
 

 

 

 

 

 ד' אדר תשפ"א          

 2021פברואר  16 

 לכבוד 

 מנכ"ל  פרופ' חזי לוי, 

 ץ משפטי  עו"ד אורי שוורץ, יוע 

 משרד הבריאות 

 

 שלום רב, 

 בסודיות רפואיתהפגיעה צמצום  – "דרכון ירוק" הנדון: 

 

הירוק"בימים אלה   .1 תי מנות  בש  מתחסנים וה,  למתו  בהתאם  .התפרסם מתווה "הדרכון 

 ינימליות. מ במגבלות זכו לגישה למקומות ציבוריים ימקורונה ומחלימים  חיסון

. פניה זו  וחוקיותו של הדרכון הירוק  , מוסריותובציבור נטוש ויכוח באשר למידת נחיצותו .2

כן,   ועל  בכך  עוסקת  זהאינה  מכתב  מבלבד  לצורך  נצא  לפיה  ,  הנחה  מניעה  נקודת  אין 

 ות ציבוריים. בכניסה למקומדרכון ירוק" גת "חייב הצ לחוקית או מוסרית  

ב  יחד עם זאת, מסמך .3 ירוק" אינו  כיום. משרד הבריאות מנ שכותרתו "דרכון  פיק  נמצא 

 ": החלמה" והשנייה "תעודת חיסון, האחת "תעודת שונותעודות שתי ת

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

לא .4 חשיפה  מהווה  החלמה"  "תעודת  לבין  חיסון"  "תעודת  בין  ההפרדה  של  -עצם  נחוצה 

ש מאחר  רפואי.  זה  מידע  כמו  ירוק",  זה  "דרכון  שניהם  את הם  לחשוף  צורך  כל  אין 

שאין מקום לחשוף את תאריך  ולבטח    –בדה שפלוני או אלמוני היו חולים בקורונה  העו

שלה במיוחד    ם.ההחלמה  נכון  שהדבר  לקבל  חלימממאחר  זכאים  אינם  מקורונה  ים 

 סן. תעודת ההחלמה בתעודת מתחחיסון, ולא יוכלו להחליף את 

החיס .5 עצתעודת  שון  פרטים  כוללת  החיסון,    כנראהמה  )סוג  רפואית  חשיבות  להם  יש 

 מספר האצווה וכו'( אבל בוודאי שאין כל סיבה לגלות אותם לעין כל. 

בנ .6 גם  אישי  כך  מידע  מהווים  אלה  המחלים:  או  המתחסן  של  הלידה  לתאריך  אין  שוגע 

 . כניסה לקניון או לחדר הכושרלשומר בטעם טוב לגלותו 

"ניטרלית", .7 תעודה  להוציא  הבריאות  למשרד  קוראים  כותרת    אנו  שתישא  שאיננה  כזו 

  : לתת "תעודת מתחסן" גם למחלימיםמגלה האם האדם הוא מתחסן או מחלים )למשל

ירוק" ל"דרכון  הכותרת  את  כליל  להחליף  שתישא  או  כזו  תוקף(;  ציון  תאריכי  ללא   ,

או    תאריך" מתןפרטים  החלמה"  אודות  ת  טכניים  שלא  וכזו  תאריך  החיסון;  את  כלול 

תעודת זהות  מספר  ה, אלא את הפרטים החיוניים בלבד: שם,  הלידה של מחזיק התעוד

 (.לישראל מחוץ גם רכון, ככל שהתעודה משמשת דמספר )ו

ו של הדרכון  וחוקיות  , מוסריותו ת נחיצותומידנו בכך שהדעות בציבור חלוקות לגבי  פתח .8

נ נכון יהיה  בהנחה שגם  אך    –הירוק   , )על כך בדיון אחר(  והל הדרכון הירוקלאפשר את 

 בפרטיותם של מחלימים ומתחסנים כאחד.  שלא לצורךלפגוע אין כל סיבה 

 

 נודה להתייחסותכם בהקדם.

 

 בכבוד רב, 

 

 יסמין ענבר גב'              עו"ד אבישי פלדמן  

 ת מנכ"לי                      יועץ משפטי  

 

 

 

 

 העתק: 

 ת ת, משרד הבריאו מון, לשכה משפטיה אגעו"ד טלי

 ר האגודה לזכויות החולה ו"י  ,מר שמוליק בן יעקב


