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 לכבוד
 מר יולי אדלשטיין

 שר הבריאות
 משרד הבריאות

 לכבוד
 פרופ' חזי לוי

 מנכ"ל משרד הבריאות
 משרד הבריאות

 

 לכבוד
 פרופ' רוני גמזו,

 פרויקטור הקורונה
 משרד הבריאות

  

  
 באמצעות דוא"ל

   שלום רב,

 הנדון: העברת מידע רפואי רגיש ממשרד הבריאות

חברת עם ההתקשרות הסכם את בדחיפות יפרסם הבריאות שמשרד בבקשה אליכם פונים              אנו
של מעורבות כוללת ההתקשרות האם לשאלה מענה גם יספק זו ובמסגרת ("החברה"), MyHeritage             
מהי לדעת מבקשים אנו בפרט, "הבדיקות"). (להלן: הקורונה נגיף לגילוי בדיקות בעריכת BGI               חברת
הפרטיות במעבדות להיבדק עתידות שדגימותיהם והחולים הנבדקים של הפרטיות להיבטי            ההתייחסות
הנוגעים פרטים החוזים מן למחוק שאפשר כעת כבר מציינים אנו ספק להסרת תפעיל.               שהחברה

 לתשלום לחברה.

MyHeritage מעבדת עם הסכם נחתם שלפיה הודעה הבריאות משרד פרסם ,2020 באוגוסט 9               ביום
איסוף הוא החברה של המסחריים מהעיסוקים אחד קורונה. חולי לאבחון הבדיקות מספר הכפלת               לשם

  מידע גנטי ועיבודו. לשם כך רכשה החברה לאורך השנים מספר חברות שמתמחות במיפוי גנטי.

לגופים המדינה רשויות בין התקשרות ומסמכי היתרים "פרסום בנושא 1116 הממשלה החלטת              לפי
המתעורר העיקרי החשש לאלתר. ההתקשרות תוכן את לפרסם יש ,29.12.2013 מיום             פרטיים"
בדיקת לצורך מסחריות לידיים שיימסר רפואי, שמידע הוא בכלל פרטיות חברות עם              בהתקשרויות
אמצעים נקיטת ובלא והסכמתם המידע נושאי של שליטה ללא אחרות למטרות חלילה ישמש               הנגיף,
הוא מעיסוקיה שאחד חברה בידי הבדיקות הפקדת ועוד. אבטחתו הנאסף, המידע למזעור              הולמים
הסכם פרסום של החוקית לחובה מעבר מיוחדת. לב תשומת אפוא מחייבת גנטי, מידע               בעיבוד
בפעולות הציבור אמון הגברת לצורך האלה בזמנים יתרה חשיבות יש זה לפרסום              ההתקשרות,

  הממשלה ומשרד הבריאות.

(!) מיליון כ-92 של מידע הודעתה, ולפי בחברה, חמור אבטחה כשל התגלה 2018 בשנת כי                 נזכיר
פרנג'י 40923-03-20 (ת"צ ייצוגית תובענה לאישור בקשה הוגשה זה, בעניין כל. לעין נחשף               מלקוחותיה
בקשה הוגשה החברה שנגד נזכר בתביעה אביב-יפו). בתל המחוזי המשפט בבית בע"מ מייהרטיאג'               נ'

.(Civil No. 2:18-cv-00721-EJF Hall v. Myheritage LTD) דומה גם במדינת יוטה 

בכך די אך הפרטיות, סיכוני את נכונה להעריך ביכולתנו אין בפנינו, אינם ההתקשרות שתנאי                משום
הסכם פרסום את להצדיק כדי הגנטי, המיפוי בתחום רווח למטרת שפועלת בחברה              שמדובר
בוודאי גנטי, מידע גם ממנו להפיק שניתן רפואי, למידע גישה מתן הציבור. לעיון והעמדתו                ההתקשרות
כי הראוי מן בכך. מה של עניין אינו החברה, ידי על מבדיקה להימנע אפשרות הציבור בידי שאין                   ככל



ציבורית בקרה להבטיח מנת על בו שהוסדרו המנגנונים גם כמו ההתקשרות הסכם תנאי לציבור                יפורסמו
ולהעיר לבחון לציבור לאפשר וכדי הנבדקים, פרטיות על ישירה השפעה לו שיש רגיש נושא על                 נאותה

 (במידת הצורך) בנושא זה.

לתשלומים הנוגעים המסחריים ההבטים בניכוי (כאמור, בחוזר ההסכם מן עותק לקבלת אפוא              נודה
 לחברה), במקביל לפרסומו ברבים. כמו כן, נבקש מענה לסוגיות הנוגעות לפרטיות הנבדקים:

מפעילת1. על-ידי רפואי מידע עיבוד לאופן התייחסות כוללים והמכרז ההתקשרות הסכם             האם
 המעבדה. במידה שכן נבקשכם להפנותנו לסעיפים הנוגעים בדבר;

ולנבדקים,2. לבדיקות הנוגע רפואי מידע להעביר רשאית החברה כי ההסכם קובע גורמים              לאלו
שנחתם? לחוזה מעבר שנקבעו, נוספים נהלים ישנם והאם זה בעניין החוזה הוראות לשון               ומה

 באותו עניין, לאלו גורמים יורשו הזוכים במכרז להעביר מידע רפואי?

או3. שההסכם (ככל נבדקים אודות רפואי מידע לשמור מורשות הפרטיות החברות זמן כמה               למשך
פרק לאחר לעשות החברות על כי והמכרז ההסכם קובע ומה - זה) זמן פרק מגבילים                 המכרז

 הזמן המותר לשמירת המידע?

ההסכם4. לפי לנקוט פרטיות מעבדות המפעילות חברות שעל המידע אבטחת ואמצעי ההגנות              מהן
עם ההסכם לגבי לדעת נבקש זה בהקשר נבדקים? של רפואי למידע ביחס              והמכרז

- MyHeritage 

מידע4.1. לקבל מנת על החולים קופות מערכות לבין החברה מערכות בין חיבור קיים               האם
מקופות שהתקבל מידע בין מפרידה החברה כיצד כן, אם נבדקים. של דגימות ו/או               רפואי
ואחסון להעברה ביחס שננקטים האבטחה אמצעי ומהם לקוחותיה, של למידע            החולים

  המידע?

של4.2. ארועים למנוע במטרה החברה מול אל הבריאות משרד של הבקרה אמצעי              מהם
כבר האם בהן. ומקצועי מהיר טיפול התרחשותם עם ולהבטיח מידע, באבטחת             כשל
היו ומה נוקטת שהחברה האבטחה אמצעי מהם לוודא כדי כאמור בקרה פעולות              ננקטו
למחיקות (בכפוף העתקו את לקבל נבקש בכתב, דוח לכך בנוגע שהוגש ככל              ממצאיהן.

 סבירות שמטרתן למנוע חשיפת כשלי אבטחה הניתנים לניצול במערכות החברה).

 האם החברה מחלצת מידע גנטי או מידע אחר מתוך הבדיקות? אם כן, לאלו מטרות?5.

אם כי החברה, של במעשיה או החברה עם בהתקשרות פגם שנפל רומז אינו לעיל האמור ספק,                  להסרת
 אך ורק מבקש לוודא את העובדות לאשורן.

מטרסו, נעמה לעו"ד מטעמנו לפנות יש זה, מכתב בנושא הבהרות שנדרשות ככל לתשובתכם.               נודה
.naama@privacyisrael.org.il 

  



 בכבוד רב,

  

 עו"ד נעמה מטרסו, מנכ"לית - פרטיות ישראל (ע"ר)

 ד"ר תהילה אלטשולר-שוורץ, המכון הישראלי לדמוקרטיה

 פרופ' ניבה אלקין-קורן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

 פרופ' מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

 עו"ד רבקי דב"ש, ראשת היחידה הממשלתית לחופש המידע (לשעבר)

 פרופ' אור דונקלמן, החוג למדעי המחשב ומרכז חקר הסייבר, משפט ומדיניות, אוניברסיטת חיפה

 עו״ד יורם הכהן, מנכ״ל איגוד האינטרנט הישראלי (ע״ר), ראש רמו״ט לשעבר

 ד"ר אימי לב, האקדמית גורדון ואוניברסיטת ת"א

 פרופ׳ קרין נהון, בית הספר לממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה

 עו"ד אבנר פינצ'וק, האגודה לזכויות האזרח בישראל

 עו"ד חיים רביה, פרל כהן צדק לצר ברץ וכן פרטיות ישראל (ע"ר)

 

 העתקים:

 עו"ד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי)

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות

  

  

  

 


