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                 לכבוד                  

   ועדת חוץ וביטחון 

  באמצעות דוא"ל         כנסת ישראל 

 שלום רב, 

 ירידה דרמטית בתועלת כלי השב"כ הנדון: 

על    , משרד הבריאות מפרסם בכל שבוע נתונים בדבר היקף השימוש בכלי השב"כ.2020החל מחודש אפריל  

בסיס נתונים אלו, הממשלה והוועדה נדרשים לקבל החלטה האם כלי השב"כ הוא אפקטיבי בהתמודדות 

בזכות   אף הפגיעה הקשה  על  בו,  בריאותית להמשך השימוש  קיימת הצדקה  והאם  הקורונה,  נגיף  עם 

 החוקתית לפרטיות, באמון הציבור ובכלכלה הישראלית. 

, סגן ראש שירותי בריאות  8.12.20ביום    יטחון בנושא איכוני השב"כ בדיון האחרון שהתקיים בוועדת חוץ וב

מחצית. על  ציבור, ד"ר  אודי קלינר, הציג תמונת מצב לפיה התועלת השולית של כלי השב"כ צנחה ביותר מ

 יום.   21במקום , כן, הוועדה התבקשה לאשר את השימוש בשב"כ לשבועיים בלבד

י  וקבעה כ הוגשה לצוות השרים  של משרד הבריאות  ות דעת נוספת  חו,  17.12.20-בכשבועיים לאחר מכן,  

"בשלושת השבועות האחרונים חל שינוי בתרומה היחסית של כלי השב"כ...זאת בשל עלייה במספר המגעים  

העזר שלהם". וכלי  ע"י החקירות האפידמיולוגיות  ברציפות    ומספר החולים המאותרים  פעמיים  כלומר, 

אף  על  בשב"כ  הממשלה לאשר את השימוש  על    החליטה  שמצביעות  הדעת  כלי  חוות  של  בתועלת  ירידה 

 השב"כ.  

"בשל    אך, ציינו במפורש כי קיימת ירידה בתפוקת הכלי,  3.12-ומה  17.12-מההממשלה,  כל אחת מההחלטות  

עדיין מתקיים צורך מיידי וממשי   הקורונה  ידי נגיף-חשש להתפשטות רחבת היקף של המחלה הנגרמת על

 . ]ההדגשות נוספו[ "בהסתייעות שירות הביטחון הכללי

,  באמצעות כלי השב"כ  נבלמה או רוסנההתפשטות המגיפה לא  נתונים לחוד ומציאות לחוד.  פעם נוספת,  

על אף שמשרד הבריאות מנסה לטעון פעם אחר פעם כי בזכות הכלי "נמנעו"    אלא ההפך הוא הנכון. זאת

מספר ימים לאחר קבלת  כפי שניתן לראות להלן,  .  מקרי תחלואה רבים )על בסיס נתונים שלא הוצגו לציבור( 

, התחלואה בישראל  ו"צורך מיידי וממשי"  ההחלטה להמשיך את השימוש בכלי השב"כ בשל אותו חשש

מ ל  2,000  - זינקה  ביום  ביום6,000-מאומתים  מאומתים  משרד  ~  של  הבקרה  בלוח  לראות  שניתן  כפי   ,

 הבריאות: 

אישור  – 17.12

 כלי השב"כ
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שונות  אינן    שמוצגות בפני הוועדה  כיום אנו נמצאים בעיצומו של גל שלישי, ואילו חוות הדעת הרפואיות

כי  ישית  קבעה בפעם השל,  7.1.21יום  בשהוצגה בפני צוות השרים  חוות הדעת  .  מחוות הדעת הקודמות

ועם זאת, החליטה הממשלה  .  "בששת השבועות האחרונים חלה ירידה בתרומה היחסית של כלי השב"כ"

, על אף כוונות מוצהרות לצמצם ולהפחית  לאשר את המשך השימוש בשב"כ בשל אותו חשש כאמור לעיל

 את השימוש בכלי השב"כ. 

שינוי שיטת החישוב,  ה של שינוי שיטת חישוב הנתונים.  י עוד נוסיף כי בדיון האחרון עלתה בוועדה הסוגי

טעויות שהתגלו לאורך החודשים האחרונים בנתונים וחוסר שקיפות בהצגת הנתונים הגולמיים )בעקבות  

 השימוש בכלי השב"כ.   עלמעלים חשש לאופן שבו הוועדה יכולה לפקח  – חשאיותם(

דעת הרפואיות בנוגע לשימוש בכלי השב"כ נותרות  מהוועדה לבחון מדוע חוות ה  מבקשיםלאור כך, אנו  

 בירידה מתמידה. מצויההתועלת השולית של הכלי , והמגמה לפיה ואה משתנהזהות, כאשר קצב התחל

 

 

 בכבוד רב,  

 

  עו"ד נעמה מטרסו, מנכ"לית 
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