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 היבטי הפרטיות בשימוש בתעודת חסינות רפואית 
 

 מאת: נייר עמדה 

 עמותת פרטיות ישראל

 
 :וכתיבה איסוף נתונים, סייעה במחקר

 , עמיתת פרטיות ישראל ד"ר אפרת דסקל

 

 2021בפברואר,  14תאריך פרסום: 

 2021בפברואר,   14תאריך עדכון אחרון: 
  

נייר   נגיף הקורונה היא דינאמית ומשתנה בהתאם למצב העמדהתוקף  : לאור העובדה שההתמודדות עם 
התחלואה ואופן ניהול המשבר, גם נושא של דרכון רפואי ויצירת "איים ירוקים" משתנה באופן תדיר. לכן נייר 

 העמדה עתיד להתעדכן מעת לעת, בהתאם לשינויים הרלוונטיים. 

פרטיות של תעודת חסינות ומאגרי מידע רפואיים בקשר עם נגיף הקורונה, אך נייר העמדה מתייחס להיבטי ה
חיסונים  לרבות פנקס  מצב רפואי של אדם,  לאימות  עשוי להיות רלוונטי לכל הטמעה של יישום של פתרון 

 דיגיטלי. 

ליעילות ביחס  עמדה  נוקט  ואינו  אפידמיולוגיות,  ו/או  רפואיות  לסוגיות  מתייחס  העמדה אינו  או    נייר 
נחיצות תעודת חסינות. לכן, אין לראות בנייר זה כחוות דעת שתומכת או מתנגדת לאימוץ דרכון רפואי 

 מכל סוג שהוא.  
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 תקציר
נייר עמדה זה מטרתו לבחון ולסקור את היבטי הפרטיות הכרוכים באיסוף, עיבוד ושיתוף מידע רפואי לצורך  

במרחב   התחלואה  מצב  אחר  ובקרה  מתייחס  ניהול  העמדה  נייר  זה,  בכלל  פרטיים.  ובמקומות  הציבורי 
מצב רפואי של אדם:  לעקרונות הפרטיות שיש להטמיע בפיתוח, הטמעה ושימוש בפתרון טכנולוגי להוכחת 

 "(. תעודת חסינותמתחסן, מחלים או נבדק )להלן: "

 הבאים: ת ולתנאים בכפוף למגבלו ניתן לאמץ פתרון של דרכון רפואי,שהיא  עמדת "פרטיות ישראל"

 של בעל התעודהבשליטתו שמקושר אליה, מצויים התעודה, והמידע הרפואי  - שליטה .1
 מצבו הרפואי, וסטטוס החיסון שלו זכות לבחור ולהסכים למסירת מידע על הלכל אדם  - הסכמה .2
 וחתימה דיגיטלית  תוקף, מזהה חד ערכי: מצומצםאישי ידע מכילה מהתעודה  - מידע מזעור .1
 את התעודה ביקש לאמת לא ניתן להתחקות אחר בעל התעודה והמקומות בהם הוא  - ביזורי פתרון .2

שאינו    מבקשת להטילאו    רפואי  למסור מידעיוזמה שמחייבת    כל מוסר מידע מהווה  סנקציה נגד מי 
ל  יכולה  כן  ועל  לפרטיות,  החוקתית  בזכות  קשה  ורק  היעשות  פגיעה  ראשאך  בחינת   יתבחקיקה  תוך 

 . למזעור הפגיעה בפרטיות חלופות

 איסוף מידע רפואי

אודות נבדקים,    הכולל גם מידעהקורונה נוצר במשרד הבריאות מאגר מידע עצום    עם מגפת ההתמודדות  אגב  
לצורך הנפקת תעודות חסינות.    , בין היתר,מחלימים ומחוסנים. מאגר מידע זה משמש את משרד הבריאות

חשיבות המידע האמור לעת הזו גופים רבים,  לאור  ו,  לקבל מבקשים  ,  (גם יחידים)ביניהם    פרטייםציבוריים 
י המידע במאגר נשמר בהתאם לעקרונות . לכן, לצד הרצון לייצר סביבה בריאה, יש לדאוג כרמידע מהמאג

הלן טבלה המסכמת את מרכיבי איסוף ועיבוד המידע, ל, והסיכונים הנגזרים מהם הפרטיות ואבטחת המידע
 ורמת הפגיעה הפוטנציאלית בפרטיות הנובעת מכל אחד מהמרכיבים: 

מידת הפגיעה  
 בפרטיות 

 קשה בינונית קלה

  כללי-קטגוריאיסוף מידע  רפואי מצבאיסוף  .1
או    בעל קריטריון חסינות)

 לא(

מתמשך    קטגוריאיסוף מידע 
תקופתי, ממנו ניתן להסיק  ו

 שינויים במצב רפואי 

מידע מפורט על מצבו הרפואי של  
אדם בתוספת מידע נוסף )לדוגמה:  

 סיבות להיעדר חסינות( 

שמירת מידע ארעית לצורך   משך שמירת המידע .2
 אימות תעודה

המידע לתקופה קצרה של  שמירת 
 יום 30עד 

  30-שמירת המידע לתקופה ארוכה מ
 יום

 מנגנון שמחייב מסירת מידע  , ללא חלופות מתן בחירה חלקית מתן בחירה וחלופות נאותות  הסכמה  .3

העברת מידע בכפוף   העברה ושיתוף מידע  .5
 להסכמה חופשית ומדעת 

העברת מידע בין גופים ציבוריים  
 לסמכות בהתאם 

העברת מידע לגורמים נוספים, ללא  
 וללא סמכות  ידיעת נושא המידע

קיום נהלים מפורטים   נהלים .6
 וידועים לכל

 ללא  נהלים חלקיים או לא נגישים
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 אודות פרטיות ישראל )ע"ר(
 

לפרטיות   הזכות  את  ולקדם  לשמור  במטרה  פועלת  )ע"ר(  ישראל  פרטיות 
השאר,   הפרטיות בפעולות שמבצעת  בישראל. בין  העמותה מפקחת על הבטי 

להתאמת   מהלכים  בקידום  תומכת  בקורונה,  המאבק  במסגרת  המדינה 
, נוקטת צעדים משפטיים לשמירה  21  -החקיקה לאתגרי הפרטיות של המאה ה 

והגנה על הזכות לפרטיות, ובדעתה לפעול לקידום יוזמות טכנולוגיות המשלבות  
( וחדשנות   Privacy Enhancing  -ו  Privacy by Designפרטיות 

Technologies  הציבור בקרב  לפרטיות  הזכות  לחשיבות  המודעות  והגברת   )
 הרחב בכלל והצעירים בפרט.

על מייסדי העמותה נמנים מיטב המומחים בארץ בתחום הפרטיות ובהם פרופ'  
תל מאוניברסיטת  בירנהק  הזכות  -מיכאל  פרטי:  מרחב  הספר  )מחבר  אביב 

למשפט  לפ )מומחית  קורן  אלקין  ניבה  פרופ'  לטכנולוגיה(,  משפט  בין  רטיות 
הפרטיות במשרד    וטכנולוגיה(, הרשות להגנת  הכהן ששימש כראש  יורם  עו"ד 

הרשות להגנת הפרטיות  י המשפטים ומייסדה, עו"ד רבקי דב"ש, שה  יתה ראש 
מהמרכז   נהון  קרין  פרופ'  המידע,  לחופש  הממשלתית  היחידה  וראש  בפועל 
הישראלי   מהמכון  אלטשולר  שוורץ  תהילה  ד"ר  בהרצליה,  הבינתחומי 
העוסקים   הפרטי  במגזר  הבולטים  הדין  מעורכי  רביה  חיים  עו"ד  לדמוקרטיה, 
בנושא, פרופ' אור דונקלמן מאוניברסיטת חיפה )מומחה להצפנה(, ד"ר ערן טוך  

תל באוניברסיטת  להנדסה  דוד    פרופ'אביב,  -מהפקולטה  בן  ענת 
המדענית הראשית במשרד  יברונמהא סיטה הפתוחה וד"ר ארנה ברי, לשעבר 

 התעשיה וכיום יזמית טכנולוגיה. 
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מעבר בריא לדרכון רפואי: היבטי הפרטיות בשימוש בתעודת חסינות  
 רפואית
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 מבוא 

נייר עמדה זה מטרתו לבחון ולסקור את היבטי הפרטיות הכרוכים באיסוף, עיבוד ושיתוף מידע רפואי לצורך  
 " ובמקומות פרטיים )להלן:  מצב התחלואה במרחב הציבורי  אחר  ובקרה  או  רפואייםמאגרי מידע  ניהול   "

ושימוש המאגר" הטמעה  בפיתוח,  להטמיע  שיש  הפרטיות  לעקרונות  מתייחס  העמדה  נייר  זה,  בכלל   .)"
 "(.  תעודת חסינותבפתרון טכנולוגי להוכחת מצב רפואי של אדם: מתחסן, מחלים או נבדק )להלן: "

לת בצל נגיף הקורונה,  לצד התמורות הרבות בהנפקת תעודת חסינות דיגיטלית לשם יצירת שגרת חיים מנוה
קיים חשש כבד מפגיעה בזכויות וחירויות הפרט, החל מאפליה ופגיעה בשוויון ועד לפגיעה בזכות החוקתית 
תוך   טכנולוגי  פתרון  ולהטמיע  לפתח  לאפיין,  מדיניות  לקובעי  לאפשר  מטרתה  להלן  הסקירה  לפרטיות. 

וני הפרטיות שעולים מעיבוד וניהול  מידע רפואי  התייחסות להיבטים ועקרונות של הגנת הפרטיות, ובחינת סיכ
 בקשר עם התמודדות עם נגיף הקורונה.

את   • מפרט  העמדה  לנייר  א'  הטכנולוגייםפרק  ל  המאפיינים  תעודהדרושים  חסינות הנפקת  באופן   ת 
 צמצום הפגיעה בזכות לפרטיות.להנפיק תעודה ייחודית, מאובטחת ותוך   שיאפשר

, הן במשרד הבריאות את הסיכונים שעולים מתוך ניהול מאגרי מידע רפואייםפרק ב' לנייר העמדה מפרט   •
 . , ובפרט במקומות העבודהוהן במגזר הפרטי

 .פרק ג' לנייר העמדה מפרט אמצעים נוספים שיש להטמיע לצורך שמירה על הפרטיות •

לצורך של החלפת שנותנים מענה    הקיימים בעולם  יישומי דרכון רפואיפרק ד' לנייר העמדה סוקר את   •
 .ותרפואי תעודות מעבר

 

 רקע 

בטכנולוגיה לצורך טיפול במשבר העמיקו את האתגרים הניצבים בפני הזכות החשוב  משבר הקורונה והשימוש  
המרכזיים   האתגרים  אחד  אזרחים.  של  סלולרי  לאיכון  ועד  מגעים  לאיתור  מטכנולוגיה  החל  לפרטיות, 

באופן המנהל את הסיכון   ל את ההגבלות במרחב הציבורי והפרטיהוא היכולת לנהבהתמודדות עם המגיפה  
 .  באופן מושכל, ובכך תוך התייחסות שונה למי שהחלים, התחסן או נבדק ונמצא שלילי

-immunity passport or riskלשם כך, מדינות רבות ברחבי העולם בוחנות כיום שימוש ב"דרכון חסינות" )
free certificateנכון להיום, מטרתה של   1חזרה מבוקרת לשגרת חיים בצל נגיף הקורונה.  (, על מנת לאפשר

אדם, דוגמת אירועי תרבות  -תעודת החסינות היא לשמש כאמצעי למעבר בין מדינות וכניסה למקומות הומי
עבור  מדינות  בין  במעבר  והבידוד  הבדיקות  דרישות  את  לבטל  מתכוונים  רבות  במדינות  בנוסף,  וספורט. 

 .  על תעודת חסינות   בהתבסס,  תחסנותמתחסנים ומ 

בישראל, משרד הבריאות מתכוון להשיק תעודת חסינות בשם "התו הירוק", שעתידה לשמש כאישור כניסה 
על מנת    2שעות האחרונות.   72-למקומות ומבנים עבור מחלימים, מתחסנים ונבדקים שקיבלו תוצאה שלילית ב

משרד הבריאות לאמת את "התו הירוק" באופן דיגיטלי באמצעות  חיסון, בכוונת  תעודות  זיופים של  למנוע 
  (, בהתאם לקריטריונים הבאים 16הנפקת תעודה דיגיטלית ארעית שמונפקת עבור כל אדם בוגר )מעל גיל  

 :"(החסינות ןקריטריו )להלן: "

חסינות שתקפה החל משבוע מקבלת המנה  : אדם שהתחסן בחיסון שני  מתחסנים .1 תעודת  זכאי לקבל 
 השנייה של החיסון ועד חצי שנה לאחר מכן;

 
1 19, 24 April 2020-“Immunity passports” in the context of COVID    
 , אתר משרד הבריאות  "מהו תו ירוק" 2
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הוגדר  מחלימים .2 בו  מהיום  לשנה  חסינות  תעודת  לקבל  זכאי  קורונה  נגיף  של  כנשא  שאובחן  אדם   :
 כמחלים;

שתוצאתה שעות מלקיחת הדגימה    72: אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בטווח של  נבדקים .3
 שלילית.

תעודת חסינות בשם    ת, שעונים על אחד מהקריטריונים לעיל, יהיו זכאים לקבל16הורים לקטינים מתחת לגיל  
ילדיהם. תעודת החסינות של קטינים תוצמד לתעודת החסינות של הוריהם, בהתאם לרישום הקיים במאגר 

  3רישום האוכלוסין במשרד הפנים.

את התעודה או  אחד החששות העיקריים בפית חסינות דיגיטלית ו/או פיסית, היא היכולת לזייף  תעודת  וח 
להעביר תעודה מאומתת בין אנשים שונים. על כן, כל פתרון של תעודת חסינות צריך להיות ייחודי, מאובטח, 

ם מאושר ומוגן מפני זיופים. פער נוסף שקיים כיום הוא היעדר מידע בנוגע ליכולת של מתחסנים או מבריאי
תוקפה   פקע  בטרם  להתבטל  יכולה  חסינות  שתעודת  מצב  להיות  עלול  ולכן  בשנית,  ולהדביק  להידבק 

תכלית איסוף  עלול להשפיע גם על    של אדם בעל קריטריון חסינות,ההדבקה  בנוסף, מידע על יכולת    הפורמלי.
  המידע וחוקיותה.

יש לאמץ מודל של תעודת חסינות כאמצעי   נכון למועד פרסום נייר זה, ארגון הבריאות העולמי טרם קבע האם 
תוח  הנחיות למדינות האיחוד בדבר פילמעבר בין מדינות. עם זאת, באיחוד האירופי מיהרו לפרסם לאחרונה 

חסינות תעודת  בכוונתן להנפיק    4. פתרון של  הצורך להנחיות הכרחי היות שמדינות רבות באיחוד הכריזו כי 
מתחסנים.  נכון למועד פרסום נייר העמדה, איסלנד היא המדינה הראשונה   5תעודות חיסון דיגיטליות עבור 

 והיחידה שהחלה להנפיק תעודות חיסון דיגיטליות למתחסנים. 

 

 שומרת פרטיות  תעודה דיגיטליתמאפייני  –פרק א' 

לאפשר  הנפקת  המטרה ב חסינותתעודה דיגיטלית היא  אדם שמחזיק בקריטריון  סטאטוס   ,לכל  להציג את 
הצעות שתי    תוארותבפרק זה מ .  זאת, תוך צמצום הפגיעה בפרטיותבכניסה למקומות שדורשים  שלו    החסינות

שהציעו פרופ' אור דונקלמן וד"ר אייל רונן למשרד הבריאות   ,הדיגיטליתפתרונות ישימים לנושא התעודה  ל
  6"(. המלצת המומחיםבקשר עם יישום התו הירוק )להלן: "

עבור כל אדם בעל תעודה דיגיטלית )יישומון( או בעל תעודה   סטאטוס החסינותשל  אימות  לאפשר    על מנת
 :הבאים מאפייניםבהתאם ל,  (מודפס  code QRפיסית )

 לכל אדם;ייחודית היא התעודה  •

 ;תוקף התעודהשמקודד בתעודה הוא מינימלי לצורך אימות המידע  •

, בכלל זה מידע על סוג החסינות )מחוסן, התעודה אינה מזהה או חושפת מידע רפואי על האדם •
 ;, אלא מעניקה חיווי בינארי אודות חסינותו בפני הנגיףהבריא או נבדק(

 אופן שמונע זיופים; התעודה מאובטחת ב •

 
 שם, אתר משרד הבריאות.    3
האירופיות:  4  ,basic  -Guidelines on proof of vaccination for medical purposes eHealth Networkההנחיות 

27.01.21  interoperability elements " :(ההנחיות האירופיות)להלן" . 
חסינות:    5 תעודת  פיתוח  על  שהכריזו  צ'כיה,מדינות  פולין,  וספרד  יוון,  קפריסין,  אסטוניה  שבדיה,  מתוך:    .דנמרק, 

certificates-vaccination-for-asking-issuing-countries-eu-of-m/news/listhttps://www.schengenvisainfo.co/   
 "(המלצת המומחים)להלן: " 26.1.2021הצעה ל"תו ירוק" מהיר, פרופ' אור דונקלמן וד"ר אייל רונן,    6

mailto:mail@privacyisrael.org.il
http://www.privacyisrael.org.il/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf
https://www.schengenvisainfo.com/news/list-of-eu-countries-issuing-asking-for-vaccination-certificates/
https://www.schengenvisainfo.com/news/list-of-eu-countries-issuing-asking-for-vaccination-certificates/
https://www.schengenvisainfo.com/news/list-of-eu-countries-issuing-asking-for-vaccination-certificates/
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התעודה   • תוקף  מרכזי  אימות  לגורם  פנייה  ללא  התעודה,  בעל  לבין  המאמת  בין הגורם  מבוצע 
 ; )לדוגמה: משרד הבריאות(

 תעודה, והמידע שמקושר אליה, היא בשליטת נושא המידע. המרגע ההנפקה  •

 פתרון חלקי  – חתימה אלקטרונית  .1

דיגיטלית, תוך שמירה על עקרונות של אבטחת מידע ופרטיות, צריך לוודא  על מנת להנפיק תעודת חסינות  
 כי התעודה היא פריט מידע חתום דיגיטלי המכיל את שדות המידע הבאים:

 תוקף האישור;  .א
 מספר זיהוי ישראלי;  . ב
 חתימה אלקטרונית של משרד הבריאות. .ג

האלקטרונית מאובטחת  החתימה  אלקטרונית  חתימה  היא  זה  כהגדרתבמקרה  חתימה  ,  בחוק  ה 
המלצת המומחים בנושא זה היא שימוש  . "(חוק חתימה אלקטרונית)להלן: " 2001-אלקטרונית, תשס"א

משרד הבריאות מפתח פומבי של  תחת  חתימה מאושר  בחתימה אלקטרונית  קרי, שימוש  ,  באלגוריתם 
 7במרשמים דיגיטליים. מדובר במודל זהה למודל שמיושם    ידי משרד הבריאות.-שהונפקה על   ,מאושרת

 .  המפתח להנפקת התעודות צריך להיות ייחודי אך ורק לצורך תעודת החסינותכי עם זאת, יש להדגיש 

תוקף שונה וייחודי לו, חשיפת תוקף התעודה מלמדת  קריטריון חסינות לכל דברים הנוכחי ההיות שבמצב 
חלה בעברו  מעיד על כך שהאדם שנהך לדוגמה תוקף של , כנוסף אודות בעל התעודהרפואי ואישי מידע 

בתדירות קבועה    חדשה  , המלצת המומחים היא להנפיק תעודהמניעת חשיפת מידע רפואילשם  בקורונה.  
מאובטחת ומאושרת באופן אוטומטי  משרד הבריאות ינפיק    שעות  48-)לדוגמה: אחת ל תעודה  ליישומון 

 .  על אודות בעל התעודה תוקף התעודה לא ניתן יהיה להסיק מידע נוסףקריאת כך שמ ,(חדשה

צורך מניעת זיופים וגם למקרים יסייע גם להחסינות קריטריון שקבוע עבור תוקף הקצר משמירה על תוקף 
 .הבנגיף הקורונאדם שהתחסן או החלים נדבק בו יש לבטל תעודה עקב מצב בהם 

מאושרת באופן זה אפשרית הן ביישום דיגיטלי )יישומון( והן ביישום פיסי )תעודת   דיגיטליתשימוש בתעודה 
QR  על מונפקת  התעודה  המקרים,  בשני  ומאפשרת  -מודפסת(.  הבריאות,  משרד  המאשר,  הגורם  ידי 

 , כמפורט לעיל.  המינימליים סריקה ואימות של פרטי התעודה

 פתרון מלא  – חתימה אלקטרונית  .2

וח הארוך, ליישומים שונים והתאמות של תעודות חסינות למציאות המשתנה. בפתרון פתרון זה מתאים לטו 
(, כפי שמיושם היום בדרכונים. פתרון זה  Public Key Infrastructure) PKIזה, יש לעשות שימוש במנגנון  

יאפשר תמיכה גם בסריקה של תעודות חסינות של אנשים שמגיעים מחו"ל או ישראלים שמבקשים לטוס 
פתרון זה גם מאפשר להסמיך מספר גורמים מאשרים, לדוגמה: קופות חולים, משרד הפנים, בתי   8ו"ל.לח

 חולים וכל גורם שמשרד הבריאות יאשר כי אותו גורם רשאי ומוסמך להנפיק תעודות חסינות.  

והחלקי    –הפתרונות  שני   שונות  מיישמים    -המלא  הברמות  הפרקהמפורטים  מאפיינים  את  , בראשית 
חסינות של אדם במקרים שונים ומגוונים,  ומאפשרים   מצב  . פגיעה בפרטיותו של אדםתוך צמצום האימות 

מצב חסינות, אך    שנםי נוספים לאימות  מהפתרונות יש לשים דגש על  פתרונות  קיום המאפיינים  בכל אחד 
התעודה   להבחירה והשליטה של בעעקרון  ו  הביזוריות באימות המידע, בדגש מיוחד על עקרון  המפורטים לעיל

 במידע על אודותיו. 

 
 2019, מרץ 107, נוהל מס' מרשמים אלקטרוניים וחתימה אלקטרונית בקופת החולים ובמוסד רפואי   7
 שם, המלצת המומחים.   8

mailto:mail@privacyisrael.org.il
http://www.privacyisrael.org.il/
https://www.health.gov.il/hozer/DR_107.pdf
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 דרכון רפואי והטמעת  ביישוםסיכוני הפרטיות  -פרק ב' 

 מערכת מעקב מקוונת  .1

כלל   אודות  על  מידע  לאסוף  באמצעותו  שיש  טכנולוגי  לפתרון  ביחס  ישראל"  "פרטיות  עמדת  ככלל, 
להיות ) ושליטה של המשתמש במידע הרפואי  וולונטארי(  1האוכלוסייה צריך  , באופן שמאפשר בחירה 

מאפשר התחקות ומעקב אחר נושא התעודה.ביזורי(  2)-עליו, ו ל המצב הרצוי בהקשר ש  9, באופן שלא 
 תעודת חסינות דיגיטלית היא לאמץ פתרון וולונטארי וביזורי, כדלקמן: 

מידע שמזהה אותו כ"בעל    וולונטארי: .א חסינות"  קריטריון  פתרון שמאפשר למשתמש לבחור לשתף 
המידע שהמשתמש משתף להיות מאומת, מאושר, תקף, ובלתי ניתן    על  )נבדק, החלים או התחסן(.

התייחסות   בהרחבה  )ראו  דיגיטליתלזיוף  תעודה  נושא להנפקת  את  להשלים  מנת  על  בנוסף,   .)
הוולונטאריות, יש לאפשר לאדם חלופה לתעודה דיגיטלית )יישומון(, גם במקרה שלאדם אין טלפון 

 תומך בתהליך.חכם ש

אימות התעודה אל מול הגורם המנפיק אימות התעודה.    באשר לאופן הטמעת פתרון ביזורי    ביזורי: . ב
מידע על השימוש בתעודה,   מאפשר הן לגורם המאמת והן לגורם המנפיק )רשות ציבורית( לאסוף 

ם מי ומתי. על  ודרך כך ניתן ללמוד מאפיינים רגישים נוספים על בעל התעודה כמו: היכן הוא שהה, ע
אימות  אימוץ  כן,   שמאפשר  התעודה,  פתרון  בהסתייעות  של  צורך  את  בללא  מגביר  מרכזי,  גורם 

 השליטה של בעל התעודה במידע על אודותיו. 

, זאת מהסיבה כי בידיו פיק תעודת חסינותבאמצעותו להנשהמרכזי  הוא הגורם משרד הבריאות    בישראל,
פים שעורכים בדיקות וחיסונים )בכלל  , לאור ריבוי הגוגיף הקורונהביחס לנהעדכני ביותר הרפואי מידע ה

לכן, במצב הדברים הנוכחי משרד הבריאות הוא הגורם    וכו'(.  פרטיים  זה: צה"ל, בתי החולים, ארגונים
 המאשר שבידו להנפיק את התעודות עבור כל אדם שנבדק, התחסן או הבריא. 

לא )במקרה זה: משרד הבריאות(,  המנפיקת התעודה, הגורם על מנת לשמור על יישום ביזורי בשלב אימו
אימות בזמן אמת בעת כניסה של אדם למקומות שדורשים הצגת תעודת חסינות. אימות בזמן אמת   יערוך

-חלופה לכך היא הנפקת תעודה תקפה וחתומה עלכמוסבר לעיל. , הופך במידה רבה את הפתרון לריכוזי
  . שאינה מאפשרת התחקות אחר בעל התעודה, במישרין או בעקיפין ידי משרד הבריאות,

 שימוש חורג במידע רפואי מתוך מאגר משרד הבריאות  .2

על מידע  בין היתר,אגב ההתמודדות עם מגפת הקורונה נוצר במשרד הבריאות מאגר מידע עצום הכולל 
לצורך הנפקת תעודות  גם    ותאודות נבדקים, מחלימים ומחוסנים. מאגר מידע זה משמש את משרד הבריא

רקחסינות לא  אך  גם ,  )ביניהם  ופרטיים  ציבוריים  רבים,  גופים  הזו,  לעת  האמור  המידע  חשיבות  לאור   .
לצורך ניהול סיכונים בקשר עם נגיף הקורונה, או   -במקרה הטוב  ,יחידים(, מבקשים לקבל מידע מהמאגר

אי המידע )לדוגמה: סחר במידע רפואי רב ערך(. לצורך אינטרסים אחרים שאינם בטובת נוש  -במקרה הרע  
הפרטיות  לעקרונות  בהתאם  נשמר  במאגר  המידע  כי  לדאוג  יש  בריאה,  סביבה  לייצר  הרצון  לצד  לכן, 

 להלן: ,ואבטחת המידע

המינימאלי    הוא המידעעל משרד הבריאות לדאוג כי המידע שנשמר בתעודה    מזעור המידע: .א
 להנפקת תעודה דיגיטליתת התעודה )ראו בהרחבה התייחסות  ההכרחי לצורך זיהוי ואימות תקפו

לבדוק ולוודא כי לא נאסף או נשמר   בכל זאתככל שהמאגר משמש למטרות נוספות, יש  (.לעיל
 מידע חורג שאינו נדרש. 

 
 .2021ינואר  בר מהצלחה וכשלון: טכנולוגיות לאיתור מגעים במסגרת המאבק במגפת הקורונה,מעראו בהקשר זה:   9
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על משרד הבריאות להקפיד למחוק נתונים אודות בדיקות, חיסונים או תחלואה    מחיקת המידע: . ב
, כולו או חלקו,  המידעככל ש ידי רופאים אפידמיולוגיים.- שאינם בתוקף או בחלוף זמן שיוגדר על

 .  דרוש לצורך ניתוחים סטטיסטיים, יש להעביר את המידע האישי והמזהה תהליך של התממה

  1981-( לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א9)2עקרון צמידות המטרה מעוגן בסעיף    צמידות מטרה: .ג
 " לאותה  חוק הגנת הפרטיות)להלן:  מסוימת, צריך לשמש רק  מידע שנאסף למטרה  לפיו   ,)"

מטרה. מזעור המידע ומחיקתו לאחר שאינו דרוש עוד לצורך המטרה משקפים באופן מלא את  
עקרון צמידות המטרה. לשם הגשמת עקרון זה, על משרד הבריאות להגדיר היטב מהן המטרות  

 לשמן נאסף המידע במאגר. הספציפיות

מאפשר גישה ישירה, נגישה וקריאה של כל  ו ככל שמידע אישי נשמר באופן ריכוזי ביזור המידע: .ד
על כן, יש לשמור את    המידע שקיים במאגר על אודות אדם, פוטנציאל הפגיעה בפרטיות גדל.

המידע באופן מבוזר ככל הניתן, שיקשה על בעל גישה )מורשה או בלתי מורשה( לקרוא ישירות  
מתוך המאגר את המידע שקיים על אודות אדם. כך לדוגמה, פיזור המידע על פני בסיסי נתונים 

פשרו גישה  נפרדים וטבלאות שונות, יקשו על אדם לגשת למידע גולמי על נושא המידע, אך יא
מבוקרת למידע באמצעות מערכות אוטומטיות ומאובטחות, באופן הנדרש לצורך ביצוע פעולות  

 במידע.  

אין לאפשר העברת מידע רפואי של אזרחים לגופים    העברת מידע לרשויות ציבוריות נוספות: .ה
, זכויות החולהלחוק  ציבוריים )כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות(, אלא אם הדבר נעשה בכפוף  

להוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע  ,  1996-תשנ"ו
. ככל שהעברת המידע כאמור  1986-ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(, תשמ"ו

היא במסגרת הסמכויות של משרד הבריאות או הגוף הציבורי שמבקש לקבל לידיו מידע רפואי  
משרד הבריאות לאפשר גישה למידע הדרוש בלבד, באופן מאובטח שאינו מסכן  מהמאגר, על  

משכפול המאגר ויצירת עותקים שלו   חשיפת המידע ברשת האינטרנט. יש להימנע ככל הניתן 
 בגופים ציבוריים נוספים. 

פרטיים:   .ו גופים  ו/או  ליחידים  המידע  מפורשת  העברת  סמכות  בגדר  אינה  שההעברה  ככל 
 העביר מידע מתוך מאגרי המידע הרפואיים ליחידים ו/או גופים פרטיים. בחקיקה, אין ל

מאגר בסיכון    אבטחת מידע: . ז מטיבו הוא  כלל האוכלוסייה  מידע רפואי על  מידע שכולל  מאגר 
תקנות אבטחת  )להלן: "  2018-גבוה. כך גם לפי תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז

וף לרמת האבטחה הגבוהה ביותר ומשכך מחייב הטמעה "(, מאגר שמכיל מידע רפואי כפ מידע
נוספים   אבטחה  אמצעי  של  והטמעה  סיכונים  סקרי  חדירה,  מבדקי  מידע,   אבטחת  נהלי  של 

 שמנויים בתקנות אבטחת מידע.  

ביחס למידע במאגר והגישה אליו. לכן, יש להימנע,   זהירות  משנה  משרד הבריאות לנקוט  על 
מחשיפת   הניתן,  )ככל  חיצוני  ממשק  באמצעות  האינטרנט  לרשת  את APIהמאגר  לצמצם   ;)

ולהטמיע  במידע;  לרעה  שימוש  של  מצב  למנוע  כדי  הדרוש,  למינימום  למידע  הגישה  מורשי 
אמצעים לניטור, בקרה ותיעוד שבאמצעותם ניתן להתחקות אחר כל גישה למאגר, וכל פעולה 

 שמבוצעת במידע או בקשר אליו. 

פנים . ח אדם  יתמשרדת -אכיפה  כל  נגד  וסנקציות  משמעתי  הליך  לקבוע  הבריאות  משרד  על   :
מידע   למאגרי  ביחס  המשרד  שקבע  המידע  ואבטחת  הפרטיות  מנהלי  שחורג  ספק(  או  )עובד 

 רפואיים. 

 יצירת מאגרי "מתחסנים" בגופים פרטיים:  .3

סיכונים הנוג מעסיקים ונותני שירותים, שמעוניינים לנהל  זה  תחלואה גופים פרטיים, ובכלל  עים להפצת 
במקום עבודה או בעסקים מקבלי קהל, יבקשו ליצור מאגרי מידע פרטיים אודות מצבת המתחסנים. בכל 
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זה דיני עבודה,  מנושא הפרטיות, בכלל  מורכבת שנוגעת להיבטים החורגים  סוגיה  זוהי  מהמקרים  אחד 
 מבקש לתתק להיבטי הפרטיות ואינו  פגיעה בזכות לשוויון, אפליה ועוד. כאמור, נייר העמדה מתייחס אך ור

 השימוש במאגרי מידע רפואיים.  מ כתוצאה מענה לסוגיות אחרות שמתעוררות

 מקומות עבודה איסוף מידע ב –היבטי הפרטיות  .3.1

מצבו הבריאותי   מידע בדבר  מידע אישי ורגיש על עובד, כמו  מבקש לאסוף  מקום עבודה  דרש  נכאשר 
.  והפררוגטיבה הניהולית שלוק של המעסית הקנייניזכות הלערוך איזון בין הזכות לפרטיות של העובד לבין 

מידע אישילשאלת    לעבודה נדרש באירועים שוניםבית הדין הארצי   מעסיקיםי- על  של עובד  איסוף  : די 
)אלא במקרה   של עובדים דוא"לכתובות של תתוכן נטר שלמעסיק אסור לבית הדין קבע  בפרשת איסקוב, 

  11.למסירת טביעת אצבע לצורך רישום נוכחותב רקלנסווה, נקבע כי עובד רשאי לסבפרשת  10,של חריגים(

 פערי הכוחותמעובדים לאור    " חופשיתהבעייתיות בקבלת "הסכמה  על  הן  בית הדין עמד  תי הפרשות  בש
ו לעובד,  מעסיק  בין  ביחסים  מדעת" על  הן  האינהרנטיים  "הסכמה  בקבלת  פרסום    החשיבות  בסיס  על 

זכות    שאת  קבע בית הדיןבנוסף,  במידע.    מדיניות ברורה, גלויה ומידתית בכל הנוגע לשימוש בין  האיזון 
בשים לב לאופי העבודה וטיבה, דרישות התפקיד ומהותו, סביבת  יש לערוך "העובד לבין זכות המעסיק  

 12. העבודה, המדיניות הכללית במקום העבודה, והצורך בהגנה מפני עבירות ונזקים מצידו של העובד"

זו, נקבעו   מעובדיםהסדרים  במסגרת  מידע אישי ורגיש  בנוגע  קיש  סיק ולהניתן לה  , מהםבנוגע לאיסוף 
 :של עובדחסינות הקריטריון מידע בדבר  איסוףלבקשר מעסיק לנהוג על לאופן שבו 

בדבר השימוש במידע  , גלויה ומידתית  על המעסיק לקבוע מדיניות פרטיות:  קביעת מדיניות ברורה .1
ש ולשמורהרפואי  לאסוף  הזמן  בכוונתו  משך  המידע,  למאגר  ביחס  שננקטים  האבטחה  אמצעי   ,

 .  יתר העקרונות שמפורטים בהרחבה בנייר זהושהמידע יישמר 

השקיפות:   .2 במדיניות,  עקרון  שקבע  ההוראות  את  העובדים  לידיעת  ולהביא  לפרסם  המעסיק  על 
זה לעדכן את העובדים   בנוגע לשינויים הרלוונטיים שנערכו במדיניות, לצורך התמודדות עם  ובכלל 

  .במקום העבודה נגיף הקורונה

חופשית   .3 הפרטיות   ומדעת:הסכמה  למדיניות  העובד  הסכמת  את  לדרוש  המעסיק  על  ככלל, 
במסגרת זו על  הרפואי.    מידעהלמסירת  הסכמה פרטנית  ובמקרה שלפנינו יש לדרוש גם  הארגונים,  

המעסיק לאפשר לעובד חלופות שאינן דורשות את מסירת המידע, זאת מבלי שהדבר יפגע במעמד  
 בודה בקפסולות, עבודה מהבית וכיו"ב(.   בדיקות, ע עריכת העובד )לדוגמה: 

בכל עת, יש לבחון האם קיימות חלופות שאינן דורשות איסוף מידע רפואי או שמירה    עקרון המידתיות: .4
  שלו בידי המעסיק. 

מטרה  לצורך מילוי מוגבלים  מוגדרים ווהשימוש בו צריכים להיות מסירת המידע גיטימיות: הלעקרון  .5
ידרוש מידע מינימאלי אפשרי )חסין/לא חסין(, ללא פירוט  מסגרת זו, המעסיק ב  13.חיונית של המעסיק

)לדוגמה   החסינות  למצב  שהביאו  לא    –הסיבות  רפואי,  מצב  עקב  להתחסן  יכול  שלא    יידרש אדם 
חסין(. חסין או לא  מידע בדבר היותו  זה, אלא רק  מידע  ניתן    למסור  ממצב  ביישום העקרון,  להקיש 

מידע בדבר המצב הרפואי של האדם, אלא רק את הדברים במקרה של   מחלה, שאינו כולל  אישור 
 עובדת היותו חולה בתקופה מוגדרת. 

 
(  8.2.2011)פורסם בנבו,  הממונה על חוק עבודת נשים ואח' -טלי איסקוב ענבר נ' מדינת ישראל   312/08ע"ע   90/08ע"ע   10

 "(פרשת איסקוב)"
העו  12-11-49718ס"ק    11 הסתדרות  נ'  קלנסווה  ואח'עיריית  החדשה  הכללית  בנבו,    בדים  )"23.2.2014)פורסם  פרשת  ( 

 "(קלנסווה
 .15שם, פרשת איסקוב, פסקה   12
 . 20שם, פרשת איסקוב, פסקה   13
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 איסוף מידע במגזר הפרטי –היבטי הפרטיות  .3.2

לקבל מידע רפואי  מבקש ארגון במגזר הפרטיכאשר ו/או המפורטים לעיל העקרונות על מנת להגשים את 
את הנושאים  ולהטמיע  לשקול    ,לבחון  עליווכו'(,    )לקוח, ספק  , שאינו עובדועל אודות אדם בעל זיקה אלי

 הבאים: 

 : מה הצורך בגינו נדרש איסוף המידע הרפואי. בחינת תכלית קבלת המידע .א

מידע דרוש כדי  מום ההכרחימזעור המידע למיני . ב : בהתאם לצורך ולמטרה שהוגדרה, יש לשקול איזה 
ניתן להסתפק במידע כללי וקטגורי:   זה, יש לשים לב כי במרבית המקרים  להגשים את המטרה. בכלל 

 72-אדם חסין )הבריא או התחסן באופן מלא( או אדם שאינו חסין )לא התחסן  באופן מלא, לא נבדק ב
ולא היה מאומת לנגיף הקורונה(. זאת מבלי לבחון את הסיבות שהביאו אדם למצבו, כמו    שעות האחרונות

 לדוגמה: איסוף מידע בדבר התנגדות לחיסון, מצב רפואי שמונע חיסון, קבלת מנה ראשונה בלבד וכו'. 

ו ללא  בו, לפיו "לא יפגע אדם בפרטיותו של זולת 1: עקרון היסוד של החוק קבוע בסעיף  מתן זכות סירוב .ג
מתן הסכמה   אולם לצורך  מכללא".  מדעת, במפורש או  מגדיר "הסכמה" כ"הסכמה  הסכמתו". החוק 
זו צריכה להיות כזו שאינה דורשת   חלופה, וחלופה  חייבת לעמוד לרשות הנשאל גם  חופשית ואמיתית, 

 ממנו לשלם מחיר בלתי סביר בתחום אחר.

יין באופן ברור ומפורש האם חלה על נושא המידע  : בעת איסוף המידע, על מבקש המידע לצחובת הודעה .ד
חובה חוקית למסור את המידע או שמסירת המידע תלויה ברצונו )סעיף ג' לעיל(, המטרות שלשמן המידע  

מנויה בסעיף   חובת הודעה כאמור  לחוק    11נאסף ומי הגורמים שעתיד להימסר להם המידע שנאסף. 
 הגנת הפרטיות, ואינה בגדר המלצה. 

:  יש להגדיר מראש מהי תקופת הזמן שנדרש לשמור את המידע, בהתאם למטרה שמירת המידע תקופת .ה
דינאמיים   הרגלים  לאמץ  וגופים  ארגונים  מחברות,  דורש  הקורונה  נגיף  עם  שהתמודדות  היות  ולצורך. 

סטאטוס החיסון   חולה עשוי    –ומשתנים, כך גם בהקשר של  מתחסן, בריא או  המצב הרפואי של אדם, 
 נות באופן תדיר, ועל כן יש לשקול לשמור את המידע למינימום ההכרחי ולאחר מכן למחוק אותו. להשת

ככל שהמטרה היא לבדוק את שיעור ההתחסנות בקרב בעלי זיקה לארגון )לקוחות,    שאלונים אנונימיים: .ו
דואר  לכתובת  מקושרים  שאינם  אנונימיים  בשאלונים  להשתמש  ניתן  וכו'(,  מורות  עובדות,  - ספקיות, 

יש   מורכב,  נושא  הוא  במידע  האנונימיות  שהיבט  היות  אחרים.  מזהים  לפרטים  או  אדם  של  אלקטרוני 
ע שנאסף מיד לאחר שכלול הנתונים ולא לבצע או לאפשר ביצוע של זיהוי מחדש של  למחוק את המיד

 הנשאלים.  

במישור הנהלים, ישנם מספר היבטים אשר יש לתת עליהם את הדעת על מנת לוודא   נוהל אבטחת מידע:  . ז
נושא המידע. כלל הנהלים שהארגון יאמץ בקשר עם פעילות איסוף ועיבוד המידע   שמירה על פרטיות 

ריכים להשתקף לבסוף במדיניות פרטיות שנושאי המידע )עובדים, ספקים או לקוחות( מודעים לקיומה  צ
והסכימו לה. נוסף על כך, תקנות אבטחת מידע מפרטות את חובותיהם של בעליו של מאגר מידע, מנהלו 

רגונים לעמוד  והמחזיק בו. אין ספק כי קיום הוראות החוק והתקנות מכוחו הן דרישות מינימליות שעל א
 בהם, ובכלל זה קיומו של נוהל אבטחה מפורט, כנדרש בתקנות כאמור.

בכל מקרה של אפיון והטמעה של תהליך שדורש איסוף ועיבוד של מידע אישי, יש לתכנן   הנדסת פרטיות: . ח
לנייר עמדה זה, על מנת לצמצם   3-ו  2מראש היבטים של פרטיות שיוטמעו בתהליך, כמפורט בסעיפים  

 גיעה בפרטיות.את הפ

 העקרונות: יישום  .3.3

 לשם ההמחשה של יישום העקרונות לעיל, להלן שני מקרי בוחן: 
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o   מעסיקה שמבקשת לדעת כמה עובדות התחסנו, על מנת לשקול פתיחת משרדים 1דוגמה :
,  )המטרה(במקרה זה הצורך הוא להבין מה שיעור ההתחסנות בקרב העובדות  באופן חלקי או מלא:  

ולכן ניתן להסתפק באיסוף מידע אנונימי שמבקש לדעת האם עובדת היא חסינה )התחסנה באופן 
מקו הבריאה  או  חסינה  מלא  לא  או  המטרה(רונה(  הגשמת  לצורך  מינימאלי  איסוף )מידע  לאחר   .

. לשם איסוף )מחיקת מידע(הנתונים ושכלולם, על המעסיקה למחוק את המידע בהקדם האפשרי  
המידע, מומלץ לא להשתמש בפלטפורמת שאלונים שמקושרת לכתובת הדואר האלקטרוני האישית 

בנוסף, ניתן לגבש באופן תקופתי שאלון כדי לראות שינויים .   )הנדסת פרטיות(של העובדת המידע  
המידע   של  אוטומטית  מחיקה  ולהגדיר  העובדות  בקרב  החסינות  אפיון במצבת  פרטיות:  )הנדסת 

 . תהליכים תוך שמירה על פרטיות נושאי המידע(

o   בקרב    נתשמעוניי  מכללה:  2דוגמה הנגיף  הפצת  סיכון  את  עם   ותשבא  מרצותלנהל  במגע 
או   בעלת קריטריון חסינות  המרצהבמקרה זה, נדרש להבין באופן פרסונלי האם  :  רבים  נטיםסטוד

ניתן לבקש  )המטרה(  תכנית הלימודיםלא כדי לתכנן את   למסור   ותהרלוונטי  מהמרצות. לשם כך, 
היות בדבר  ויידוע  ותחסינ  ןמידע  סבירות,  חלופות  הצעת  תוך  לעבור   המרצה,  עתיד  המידע  האם 

למסור את המידע,    תמסרב   שמרצה. ככל  )מזעור המידע וחובת הודעה(או לגורם אחר    לסטודנטים
חלופות אחרות, לדוגמה: בדיקות, למידה מקוונת, למידה בקפסולות או כל פתרון   היש להציג בפני

 .)מתן זכות סירוב( או בסטודנט הצאחר שאינו פוגע במר

 סיכום הסיכונים  .4

הלן טבלה המסכמת את מרכיבי איסוף ועיבוד המידע, ורמת הפגיעה הפוטנציאלית בפרטיות הנובעת  ל
 מכל אחד מהמרכיבים:

מידת הפגיעה  
 בפרטיות 

 קשה בינונית קלה

כללי  -איסוף מידע קטגורי איסוף מצב רפואי .1
או    בעל קריטריון חסינות)

 לא(

מתמשך    קטגוריאיסוף מידע 
ניתן להסיק  תקופתי, ממנו ו

 שינויים במצב רפואי 

מידע מפורט על מצבו הרפואי של  
אדם בתוספת מידע נוסף )לדוגמה:  

 סיבות להיעדר חסינות( 

שמירת מידע ארעית לצורך   משך שמירת המידע .2
 אימות תעודה

שמירת המידע לתקופה קצרה של  
 יום 30עד 

  30-שמירת המידע לתקופה ארוכה מ
 יום

 מנגנון שמחייב מסירת מידע  , ללא חלופות מתן בחירה חלקית בחירה וחלופות נאותות מתן  הסכמה  .3

העברת מידע בכפוף   העברה ושיתוף מידע  .5
 להסכמה חופשית ומדעת 

העברת מידע בין גופים ציבוריים  
 בהתאם לסמכות 

העברת מידע לגורמים נוספים, ללא  
 ידיעת נושא המידע וללא סמכות 

נהלים מפורטים  קיום  נהלים .6
 וידועים לכל

 ללא  נהלים חלקיים או לא נגישים

 

 אמצעים נוספים להגברת הפרטיות  -פרק ג' 

 מינוי ממונה הגנת הפרטיות:  .1

מידע  לשם הבטחת יישום והטמעה של עקרונות להגנת הפרטיות בפתרונות ותהליכים הנוגעים למאגרי 
( הפרטיות  הגנת  ממונה  למנות  יש  הגנת Data Protection Officerרפואיים,  נושאי  כלל  על  שאמון   )

mailto:mail@privacyisrael.org.il
http://www.privacyisrael.org.il/
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בהרחבה   מפורטים  הפרטיות  הגנת  ממונה  של  תפקידיו  הבריאות.  במשרד  הנחיית הפרטיות  בטיוטת 
 . הרשות להגנת הפרטיות

 תסקיר השפעה על הפרטיות:   .2

משרד   המידע על  עיבוד  פעולות  כל  את  שסוקר  הפרטיות",  על  השפעה  "תסקיר  לערוך  הבריאות 
סיכוני הפרטיות  שמבוצעות ועתידות להתבצע בקשר עם מאגרי המידע הרפואיים, ודרך כך למפות את 
שעולים ממאגרי המידע, ובפרט מהשימוש ביישומון להפצת תעודת החסינות. אופן עריכת התסקיר ואפיונו  

 . מסמך הרשות להגנת הפרטיות בנושאבהרחבה במפורטים 

   שקיפות ציבורית: .3

לצורך  המשרד  את  שמשמשים  הרפואיים  המידע  מאגרי  פרטי  את  לציבור  לפרסם  הבריאות  משרד  על 
הקורונה,התמודדו משבר  עם  בהם  ת  המידע  שדות  ביחס    את  במשרד  הנהוגה  הפרטיות  מדיניות  ואת 

 –למאגרים אלו. פרסום זה יכלול 

 מטרות השימוש במאגרי המידע הרפואיים; .א

שמורשים   . ב גורמים  החולים,  קופות  לדוגמה:  הרפואיים,  המידע  מאגרי  את  שמזינים  המידע  מקורות 
 לערוך בדיקות, חיסונים וכיו"ב; 

פים ציבוריים עמם משרד הבריאות משתף מידע מתוך מאגרי המידע הרפואיים או שיש להם גישה  גו .ג
 אליהם; 

תסקיר השפעה על  .ד משימוש במאגרי המידע הרפואיים, ומופו במסגרת  הסיכונים שעולים כתוצאה 
 הפרטיות;  

פרטיו של ממונה הגנת הפרטיות שמינה משרד הבריאות להתמודדות עם היבטי הפרטיות של פרויקט   .ה
 "התו הירוק"; 

 אופן מימוש זכות העיון במידע מתוך מאגרי המידע הרפואיים.  .ו

 

 סקירת פתרונות לדרכון רפואי -מצב בעולם ה -פרק ד' 

להלן  אין נכון למועד פרסום נייר העמדה מדינה שהחלה להנפיק תעודות חיסון דיגיטליות.    14מלבד איסלנד, 
ללמוד   שניתן  כפי  שלהם,  המימוש  ואופן  בעולם,  כיום  ומפותחים  שקיימים  פתרונות  של  קצרה  סקירה 

 מהפרסומים השונים:

פלטפורמה   The Commons Projectארגון   .1 פיתחו  תעופה  וחברות  הכלכלי  העולמי  הפורום  עם  ביחד 
בדיקוThe Common Passבשם    כולל  שלהם  הרפואי  המידע  את  לאנשים  מנגישה  הפלטפורמה  ת . 

חיסונים ומאפשרת להם להשתמש במידע כדי לאמת את מצבם הרפואי למול הרשויות  מעבדה ונתוני 
כאשר   שלהם,  החכם  הטלפון  על  ייעודי  יישום  התקנת  דורשת  הפלטפורמה  מזהה.  מידע  חשיפת  ללא 
שלהם   הרפואי  המידע  את  לשמור  להם  ומאפשר  שלהם  הרפואיים  לנתונים  גישה  להם  מעניק  היישום 

והאם מצבו של האדם עולה בקנה  ,שלהם. היישום מעריך האם המידע הרפואי מגיע ממקור אמיןבטלפון 
ההערכה מאפשרת לאפליקציה לייצר תשובה   .אחד עם דרישות מערכת הבריאות של מדינה ספציפית

 .  רשויותלהציג בפני השל כן / לא שניתן בינארית 

 

14 certificates-vaccine-Digital-19-https://www.government.is/news/article/2021/01/25/COVID/  

mailto:mail@privacyisrael.org.il
http://www.privacyisrael.org.il/
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/refrences_dpo/he/DPO.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/refrences_dpo/he/DPO.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/privacy_by_design/he/privacyimapctassessment2015.pdf
https://thecommonsproject.org/
https://thecommonsproject.org/commonpass
https://www.government.is/news/article/2021/01/25/COVID-19-Digital-vaccine-certificates/
https://www.government.is/news/article/2021/01/25/COVID-19-Digital-vaccine-certificates/
https://www.government.is/news/article/2021/01/25/COVID-19-Digital-vaccine-certificates/
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2. IBM    הציגה יישומון בשםThe Digital Health Pass    שמאפשר לחברות ומקומות להגדיר מדדים שהם
 זקוקים להם כדי לאפשר לאנשים להיכנס אליהם. 

של בריאות   Travel passנמצא בשלבים האחרונים של פיתוח    א"יאטארגון חברות התעופה הבינלאומי   .3
( רישום  1מודלים )שמבוססים קוד פתוח(: ) 4דיגיטלית המאפשר מעבר בטוח בין מדינות. הכרטיס יכלול 

( בריאות,  דרישות  של  )2גלובלי  חיסון,  ומרכזי  בדיקות  של  גלובלי  רישום  שיאפשר 3(  מעבדה  יישומון   )
ו   בבטחה  בדיקה  תוצאות  לחלוק  בדיקה  ומרכזי  לרשת 4)  -למעבדות  מקושר  )שלא  נסיעות  יישומון   )

מקבלים וחולקי ם בדיקה ואישורי  האינטרנט( שמאפשרת לנוסעים ליצור דרכון דיגיטלי בכל פעם שהם 
 חיסונים עם חברות תעופה וממשלות.  

חברות טכנולוגיה ורפואה, בהן    12ע"י    Vaccine Credential Initiative - VCIבארה"ב הוקמה קבוצת   .4
ועוד. המטרה לאפשר לאנשים גישה דיגיטלית קלה לרישומי   מיקרוסופט, סיילספורס, אורקל, מאיו קליניק

 W3C and HL7 אשר מתבסס על    SMART Health Cards specificationהחיסונים שלהם באמצעות  
FHIR standards ,בצורה כזו הם יוכלו להציג את הנתונים שלהם כדי להיכנס למקומות עבודה, לטוס .

 יות שלהם. להיכנס לבתי ספר תוך שמירה על הפרט

כיום   .5 מפתחים  או  Immunity Passportבאנגליה  בדיקה  תוצאות  להזין  לתושבים  מאפשר  היישומון   .
מזהה אבל   מידע  תאחסן כל  מבלי לחשוף את הזהות שלהם. המערכת לא  חיסונים  תשתמש  סטאטוס 

ליצירת סט מספרים ייחודי מתווי   AIבמודל אלגוריתמי כדי לזהות את פני המשתמש. המודל יתבסס על  
חיסון של בעל התעודה.   הפנים של המשתמשים. סט המספרים יקושר למספר שמופיע על הבדיקה או 

כרגע הדרכון     בצורה כזו התעודה תהיה זמינה גם בתצורה לא מקוונת, ותאפשר גישה גם ללא טלפון חכם.
 נמצא בבדיקות תפעול ראשוניות.

  

  

 ICC AOKpass  CommonPass IBM digital  פתרון:
health pass 

IATA Travel 
pass 

VCI UK immunity 
passport 

ביזורית )מידע מזהה   Blockchain אופן המימוש 
נשמר על המכשיר  

 בלבד( 

Blockchain אין מידע W3C and 
HL7 FHIR 
standards 

בשילוב  
ארנק  
 דיגיטלי

שימוש בזיהוי  
  AIפנים מבוסס 

בשילוב הצפנה  
 מספרית 

קריטריון  
)בדיקה/חיסון/ 

 מחלים(

בדיקה או חיסון  
)תומך בשני  

 המקרים(

כל קריטריון רפואי  
 נדרש

בדיקה או  בדיקה
 חיסון

כל קריטריון  
 רפואי נדרש 

 בדיקה או חיסון

אימות   אופן 
 המידע

המשתמש מציג  
את התעודה 

במקומות  
 -הנדרשים 

באמצעות 
QRcode .

הסורק מאמת  
באופן בינארי  
האם התעודה  

 תקפה.

הפלטפורמה 
מאמתת את המידע  

שהמשתמש הזין 
והאפליקציה מייצרת  

  -תעודה בינארית  
עובר/לא עובר שניתן  

 להציג. 

המשתמש מנהל את 
הרישום ומציג  

 תעודה

המשתמש  
מנהל את 

הרישום ומציג  
 תעודה

המשתמש  
מנהל את 
הרישום  

ומציג תעודה  
באמצעות 

ארנק  
 דיגיטלי

המשתמש מנהל  
את הרישום  
 ומציג תעודה 

mailto:mail@privacyisrael.org.il
http://www.privacyisrael.org.il/
https://www.ibm.com/products/digital-health-pass
https://www.iata.org/
https://www.iata.org/
https://www.iata.org/
https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-11-23-01/
https://vaccinationcredential.org/
https://www.iproov.com/press/uk-covid19-passport-moves-into-trial-phase
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