
תקנות שעת חירום )נתוני מיקום(, התש"ף-2020 1

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק–יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת 
חירום אלה:

תיקון חוק סדר הדין 
הפלילי )סמכויות 

אכיפה - נתוני 
תקשורת(

)תיקון התש"ף(

בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה יראו כאילו בחוק סדר הדין הפלילי   .1
)סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת(, התשס"ח-2007, נאמר -

בסעיף 1 -  )1(

לפני ההגדרה "בעל רישיון בזק" בא: )א( 

""אדם החייב בבידוד" - אדם החייב לשהות בבידוד בית לפי סעיף 2 או 
2ב לצו בידוד בית;";

)נמחקה(; )ב( 

)נמחקה(; )ג( 

אחרי ההגדרה "מסר בזק" בא: )ד( 

""מקום הבידוד" - כמשמעותו בסעיף 2)א( לצו בידוד בית;";

אחרי ההגדרה "פקודת המטה הכללי" בא: )ה( 

בית  )בידוד  הקורונה החדש(  )נגיף  בריאות העם  צו  בית" -  בידוד  ""צו 
והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף-2020;".

אחרי סעיף 4 בא:  )2(

"קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראת הבידוד

)תיקון התש"ף(

אדם  של  מיקום  נתוני  קבלת  להתיר  רשאי  מוסמך  קצין  )א(  4א. 
בית משפט,  צו  בלא  בזק,  רישיון  בעל  מידע של  ממאגר  בבידוד  החייב 
לצורך פיקוח על קיום הוראת הבידוד; קבלת נתוני מיקום לפי סעיף קטן 
לעניין  רציף;  או  שאינו מתמשך  ובאופן  בלבד  מדגמי  באופן  תיעשה  זה 
סעיף זה, "נתוני מיקום" - נתון מיקום אחרון של מנוי שנקלט בידי בעל 

רישיון בזק, ואותו בלבד.

לא יעשה אדם שימוש במידע שהתקבל לפי סעיף קטן )א( אלא  )ב( 
לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד או בקשר אליו.

_________________
ק"ת 8390, התש"ף )16.3.2020(, עמ' 772.  .1

ק"ת 8420, התש"ף )25.3.2020(, עמ' 898; תיקונים 
ק"ת 8479, התש"ף )8.4.2020(, עמ' 1086 ]התש"ף )מס' 2([;  

ק"ת 8489, התש"ף )14.4.2020(, עמ' 1116 ]התש"ף )מס' 3([;  
ק"ת 8508, התש"ף )21.4.2020(, עמ' 1198 ]התש"ף )מס' 4([.  
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משטרת ישראל תקבע נוהל, בהסכמת משרד הבריאות, לעניין  )ג( 
עיון במידע שהתקבל לפי סעיף זה ודרכים להבטיח שלא ייעשה במידע 
שימוש בניגוד לאמור בסעיף זה; נוהל כאמור יאושר בידי היועץ המשפטי 

לממשלה ויפורסם באתר משטרת ישראל.

ליועץ  ידווח  ישראל  במשטרת  ומודיעין  חקירות  אגף  ראש  )ד( 
המשפטי לממשלה אחת לשלושה ימים על מספר חייבי הבידוד שנתוני 
המיקום שלהם נדגמו, וכן על מספר המקרים מתוכם שבהם נמצאה אי–

התאמה למקום הבידוד.

נתוני מיקום לפי סעיף זה יימחקו בהקדם אפשרי ולכל המאוחר  )ה( 
)נתוני  חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן  תקופת  תום  לאחר  ימים   90 עד 
לשמש  שעשויים  מיקום  נתוני  למעט  התש"ף-2020,  )תיקון(,  מיקום( 
בהליך פלילי; על אף האמור, נתוני מיקום מתאימים יימחקו לכל המאוחר 
עד 14 ימים לאחר קבלתם; לעניין סעיף קטן זה, "נתון מיקום מתאים" - 

נתון מיקום של אדם החייב בבידוד התואם את מקום הבידוד."

תוקף
]תיקונים: התש"ף, 

התש"ף )מס' 2(, 
)מס' 3(, )מס' 4([

תוקפן של תקנות שעת חירום אלה עד יום כ"ח בניסן התש"ף )22 באפריל 2020(.  .2

כ' באדר התש"ף )16 במרס 2020(

ו ה י נ ת נ ן  י מ י נ ב
ראש הממשלה
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