 25בנובמבר2020 ,
לכבוד
עו"ד שולמית בלנק
ממונה על חופש המידע
משרד הבריאות
באמצעות טופס מקוון ודוא"ל
שלום רב,

הנדון :בקשת חופש מידע  -תוצאות חיוביות שגויות ( )FPעבור מגעים שהתקבלו על בסיס פעולות הסיוע
 .1מוגשת בזאת בקשת חופש מידע על ידי עמותת פרטיות ישראל (ע"ר) .מצורף בזאת כנספח אישור תשלום אגרה
בסך  ₪ 20לפקודת משרד הבריאות .הריני להתחייב בשמה של פרטיות ישראל (ע"ר) ,לשאת בדמי הטיפול עד
לסך של .₪ 151
 .2בהמשך לפרסום מיום  24.11.20ב"כאן חדשות" בדבר בעיות בזיהוי מגעים באמצעות כלי השב"כ ("שוחחתם
בטלפון או התכתבתם עם חולה מאומת? אתם עלולים להישלח לבידוד" ,מאת :דקלה אהרן שפרן) ,אנו מתכבדים
לפנות אליכם בבקשה לקבל את הנתונים הבאים:
 .2.1מספר ההשגות על כניסה לבידוד בעקבות פעולות הסיוע בלבד ,וכמה מתוך ההשגות הללו התקבלו;
 .2.2מספר ההשגות על כניסה לבידוד בעקבות חקירה אנושית (אפידמיולוגית) ,וכמה מתוך ההשגות הללו
התקבלו;
 .2.3מספר המקרים בהם הודיע משרד הבריאות לאדם כי היה במגע קרוב עם מאומת על בסיס פעולות הסיוע
בלבד ,ולאחר פעילות טיוב או תחקור נתונים התגלו כשגויים ?
 .2.4מספר המקרים בהם הודיע משרד הבריאות לאדם כי היה במגע קרוב עם מאומת על בסיס פעולות הסיוע
בלבד ,אשר לא התבססו כלל על נתוני קרבה ומיקום (כפי שדווח בכתבה המצוינת לעיל)?
 .2.5מהו שיעור התוצאות החיוביות השגויות ) (False Positive Rateהכולל עבור כלל המגעים אשר התגלו על-
ידי פעולות הסיוע .קרי ,מתוך סך כל המגעים שזוהו בלעדית על בסיס פעולת הסיוע ,מהו שיעור המקרים
בהם זיהוי המגעים היה שגוי כתוצאה מהשגה מוצדקת ,פעולות ניתוח וטיוב נתונים או דרך כל פעולה
אחרת.
 .3נודה אפוא לקבלת הנתונים עבור התקופה שהחלה במועד הפעלת פעולות הסיוע ועד למועד הדיווח האחרון של
משרד הבריאות לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה
החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה) ,התש"ף2020-
(להלן" :הדיווח").
 .4בנוסף ,נבקש כי הנתונים יישלחו הן בפילוח שבועי והן עבור כלל תקופת הפעילות (בדומה ובהתאם לדיווחי משרד
הבריאות לוועדת חוץ וביטחון) ,וכן בפורמט פתוח ).(CSV, Excel

בכבוד רב,
עו"ד נעמה מטרסו ,מנכ"לית
פרטיות ישראל (ע"ר)
פרטיות ישראל (ע"ר) | www.privacyisrael.org.il | mail@privacyisrael.org.il

- נספח
אישור תשלום אגרה
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