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 רב, שלום
 
 

 ביחס לקורונהנתונים  –בקשה לפי חוק חופש המידע  הנדון:
 
 

  –כזכור נדרשה השלמת מענה ביחס לסעיף זה 
 
 מכלול המידע הקיים במשרד הבריאות אשר הועבר ל"מרכז הידע והמידע בנושא הקורונה" או למכון גרטנר."

 ועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים, ואם לא,בנוסף לציין כיצד הועבר המידע, והאם המידע הועבר בדרך של 
 "אז מה הפרוצדורה המשפטית שבה הועבר המידע.

 
  –לאחר בירור מול הגורמים המקצועיים להלן תשובתנו 

 
, במסגרתו מתקיימים מספר שיתופי 2016בין  משרד הבריאות למכון גרטנר ישנו הסכם התקשרות משנת  – מכון גרטנר

מאחר ואנו שוקלים להעביר את ההסכם  .פעולה בין מכון גרטנר למשרד הבריאות ובין היתר בתחום הביוסטטיסטיקה
 לעיונך נערכה פניה למכון גרטנר כצד ג'  ולאחר שיושלם ההליך נעדכנך.

זאת ניתנת למכון גרטנר הרשאת התחברות למאגר נתוני קורונה לא מזוהים בעולמות תוכן כגון: התקשרות מסגרת ב
חקירות אפידמיולוגיות, מעבדות ובדיקות, אשפוזים. ההרשאה מאפשרת ביצוע מחקר על הנתונים אך לא העתקתם כך 

ון גישה מכיל נתונים לא מזוהים שעברו התממה שהנתונים לא נשארים בידי המכון. יובהר כי המידע אליו קיבל המכ
לשמירה על פרטיות, ברמה של הסרת מידע מזוהה כמו מספר תעודת זהות, שם פרטי ומשפחה, כתובת מדויקת. אך תוך 

 השארת מידע על גיל / שנת לידה ויישוב. 
 

ידי אגף המודיעין בצה"ל על מנת מרכז המידע והידע הינו גוף שהוקם בתחילת תקופת הקורונה על  – מרכז המידע והידע
לסייע למשרד הבריאות במחקר מערכתי ורפואי על אודות התפשטות מחלת נגיף קורונה בארץ ובעולם. אגף המודיעין 

הציע את סיועו למשרד הבריאות במחקר הנתונים ולאור הצורך הדחוף במחקר הנתונים, ניתנה הרשאה לנציגי המרכז 
משרד, נתונים שאינם מזוהים ביחס לחקירות אפידימיולוגיות, בדיקות מעבדה להתחבר לנתוני הקורונה של ה

למשרד  ץואשפוזים. כפי שצויין ביחס למכון גרטנר, ההרשאה להתחברות למאגר לא איפשרה העברת המידע אל מחו
 הבריאות.

ווה חלק כיום, בהתאם להחלטת ממשלה, פועל מרכז המידע והידע תחת משל"ט משרד הבריאות, כך שהוא מה
 מהמשרד, והוא חשוף אף למידע מזוהה. 
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יובהר כי לגופים אלה ניתנה הרשאה לצפות במידע במסגרת הפעילות הייחודית של הגופים האלה עם משרד הבריאות. 
המידע אשר ניתנה לגופים אלה הרשאה לצפות בו מכיל כאמור נתונים אשר לא ניתן לחושפם לציבור הרחב שכן הם 

 ולגרום לפגיעה בפרטיותם. זהות מטופלים באמצעות הצלבת נתונים,, עלולים לחשוף
                 

 
 
 

 ,בכבוד רב
 

 
 
 

 שולמית בלנק, עו"ד
 ממונה על העמדת המידע לציבור
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