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 2020מאי  05
  י"א באייר, התש"פ

 221782120סימוכין: 
 לכבוד:

 ,  ח"כ גבי אשכנזי
 ועדת חוץ ובטחון של הכנסת, יו"ר

 ועדת הכנסת לענייני השירות
 
 

  שלום רב,
 
 

 : ן הכללי לסייע במאמץ הלאומי  הנדון הבהרות דחופות בעניין הסמכת שירות ביטחו
 לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש

יו"ר הוועדה מיום    4.5.20מכתב 
 
להחלטת הממשלה מס'  15לפי סעיף מאת משרד הבריאות  החמישיהוגש הדיווח  4.5.20ביום  .1

-ו 5024כפי שאושרה בועדת הכנסת לענייני השירות, והוארכה בהחלטות הממשלה  4950
5029 . 

 
 להלן ההבהרות הדחופות בהמשך למכתב שבסימוכין: .2

ועד  17.3.20מספר החולים אשר העביר משרד הבריאות לבדיקת השב"כ החל מיום  (א)
,  2.5.20ליום  )כפי שנכתב בדיווח  16,265הינו  (. 5חולים 

 11,755  -ע"פ נתוני השירות החזיר השירות מידע על מגעים עד אותו מועד ביחס ל (ב)
 חולים.  11,733חולים, וע"פ נתוני משרד הבריאות הוחזר מידע על המגעים לגבי 

הפער בין מס' החולים שמשרד הבריאות ביקש לבדוק לבין מס' החולים שנבדקו ע"י  (ג)
נובע משלוש סיבות עיקריות:  השב"כ בפועל, 

 . 14שב"כ אינו בודק חולים אשר גילם מתחת לגיל ה (1)
את השב"כ אינו בודק במקרים בהם נמסר ממשרד הבריאות מספר ת"ז משובש,  (2)

החולה באופן זהותו של שנמסר עמו אלא כאשר הצליח לאמת את  טלפוןהמספר 
 . וודאי

)הגיע ללא  נייד המשמש אותו טלפוןמספר אותר השב"כ אינו בודק חולה אשר לא  (3)
 .  מס' נייד או לא אותר כזה(

 
ו2)2יובהר, כי הנתונים המפורטים בסעיפים  ( לעיל נמסרו על ידי שב"כ והמענה 3)2 -( 

 ינו בתיאום עימם ועל דעתם.בהקשר סעיפים אלו ה
כפי שניתן לראות, קיימים פערים זניחים בין נתוני משרד הבריאות לבין נתוני שב"כ 
ביחס למספרי החולים אשר לגביהם הוחזר מידע משב"כ. הגורמים האמונים על הטיפול 
יישנו.  בנושא הונחו לדייק, ככל הניתן, בספירת הנתונים על מנת שפערים מעין אלה לא 
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(1) ( ( לעומת נתוני 9,582שאלה בדבר הפער בין מס' החולים בחקירות האפידמיולוגיות 
(   – (5,516השב"כ 

יובהר כי אין המדובר כלל בפער, אלא בנתונים משלימים, וחופפים  (א) ראשית 
 חלקית. 

אלף חולים מאובחנים בישראל, החקירות האפידמיולוגיות  15-מתוך כ (ב)
כבר בשלב היותם מגעים, והשב"כ איתר  חולים, 9,582האנושיות איתרו מראש 

 חולים כאלה.  5,516

 -מהחולים   1681רק   –מתוך אותם חולים שאותרו כמגעים, פחות משליש  (ג)
 אותרו כמגעים הן בחקירה האפידמיולוגית האנושיות והן בהפעלת השב"כ. 

חולים אותרו מראש, כמגעים,  אך ורק בזכות פעולת  3835-אשר על כן, כ (ד)
 השב"כ. 

בניכוי מספר החולים מבין החוזרים מחו"ל, שמובן מאליו שלא עולים באף  (ה)
 -אחד מסוגי החקירות, ובהינתן שהשב"כ אינו מאתר עבורנו קרובי משפחה 

 מאתר השב"כ כמגעים כשליש מכלל החולים.

 
  -שאלת הדיווח על הבידוד והאכיפה (2)

השב"כ אינו מעביר מגעים שהם משפחה מקרבה ראשונה, שעולים ממילא  (א)
מגעים  65,000בחקירות האנושיות. מהנתונים שבידי המשרד עולה שמתוך כ 

איש הם קרובים  40,000 -כ –שעלו בחקירות האפידמיולוגיות האנושיות 
 מדרגה ראשונה, ואלה נכנסים לבידוד ללא קשר לפעולת השב"כ. 

 
יחסית של המדווחים על כניסה לבידוד הוסבר בעבר ולאור  השיעור הנמוך (ב)

הערות הוועדה ובית המשפט העליון בנושא זה נערך כבר תיקון בנוהל היישום 
והוחל בפעולות לתיקון המצב, באמצעות פעולות שנועדו להגביר את ההיענות 

 .  לדיווח ולקיום הוראות הבידוד ואכיפתן
 

 אפקטיביות הפעלת השב"כ:  (3)
, בניכוי השבים מחו"ל )שאינם נכנסים בגדר אף אחת משיטות איתור כאמור (א)

שיטת השב"כ הוכיחה עצמה  -המגעים( ובניכוי קרובים מדרגה ראשונה 
 באיתור מוקדם של כשליש מכלל החולים המאובחנים. 

נשלח מסמך מפורט המתאר את יעילות  30.4.2020לקראת הדיון בועדה מיום  (ב)
, עולה כי לשב"כ יכולת להגיע למספר רב יותר של הכלי. מהנתונים שפורטו שם

)לפחות פי  , ולכן יכולת גבוהה משמעותית  2מגעים  מאשר חקירות אנושיות(
 לעצור שרשרת הדבקה. 
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או לקבל עליהם  –איתורי השירות מגיעים לאנשים שיותר קשה להציף אותם  (ג)
ד כיוון פרטי זהות וקשר, בחקירות אנושיות. למגעים אלה חשיבות רבה במיוח

 שמדובר באנשים שלא בהכרח ידעו שהאדם שבאו עימו במגע חלה. 

לכן, הפסקת קבלת סיוע השירות תמנע הגעה אל לפחות שליש מהאנשים  (ד)
, ויהיו מידבקים וחולים.   שנחשפו

נוכח העובדה שמספרם צפוי לעלות  (ה) זו אף צפוי להתעצם  יתרון שיטה 
 לות על האוכלוסייה. משמעותית עם פתיחת המשק וההקלה במגבלות המוט

 
 
 
 

 ,כבוד רבב
 

, עו"ד  טליה אגמון
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