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 כ"ח טבת תשפ"א, 2021ינואר  12
 

 לכבוד

 ד"ר שלומית ווגמן ח"כ יולי אדלשטיין ח"כ בני גנץ ח"כ בנימין נתניהו

 להגנת הפרטיותמ ראש הרשות "מ שר הבריאות שר המשפטים ראש הממשלה

 רשות הפרטיות ממשלת ישראל ממשלת ישראל ממשלת ישראל

 ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים

 

 שלום רב, 

ישראל החולים,  ותושבי העברת מידע על אודות אזרחיאיסוף ו הנדון:

 המחלימים והמתחסנים לנגיף הקורונה

 כםאלילפנות  יםמתכבד אנו"(, התנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

 :בדברים הבאים

אשר מאגם מקורות  ,ואולי אף יחיד מסוגו ,הקמת מאגר גדול פורסם בתקשורת עללאחרונה  .1

בנוסף,  ."(המאגרלכדי מאגר אחוד )להלן: " הקורונהמגפת שונים הכוללים מידע שנאסף על 

)ויתכן שאך לחברת מודרנה  פייזר חברתבין להסכם שנערך בין מדינת ישראל פורסם על 

 חלימו או התחסנוחלו, שה על אודות אזרחים ותושבים אשר, על העברת מידע ולחברות נוספות(

 1לקורונה.

המאגר נשמר במתכונת של מאגר אישי מותמם, אשר כולל נתונים אישיים לפרסומים,  בהתאם .2

. המאגר יכלול מידע כמו גיל, תחלואת רקע, פרטי תחקיר אפידימיולוגי, אשר עברו אנונימציה

 מידע על בידודים ואשפוזים ומידע מתוך התיק בקופת החולים. 

הרי שמטרתו למנוע זיהוי אישי, מדברים אלה עולה החשש כי על אף שמדובר במידע מותמם,  .3

על אף הליך  ם במאגרלזהות אנשים ספציפייניתן יהיה באמצעות הצלבת מידע שלכאורה 

 .ההתממה

                                                           
https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-( )10.1.2021, )כלכליסט" מה פייזר עומדת לדעת עלינו?למשל: " 1

html.3886752,00) 
TheMarker (12.1.2021 )" ?מה הוא יכלול -משרד הבריאות יקים מאגר מידע ענק על חצי מיליון ישראלים "

https://www.themarker.com/coronavirus/.premium.HIGHLIGHT-

1.9441522?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share 
( 11.1.2021) המרכז לתקשורת ודמוקרטיה –שומרים  ההסכם עם פייזר: המחיר האמיתי של "חיסונים תמורת מידע""

https://hashomrim.org/hebrew/357#.X_1dZjEki7I.whatsapp 

https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3886752,00.html
https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3886752,00.html
https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3886752,00.html
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מעבר לכך, לאור העובדה שמידע מהתחקיר האפידימיולוגי צפוי להופיע במאגר, עולה השאלה  .4

יו"ר ועדת הלסינקי, פרופ' איתן  האם מדובר במאגר קליני ותו לא. לדברים אלה התייחס גם

  .בושמבקש להשתמש אשר קבע כי מדובר במאגר שמחייב אישור של כל אחד  פרידמן,

בכל הנוגע למאגר המידע של משרד הבריאות עולות שאלות חשובות לעניין אבטחת המידע  .5

שאוסף משרד הבריאות במאגר. אף אם אין בכוונת משרד הבריאות להעביר את המידע האישי 

המותמם לחברות פרטיות )ור' להלן( או לאפשר לחוקרים לגשת אליו שלא דרך ענן ייעודי, עדיין 

מורשים, ושימוש בו לטובתם שאינם תי מפני חדירה למאגר על ידי גורמים עולה חשש מהו

  אשר על כן, נבקש לקבל תשובה לשאלות הבאות:האישית. 

  שנוקט משרד הבריאות לאבטחת המידע?מהם האמצעים  .5.1

  קיים משרד הבריאות התייעצויות עם גורמי אבטחת מידע מומחים? האם  .5.2

כל העברת מידע אישי, אף הרי ש ,ובפרט לחברת פייזר לעניין העברת המידע לחברות פרטיות .6

 : על השאלות הבאות כם להשיבלגבי אופי המידע נבקשמם, הוא בעייתי. אם מדובר מידע מות

מידע חברת פייזר, לידי , לרבות כלשהי האם הועבר או צפוי להיות מועבר לחברה פרטית .6.1

  אישי או מידע אגרגטיבי בלבד?

 חברת פייזר? רבות ללחברה כלשהי, אילו נתונים התחייבה מדינת ישראל להעביר  .6.2

 האם נתונים אלה כבר הועברו בחלק או במלואם?  .6.3

  שאלות הבאות:ה לע השיבל כםכמו כן, לעניין אבטחת המידע שיועבר נבקש .7

נוקטים משרדי הממשלה על מנת , נבקש לדעת באילו אמצעים ישיאם אכן מועבר מידע א .7.1

  נתונים מהם ניתן לאבחן מידע אישי?דא כי לא יועברו לוו

, לתאגידים שלא להעביר את המידע הלאה האם חברת פייזר וחברות נוספות התחייבו .7.2

אילו אמצעי בקרה כלולים לטובת הבטחת העניין  –ככל שהתחייבו כאמור  נוספים?

 כאמור?

שהנגישות למידע תהיה כך  תוגבל, ים שאליהם יועבר המידעהאם החשיפה בתוך התאגיד .7.3

 אילו אמצעים ננקטים להבטחת העניין כאמור? –אם תוגבל  לעובדים מסוימים בלבד?

לנקוט  התחייבוהחברות הפרטיות להן הועבר או יועבר מידע, ובפרט חברת פייזר,  האם .7.4

אם  גישות המידע שהעבירה מדינת ישראל?באמצעי אבטחת מידע מיוחדים לנוכח ר

עים שננקטו להבטחת נקיטת אמצעי אבטחת המידע המיוחדים מהם האמצ –התחייבו 

 כאמור?
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חסיון של נשים וגברים רבים בפרק זמן קצר הבאת החיסונים למדינת ישראל ו –חשוב להדגיש  .8

, חשוב שהוא יתבצע בשקיפות . עם זאת, כמו בכל תחום במשפט המנהליהוא, כמובן, מבורך

 .; ובהתאם להוראות כל דיןמלאה

יש בו כדי להסיר )ככל  –ונוסיף עוד שחששות אלו עומדים בבסיס השיח הציבורי; ומענה להם  .9

האפשר( חששות אלה. בכך יש כדי להגביר את שיתוף הציבור בהצלחת המיזם, לצמצם 

 התפשטותן של שמועות שונות, ובאופן זה להבטיח את הצלחתו של פרויקט החיסון כולו.

 .26.1.2021עד ליום לקבל את התייחסותכם  נבקש דברים אלה, חשיבותם של לאור .10

 המהירה, נודה. כםלתגובת .11

 

 בכבוד רב,

 שופן, עו"ד חן      אריאל ברזילי, עו"ד

 האגף הכלכלי      מנהל האגף הכלכלי

 התנועה לאיכות השלטון     התנועה לאיכות השלטון

 
 

 ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה : העתק
 אורי שוורץ, היועץ המשפטי של משרד הבריאותעו"ד  
 עו"ד לאה רקובר, היועצת המשפטית של משרד המשפטים 


