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מדינת ישראל
משרד המשפטים
היחידה לחופש המידע

בקשה לקבלת מידע )לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – (1998

תאריך05/12/2019 :סמוכין181715 :

סוג המידע המבוקש
הבקשה לקבלת מידע הינה:

מידע המבוקש על ידי עמותה או ארגון חברתי
מידע המבוקש על ידי גוף מחקר אקדמי
מידע המבוקש על ידי מקבל קצבה
מידע אישי
מידע חייב בפרסום
מידע בתשלום
יש לצרף אישור ניהול תקין בתוקף מאת הרשם המוסמך
ניהול תקיןpdf.

פרטי המבקש
מעמד המבקש
תאגיד בישראל

שם התאגיד
התנועה לחופש המידע

מספר רישוי

מספר ח.פ.
580425700

פקס

טלפון
050-7599739

דואר אלקטרוני
foi@meida.org.il
מען
ישוב
תל אביב  -יפו

מיקוד

האם אתה מייצג אדם או גוף אחר
כן
לא

רחוב
סעדיה גאון

תא דואר

מספר בית
26
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הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית
קופת חולים לאומית
דוא"ל הממונה

שם הממונה
מאיה גולדשטיין

טלפון הממונה
mgoldstein@leumit.co.il

פרטי הבקשה
נושא הבקשה
החלטות ועדת חריגים

תיאור הבקשה
שלום רב,
מצ"ב בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח.1998-
אודה על אישור קבלה.
בתודה ובברכה,
איה מרקביץ' ,עו"ד
התנועה לחופש המידע

צירוף קובץ
מכתב לקופות החולים  -יישום פסק הדין בעת''ם 24117-06-19

 pאינני מסכים שפרטי הבקשה יהיו גלויים לצד ג' אם תיערך אליו פניה

תשלום אגרת בקשה )לפי תקנות חופש המידע )אגרות( ,התשנ"ט(1999-

 pהריני מתחייב לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה ,ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי ,עד לסכום של  150ש"ח

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

03-6970303
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 05דצמבר 2019
לכבוד
הגב' טלי צינמון
ד"ר עוזי סמני
הגב' מאיה גולדשטיין

הממונה על חוק חופש המידע ,קופת חולים מכבי
הממונה על חוק חופש המידע ,קופת חולים מאוחדת
הממונה על חוק חופש המידע ,קופת חולים לאומית
הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-

שלום רב,
בחודש יוני האחרון עתרה התנועה לחופש המידע לבית המשפט נגד שירותי בריאות כללית ,לאחר
שהאחרונה סירבה למסור פרטי מידע שונים בנוגע לפעילות ועדת החריגים שפועלת אצלה .ביום
 3.12.2019ניתן פסק דין בעניין עת"ם  24117-06-19התנועה לחופש המידע נ' קופת חולים כללית,
המחייב את שירותי בריאות כללית למסור לידי העותרת ,התנועה לחופש המידע ,את פירוט ההחלטות
שקיבלה ועדת החריגים של הקופה בבקשות למתן שירותי בריאות שאינם כלולים בסל הבריאות בשנים
( 2018–2016להלן" :פסק הדין") (פרוטוקול הדיון ופסק הדין מצ"ב ומסומן כנספח א).
בפרט ,פסק הדין קובע שהחלטות ועדת החריגים יימסרו בפורמט של טבלה הכוללת את הנתונים
שלהלן ,תוך השמטת פרטים מזהים של המבוטחים:
 .1תמצית המקרה ,כולל הנסיבות הרפואיות של המקרה;
 .2שם התרופה או הטיפול המבוקשים;
 .3החלטה האם הבקשה מאושרת או לא מאושרת;
 .4תמצית הנימוקים.
אנו רואים את פסק הדין כקובע סטנדרט מחייב גם כלפי קופות החולים האחרות ,ועל כן נבקש לקבל
מכל אחת מהקופות טבלה כאמור בפסק הדין ,המפרטת את החלטות ועדת החריגים הפועלת בה
בשנים  ,2016-2018לרבות הנתונים הנ"ל .זאת ,הן מכוח פסק הדין והן בהתאם להוראות חוק חופש
המידע ,התשנ"ח( 1998-להלן" :החוק").
יודגש שאת המידע המבוקש נבקש לקבל בפורמט קריא מכונה (הניתן לעיבוד ממוחשב) ,כדוגמת גיליונות
נתונים בקובץ  XLS, XLSX, CSVוכדומה.

נזכיר שבשנים האחרונות שבנו ופנינו לכלל קופות החולים בבקשות לפי החוק לקבלת ההחלטות של
ועדות החריגים הפועלות בכל אחת מהן ,אך לשווא :מרבית בקשותינו נענו בסירוב ,והגם שאחת
מהקופות הודיעה על כוונתה לפרסם את ההחלטות האמורות מיוזמתה ,הדבר לא נעשה .נוכח פסק
הדין שניתן עתה ,אנו מקווים שקופות החולים ישנו ממנהגן וימסרו את ההחלטות בפורמט דלעיל ,או
אף יתנו להן פרסום באופן יזום .מנגד ,יובהר שאם המידע המבוקש לא יתקבל בתוך מסגרת הזמנים
הקבועה בחוק ,נראה עצמנו חופשיים לעתור לבית המשפט.

לבסוף ,נזכיר שעל פי החוק והתקנות לפיו ,עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ,ולא יאוחר מ 30-יום
מעת קבלתה .כן נציין שהתנועה לחופש המידע (ע"ר) פטורה מתשלום אגרת בקשה ומתחייבת ,אם תידרש,
לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסך  .₪ 150במקרה של דרישה לתשלום בסכום גבוה מזה ,נדרשת הסכמת
התנועה לביצועו .כידוע ,חריגה מהמועדים הקבועים בחוק תשלול את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה.

בתודה ובברכה,
איה מרקביץ' ,עו"ד
התנועה לחופש המידע

נספח א'

