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בפנייתך מיום  26.4.20ביקשת לקבל את המידע הבא –
.1

.2

.3

.4

.5
.6

קובץ היישויות המכונות "ישובים" בידי אנשי משרד הבריאות וכוללות לכאורה את כל היישובים ,גבעות ,שבטים
ותאי שטח מסוגים שונים בפירוט מספר התושבים ה מתיימרים לגור בהם .מידע זה משמש את אנשי משרד
הבריאות לצורך קביעת רמות תחלואה ביישובים ותאי שטח שונים כעולה מפרסומי המשרד בערוץ הטלגרם .למען
הסר ספק ,הכוונה לקבלת הקובץ המלא ,ללא כל קשר לנגיף הקורונה על שלל השדות והמידע הנכלל בו.
באשר לקובץ היישויות ("יישובים") לעיל ,אבקש לקבל את הנתונים הגולמיים אשר עומדים בבסיס החישוב של
קובץ זה ,בין אם מדובר בקבצי מידע על מספר התושבים ובין אם בנוסחאות שפותחו ע"י אנשי משרד הבריאות
לצורך החישוב .בנוסף ,ככל שקובץ זה מקורו בגוף חיצוני למשרד הבריאות ,לציין את זהות המקור ואופן רכישת
או השגת הקובץ (נניח אם חלק מהמידע מקורו בלמ"ס ,אז לציין כי מדובר בקובץ יישובים של למ"ס).
רשימת החולים מקורונה נכון ליום  26/4/2019בפירוט הבא:
א .מזהה חד חד ערכי (מספר החולה או מזהה אחר במידה ויש חשש כי מספר החולה הוא מזהה ברמה
האישית)
ב .תאריך הבדיקה החיובית הראשונה
ג .תאריך בדיקה שלילית ראשונה
ד .ככל שזוהה מקור ההדבקה ,לציין את המקור (מגע עם חולה אחר ,הגעה מחו"ל וכדומה)
ה .ככל שמדובר במגע עם חולה אחר ,לציין את המספר החד חד ערכי של המקור ,תאריך או תאריכי המגע
עם מקור ההדבקה והמרחב הגיאוגרפי ולכל הפחות ברמת הרשות המקומית.
ו .ככל שמדובר במגע עם חולה אחר ,לציין אם מדובר בחולים הגרים באותו משק בית או באותו מוסד.
ז .ככל שמדובר בהגעה מחו"ל לציין את מספר הטיסה והתאריך בו הגיע החולה.
רשימת ההתוויות שניתנו לביצוע בדיקות קורונה מיום  1/2/20ועד היום על ידי משרד הבריאות או מי מטעמו
בפירוט רב ככל הניתן ובכלל זה מועד ההתוויה ,הגורמים אליהם הופנתה ההתוויה ,המועד בו ניתנה התוויה שונה
וכדומה .למען הסר ספק ,הכוונה היא לאותם פרמטרים שבהתאם אליהם אמורים להיבדק אזרחים בבדיקת
קורונה.
רשימת החולים בכל יישוב בישראל לפי השבוע שבו נדבקו (מקור הדבקה) ולפי השבוע שבו נבדקו (בדיקה).
רשימת החולים בכל אזור סטטיסטי ביישובים בהם קיימת חלוקה זו לפי השבוע שבו נדבקו (מקור הדבקה) ולפי
השבוע שבו נבדקו (בדיקה).
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 .7מכלול המידע הקיים במשרד הבריאות אשר הועבר ל"מרכז הידע והמידע בנושא הקורונה" או למכון גרטנר.
בנוסף לציין כיצד הועבר המידע ,והאם המידע הועבר בדרך של ועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים ,ואם לא,
אז מה הפרוצדורה המשפטית שבה הועבר המידע.
 .8לעניין חובת פרסום ההנחיות כאמור ,אבקש לקבל על הנחייה שניתנה באשר להוראות איזה מידע לפרסם ואיזה
לא ,מיום  1.2.20ועד היום על ידי הגורמים השונים במשרד הבריאות או מחוץ לו ונוגעים לאופן שבו פועל משרד
הבריאות ,לרבות הנחיות שבוטלו או שונו.
בפנייה נוספת שלך מיום  13.7.20ביקשת לקבל נתון נוסף ברשימת החולים המפורטת בסעיף  3לעיל –
ח .ככל שיש אפיון למקום בו נדבק החולה (חדר כושר ,בריכה ,בית ,מסעדה ,פאב ,מלון וכו') לציין אפיון זה.

לאחר בדיקה מול הגורמים המקצועיים במשרד להלן תשובתנו –
אבקש להקדים ולציין כי במסגרת תפקיד משרד הבריאות בשמירה על בריאות הציבור ,מפרסם המשרד נתונים ופרטים
אודות חולי קורונה ,וזאת במטרה לקטוע את שרשרת ההדבקה .המידע מתפרסם באופן שהפגיעה בפרטיות החולים
ובסודיות הרפואית שלהם תהיה מינימלית ולתקופה מינימלית .כאשר תם הצורך בהודעה לציבור אודות פרטי אותם
חולים ,הפרסום מוסר מאחר ואין הצדקה נוספת לפגיעה בפרטיות המטופלים.
רצ"ב נוהל פרסום מידע אשר הועלה לאתר האינטרנט של המשרד -
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/mmk -302912420.pdf

לעניין המידע המבוקש על ידך -
סעיפים  – 1+2קובץ היישויות עליהם מתבסס הפרסום אודות תחלואה ביישובים בערוץ הטלגרם של המשרד הינו קובץ
אוכלוסייה של הביטוח הלאומי .עד ליום  25.5.20הנתונים נלקחו מקובץ הביטוח הלאומי לשנת  .2018החל מתאריך
 25.5.20עודכנו הנתונים לפי הקובץ לשנת  2019אך בשל טעות לא עודכן הרישום בראש העמודה "אוכלוסיה נכון ל"2018-
וכן בדף ההסבר לא צויין כי המידע נלקח מקובץ היישובים לשנת  .2019לאחר שהתגלתה הטעות תוקן הרישום הראש
העמודה ובדף ההסבר .יובהר כי הנתונים אינם כוללים תושבים שלא היו רשומים כגון תיירים וחסרי מעמד.
יצויין כי על פי הסיכום בין ביטוח לאומי למשרד ,במסגרת העברת המידע האמור ,משרד הבריאות אינו רשאי להעביר את
הקבצים לגורם אחר מחוץ למשרד ועל כן לא אוכל להעביר אליך את הקובץ ,ועל כן בקשתך נדחית בהתאם לסעיפים
(9ב)( )7ו –  )5(8לחוק חופש המידע.
סעיף  – 3,5,6בסעיפים אלה ביקשת לקבל רשימות חולים בצירוף נתונים אודות נסיבות הדבקתם וכן בפילוח גאוגרפי.
העברת מקבץ נתונים זה כמכלול עלולה להביא לזיהוי של חולים ולפגוע בפרטיותם .אשר על כן בקשתך לקבל את מכלול
הנתונים נדחית בשל סעיף (9א)(.)3
יובהר כי קבצי המידע המופיעים באתר  DATA.GOVאינם ניתנים להצלבה זה עם זה וזאת מחשש שהצלבת הנתונים תביא
לזיהוי המטופלים ותפגע בסודיות הרפואית שלהם.
כפי שציינתי במענה קודם שהעברתי אליך ,קבצי המידע באתר  DATA.GOVנותנים מידע רב אשר עונה על חלק מסעיפי
פנייתך .אתאר את שדות המאגרים .למידע נוסף יש לעיין בקובץ  readmeשל כל מאגר –
מאגר "נתוני קורונה מחלימים" https://data.gov.il/dataset/covid-19/resource/8455d49f-ce32-4f8f-b1d4-1d764660cca3 -
נותן מידע בדבר מספר הימים בין בדיקה חיובית לבדיקה שלילית ,מספר הבדיקות הכולל שהנבדק עבר ,קבוצת גיל
והאינדיקציה לבדיקה (הגעה מחו"ל  /מגע עם חולה מאומת  /אחר).
מאגר "מאפייני נבדקים" https://data.gov.il/dataset/covid-19/resource/d337959a-020a-4ed3-84f7-fca182292308 -
נותן מידע ביחס לכל בדיקה ,מהם התסמינים שהיו למטופל  ,תוצאת הבדיקה ,תאריך הבדיקה ,קבוצת גיל  ,מין הנבדק
ומה האינדיקציה לבדיקה (הגעה מחו"ל  /מגע עם חולה מאומת  /אחר).

מאגר "נתוני קורונה איזורים סטטיסטיים"

https://data.gov.il/dataset/covid-19/resource/d07c0771-01a8-43b2-96cc-

c6154e7fa9bd
אגף השירות
תחום חופש המידע
ת.ד 1176.ירושלים 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
טל *5400 :פקס02-5655971 :

Service Division
Freedom of information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-5655971

נותן מידע ביחס לכל איזור סטטיסטי ואת מספר החולים המצטבר בכל יום כמו גם את המספר המצטבר של המחלימים
המאושפזים והנפטרים.
בקשתך לקבלת המידע שבסעיף (3ז) – בפרטי החקירות האפידימיולוגיות ומקורות החשיפה האפשריים מופיעים מספרי
טיסה עליהם שהו חולים מאומתים .לא ניתן לציין איזה חולה שהה באיזו טיסה בשל פגיעה בפרטיות.
בקשתך לקבל מידע ביחס למקור ההדבקה של כל חולה והאם מדובר בחולים מאותו משק בית או אותו מוסד (סעיפים
ה-ו-ח)– מסירת פרטים אלה עלולה לפגוע בפרטיות ועל כן אין באפשרותנו למסור מידע זה ובקשתך נדחית בהתאם לסעיף
(9א)(.)3
להלן טבלה המציגה את כמות החולים המשוייכים למקום חשיפה ספציפי לפי החלוקה המפורטת–
הערות:




הטבלה מעודכנת לתאריך 01.08.2020
הטבלה מייצגת רק את המקרים שמסרו את המידע לפי הקטגוריות הקיימות
יתכן ומידע נוסף המתייחס למקום חשיפה מופיע בשדה טקסט חופשי ואינו זמין לצורך הפקת דוח.

סוג מקום חשיפה

מספר מקרים מאומתים

בית

9,693

מוסד השכלה

1,614

אף אחד מהנ"ל

1,339

אירוע  /כנס

775

מוסד רפואי

687

מקום בילוי

381

בית כנסת

282

מרכז מסחרי /
חנות

264

Grand Total

15,035

לעניין שאלתך בדבר העברת המידע למרכז הידע והמידע בנושא קורונה ולמכון גרטנר ,הנושא עדיין בבדיקה מול הגורמים
המקצועיים.

רשימת ההתוויות לבדיקות קורונה -
ההתוויות לביצוע בדיקות קורונה השתנו והתעדכנו בהתאם למצב התחלואה ,זמינות הבדיקות ועוד .מצורפים למכתבי
 17גרסאות של הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף הקורונה אשר הופצו עד כה .כמו כן הנחיות נוספות שפורסמו
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לציבור באתר האינטרנט המפרטים הנחיות לביצוע בדיקות לאוכלוסיות מסוימות ובמצבים מסויימים וכן הנחיות
המעדכנות התוויות שונות לבדיקה.

בכבוד רב,

שולמית בלנק ,עו"ד
ממונה על העמדת המידע לציבור
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