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 סיון דדון
 )בתשובתך ציין מספר פניה( 

 
 

 לכבוד
  התנועה לחופש המידע אורי סולד מר

foi@meida.org.il 
 
 

 שלום רב,
 

 מאגרי מידע של משרד הבריאות    –המידע בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש  הנדון:
 24.10.2021סימוכין: פנייתך מיום           

 
התנועה לחופש המידע נ' משרד  46773-07-22המופיע בבקשתך שבסימוכין ובעת"מ בפנייתך ביקשת לקבל את המידע 

 הבריאות.
 
 

 – נום הגורמים המקצועיים במשרד להלן התייחסותלאחר בירור ע
 
לנתוני  לאומית תשתית" –הנו  הקים משרד הבריאות במסגרת התמודדותו עם נגיף הקורונה ומאגר המידע אות .1

COVID-19" :700065784, מס' מאגר. 
 

. שלעיל 1למאגר המידע שבסעיף גישה  ולהםגורמים מחוץ למשרד משרד הבריאות נעזר בשירותי פיתוח וייעוץ של  .2
  :להן גורמי החוץ

 מטריקסDNA -  10/2015מכרז ; 

 37-2017מכרז  -אטרניטי סולושינס; 

 67/2016 מכרז -חברת איוויב ; 
 57/2017מכרז  -אלעד מערכות 
 

 הועבר בשלמותו או בחלקו מחוץ לגבולות המדינה.לא  1מאגר המידע שבסעיף  .3
 

 .COVID-19תשתית לאומית לנתוני  :שם המאגר .4
 .מצ"ב קובץ המפרט את העברות המידע לגופים ציבוריים רה: מטרת ההעב

 מידע.באמצעות 'כספות' או בהגשת דוחות, בתהליכים המאושרים ע"י אבטחת :אופן ההעברה
 .בחלקו, בהתאם לכל פניה כפי המפורט בקובץ: היקף העברת המאגר 

שומר את  מחויב לשמור את המידע. ככלל משרד הבריאות משרד הבריאותיש תקופת שמירה בה מידע מאגר לכל  .5
המידע במאגרים שלו לצמיתות )מאגרים שהוקמו בבעלות המשרד וברשת המשרד( ולכן המשרד אינו מוחק מידע 

 . או אם ישנה הנחיה למחיקה המחיקה היחידה הנה בגריטה של מאגר .מהמאגרים
 

טוריית אשפוזים, פרטים דמוגרפיים מידע על מצבו הרפואי של אדם, עבר רפואי הכולל מדדים, היסהמאגר כולל  .6
 .בסיסיים ומותממים, דיווחים ממחלקת הקורונה של בית החולים, דיווחי בידודים
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לחוק חופש המידע יש בידך לעתור כנגד החלטה זו לבית המשפט לעניינים מנהליים  17הנני להודיעך כי לפי סעיף 
 יום. 45בירושלים, בתוך 

 
 
 
 

 בכבוד רב                    
 

 סיון דדון, עו"ד
 חוק חופש המידעמ"מ ממונה על 
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