
 

 

  2020מרץ   28                                לכבוד

 עו"ד שולמית בלנק

 הממונה על יישום חוק חופש המידע

 hofesh@moh.gov.il באמצעות מייל:                                      משרד הבריאות

 

 1998-, התשנ"חלפי חוק חופש המידעבקשת מידע   הנדון:

 שלום רב,

ינותן לגבי זממידע נבקש לקבל , )להלן: "החוק"( 1998-בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח

, לרבות הנתונים  של חולים בנגיף הקורונההדרושות לשם הצלת חיים  של מכונות הנשמה ותקינותן

 המפורטים מטה.

: )ב( לחוק7בעניינו נודעת חשיבות מיוחדת למתן מענה לבקשה ללא שיהוי, כהוראת סעיף  יודגש ש

מאליו יובן שההקפדה על שקיפות מירבית בנוגע לקבלת ההחלטות במערכת הבריאות הציבורית  

קיים עניין ציבורי מובהק בהנגשה גם שה ואופן יישומן, בזמן אמת, חיונית במיוחד בעתות חירום, ומ

סוקר בהרחבה   השיג מידע מהימן לגביהםהקושי ל, שהנתונים המבוקשים בבקשה זולציבור של 

 1.ף בדוח שפרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסתאנזכר ו ,בכלי התקשורת

 מבוקשים הם אלה:נתונים ההעל רקע זה,  

נכון    בישראל  , במרכזים רפואיים ובבתי אבותבבתי חולים  יםשמצוי  ההנשמה  מכשירימספר  .1

 ;  בית חולים, בית אבות ומרכז רפואיכל  הן בסך הכל והן בזו,    הליום מתן המענה לבקש

מערכת הבריאות הציבורית מצה"ל ו/או משרד הביטחון   שאלהההנשמה ש מכשירימספר  .2

    בישראל, נכון ליום מתן המענה, בחלוקה לפי הגופים המשאילים;  ו/או גופי ביטחון אחרים

, לרבות גורמים פרטיים  ההנשמה שרכשה מדינת ישראל ממדינות זרות מכשירימספר  .3

וכן סך העלויות של רכישות  ועד ליום מתן המענה;  2020במרץ  1במדינות אלה, החל מיום 

 ;, נכון ליום מתן המענהכאמור ומיהות הגורם שאחראי על רכש כאמור במשרד הבריאות

ועד ליום מתן  2020במרץ  1תוקנו והושמשו בישראל החל מיום ההנשמה ש מכשירימספר  .4

 המענה;

שלא נבדקו או  בידי מערכת הבריאות הציבורית בישראל, ו  יםשמצויההנשמה    מכשירימספר  .5

שנקבע לעניין הבטיחות הבסיסית והביצועים החיוניים של   הישראליבתקן  יםעומד םשאינ

 ;מתן המענה  יוםנכון ל  , אם ישנם,, או תקנים אחרים(2.12חלק  80601ת"י )מכונות הנשמה  

 
 9-10(, בעמ' 26.3.2020) נתונים בנושא ההתמודדות עם מגפת הקורונהמרכז המחקר והמידע של הכנסת  1

https://bit.ly/39qOAx5בד נשארו במחסני מכונות הנשמה בל 50"המחדל במשרד הבריאות:  מעריב אונליין גםר' ; ו
מכשירי הנשמה פנויים: 'זה צונאמי, קשה  1,437אדיר ינקו "רק ; https://bit.ly/2WOSfCc( 24.3.2020החירום" )

עידו אפרתי "אחרי שנחשף מלאי מכונות ההנשמה בארץ, מתברר ; ynet (2026.3.20) https://bit.ly/3al5Dln" להיערך'
ארז רביב "חסר לנו אוויר: חוסר ; https://bit.ly/3dCnarp( 26.3.2020) הארץות קודרת בהרבה מההערכות" שהמציא

( 26.3.2020) דבר העובדים בארץ ישראלבמכונות הנשמה בישראל עלול להגדיל את מספר קורבנות הקורונה" 
214533/www.davar1.co.il. 
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,  דרוש לטיפול בחולי הקורונה, לפי הערכת משרד הבריאות ש הכולל  מכשירי ההנשמה מספר .6

 וכן המועד שבו צפויים מכשירי הנשמה בהיקף זה להיכנס לשימוש;

לעיל,   6מספר המוניטורים הכולל הדרוש להפעלתם של מספר מכשירי ההנשמה כאמור בסעיף   .7

ים בידי מערכת הבריאות הציבורית נכון ליום מתן מור שמצויוכן מספר המוניטורים כא

 המענה;

מספר המיטות בבתי החולים שיידרשו, לפי הערכת מספר הבריאות, לצורך מתן תמיכה   .8

נשימתית לחולי קורונה באמצעות מכשירי הנשמה, בהינתן משכי האשפוז הצפויים של  

 ;  בחלוקה לפי בתי חוליםך הכל והן  הן בס,  החולים בנגיף

שיידרש, לפי הערכת מספר הבריאות,    בהפעלתם של מכשירי הנשמההיקף כוח האדם המיומן   .9

בנגיף,  נשימתית לחולי קורונה, בהינתן משכי האשפוז הצפויים של החולים    לצורך מתן תמיכה

 ;ך הכל והן בחלוקה לפי בתי חוליםהן בס

הבריאות להבטחת פיזור הולם, מבחינה גיאוגרפית, של מכשירי  נתונים על היערכות משרד  .10

 הנשמה לצורך טיפול בחולי קורונה הזקוקים לכך;

הנשמה    במכשירי השימושמשרד הבריאות לצוותים רפואיים בבתי החולים, לעניין  הנחיות .11

,  להנשמה   הזקוקים  החולים  ממספר  נמוך  במוסד  המצויים  המכשיריםשל    םבמצב שבו מספר

 בנסיבות רפואיות אחרות.  ביןעל רקע תחלואה בנגיף הקורונה ו  בין

)ב(  7למעלה מן הצורך, נזכיר שחובת הרשות הציבורית לתת מענה ללא שיהוי מעוגנת במפורש בסעיף  

מטעמי  המבוקשמידע ההעניין הציבורי שבגילוי לחוק, מחובתה לשקול את  10לחוק, וכי לפי סעיף 

 שמירה על בריאות הציבור.  

יום   30-ולא יאוחר מ  ,והתקנות לפיו, עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרינזכיר שעל פי החוק כן  

,  אם תידרש בת,  ומתחיי  פטורה מתשלום אגרת בקשהנציין שהתנועה לחופש המידע )ע"ר(  .  המעת קבלת

במקרה של דרישה לתשלום בסכום גבוה מזה, נדרשת   ₪. 151 סךלשלם אגרת טיפול והפקה עד ל

הסכמת התנועה לביצועו. לבסוף, נזכיר שחריגה מהמועדים הקבועים בחוק תשלול את האפשרות  

 לגבות אגרת טיפול והפקה.

 ,בתודה ובברכה   

  

 איה מרקביץ', עו"ד   

 התנועה לחופש המידע  
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