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 2021,  ביוני 28

 לכבוד 

 עו"ד שולמית בלנק 

 ממונה על חופש המידע 

 משרד הבריאות 

 טופס מקוון ודוא"ל באמצעות

   שלום רב,
 

מאגרי מידע שהוקמו במשרד הבריאות במסגרת ההתמודדות עם נגיף    –בקשת חופש מידע הנדון: 
 הקורונה

 

אישור תשלום    כנספח  עמותת פרטיות ישראל )ע"ר(. מצורף בזאת מוגשת בזאת בקשת חופש מידע על ידי   .1

₪ לפקודת משרד הבריאות. הריני להתחייב בשמה של פרטיות ישראל )ע"ר(, לשאת בדמי    20אגרה בסך  

 .₪ 151הטיפול עד לסך של  

 :אנו מתכבדים לפנות אליכם בבקשה לקבל את הנתונים הבאים .2

 אגרי מידע שמנהל משרד הבריאות מידע בדבר מ .2.1

בסעיף    אלו )כהגדרתם  מידע  הג   7מאגרי  התשמ"א לחוק  הפרטיות,  במשרד  ,  (1981-נת  הוקמו 

 : הבריאות בקשר עם התמודדות נגיף הקורונה? ובפרט נבקש לדעת עבור כל מאגר מידע

 מה שם מאגר המידע?  .2.1.1

 אלו סוגי מידע קיימים במאגר? .2.1.2

 מה מטרות המאגר?  .2.1.3

 האם המאגר נרשם, ואם כן מה מספר המאגר?  .2.1.4

 למאגר? לאלו גורמים מחוץ למשרד הבריאות יש גישה  .2.1.5

פרטים על העברת מאגר המידע, או חלק מהותי ממנו אל מחוץ לגבולות המדינה   .2.1.6

אופן   היעד,  ארץ  ההעברה,  מטרת  המדינה,  לגבולות  מחוץ  במידע  שימוש  או 

 ההעברה וזהות הנעבר; 

לחוק הגנת    23פרטים על העברות מידע מהמאגר לגוף ציבורי )כהגדרתו בסעיף   .2.1.7

 ; ברה ואופן ההעברההפרטיות(, מהות הגוף, מטרת ההע

 ; חוק הגנת הפרטיות(ל  7פעולות עיבוד מידע באמצעות מחזיק )כהגדרתו בסעיף   .2.1.8

האם מידע מהמאגר נמחק באופן תקופתי, בהתאם למטרות? אם כן, מתי בפעם   .2.1.9

 מאגר? מהבוצעה מחיקת מידע  האחרונה

 מידע בדבר עיבוד מידע אפידמיולוגי ומידע שמקורו בכלי השב"כ .2.2

ש  .2.2.1 מידע  מכלי  ההאם  שהתקבל  מידע  עם  מוצלב  אנושית  אפידמיולוגית  מחקירה  גיע 

 מהשב"כ? 
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האם מידע שהגיע מחקירה אנושית מאוחסן באותו מאגר מידע שבו מצוי מידע שהתקבל   .2.2.2

 מכלי השב"כ?  

מידע .2.2.3 קיימים ממשקי  מידע במשרד   אחרים  האם  לבין  המידע שמגיע מכלי השב"כ  בין 

 הבריאות? 

הגורם שאחראי  כ לעיבוד נוסף או לאימות? אם לא, מי  שב"האם המידע מהחקירות מגיע ל .2.2.4

 תוצאות שתי החקירות הנפרדות? על הצלבת 

 מידע בדבר פיתוח והפעלת יישומון המגן:  .2.3

 ? 2ושל המגן   1  מהי עלות הפיתוח של המגן .2.3.1

 האם מתוכננים שימושים עתידיים לאפליקציה?  .2.3.2

מידע שהוא תוצר   –לאפליקציית המגן  אם עדיין בשימוש(    –איזה מידע הוזרם )ומוזרם   .2.3.3

 של כלי השב"כ בלבד, או מידע שהוא שילוב של החקירות האנושיות וכלי השב"כ. 

 :לצורך יצירת מפת התפשטות הקורונה  מידע בדבר מיפוי המידע .2.4

  התפשטות נגיף הקורונה בוצעה התקשרות עם חברת סיסטמטיקס טכנולוגיותהאם לצורך מיפוי  

בטים המסחריים  ינודה אפוא לקבלת עותק מן ההסכם בחוזר )בניכוי ההן  אם כ ?  "(החברה)להלן: "

 החולים מאומתים: הנוגעים לתשלומים לחברה(. כמו כן, נבקש מענה לסוגיות הנוגעות לפרטיות  

ידי החברה. במידה  - האם הסכם ההתקשרות כולל התייחסות לאופן עיבוד מידע רפואי על .2.4.1

 נבקשכם להפנותנו לסעיפים הנוגעים בדבר;  ,שכן

לאלו גורמים קובע ההסכם כי החברה רשאית להעביר מידע, ומה לשון הוראות החוזה   .2.4.2

בעניין זה והאם ישנם נהלים נוספים שנקבעו, מעבר לחוזה שנחתם? באותו עניין, לאלו  

 ?  להעביר מידע החברה רשאיתגורמים  

פרק   )ככל שההסכם מגביל  מאומתים  לשמור מידע אודות  החברה מורשית  למשך כמה זמן   .2.4.3

זה(   החבר  -זמן  על  כי  ההסכם  קובע  לשמירת   ה ומה  המותר  הזמן  פרק  לאחר  לעשות 

 המידע? 

המותרים   .2.4.4 השימושים  מהם  קובע  ההסכם  במשרד והאסורים  האם  שמתקבל  במידע 

 הבריאות?  

פירוט אמצעי הבקרה של משרד הבריאות אל מול החברה במטרה למנוע אירועים של כשל  .2.4.5

 ידע, ולהבטיח עם התרחשותם טיפול מהיר ומקצועי בהן. באבטחת מ

 אישי על אודות מאומתים; מידעלפירוט ההרשאות  .2.4.6

 נודה על אישור קבלת הבקשה ותחילת הטיפול בה בהתאם למועדים הקבועים בדין. 

 

 בכבוד רב, 

 עו"ד נעמה מטרסו, מנכ"לית  

 פרטיות ישראל )ע"ר(     
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   - נספח

 אישור תשלום אגרה 

 

mailto:mail@privacyisrael.org.il
http://www.privacyisrael.org.il/

