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 לכבוד
 מר אורי שוורץ
 היועץ המשפטי

 משרד הבריאות

 

 שלום רב,

הערות האגודה לזכויות האזרח לתזכיר חוק לתיקון פקודת בריאות העם )תיקון מס' ...( )נגיף הנדון: 

 2021-מסירת מידע על מתחסנים( )הוראת שעה(, התשפ"א –הקורונה החדש 

 כמו כן קיים צורך דחוף .האגודה לזכויות האזרח סבורה כי עידוד התחסנות היא תכלית ראויה .1

להותיר  . איןעל מי שלא התחסן שתיקבע להסדיר בחקיקה את מתווה הדרכון הירוק וכל הגבלה

. להגבלות את קביעת המגבלות ליוזמות פרטיות של רשויות מקומיות, מעסיקים או בעלי עסקים

הממשלה תקדם ככל שהללו פנים לכאן ולכאן והאגודה לזכויות האזרח תתייחס אליהן בנפרד, 

 חקיקה בעניין.

 . אנו מתנגדים לתזכיר שבנדוןלצד זאת,  .2

הוא  של מטופל או אי התחסנות , התחסנות חלקיתהתחסנות דותמידע שיש לקופת החולים או .3

. 1996-התשנ"ולחוק זכויות החולה,  19בסעיף  מעוגןרפואי. הדבר החיסיון המידע רפואי שחל עליו 

על מידע של מטופלים חשיבות עליונה הן לזכות החוקתית  וליםחלחובת הסודיות שחלה על קופת ה

פול ילא יחששו למסור כל מידע רלוונטי לצורך הטלפרטיות והן לאינטרס הציבורי בכך שמטופלים 

  בהם, ביודעם שהמידע לא יועבר לאף רשות אחרת או גורם אחר.

)מיום  אגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראלה 3809/08כפי שציין השופט מלצר בבג"ץ  .4

-חוק ובמיוחד אם נפרש אותו על רקע) 1996-תשנ"ו, הזכויות החולהחוק  משנחקק(, "28.5.2012

יתר, ואף היא -זכותו של החולה לפרטיות קיבלה מעמד –שקדם לו( , יסוד: כבוד האדם וחירותו

 ".הועלתה עתה לרמה חוקתית

, בהסכמת המטופלות חריג המתיר העברת המידע ת החולה כולל שורה של חריגים, לרבויוחוק זכ .5

אך התזכיר מבקש להעביר את המידע ללא קבלת הסכמה אלא בכפייה, באמצעות החריג שבסעיף 

 דין להעברת המידע. ייצירת חובה על פ –( לחוק 2)א()20

סיון הרפואי היא פגיעה קשה ביותר, והתקדים של העברת מידע ילעמדתנו פגיעה בפרטיות ובח .6

רפואי ללא הסכמה לרשויות אחרות הוא תקדים מסוכן. נדרשת לצורך כך הצדקה מיוחדת ובעלת 

 , והצדקה כזאת לא קיימת.משקל של ממש
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הן הגורם המתאים ביותר א תכלית ראויה, אבל קופות החולים ואין חולק כי עידוד התחסנות ה .7

תגמל או לתמרץ את קופות משרד הבריאות אף יכול ל לעסוק בכך והמידע ממילא עומד לרשותן.

 החולים על הגברת המאמצים בתחום.

משרד הבריאות מקיים קמפיין נרחב להתחסנות באמצעי המדיה השונים, ובאמצעים בנוסף,  .8

של הפעלת לחץ חברתי להתחסן. גם הרשויות המקומיות יכולות לעודד התחסנות באופן  םאחרי

מידע רפואי חסוי עושות זאת, גם בלי לקבל תמריצים חיוביים ויש רשויות שכבר  העניקכללי, ל

כלל לא ברור אלו יחסי אמון מיוחדים קיימים כיום בין הרשויות . מי שלא התחסנומתחסנים ו לגבי 

המקומיות לתושביהן ובניגוד לדברי ההסבר רשות מקומית כלל אינה עוסקת בתחום הבריאות. 

קה את הפגיעה הקשה בפרטיות ואת התוספת השולית שאולי תיווצר מהעברת המידע אינה מצדי

היא עלולה  .הפגיעה הקשה מעצם יצירת התקדים המסוכן של העברת מידע בכפייה, דרך חקיקה

  לפגוע באמון המטופלים שהחיסיון הרפואי יישמר.

יתר על כן, העברת המידע מהגורם המטפל לגורמים אחרים כמו רשויות מקומיות ומשרד החינוך  .9

הסנקציות המוצעות בתזכיר לא  .פסולע יזלוג, יודלף או ייעשה בו שימוש שהמיד יוצר סכנה לכך

עלול להוביל לביוש פומבי של תושבים או עובדים . המידע ימנעו זאת, ויהיה קשה לאכוף אותן

יש לזכור  .התנכלות להם במקום העבודה או בשירותים עירונייםל –במקרה הטוב, ובמקרה הרע 

 כי הרשות המקומית היא גם מעסיקה של עשרות ואף מאות עובדים במקרים מסוימים.

לכן חרף המטרה החיובית של עידוד ההתחסנות, שהתזכיר מבקש לקדם, האמצעי לא מידתי.  .10

הפגיעה היא גם בזכות לפרטיות וגם  -ובענייננו הפגיעה היא כפולה הפגיעה עולה על הנדרש, 

 סיון הרפואי, ויש אמצעים חלופיים לעידוד ההתחסנות.יחיוני של הקפדה על הח באינטרס ציבורי

  .לא לקדם את התזכיר המוצעשלכן נבקש  .11

  כבוד רב,ב

 

 מור, עו"ד-גיל גן

 העתקים:

 יולי אדלשטיין, שר הבריאות ח"כ

 (חוקתי-ציבורי) רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלהמר 


