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 שלום רב,
 העברת מידע רפואי רגיש ממשרד הבריאותהנדון: 

-ו  MyHeritageהבריאות יפרסם באופן דחוף את פרטי ההתקשרות עם חברות  אנו פונים בבקשה שמשרד
BGI.לכל הפחות בקשר להיבטים הקשורים בהעברת מידע על נבדקים וחולים לגילוי נגיף הקורונה , 

אנו מבקשים לחזק את ידי משרד הבריאות בניהול המשבר הקשה שפוקד אותנו. אנחנו ערים לצורך  ,ראשית
במהירות בכל מישור רלוונטי, ועדיין, גם בתנאים הקשים, יש לפעול בדרך שתמזער פגיעה בזכויות החיוני לפעול 

 אדם, ותאפשר חזרה לשגרה בתום האירוע גם בהיבט זה.

הסינית לשם  BGI-ו MyHeritageעם חברות שמשרד הבריאות התקשר בסוף השבוע פורסם בכלי התקשורת 
 .חברות אלה עוסקות באיסוף מידע גנטי ועיבודוברגיל,  עריכת בדיקות לנגיף הקורונה. כידוע,

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

טרות אחרות, לידיים מסחריות, ללא שליטה של מושאי המידע, כמו גם שיקולים לצורך בדיקת הנגיף, יזלוג למ
של אבטחת מידע, הסכמת הנבדקים, ועוד. לאור הפרטת )או הסתייעות( שירות כה רגיש לחברות שעשוי להן 
רווח נוסף, מלבד ערך ההתקשרות עצמה )כגון, שמירת מידע גנטי והרחבת בסיס הנתונים של החברות(, ישנה 

 .לאלתרשיבות כי פרסום פרטי ההתקשרות יבוצע ח

מיליון )!(  92-, ולפי הודעתה, מידע של כMyHeritage כשל אבטחה חמור בחברתהתגלה  2018נזכיר כי בשנת 
-40923-03מלקוחותיה נחשף לעין כל. בעניין זה, הוגשה בימים האחרונים בקשה לאישור תובענה ייצוגית )ת"צ 

יפו(. בתביעה נזכר שנגד החברה הוגשה בקשה -בבית המשפט המחוזי בתל אביב ' בע"מפרנג'י נ' מייהרטיאג 20
 (.Civil No. 2:18-cv-00721-EJF Hall v. Myheritage LTDדומה גם במדינת יוטה )

משום שתנאי ההתקשרות אינם בפנינו, אין ביכולתנו להעריך נכונה את סיכוני הפרטיות, אך די בכך שמדובר 
ת למטרת רווח בתחום המיפוי הגנטי, כדי לבסס את החשש. מתן גישה למידע רפואי, שניתן בחברות שפועלו

להפיק ממנו גם מידע גנטי, בוודאי ככל שאין בידי הציבור אפשרות להימנע מבדיקה על ידי החברות, אינו עניין 
 של מה בכך. 

בו על מנת להבטיח הגנה מרבית מן הראוי כי יפורסמו לציבור תנאי ההתקשרות כמו גם המנגנונים שהוסדרו 
 , וכדי לאפשר לציבור לבחון ולהעיר )במידת הצורך( בנושא זה.על פרטיות הנבדקים

נודה לתשובתכם. ככל שנדרשות הבהרות בנושא מכתב זה, יש לפנות מטעמנו לעו"ד רבקי דב"ש 
rivki.dvash@mail.huji.ac.il  או בטלפון--------. 

  
 בכבוד רב,

 
 שוורץ, המכון הישראלי לדמוקרטיה-אלטשולר ד"ר תהילה

 קורן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה -פרופ' ניבה אלקין
 פרופ' מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א
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 עו"ד רבקי דב"ש, ראשת היחידה הממשלתית לחופש המידע )לשעבר(
 בר, משפט ומדיניות, אוניברסיטת חיפהפרופ' אור דונקלמן, החוג למדעי המחשב ומרכז חקר הסיי

 עו״ד יורם הכהן, מנכ״ל איגוד האינטרנט הישראלי )ע״ר(, ראש רמו״ט לשעבר
 עו"ד דנה יפה, הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר, האוניברסיטה העברית בירושלים

 ד"ר אימי לב, האקדמית גורדון ואוניברסיטת ת"א
 המרכז הבינתחומי הרצליה  פרופ׳ קרין נהון, בית הספר לממשל,

 עו"ד אבנר פינצ'וק, האגודה לזכויות האזרח בישראל
 דרור פלדמן, הקליניקה למשפט טכנולוגיה וסייבר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה-ד"ר דלית קן

 
 :העתקים

 חוקתי(-עו"ד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי
 ל משרד הבריאותפרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"

  עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות
 


