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                                                                 לכבוד

  משה בר סימן טוב
                             מכ"ל משרד הבריאות

  mankal@moh.health.gov.il באמצעות דוא"ל:
 

  
  שלום רב,

 
  העברת מידע רפואי רגיש ממשרד הבריאותהדון: 

-ו   MyHeritageאו פוים בבקשה שמשרד הבריאות יפרסם באופן דחוף את פרטי ההתקשרות עם חברות 
BGI.הגיף הקורו בדקים וחולים לגילוי לכל הפחות בקשר להיבטים הקשורים בהעברת מידע על ,  

או מבקשים לחזק את ידי משרד הבריאות ביהול המשבר הקשה שפוקד אותו. אחו ערים לצורך  ,תראשי
החיוי לפעול במהירות בכל מישור רלווטי, ועדיין, גם בתאים הקשים, יש לפעול בדרך שתמזער פגיעה בזכויות 

  אדם, ותאפשר חזרה לשגרה בתום האירוע גם בהיבט זה.

הסיית לשם  BGI-ו MyHeritageעם חברות שמשרד הבריאות התקשר התקשורת בסוף השבוע פורסם בכלי 
  .חברות אלה עוסקות באיסוף מידע גטי ועיבודועריכת בדיקות לגיף הקורוה. כידוע, ברגיל, 

" בושא "פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדיה לגופים פרטיים 1116לפי החלטת הממשלה 
יש לפרסם את תוכן ההתקשרות לאלתר. החשש העיקרי הוא שהמידע הרפואי, שיימסר  ,29.12.2013מיום 

לצורך בדיקת הגיף, יזלוג למטרות אחרות, לידיים מסחריות, ללא שליטה של מושאי המידע, כמו גם שיקולים 
להן של אבטחת מידע, הסכמת הבדקים, ועוד. לאור הפרטת (או הסתייעות) שירות כה רגיש לחברות שעשוי 

רווח וסף, מלבד ערך ההתקשרות עצמה (כגון, שמירת מידע גטי והרחבת בסיס התוים של החברות), ישה 
  .לאלתרחשיבות כי פרסום פרטי ההתקשרות יבוצע 

מיליון (!)  92-, ולפי הודעתה, מידע של כMyHeritageכשל אבטחה חמור בחברת התגלה  2018זכיר כי בשת 
-40923-03מלקוחותיה חשף לעין כל. בעיין זה, הוגשה בימים האחרוים בקשה לאישור תובעה ייצוגית (ת"צ 

יפו). בתביעה זכר שגד החברה הוגשה בקשה -בבית המשפט המחוזי בתל אביב פרג'י ' מייהרטיאג' בע"מ 20
  ).Civil No. 2:18-cv-00721-EJF Hall v. Myheritage LTDדומה גם במדית יוטה (

משום שתאי ההתקשרות אים בפיו, אין ביכולתו להעריך כוה את סיכוי הפרטיות, אך די בכך שמדובר 
בחברות שפועלות למטרת רווח בתחום המיפוי הגטי, כדי לבסס את החשש. מתן גישה למידע רפואי, שיתן 

גטי, בוודאי ככל שאין בידי הציבור אפשרות להימע מבדיקה על ידי החברות, איו עיין להפיק ממו גם מידע 
  של מה בכך. 

מן הראוי כי יפורסמו לציבור תאי ההתקשרות כמו גם המגוים שהוסדרו בו על מת להבטיח הגה מרבית 
  זה., וכדי לאפשר לציבור לבחון ולהעיר (במידת הצורך) בושא על פרטיות הבדקים

ודה לתשובתכם. ככל שדרשות הבהרות בושא מכתב זה, יש לפות מטעמו לעו"ד רבקי דב"ש 
rivki.dvash@mail.huji.ac.il  050-6217710או בטלפון.  

   
  בכבוד רב,

 
 שוורץ, המכון הישראלי לדמוקרטיה-ד"ר תהילה אלטשולר

   קורן, הפקולטה למשפטים, אויברסיטת חיפה-פרופ' יבה אלקין
  פרופ' מיכאל בירהק, הפקולטה למשפטים, אויברסיטת ת"א

  עו"ד רבקי דב"ש, ראשת היחידה הממשלתית לחופש המידע (לשעבר)
  פרופ' אור דוקלמן, החוג למדעי המחשב ומרכז חקר הסייבר, משפט ומדייות, אויברסיטת חיפה



  לשעברעו״ד יורם הכהן, מכ״ל איגוד האיטרט הישראלי (ע״ר), ראש רמו״ט 
  עו"ד דה יפה, הקלייקה לזכויות אדם במרחב הסייבר, האויברסיטה העברית בירושלים

  ד"ר אימי לב, האקדמית גורדון ואויברסיטת ת"א
   פרופ׳ קרין הון, בית הספר לממשל, המרכז הביתחומי הרצליה

  עו"ד אבר פיצ'וק, האגודה לזכויות האזרח בישראל
  קלייקה למשפט טכולוגיה וסייבר, הפקולטה למשפטים, אויברסיטת חיפהדרור פלדמן, ה-ד"ר דלית קן

 
 :העתקים

  חוקתי)-עו"ד רז זרי, המשה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי
  פרופ' איתמר גרוטו, המשה למכ"ל משרד הבריאות

  עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות

   

   

 


