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 לכבוד

 לוי יחזקאל )חזי(ד"ר 

 מנכ"ל

 משרד הבריאות

 דחוף!

 שלום רב, 

 שלא כדין רים מבידוד למנהלי בתי הספרופטההעברת רשימות  :הנדון

ניתנת למנהלים במוסדות החינוך היום הובא לידיעתנו כי בפורטל מוסדות חינוך של משרד החינוך  .1

היותם בשל והמורים במוסד הפטורים מבידוד, בשל התחסנות או גישה לרשימת התלמידים 

עליו סודיות  המחלימים. מידע זה הינו מידע רפואי שחוסה תחת הזכות החוקתית לפרטיות, וחל

 רפואית. 

ן כל הצדקה להעברת הרשימות הללו למוסדות החינוך, שהרי גם אם קיים חולה מאומת במוסד אי .2

של משרד החינוך קובע כי המוסד יסייע באיתור  "נוהל חולה מאומת בנגיף הקורונה"החינוכי, 

אך רשימת המגעים תועבר למשרד הבריאות, והוא זה  במסגרת החקירה האפידמיולוגית, מגעים

 דרש לבידוד ומי לא. אשר יקבע מי נ

ו לכל מוסדות החינוך גם בלי קשר לאירוע לקל וחומר, אין מקום להעברה גורפת של השמות הלמ .3

 הדבקה. מדובר במידע רחב יתר על הנדרש שפוגע פגיעה קשה בפרטיות. 

 ככל שמטרת העברת המידע הינה למנוע את הבידוד המניעתי, עד להחלטה של משרד הבריאות .4

, הרי שניתן לפתור זאת על ידי הצגת תעודת מתחסן/מחלים על ידי מי בחקירה האפידמיולוגית

אין צורך בהעברת רשימת  .מיותר וכך לפטור אותו גם מבידוד מניעתי שנמצא כחייב בבידוד

 .לכל מנהלי מוסדות החינוך הפטורים מבידוד לצורך כך

יאות העם כי אין להעביר את רשימות פקודת ברלרק לאחרונה קבעה הכנסת במסגרת תיקון  .5

המתחסנים למנכ"ל משרד החינוך אף לא לצורך עידוד התחסנות, כי מדובר במידע עודף שאין טעם 

נגיף הקורונה החדש(,  –הוראת שעה  – 36וק לתיקון פקודת בריאות העם )מס' להעברתו )הח

 הלי מוסדות החינוך.וחומר שאין מקום להעביר את המידע הזה לכל מנ (. קל2021-התשפ"א

יתר על כן, העברת רשימת הפטורים מבידוד מאפשרת בכמה פעולות פשוטות לזהות מי מקרב  .6

, וכל שנדרש הוא השוואה פשוטה בין שמות הצוות החינוכי המורים והתלמידים לא התחסן

 אלו יחשפו מעצמם מי לא התחסן. . והתלמידים לשמות שברשימת פטורי הבידוד
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אודות מי שלא הנ"ל הוחלט להעביר מידע  ן לפקודהגיעה קשה בפרטיות. בתיקוגם פה מדובר בפ .7

ותוך הוראות רק ביחס לעובדי הוראה, לצורך עידוד התחסנות, רק למנכ"ל משרד החינוך, התחסן 

שונות לצמצום הפגיעה בפרטיות, כמו איסור מפורש על שימוש במידע לצורך פגיעה בעובד. נגד חוק 

האגודה לזכויות  1441/21ועל ידי רופאים לזכויות אדם עתירה לבג"ץ )בג"ץ  זה הוגשה על ידינו

בג"ץ הוציא בה צו על תנאי וצו ביניים, האוסר עד החלטה אחרת  9.3.2021ביום ( והאזרח נ' הכנסת

 משרד החינוך. מנכ"ל על העברת רשימות הלא מתחסנים ל

"התחכמות" שמתירה העברת  מבידוד הינההעברת המידע על שמות הפטורים קשה שלא לחשוד כי  .8

בבג"ץ  בדרך חלופית, שגם אם לא סותרת במפורש את צו הבינייםעל מי שלא התחסן המידע 

פרטי, רפואי מידע  וא, היא סותרת אותו ברוחו. קשה להלום ששמות הלא מתחסנים, שה1441/21

שת בחוק ובלי הצדקה ייחשפו לכל מנהלי בתי הספר ומשם לגורמים נוספים, בלי הסדרה מפור

 חזקה במיוחד.

מידע כזה הוא לא רק מידע רפואי אלא מידע רגיש במיוחד בעת הזאת וקיים חשש ממשי הן  .9

והן לזליגת המידע לגורמים נוספים, וחשיפת  נולהפעלת לחץ פסול על מורה או תלמיד שלא התחס

מגבלות מידתיות על מורים  נוספת. גם מי שסבור שיש מקום להטילקשה מי שלא התחסן לפגיעה 

או תלמידים שבחרו לא להתחסן לא יכול לקבל שרשימות שמיות יועברו לגורמים שונים ללא 

 הצדקה. 

את  למחוקאת ההרשאה בפורטל, ולהורות למנהלי בתי הספר  על אתרלאור האמור, נבקשכם לחסום 

של המידע שברשותם, ולהבהיר למנהלי בתי הספר שחל איסור גורף לעשות שימוש  קהמידע וכל עות

 . כלשהו במידע

 .נודה לקבלת מענה בדחיפות

 בכבוד רב, 

 
 מור, עו"ד-גיל גן

 העתקים:

 חוקתי( -מר רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי 

 מר אורי שוורץ, יועמ"ש משרד הבריאות

 מלקמן, יועמ"ש משרד החינוךגב' אילת כהן 

 מר רן רוזנברג, מחלקת הבג"צים


