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 לכבוד

 ד"ר שלומית וגמן, מ"מ ראש הרשות להגנת הפרטיות 

 הרשות להגנת הפרטיות 

 בדואר אלקטרוני   משרד המשפטים 

 

 שלום רב, 

 

 חקירות אפידמיולוגיות ברשויות מקומיות ובמקומות עבודההנדון: 

 

 -בנושא שבנדון  הנחיות דחופות פונים אלייך בבקשה לפרסם אנו 

 

ודיווחים המלמדים שחקירות אפידמיולוגיות בקשר עם מגפת   .1 ידיעות  ועוד  בימים האחרונים מתפרסמים עוד 

הקורונה מבוצעות יותר ויותר ברשויות המקומיות ובפיקוד העורף בצה"ל ולא בידי משרד הבריאות ו/או בנוסף  

 -לחקירות שהמשרד מבצע. כך לדוגמה 

כרמל ממועצה אדומה -)"רפיק חלבי מציג: כך נהפכה דלית אל  12.10.2020מיום    מרקר-בדהבפרסום   א.

לירוקה תוך חודש"( מספר ראש המועצה המקומית שם כי "הקמתי משל"ט קורונה... עברנו למצב של  

מוחלטת,   בעצמנושליטה  והתשאולים  התחקירים  את  גם  עושים  מואנחנו  בדיוק  גילינו  ככה  נדבק .  י 

 בחתונה, בתפילה, במסעדה".

 

מרכז השליטה  גן, כרמל שאמה הכהן, כי "-, גם הוא מאותו יום, מספר ראש עירית רמתבפייסבוקבפוסט   ב.

יה סבב שלישי נהיה יותר תלויים בעצמנו  וחקירות הקורונה שלנו תופס תאוצה ואין ספק שאם חלילה יה

 מאשר בממשלה ביכולת קטיעת שרשרת ההדבקה".

 

הפכה ראש עיריית ירוחם את העיר מאדומה לירוקה"( )"כך    1.10.2020מיום    שותחד  כאןבכתבה של   ג.

מתואר כיצד ראש עירית ירוחם, טל אוחנה, הקימה מערך חקירות אפדימיולוגיות המבוסס על מתנדבים,  

 שאינו מחכה לתחקירי משרד הבריאות. ראש העיריה מספרת כי היא עצמה מתשאלת חולים. 

 

ב ד.  אין   29.9.20מיום    " הארץ"בכתבה  מאובטח,  לא  החולים  על  המידע  הקורונה:  במפקדת  )"חיילים 

וחולו ת  הקפדה על ההנחיות"( חיילי מילואים מתארים שלל מחדלים בטיפול במידע אישי אודות חולי 

קורונה, לרבות שימוש במחשבים האישיים של החיילים, והעברת מידע בצורה לא מאובטחת, בין היתר  

 ."Google Docsבאמצעות יישום "

תחקיר אפידמיולוגי אוסף מטיבו מידע רגיש ואינטימי על אודות אנשים, לרבות מצב בריאותם, מקומות הימצאם  .2

תם מגעים. מידע זה כפוף לא רק להוראות חוק הגנת הפרטיות,  המפורטים, עם מי נפגשו ופרטי הקשר של או

. ברשויות המקומיות, 1996- אלא גם להוראות הסודיות והפרטיות בחוק זכויות החולה, תשנ"ו  1981-התשמ"א

אקונומי והכלכלי של תושבי היישוב,  -יש חשש שהמידע יוצלב עם מידע רגיש אחר על מצבם המשפחתי, הסוציו

 תחום הרווחה.לרבות צרכיהם ב

 

ביום  .3 שהתקיים  בדיון  הבריאות.  למשרד  בנוסף  כזה  רגיש  מידע  האוסף  היחיד  הגורם  אינן  מקומיות  רשויות 

בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת בהארכת הסמכת השב"כ לסייע למשרד הבריאות במאבק הלאומי    12.10.2020

מאות חקירות אפדימיולוגיות בקרב עובדיהן. נסטלה על עשרות ו-בקורונה, סיפרו מנכ"לי החברות תנובה ואסם

חקירות כאלה, תארו, מבוצעות מכורח המעשה לאחר שהתגלה חולה מאובחן, במטרה לאתר מי בדיוק באו עימו 

 שווא של עובדים רבים שייסבו לחברות נזק כבד.  -במגע וכדי למנוע בידודי
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ר והוא נובע מכשלונו של משרד הבריאות להשתלט  לדאבון הלב, הצורך בחקירות אפידמיולוגיות מעין אלה ברו .4

על ביצוע החקירות בשל היערכות שהחלה באיחור )מצד אחד( והיקף התחלואה האדיר בישראל )מצד שני(. אין 

או מנהלי   לתיקנם,  ביותר  ביישובם במהירות הרבה  להחזיר את החיים  ראשי מועצה מקומית שרוצים  לגנות 

פקודן התקין, לא כל שכן כשמדובר בחברות מזון שתפקודן חיוני לחיים  חברות המבקשים למנוע הפרעה בת

 תקינים בישראל. 

 

כבדות משקל כשהוא  .5 ומגעיהם, מעורר שאלות  יחידים  בריאותם של  אודות  על  אינטימי  איסוף מידע  זה,  עם 

סוף המידע? מבוצע באופן זה: מי מתחקר את החולים? האם הם הוכשרו להבין את הבטי הפרטיותה כרוכים באי

בסעיף   כנדרש  הודעה  למתושאלים  ניתנת  האם  התחקיר?  מבוצע  אופן  הפרטיות,    11באיזה  הגנת  לחוק 

? האם הם יודעים שהם זכאים לסרב לפניית הרשות? באמצעות אילו כלים טכנולוגיים מבוצע  1981-התשמ"א

אישיים של מתנדבים? האם  התחקיר? היכן נשמר המידע? האם הוא נאסף גם בכלים פרטיים כדוגמת טלפונים  

הוא מועבר אל מחוץ  למידע? האם  לגשת  מי מורשה  כאלה, למשל באמצעות הקלטות?  הוא מתועד בכלים 

לרשות המקומית? כיצד המידע מאובטח? האם הוא מוצלב עם מידע נוסף שבידי הרשויות המקומיות? האם הוא  

  ים )לדוגמה, לצרכיו הפוליטיים העתידיים נמחק? האם הוא משמש ו/או עלול לשמש לצרכים שאינם בריאותי

 של ראש הרשות(? האם המידע נמחק ומתי? ועוד ועוד.

 

חקירות אפידמיולוגיות על ידי הרשויות המקומיות מתאפשרות אך ורק בשל העובדה שמשרד הבריאות מעביר  .6

בתחילה להעברת מידע כזו  אליהן מידע על אודות חולים מאומתים בתחומן. כזכור, משרד המשפטים התנגד  

)"מסירת   6/20202 הפנים  משרד  ל "מנכ נוהלמטעמים של פרטיות החולים. לאחר מכן עוגנה העברת המידע ב

חייבי אודות  המקומיות  לרשויות  הבריאות  ממשרד  חד    מידע  הקובע  הקורונה"(  נגיף  התפרצות  עקב  בידוד 

 - משמעית כי 

"נוהל זה אינו מאפשר לרשויות המקומיות, לעובדיהן, למי מטעמן או לכל אדם אחר לעשות שימוש במידע  

שיועבר לכל מטרה אחרת מהתכליות האמורות, ובפרט לא למטרות של ניטור חולים, התחקות אחר מסלול  

 לוגיות, אכיפת הנחיות משרד הבריאות, והזהרת הציבור".תנועתם, חקירות אפידמיו

להגנת   .7 שהרשות  חיוני  אלה  בנסיבות  בפועל.  התיר  בישראל  התחלואה  מצב  לאסור,  הנוהל  ביקש  אשר  את 

חקירות   בביצוע  העוסק  אחר  גורם  ולכל  המקומיות  לרשויות  הנחיות  ביותר  דחוף  באופן  תפרסם  הפרטיות 

תר ואסור בשימוש במידע. על ההנחיות להתייחס בין השאר לשאלות המפורטות  אפדימיולוגיות על אודות מו

 זאת ועוד, בהנחיות אין די וחובה לקיים פיקוחים שיוודאו מה קורה באמת בשטח.במכתבנו זה. 

 

 .השעה דוחקת והצורך לא סובל דיחוי, ואנו מקווים שהרשות תפעל בעניין זה בכל הבהילות המתחייבת .8

  

 ,בכבוד רב 

 

 עו"ד נעמה מטרסו, מנכ"לית 

 פרטיות ישראל )ע"ר(        

 

 

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