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בדיקות   –של חולים ומטופלים של נתונים גדול אוצר מחזיקים בחולים הקופות החולים ובתי 
שמור במחשבי זה  מידעשל מחלות ועוד. יבחונים הדמיות, אשפוזים, תרופות, א מעבדה,

קופות החולים ובתי החולים, וחלק ממנו )אבל לא הכול( נגיש לחברי קופות החולים דרך 
 האינטרנט.  

וגם  –בתי החולים ב חוקרים בקופות החולים ו כבר עתה משמש אודות הגוף שלנו  מידעה
 לביצוע מחקרים.   – אפ-ארטט סהחברות מרמה ו אפ החברות מ ,אקדמיההחוקרים חיצוניים מ

ישראלים  100,000-גנומי לאומי )"פסיפס"( שמטרתו לאסוף דגימות מ  מתוכנן מיזם ,בנוסף
 שלנו(  DNA-י = מידע תורשתי הנמצא במ)מידע גנו מידע גנומיחדשה של כדי ליצור תשתית 

מיזם נוסף לאיסוף נתוני בריאות של תושבי   --גם "מדגם"  נוויש. וקליני לשימוש מחקרי
ם האלה ילתוכן של מאגרי הנתונים הרפואי חומרים גנטיים וקליניים.אף הוא הכולל , ישראל

 ". קוראים בלועזית "ביג דאטה

אודות הגוף שלנו לא הנתונים השונים  .לשם שמיים רקשהוא אין מדובר כאן במעשה 
חברות חיצוניות כדי  שותפויות עם יוצרים  ובתי חוליםקופות החולים  .חינם אין כסף יםנמסר

כמקור נתונים משתמשים בגם  ם; המבוטחיםב להגיע לתובנות חדשות שתתרומנה לטיפול
רווחים הפיק ל יםומקוו שותפויות יוצרים ,לגופים חיצוניים הכנסה, כשהם מוכרים אותם 

 2017לפי דיווח של משרד הבריאות, בשנת  לשם המחשה: .מהמצאות הנובעות מהמחקר
בקשות לעריכת ניסויים קליניים בבתי חולים  1,500-פארמה יותר מ-הגישו חברות ביו

קופת חולים מכבי מוכרת  העלתה כי (, 11.02.2020)  דה מרקרבישראל. כתבה בעיתון 
 רים משלה. לחברות חיצוניות ומנצלת את ההכנסות לביצוע מחק נתונים קליניים

לכלכלת ישראל. הרשות  מנוע צמיחהאודות הגוף שלנו בנתונים רואה במסחר הממשלה 
רואה בו מחולל "שינויים דרמטיים בכל ענפי  , רשות סטטוטורית עצמאית,לחדשנות

טיפול  בריאות, ובמיוחד ל שיפור הל הגדול הרואים בו הבטח בארץ ובחו"ל הבריאות". חוקרים 
הפקת לחולים של נתוני הבריאות של  ניצול תסכנמצביעים על בו בזמן הם ; אישית םתאמו

. חוקרים מצביעים גם על יכולים לשפר את בריאותםההנו מגילויים ייהחולים בלי שמ ,רווחים
 . החולים בפרטיות הפגיע הסכנה של 

מנוע , אם ייווצר, לא יבטיח בריאות טובה יותר לכלל החולים. מה שדרוש הוא מנוע צמיחה
 תועלת מהשימוש בנתוני הגוף שלנו.  ולנו נפיקככי שיבטיח  שוויון



 

 

 

לפי משרד הבריאות, "כיום לא קיימים עקרונות מדיניות וסטנדרטים רגולטוריים בינלאומיים 
צורך להסדיר את הדרך  בישראל יש מוסכמים לשימוש במידע בריאותי לצרכי מחקר". על כן, 

טיוטת  מהסרופ 2019באוקטובר  ואכן, .ריאות שלנונתוני הבאת בה אוספים ומוסרים ש
התקנות מתייחסות  בור.יהערות הצבקשה לקבלת  , יחד עםלשימוש בנתונים שלנותקנות 

נתוני בריאות הנמסרים לחוקרים כי קובעות  ןוה החולים בעיקר לסכנת הפגיעה בפרטיות
ללא אפשרות זיהוי החולה. זאת  לחוקרים מסרו יזאת אומרת, י –חיצוניים יעברו הליך התממה 

דרכים  מכיר -- למשל חברות ביטוח  --החולה  ת, כי מי שיש לו עניין בזהורק חצי נחמה
 .  המגוונות לגלות אות 

העברתם לגופים את הנתונים ויאשר הגוף שירכז את זהות תקנות הוא טיוטת הנושא אחר ב 
)קרי   "ועדה ארגונית לשימוש מחקרי במידע". נשקלו שתי אפשרויות: מחקר צרכילשונים 

התקנות טיוטת ב . "ועדה לאומית לשימוש מחקרי במידע "או  ,קופת חולים או בית חולים( 
על העברת נתונים  ים המחליט פיםשהגונקבע יום: כשהוא  תלהשאיר את המצב כמו  מוצע

. יחד חולים תיבות חולים ו: קופכבר מרוכזים הנתוניםבהם שים ארגוניה  פיםגוה ויהילמחקר 
 יחולים או בתהת ומקופ ר]אח  ש"לגורם שאינו ארגון בריאות אחרהטיוטה עם זאת קובעת 

עוד  ., טעון אישור הוועדה הלאומית לשימוש מחקרי במידע, בטרם מסירת המידע" חולים[ה
 ; דע בריאות ייעשה "בחדר מחקר מאובטח"ימחקרי במ השימוש הכי קובעת טיוטת התקנות 

בתנאים מסוימים, ביניהם שהחוקר החיצוני מהדרישה הזאת אפשרות של חריגות גם קיימת 
אולם  , כהתחלה יהתקנות האלה סבירות בעיני .יהיה תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל 

 בנתוני הבריאות שלנו.  לקבוע אם רוצים להסדיר את השימוש צריך עוד כללים ש נםיש

להבהרת היא לתרום נייר העמדה הנוכחי זה הזמן לציבור להשמיע את קולו. מטרת ובכן, 
 ך כ אודות הגוף שלנוהנתונים קיים: כיצד לנהל את להת ייבשחציבורי דיון הסוגיה ולעודד 

אל מערכת הבריאות הציבורית וישפרו את יגיעו מהם רווחים הנובעים ה והחרוושה
 . הבריאות של כולנו

שהגוף שלי שייך לי,  שםכ .לנו יםכאודות הגוף שלנו שיי הנתוניםכל, אני רוצה לטעון שלמעל 
יבית,  טי ואטהיא אינ  ךא הנתונים אודות הגוף שלי שייכים לי. שייכות זאת אינה מעוגנת בחוק

 24-מונה לא פחות מ ,מלאכותית ברפואהבינה קרדיולוג וחוקר אריק טופול, נכונה ונחוצה. 
בהן  שבה ווהחשהאחרונה ר שכאבעלות על נתוני בריאותו, שתהיה לו סיבות מדוע אדם צריך 

 .היא שבעלות זאת עשויה להציל את חייו 

לנו הוא ריכוז כל הנתונים בעלות שלנו על נתוני הבריאות שלקראת הכרה בהצעד הראשון 
דרך לנו, מנגישות ת החולים וקופכיום,  כך שתהיה לנו גישה ישירה אליהם. אודותינו 

תיק האת להשלים את המידע כדי שיכלול  ןעליה עתה  שלנו. מהתיק הרפואי חלק  ,אינטרנטה
: למשל, ותלהיווצר סכנ ותיכול, הרפואי במלואו כאשר אין לנו נגישות לתיק .המלא הרפואי

לסכנות  ותשופח  ,ותחברהן אינן קופת חולים שבה העובד עם מוסד במוגן ההדיור  ותדייר
 ( 25.2.2020, דה מרקר)  ןהנובעות מרישום תרופה היכולה לסכן את חייה

 



 

 

 

 מתווה אפשרי לטיפול בנתוני בריאות שלנו למטרות מחקר: עתי לצה להלן 

 החולים שלהרכוש  הםנתוני הבריאות השונים כי מוצע לקבוע בחקיקה  ?ניםושל מי הנת (א

אזי יהיה צורך לקבל   בתי החולים.של קופות החולים או ו של אהרופאים לא של , ועצמם

מבעלי הנתונים הסכמה לשימוש בנתוניהם. כאן קיימות כמה אפשרויות: אחת היא 

                                   של עבור כל מחקר, תידרש הסכמה מחולים שנתוניהם יימסרו לחוקרים. זה הכלל ש

-של האיחוד האירופי שנכנס לתוקף ב  General Data Protection Regulation -ה

ם.  ההסכמה גורפת לשימוש כללי בנתוני מהמטופלים שרות אחרת היא לבקש . אפ2018

סכמת החולה תכלול ויתור על  אני מציעה גם כי ההעדיפה, לדעתי;  זאת האפשרות

במקרה שיהיו כאלה כתוצאה מתגליות הנובעות מהשימוש כספיים, רווחים חלוקת 

המאפשרת לחולים   opt-out-אפשרות שלישית, המינימליסטית, היא עיקרון ה ם.בנתוני

לסרב לאפשר שימוש מחקרי בנתוניהם. כל אחת מהאפשרויות האלה דורשת היערכות 

 שאינה קיימת: כיום קופות החולים ובתי החולים מוסרים נתונים ללא הסכמת החולים. 

 

החולים  בנוסף למאגרי מידע רפואי הקיימים בקופותמוצע ש ?כסנו הנתוניםוהיכן יא (ב

לים להמשיך ולשמש את המוסדות האלה למחקר על אודות אשר יכו, ובבתי החולים

, בין השאר  לאומי מאגרהישראלים ב נתוני הבריאות של כליאוחדו ויאוכסנו מבוטחיהם, 

ולא רק את הנתונים של קופות חולים או בתי כל המידע כדי שהאוסף הזה יכלול את 

)משרד הבריאות או משרד יפעל תחת משרד ממשלתי הלאומי  מאגרה חולים מסוימים.

 מאגר ה .ידי תקציב המדינה -עלוימומן ( האחראי לניהול "ביג דאטה" מסוגים שונים  חדש

והן  הן ממערכת הבריאות עצמה   לחוקריםמידע לאשר מסירת שרשאי זה היה הלאומי י

יטריונים קר גבשייהלאומי  מאגרעוד מוצע שה. חיצוניים למערכת הבריאות מגופים 

אחראים  וארגוני הבריאות )קופות החולים ובתי החולים( יהיכי להתממת הנתונים ו

  . עבודת ההתממה  עבורתשלום יקבלו ו – לאומיעברים לגוף ה ולהתממה של הנתונים המ

מוצע שקופות החולים ובתי החולים יורשו להמשיך לבצע מחקרים על בסיס הנתונים  

מעורבים  יהיו שלא בתנאי המאוגדים אצלם, בתנאי שיקבלו הסכמה מהמטופלים ו 

 . מערכת הבריאותשמחוץ לבמחקרים אלה גופים 

 
ת ות אח : אפשרהראויות לדיון שלוש אפשרויות נןיש  ?ר בנתוני בריאותור או לא לסח ולסח  (ג

חוקרים וגופים העונים על ללמסור את נתוני הבריאות ללא תשלום  היא שניתן יהיה

הכנת הנתונים למסירה, כוללת  ל הוצאותאו עבור תשלום ע -- קריטריונים שייקבעו

                                     GDPR-בארצות האיחוד האירופי, בהתאם לכללי ה  אמורים לעשותכפי שהתממה, 

 (General Data Protection Regulation )לקבוע שמחקרים  ות שניה היא; אפשר

המרכז את הנתונים ושגוף זה ייגבה  לאומיה מאגריתבצעו אך ורק בחדר מחקר של ה



 

 

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;  נוהגת תשלום על השימוש בחדר המחקר, כפי ש

ים כיום , כפי שעושלגבות תשלום על עצם השימוש בנתונים היאות שלישית אפשר

ארגוני  שאינםתתקבלנה מגופים חיצוניים ) ההכנסות ש .ובתי החוליםקופות החולים 

המרכז  לאומיה מאגרפעולות החלקי של יכולות לשמש למימון בריאות(, אם ייגבו כאלה, 

בחדר המחקר( עדיפה:  האפשרות השנייה )תשלום עבור שימוש ,לדעתי את הנתונים.

נתוני הבריאות שלנו והיא מסייעת לממן את אחזקת מאגרי  של מיסחור ישיר מונעת היא 

 המידע. 

 
 ? טיבו את חיי הישראליםירפואי ישראלי י "ביג דאטה "הרפואיות על בסיס כיצד התגליות  (ד

  ות הנובעתגליות ליהנות אישית מ לפרטים נהלים ומנגנונים המאפשרים מוצע לקבוע 

י אתרופה מסוימת יש תופעות לוואם ללמשל, . הם אודות הגוף שלבנתונים מהשימוש 

יועבר לנשא הגן   המידע -- אחרתזו או מסוכנות, או שגן מסוים מגביר את הסכנה למחלה 

חדשות )אם תהיינה כאלה( ובדיקות איבחון תרופות . גם ויאולרופ הטיפולאו למקבל 

כחלק מסל הבריאות של   -חייבות להגיע אלינו  נויבסיוע של הנתונים אודות גופ יתגלוש

לדבר על יש כפי שמדברים על רפואה מותאמת אישית,  חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 . ( ה/הבריא)וגם רפואה ממוקדת החולה 

ל  הנתונים שתרופות או פרוצדורות חדשות )אם תהיינה כאלה( הנוצרות בסיוע באשר ל 
שממשלת  לקבוע אחת היא גם כאן ישנן כמה אפשרויות שראויות לדיון: הגוף שלנו, 

ים הנובעים רווח כן, על כי על ו החולים(  )בהסכמת ישראל תהיה שותפה לזכויות הקניין
לחלופין   .רית המיועדת לסל הבריאותלקופה ציבו תמלוגיםישולמו  מתוצאות המחקר

 –למו תמלוגים לא על רווחים, החשופים לתכנון מס, אלא על אחוז קבוע מהמכירות ויש
לסל השירותים במסגרת  המיועדתציבורית לאותה קופה עברו ויוהם  בארץ או בעולם כולו,

לקבוע שתרופות אלה  היא  --או נוספת  –אפשרות אחרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 
   ., לפי קריטריונים שייקבעובמחירים מוזליםלקופות החולים ולבתי החולים יימכרו 

מאדם מסוים או מבני משפחה  רק במקרה של גילוי תרופה הודות לדגימות שנלקחו 
אקטיבי וללא תשלום )רי דוגמא: -מסוימת, ראוי לתת אותה לחולים האלה באופן פרו

 (.New York Times, March 11, 2020מחלת הנטינגטון, 

נוסף על כן, יתכן ויש מקום לשקול התנהלות דיפרנציאלית לגבי תגליות )אם תהיינה  
להעמיד את  לקבוע שיש ראויות נדירות; אולי כאלה( המסייעות לחולים הסובלים ממחל

 . חולים בתשלום מינימלירשות הפרוצדורות/תרופות למיכשור/איבחונים/ה

 

 



 

 

 

מידע חדש שנוצר חייב לסייע ישירות לא רק   ?כיצד יידעו מבוטחים על תגליות חדשות (ה
לקופת החולים ולרופא/ה אלא לחולה ולבריא/ה. לשם כך מוצע שהמידע החדש שנוצר 

תהיה אפשרות להגיע עליו  ,לאומי מאגרכסן בושלנו ושיאבנתונים כתוצאה מהשימוש 
סלקה הנגישה לכל רופא/ה ומבוטח/ת בקופות החולים, כדוגמת המסלקה  באמצעות מ

 פנסיונית.  ה
 

יידמה למתווה הגז. לא יתכן   "ביג דאטה רפואי"-מתווה ה שיעלה על הדעת לא בכול מקרה, 
מכור ם לן/להאחר כך לאפשר לחוקרים למיניהן/ם, ו יםרפואינתונים ב להעניק זכויות שימוש 

 ן ועוד במחירים גבוהים יותר מ --דרכן לקופות החולים מוצרים שהפיקו הודות לזכויות שקיבלו 
 גובים בארצות אחרות.  שהמחירים 

,  מנוע צמיחה –נתונים אודות הגוף שלנו  –בביג דאטה רפואי  יםרואי ממשלה משרד יום,כ
שהנתונים האלה יועילו אני מבקשת לטעון כי אין די בכך את המשק הכלכלי. העצים דרך ל

ת לא רק של ולהועיל לבריאו  מנוע שוויון; הם חייבים לשמש הלמדע הרפואלכלכלת ישראל ו 
אלה היכולים להרשות לעצמם לשלם סכומי עתק על תרופות חדשות שטרם נכנסו לסל  

 לכלל התושבים.  אאל  ,השירותים

 

 

 

 

 


