשלנגיףהקורונההחדש,בתרומתתוצאותפעולותהסיוע
לצמצוםהתפשטותהמחלהובקיומןשלחלופותלהסתייעותכאמור,והכולבהתחשב,
ביןהשאר,בפגיעהבזכותלפרטיות;לפניהצוותתונחחוותדעתהשלהרשותלהגנת

הפרטיותבמשרדהמשפטיםבענייןזהפ

מינויצוותשרים
לבחינתהצורך

בהסתייעות
בשירות

צוותהשריםידווחלממשלהעלממצאיווהמלצותיולגביהנושאיםשבחןלפי )ב(
סעיףקטן)א(,כדישהממשלהתבחןאתהצורךבהמשךההסתייעותבשירותלפיחוק

זהפ

פרק ג': שמירת מידע, שימוש בו, העברתו ומחיקתו

הדרושים,13פ המידע פרטי ואת סיוע לקבלת הבקשה פרטי את ישמור השירות )א(
במחשביהשירותבלבד,ובנפרדמכלמידעאחרהמוחזקבידיהשירותלפיכלדיןפ

שמירתמידע
בשירותומחיקתו

מידעכאמורבסעיףקטן)א(יישמרלתקופהשל14ימיםמיוםהעברתפרטיהמידע )ב(
הדרושיםלגורםמוסמךבמשרדהבריאותלפיסעיףר,ובתוםהתקופה-יימחק;כל

מידעאחרשנוצרבעתעיבודהמידעהטכנולוגיכאמורבסעיף5)א()1(-יימחקמידפ
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הגבלותלעניין
שימושבמידע

בשירות,והסמכת
בעליתפקידים

השירותיעשהשימושבפרטיבקשהלקבלתסיועובפרטיהמידעהדרושיםלצורך14פ )א(
ביצועפעולותהסיועבלבדפ

ראשהשירותאומישהואהסמיךלכךיסמיךבעליתפקידיםבשירותלצורךביצוע )ב(
פעולותסיוע)בחוקזה-גורמיםמוסמכיםבשירות(;הגורמיםהמוסמכיםבשירות,והם
בלבד,יהיורשאיםלבצעאתפעולותהסיועויהיומורשיגישהלפרטיבקשותלקבלת

סיועולפרטיהמידעהדרושיםפ

בעלתפקידיוסמךלפיסעיףקטן)ב(לאחרשחתםעלטופסהתחייבותלשמירה )ג(
עלסודיותשבוהובהרהלוהמשמעותהפליליתשלשימושבמידעבניגודלהוראות

חוקזהפ

מידעלגביפעולותשביצעוגורמיםמוסמכיםבשירותלפיהוראותחוקזהיתועד )ד(
באופןממוחשבבשירותפ

שמירתמידע
במשרדהבריאות

ומחיקתו

פרטיהמידעהדרושיםיישמרובמשרדהבריאותבדרךשתבטיחאתאבטחת15פ )א(
המידע,אתסודיותוואתחיסיוןנתוניהזיהוישלהחוליםאושלהאנשיםשבאובמגע

קרובעםחולהפ

בתוםתקופתתוקפושלחוקזהימחקמשרדהבריאותאתפרטיהמידעהדרושים )ב(
שהועברואליועלפיבקשותלקבלתסיועפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,משרדהבריאותרשאילשמורפרטימידעכאמור )ג(
באותוסעיףקטןלתקופהשלאתעלהעל60ימיםלאחרתוםתקופתתוקפושלחוק

זה,לצורךתחקירפנימישלהפעולותשביצעלצמצוםהתפשטותהמחלהפ

נציגמשרדהבריאותיוודאאתביצועמחיקתפרטיהמידעכאמורבסעיףזהפ )ד(

הגבלותלעניין
גישהלמידע

במשרדהבריאות
ועיוןבו,והסמכת

בעליתפקידים

הבריאות16פ במשרד תפקידים בעלי יסמיך הבריאות משרד של הכללי המנהל )א(
לעייןבפרטיהמידעהדרושים,כולםאוחלקם)בחוקזה-גורמיםמוסמכיםבמשרד

הבריאות(,בהתאםלנדרשלשםמילויתפקידיהםלפיחוקזה,כמפורטלהלן:

טיפולבבקשותלקבלתסיוע; )1(

קבלתפרטיהמידעהדרושים; )2(

ביצועהפעולותהדרושותלשםמשלוחהודעותלחוליםלפיסעיף6)ג(או )3(
משלוחהודעותלאנשיםשבאובמגעקרובעםחוליםלפיסעיףפ)א(או)ב(;

טיפולבהשגותלפיסעיףפ)ג(; )4(

אבטחתהמידעכאמורבסעיף15)א(; )5(

בקרה,פיקוחאודיווחעלביצועהוראותחוקזהפ )6(

בעלתפקידיוסמךלפיסעיףקטן)א(לאחרשחתםעלטופסהתחייבותלשמירה )ב(
עלסודיותשבוהובהרהלוהמשמעותהפליליתשלשימושבמידעבניגודלהוראות

חוקזהפ

לנציגמשרדהבריאותולגורמיםהמוסמכיםבמשרדהבריאות,ולהםבלבד,תהיה )ג(
גישהלפרטיהמידעהדרושיםפ

הגבלותלעניין
העברתמידע

מהשירותוממשרד
הבריאות

השירותלאיעבירכלמידעשהתקבללפיחוקזה,למעטהעברתפרטיהמידער1פ )א(
הדרושיםלמשרדהבריאותלפיסעיף6פ

משרדהבריאותלאיעבירמידעשקיבלמהשירותלפיחוקזה,למעטהעברתמידע )ב(
לפיכלדיןעלכךשאדםנכללברשימתהחייביםבבידודכאמורבסעיףפ1)ג(פ
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סודיות,הגבלת
שימושוחיסיון

אדםשהגיעאליומידעלפיחוקזה,למעטמידעעלכךשאדםנכללברשימתפ1פ )א(
החייביםבבידוד,ישמרנובסוד,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימוש,אלא

לצורךביצועהוראותחוקזהפ

מידעכאמורבסעיףקטן)א(יהיהחסויבפניכלאדם,לאייעשהבושימושלצורך )ב(
הליךמשפטי,לרבותחקירהעלפידין,ולאיתקבלכראיהבמשפטפ

בסעיףזה,"רשימתהחייביםבבידוד"-רשימהשמנהלמשרדהבריאות,הכוללת )ג(
אתפרטיהםשלאנשיםהחביםבבידודמכוחצוויהבידודפ

פרק ד': דיווחים

דיווחלכנסת
וליועץהמשפטי

לממשלה

ראשהשירותידווחבכתבלוועדתהחוץוהביטחון,אחתלשבוע,עלכלאלה:19פ )א(

מספרהחוליםשלגביהםהתבקשהשירותלעבדמידעטכנולוגיעלפי )1(
בקשהלקבלתסיוע;

השירות העביר לגביהם הדרושים המידע פרטי שאת האנשים מספר )2(
למשרדהבריאותבשלהימצאםבמגעקרובעםחולה,עלפיבקשהלקבלתסיוע;

אירועיםמיוחדיםותקלותבהפעלתסמכויותהשירותלפיחוקזה,ודרך )3(
הטיפולבהם;היההמידעכאמורמסווג-יועברהדיווחלוועדתהכנסתלענייני

השירות;

סטטוסמחיקתהמידעלפיסעיף13)ב(פ )4(

נציגמשרדהבריאותאומימטעמוידווחבכתבלוועדתהחוץוהביטחון,אחת )ב(
לשבוע,עלכלאלה:

מספרהחוליםשלגביהםהתבקשהשירותלעבדמידעטכנולוגיעלפי )1(
בקשהלקבלתסיוע,ואםהבקשהלקבלתסיועהוגשהבתקופהשבהחלההכרזה
לפיסעיף3-פירוטהמקריםהפרטנייםוהייחודייםשלגביהםהוגשהכלבקשה

לקבלתסיוע;

מספרהאנשיםשלהםהודיעמשרדהבריאותכיהיובמגעקרובעםחולה )2(
לפיהוראותסעיףפ;

מספרהאנשיםמתוךהאנשיםכאמורבפסקה)2(,שנמצאעלבסיספעולות )3(
הסיועבלבד,כיהיובמגעקרובעםחולה;

)2(,אשר מספרהאנשיםשלהםהודיעמשרדהבריאותכאמורבפסקה )4(
אובחנוכחולים,ומספרהאנשיםמתוכםשאותרועלבסיספעולותהסיועבלבד;

הפעולותשביצעמשרדהבריאותבהתבססעלפרטיהמידעהדרושים )5(
שהועברואליומהשירות;

אירועיםמיוחדיםותקלותבפעולותמשרדהבריאותלפיחוקזה,ודרך )6(
הטיפולבהם;

פ)ג(,אופןהטיפול מספרההשגותשהוגשולמשרדהבריאותלפיסעיף )ר(
בהשגותכאמור,וכןמספרההשגותשלאחרבחינהחוזרתשלהנתוניםנמצאכי

מידעשנכללבבקשהלקבלתסיועהיהשגויאולאמדויקפ

ראשאגףבשירותונציגמשרדהבריאותאומימטעמוידווחובכתב,כאמור )ג(
בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,אחתלשבוע,גםליועץהמשפטילממשלהפ

אדםשהגיעאליומידעלפיחוקזה,למעטמידעעלכךשאדםנכללברשימתפ1פ )א(
החייביםבבידוד,ישמרנובסוד,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימוש,אלא

לצורךביצועהוראותחוקזהפ

סודיות,הגבלת
שימושוחיסיון

מידעכאמורבסעיףקטן)א(יהיהחסויבפניכלאדם,לאייעשהבושימושלצורך )ב(
הליךמשפטי,לרבותחקירהעלפידין,ולאיתקבלכראיהבמשפטפ

בסעיףזה,"רשימתהחייביםבבידוד"-רשימהשמנהלמשרדהבריאות,הכוללת )ג(
אתפרטיהםשלאנשיםהחביםבבידודמכוחצוויהבידודפ

פרק ד': דיווחים

ראשהשירותידווחבכתבלוועדתהחוץוהביטחון,אחתלשבוע,עלכלאלה:19פ דיווחלכנסת)א(
וליועץהמשפטי

לממשלה מספרהחוליםשלגביהםהתבקשהשירותלעבדמידעטכנולוגיעלפי )1(
בקשהלקבלתסיוע;

השירות העביר לגביהם הדרושים המידע פרטי שאת האנשים מספר )2(
למשרדהבריאותבשלהימצאםבמגעקרובעםחולה,עלפיבקשהלקבלתסיוע;

אירועיםמיוחדיםותקלותבהפעלתסמכויותהשירותלפיחוקזה,ודרך )3(
הטיפולבהם;היההמידעכאמורמסווג-יועברהדיווחלוועדתהכנסתלענייני

השירות;

סטטוסמחיקתהמידעלפיסעיף13)ב(פ )4(

נציגמשרדהבריאותאומימטעמוידווחבכתבלוועדתהחוץוהביטחון,אחת )ב(
לשבוע,עלכלאלה:

מספרהחוליםשלגביהםהתבקשהשירותלעבדמידעטכנולוגיעלפי )1(
בקשהלקבלתסיוע,ואםהבקשהלקבלתסיועהוגשהבתקופהשבהחלההכרזה
לפיסעיף3-פירוטהמקריםהפרטנייםוהייחודייםשלגביהםהוגשהכלבקשה

לקבלתסיוע;

מספרהאנשיםשלהםהודיעמשרדהבריאותכיהיובמגעקרובעםחולה )2(
לפיהוראותסעיףפ;

מספרהאנשיםמתוךהאנשיםכאמורבפסקה)2(,שנמצאעלבסיספעולות )3(
הסיועבלבד,כיהיובמגעקרובעםחולה;

)2(,אשר מספרהאנשיםשלהםהודיעמשרדהבריאותכאמורבפסקה )4(
אובחנוכחולים,ומספרהאנשיםמתוכםשאותרועלבסיספעולותהסיועבלבד;

הפעולותשביצעמשרדהבריאותבהתבססעלפרטיהמידעהדרושים )5(
שהועברואליומהשירות;

אירועיםמיוחדיםותקלותבפעולותמשרדהבריאותלפיחוקזה,ודרך )6(
הטיפולבהם;

פ)ג(,אופןהטיפול מספרההשגותשהוגשולמשרדהבריאותלפיסעיף )ר(
בהשגותכאמור,וכןמספרההשגותשלאחרבחינהחוזרתשלהנתוניםנמצאכי

מידעשנכללבבקשהלקבלתסיועהיהשגויאולאמדויקפ

ראשאגףבשירותונציגמשרדהבריאותאומימטעמוידווחובכתב,כאמור )ג(
בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,אחתלשבוע,גםליועץהמשפטילממשלהפ
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המשפטי וליועץ והביטחון החוץ לוועדת בכתב ידווח הבריאות משרד נציג )ד(
לממשלהעלסטטוסמחיקתהמידעלפיסעיף15)ב(ו–)ג(,בתוךשבועמהמועדשנקבע

באותוסעיףפ

פרק ה': הוראות שונות

להוראות20פעונשין בניגוד שימוש, בו אועשה שהגיעאליולפיחוקזה, אדםשגילהמידע
סעיףפ1)א(,דינו-מאסרשלוששניםפ

תחולתהוראות
חוקשירות

הביטחוןהכללי
ושמירתסמכויות

במילויהוראותחוקזהיחולועלהשירותועלעובדיוהוראותחוקשירותהביטחון21פ )א(
הכלליפ

איןבחוקזהכדילגרועמאחריותואומסמכותושלכלגוףאחרלפיכלדיןפ )ב(

ראשהממשלהממונהעלביצועחוקזהפ22פביצועותקנות )א(

ראשהממשלהרשאילאחרשהונחהבפניוהמלצתצוותהשרים,באישורועדת )ב(
החוץוהביטחון,לשנותבצואתהתוספתפ

ביוםתחילתושלחוקזהיראוכאילוניתנההכרזהלפיסעיף3שתוקפה21ימיםפ23פהוראותמעבר )א(

הוראותסעיף15לענייןשמירהומחיקהשלפרטיבקשהלקבלתסיועופרטיהמידע )ב(
הדרושיםיחולוגםעלפרטיבקשהלקבלתסיועופרטיהמידעהדרושיםשהתקבלו,
נאספו,עובדואונשמרולפניתחילתושלחוקזהלפיהחלטתהממשלהמס'4950מיום
ו'בניסןהתש"ף)31במרס2020(,כפישהוארכהבהחלטתהממשלהמס'5029מיוםו'
באיירהתש"ף)30באפריל2020(,בהחלטתהממשלהמס'5051מיוםי"אבאיירהתש"ף

)5במאי2020(ובהחלטתהממשלהמס'23מיוםג'בסיווןהתש"ף)26במאי2020(פ

בעליתפקידיםבשירותאובעליתפקידיםבמשרדהבריאותשהוסמכולפיהחלטת )ג(
הממשלהמס'4950מיוםו'בניסןהתש"ף)31במרס2020(,והסמכתםלאבוטלהעד
יוםתחילתושלחוקזה,יראואותםכגורמיםמוסמכיםבשירותאוכגורמיםמוסמכים

במשרדהבריאות,לפיהענייןפ

9)א(ולנוהל סעיף השירותלפי המשפטילממשלהלנוהל היועץ עדלאישור )ד(
10)א(,יחולוהנהליםבענייןזהשאישרהיועץהמשפטי משרדהבריאותלפיסעיף
לממשלהלפיהחלטתממשלהמס'4950מיוםו'בניסןהתש"ף)31במרס2020(,בשינויים

המחוייביםפ

חוקזה,למעטפרקג'וסעיפים20ו־21,יעמודבתוקפועדיוםא'באבהתש"ף)22ביולי24פתוקף
2020(פ

תוספת
)סעיף3)1((
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