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

.1

בחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף
הקורונה החדש (הוראת שעה) ,התש"ף2020-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בשם החוק ,אחרי
"נגיף הקורונה החדש" יבוא "וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו
במגע קרוב עם חולים" .

תיקון סעיף 1

.2

בסעיף  1לחוק העיקרי ,בסופו יבוא "ובד בבד קידום והטמעה של השימוש בקרב הציבור
בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים".

תיקון סעיף 2

.3

בסעיף  2לחוק העיקרי ,בהגדרה "פרטי בקשה לקבלת סיוע" ,במקום פסקה ( )6יבוא:

החלפת סעיף 3
והוספת סעיף 3א

.4

"( )6התאריך שממנו נדרשת הבדיקה שחל עד  14ימים לפני תאריך אבחונו כחולה
ולפי ההנחיות המקצועיות של נציג משרד הבריאות;".
במקום סעיף  3לחוק העיקרי יבוא:
"הכרזה על
הסמכת השירות

.3

הבאת ההכרזה
לאישור ועדת
החוץ והביטחון

3א.

(א) שוכנעה הממשלה כי בשל חשש להתפשטות רחבת
היקף של המחלה יש צורך מיידי וממשי בהסתייעות בשירות,
רשאית היא להכריז על הסמכת השירות לבצע פעולות סיוע
כאמור בסעיף  ,5לשם איתור מי שהיו עלולים להידבק מחולים,
לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירות אפידמיולוגיות
למטרת זיהוי נתוני מיקומם של חולים בתקופה של עד 14
ימים ולפי ההנחיות המקצועיות של נציג משרד הבריאות,
לפני תאריך אבחונם במחלה וזיהוי האנשים שבאו במגע קרוב
עם החולים בתקופה האמורה (בחוק זה  -הכרזה).
(ב) הממשלה לא תכריז כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן
שוכנעה כי אין חלופה מתאימה להסתייעות בשירות ,בשים
לב לסיכון הנשקף לציבור מהמחלה ולאחר שהונחו לפניה
המלצותיו  של צוות השרים כאמור בסעיף  ;12הצעה להכרזה
תובא לממשלה על ידי ראש הממשלה וראש הממשלה
החלופי.
(ג) בתקופת תוקפה של ההכרזה יהיה משרד הבריאות
רשאי להעביר לשירות בקשה לקבלת סיוע ,ובלבד שמספר
החולים החדשים באותו יום או ביום שקדם לו עלה על .200
(ד) ההכרזה תעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע בה,
בהתחשב בהתפשטות הצפויה של נגיף הקורונה החדש
בישראל ושלא תעלה על  21ימים.
(ה) ההכרזה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד
הבריאות ותיכנס לתוקף עם פרסומה ברשומות.
(א) הכרזה לפי סעיף  3תובא לאישור ועדת החוץ והביטחון
של הכנסת .

הערות
*
1
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ההכרזה ,לא לאשרה או
לאשרה או
לאשר את
ההכרזה ,לא
את רשאית
הוועדה
רשאית לאשר
(ב)
(ב) הוועדה
הוועדה שלא לאשר את
לאשר את
החליטה
יותר;שלא
הוועדה
החליטהקצרה
יותר;לתקופה
לאשרה
לאשרה לתקופה קצרה
ממועד מתן ההחלטה.
ההחלטה.
 24שעות
בתוםמתן
ממועד
תוקפה
שעות
יפקע
בתום 24
ההכרזה,
ההכרזה ,יפקע תוקפה
אתלאישורה ,יראו את
שהובאה
לאישורה ,יראו
הוועדה בהכרזה
דנהשהובאה
בהכרזה
הוועדה לא
(ג)
(ג) לא דנה
אותהשתוכרז אחרי אותה
ההכרזה
ואולםאחרי
שתוכרז
אושרה;
ההכרזה
כאילו
ואולם
ההכרזה
ההכרזה כאילו אושרה;
החוץ והביטחון בתוך
בתוך
ועדת
והביטחון
החוץ אישור
טעונה את
תהיה ועדת
הכרזהאישור
הכרזה תהיה טעונה את
(ב).הוראות סעיף קטן (ב).
ויחולו
ברשומות קטן
הוראות סעיף
פרסומה
ויחולו
ימים  מיום
חמישהברשומות
חמישה ימים  מיום פרסומה
תפורסם ברשומות מטעם
והביטחון מטעם
החוץ ברשומות
תפורסם
ועדת
והביטחון
החוץהחלטת
(ד) החלטת ועדת(ד)
הכנסת".
הכנסת".
תיקון סעיף 4
בסעיף  4לחוק העיקרי -
בסעיף  4לחוק.5העיקרי -
.5

תיקון סעיף 4

()1

הממשלה";"על ידי הממשלה";
השוליים,ידיבסופה יבוא
בכותרתיבוא "על
השוליים ,בסופה
()1
בכותרת

()2

קטנים (א) ו–(ג)  -בטלים;
סעיפיםבטלים;
סעיפים קטנים(()2א) ו–(ג) -

()3

של משרד הבריאות".
הבריאות".
האינטרנט
משרד
"ובאתר
יבוא של
האינטרנט
"ברשומות"
אחרי"ובאתר
(ד),יבוא
"ברשומות"
בסעיף קטן
בסעיף קטן (ד))3(,אחרי

תיקון סעיף 5
בסעיף  5לחוק העיקרי -
בסעיף  5לחוק.6העיקרי -
.6

תיקון סעיף 5

אבחונו כחולה" יבוא
יבוא
תאריך
כחולה"
אבחונולפני
תאריך 14ימים
במקום "של
ימים לפני
מקום,
בכל 14
(א)" ,של
במקום
מקום ,קטן
( )1בסעיף קטן (א))1(,בכלבסעיף
המקצועיות של נציג משרד
נציג משרד
ההנחיות
המקצועיות של
כחולה ולפי
ההנחיות
ולפיאבחונו
תאריך
כחולה
אבחונולפני
תאריך 14ימים
"שחל עד
"שחל עד  14ימים לפני
הבריאות;";
הבריאות;";
	 סעיף קטן (ב)  -בטל.
( )2בטל.
( 	)2סעיף קטן (ב) -
תיקון סעיף 8
בסעיף  8לחוק העיקרי -
בסעיף  8לחוק.7העיקרי -
.7

()1

יבוא "והשגה עליה";
עליה";
בסופה
"והשגה
יבואהסעיף,
בכותרת
( )1בסופה
בכותרת הסעיף,

()2

במקום סעיף קטן (ג) יבוא:
קטן (ג) יבוא:
במקום סעיף ()2

תיקון סעיף 8

לפנות למשרד הבריאות
הבריאות
רשאי
למשרד
קטן (א),
לפנות
סעיף
רשאי
(א) ,לפי
הודעה
שקיבל קטן
לפי סעיף
אדם
הודעה
"(ג) אדם שקיבל "(ג)
ההודעה (בחוק זה -
התקבלה -
בסיסם (בחוק זה
שעלההודעה
התקבלה
הנתונים
בסיסם
חוזרת של
הנתונים שעל
בבקשה לבחינה
בבקשה לבחינה חוזרת של
השגה).
השגה).
בהחלטתו בה ,בין היתר,
בין היתר,
הבריאות
בהחלטתו בה,
יתחשב משרד
הבריאות
בהשגה,
אדם משרד
יתחשב
בהשגה,פנה
(ד) פנה אדם (ד)
קרוב והיותו במגע קרוב
בהודעה
במגע
הנקוב
והיותו
במועד
בהודעה
מיקומו
הנקוב
לעניין
במועד
המשיג
מיקומו
בהצהרתו של
בהצהרתו של המשיג לעניין
מסוים.חולה במועד מסוים.
עם חולה במועד עם
לשירות בקשה נוספת
נוספת
להעביר
הבריאותבקשה
משרד לשירות
רשאילהעביר
הבריאות
בהשגה,
משרד
רשאיאדם
בהשגה ,פנה
(ה) פנה אדם (ה)
פרטיקרוב עמו ואת פרטי
ואתבמגע
עמוהיה
אדם
קרוב
שאותו
החולהבמגע
אדם היה
שאותולגבי
החולההסיוע
לגביפעולות
לביצוע
לביצוע פעולות הסיוע
סיוע לגבי אותו חולה
חולה
פעולות
לבצע אותו
סיוע לגבי
פעולותרשאי
והשירות יהיה
רשאי לבצע
הנדרש,
ככליהיה
והשירות
ההשגה,
ההשגה ,ככל הנדרש,
נוספת ,אם הדבר נדרש .
פעםנדרש .
פעם נוספת ,אם הדבר
מנומקת ותימסר לפונה
תהיהלפונה
ותימסר
מנומקת זה
תהיהלפי סעיף
ההשגה
סעיף זה
לפידחיית
ההשגה על
דחייתההחלטה
(ו) ההחלטה על (ו)
ממועד הפנייה בהשגה".
בהשגה".
שעות
הפנייה
ממועד מ־24
ולא יאוחר
שעות
העניין,
בנסיבותמ־24
ולא יאוחר
האפשרי
בהקדםהעניין,
בהקדם האפשרי בנסיבות
תיקון סעיף 10
  10לחוק העיקרי -בסעיף
  .8העיקרי
בסעיף  10לחוק
 .8

תיקון סעיף 10

אחרי פסקה ( )5יבוא:
יבוא:
(()5א),
פסקהקטן
	 בסעיף
( )1אחרי
( 	)1בסעיף קטן (א),
לקבלת סיוע של חולה
בקשהחולה
סיוע של
לקבלתפרטי
העברתם של
פרטי בקשה
החרגת
לענייןשל
העברתם
הוראות
החרגת
"( 	 )6הוראות לעניין"(	 )6
שהוא עיתונאי ;".שהוא עיתונאי;".
	 סעיף קטן (ב)  -בטל.
( )2בטל.
( 	)2סעיף קטן (ב) -
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הוספת סעיף 12א

.9

תיקון סעיף 13

.10

בסעיף (13ב) לחוק העיקרי ,אחרי "לפי סעיף  "7יבוא "או עד תום תקופת תוקפו של חוק
זה ,לפי המוקדם".

תיקון סעיף 19

.11

בסעיף (19ב) לחוק העיקרי -

אחרי סעיף  12לחוק העיקרי יבוא:
"קידום ועידוד של 12א( .א) משרד הבריאות יעמיד לשימוש הציבור טכנולוגיה
שימוש בטכנולוגיה
לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים לשם צמצום התפשטות
אזרחית לאיתור מי
שהיו במגע קרוב
נגיף הקורונה החדש (בסעיף זה  -טכנולוגיה אזרחית) ,וכן
עם חולים
יפיץ את הטכנולוגיה האזרחית ויקדם את השימוש בה בקרב
הציבור הרחב בישראל .
(ב) התקנת טכנולוגיה אזרחית והשימוש בה ייעשו רק
בהסכמתו מדעת של המשתמש ומתוך רצונו החופשי;
השימוש בטכנולוגיה יהיה ללא תשלום.
(ג) שר הבריאות יגבש תכנית לאומית לעידוד הציבור
להשתמש בטכנולוגיה האזרחית ויבטיח את התקציב הדרוש
למימושה.
(ד) שר הבריאות רשאי להתקין תקנות לעניין ביצועו של
סעיף זה.
(ה) טכנולוגיית האיתור תועמד לשימוש הציבור בתוך
שבעה ימים מיום פרסומו של חוק הסמכת שירות הביטחון
הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף
הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון) ,התש"ף2020-( 2בסעיף
זה  -יום הפרסום); גיבוש התכנית הלאומית לעידוד השימוש
בטכנולוגיה והקצאת התקציב למימושה יושלמו בתוך 14
ימים מיום הפרסום".

( 	)1בפסקה ( ,)1הסיפה החל במילים "ואם הבקשה לקבלת סיוע"  -תימחק;
()2

במקום פסקה ( )3יבוא:
"( )3מספר האנשים שנמצא כי היו במגע קרוב עם חולה ,ומתוכם -
(א) מספר האנשים שנמצא כי היו במגע קרוב עם חולה על בסיס פעולות
הסיוע בלבד;
(ב) מספר האנשים שנמצא כי היו במגע קרוב עם חולה הן על בסיס
פעולות הסיוע והן על בסיס חקירה אפידמיולוגית;
(ג) מספר האנשים שנמצא כי היו במגע קרוב עם חולה על בסיס חקירה
אפידמיולוגית בלבד;
(ד) מספר האנשים שנמצא כי היו במגע קרוב עם חולה על בסיס מידע
שהגיע ממקור אחר;";

()3

במקום פסקה ( )4יבוא:
"( )4מספר החולים החדשים שאובחנו באותו שבוע וכן מספר החולים מתוכם -
(א) שאותרו על בסיס פעולות הסיוע בלבד;
(ב)

שאותרו הן על בסיס פעולות הסיוע והן על בסיס חקירה אפידמיולוגית;

הערות
2
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(ג)

אפידמיולוגית בלבד;
בלבד;
חקירה
אפידמיולוגית
שאותרו על בסיס
בסיס חקירה
שאותרו על (ג)

פעולות סיוע או חקירה
בסיס חקירה
סיוע או
פעולות על
ולא אותרו
בסיס
כחולים
אותרו על
שאובחנו
כחולים ולא
(ד) שאובחנו (ד)
אפידמיולוגית;"; אפידמיולוגית;";
אחרי פסקה ( )7יבוא:
(	 )4יבוא:
( 	 )4אחרי פסקה ()7
מספר בסעיף 12א ,מספר
12א,כאמור
אזרחית
טכנולוגיהבסעיף
אזרחית כאמור
שהתקינו
טכנולוגיה
שהתקינוהאנשים
"( 	 )8מספר
"( 	 )8מספר האנשים
באמצעות הטכנולוגיה
הטכנולוגיה
באמצעותשקיבלו
בעקבות התראה
בבידוד שקיבלו
השוהיםהתראה
האנשים בעקבות
האנשים השוהים בבידוד
השימוש בטכנולוגיה".
בטכנולוגיה".
שהוקצה לקידום
והתקציבהשימוש
והתקציב שהוקצה לקידום
תיקון סעיף 22
בטל.סעיף קטן (ב)  -בטל.
העיקרי,
לחוק(ב) -
סעיף קטן
בסעיף 22
.12העיקרי,
בסעיף  22לחוק
.12

תיקון סעיף 22

סעיף
באב תיקון
תיקון סעיף 24
(2422ביולי
התש"ף
ביולי
("22א'
ובמקום
התש"ף
"12א",
יבואבאב
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