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 1נספח 
מידע  בקשות

 ותכתובות



2020דצמבר  22   לכבוד

 עו"ד שולמית בלנק 

הממונה על יישום חוק חופש המידע 

hofesh@moh.gov.ilבאמצעות מייל:   משרד הבריאות

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

מכתב   למינהל  במכללה  המידע  לחופש  והקליניקה  המידע  לחופש  התנועה  ידי  על  נשלח  ימים  מספר  לפני 

ת לאישור  המייעצת  הוועדה  של  בפעילותה  העוסק  הבריאות  משרד  במשרד  למנכ"ל  שפועלת  רופות 

 הבריאות. 

) נבקשכם להעביר אלינו את המידע  "החוק"(להלן:    1998– חוק חופש המידע, התשנ"חבהתאם להוראות  

השנים האחרונות, הנוגע לשיקולי הוועדה המייעצת לרישום תרופות:  3-שיפורט להלן, בנוגע ל 

 מקצועיותם; שמות חברי וחברות הוועדה בכל אחת מהשנים, לרבות תחום .1

 נהלי העבודה של הוועדה המייעצת; .2

 הוראות העבודה המחייבות את הוועדה המייעצת וכן מסגרתם סמכותם; .3

 הסדרי ניגוד העניינים של חברי הוועדה המייעצת; .4

סל  .5 לוועדת  בנוגע  למתפרסם  (בדומה  ההחלטות  ונימוקי  המייעצת  הוועדה  של  ההחלטות  עיקרי 

התרופות);

 הוועדה;  פרוטוקולים של ישיבות.6

 מועדי כל אחת מהפגישות בשלוש השנים האחרונות; .7

 הנוכחים בכל אחת מהפגישות;.8

 מספר התרופות שנבדקו בכל אחת מהישיבות, לצד שמות החברות המציעות; .9

מספר התרופות שאושרו בכל אחת מהישיבות, לצד שמות החברות המציעות; .10

 לערעור;מספר הערעורים שהוגשו, ככל שניתן להגיש, וכן נוהל .11

 מספר הערעורים שהתקבלו. .12

נבקש לקבל את הנתונים או המסמכים, בקבצים אלקטרוניים   ,1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח 

 ) או קבצי טקסט ברי חיפוש לעניין הנחיות ונהלים.Excel(לדוגמא   CSV ובפרט קבצי

ו תוך זמן שלא יעלה על שלושים  נבקש להזכיר כי בהתאם לחוק חופש המידע ולתקנות, יש להשיב לבקשה ז

ימים. כמו כן התנועה לחופש המידע פטורה מתשלום אגרת בקשה, ומתחייבת, ככל שתידרש, לשלם אגרת  

₪. במקרה של דרישה לתשלום גבוה מזה, נדרשת הסכמת התנועה. יצוין   148טיפול והפקה עד לסכום של  

 לגבות אגרת טיפול והפקה. עמידה במועדים הקבועים בחוק, ימנעו את האפשרות- כי אי



 בתודה, 

 כרמל אליצור 

carmelelizur@gmail.com 

0543393161 



אגף השירות
חופש המידע תחום 

91010ירושלים    1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il

   02-5655971 :פקס   5400*  :טל

Service Division
Freedom of  information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400  Fax: 02-5655971

י"א בשבט, התשפ"א
24/01/2021 

  70424521סימוכין:
  641417מס' פניה:

 לכבוד
התנועה לחופש המידע  כרמל אליצור 

carmelelizur@gmail.com

שלום רב,

חוק חופש המידע   ה לקבלתבקש הנדון: פועלת הפעילותה של הוועדה המייעצת לאישור תרופות דבר  ב  –מידע במסגרת 
 הבריאות.  במשרד

ימים מיום הגשת הבקשה, טרם הושלמה בדיקת בקשתך.  30  חלוף  ולמרות  שבנדון  פנייתךל  בהמשך

אנו פועלים, יחד עם הגורמים המקצועיים במשרד, להשלמת בדיקת בקשתך ולצורך כך אנו נדרשים לפרק זמן נוסף של  
 ימים. 30

רב  בכבוד 

 שולמית בלנק, עו"ד
ממונה על העמדת המידע לציבור









   2021 ינואר  04יום             לכבוד
      עו"ד שולמית בלנק

  במשרד הבריאות הממונה על חופש המידע
hofesh@moh.gov.il: דוא"ל באמצעות  שלח נ  

שלום רב, 

1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון: 

ביר אלינו את המידע  ) נבקשכם להע "החוק"(להלן:    1998  –  חוק חופש המידע, התשנ"ח בהתאם להוראות  

   .קביעת מדיניות לטסים לחו"ל ולחוזרים לישראל מיעדים בעולם בתקופת הקורונה  הבא על אודות

המשרד,    הקריטריונים  פירוט.1 שקבע  לסיווג   הבריאות  משרד  עם  בשיתוף  נקבעו  ואםוהנהלים 

; ואדומות כתומות מדינות כירוקות, 

המוסמכים להכריז על מדינה  נוהל המפרט את הכרזתה של מדינה כאדומה, ירוקה או כתומה ומי  .2

 כאדומה או כתומה או ירוקה;

שיטת המדידה שאימצה המדינה לפיה נקבעת רמת התחלואה במדינה האדומה או הירוקה; .3

הדעת  .4 בריאותייםחוות  מקצוע  גורמי  הגורמים    של  ידי  על  אדומות  מדינות  של  בעניינן  שניתנו 

המוסמכים;

ו  בעניין מדינות המפרץ, דוגמת דובאי מאז חתימת  סיכומי דיון, פרוטוקולים והמלצות שהתקיימ.5

הסכם השלום איתן וזאת רק ביחס לתחלואת הקורונה במדינה וכניסתם של אזרחים החוזרים  

 ממדינה זו; 

   נתונים לגבי ישראלים שנדבקו ביעדים בעולם, בסיווג לפי מדינה וסטטוס צבע המדינה..6

בקש לקבל את הנתונים או המסמכים, בקבצים אלקטרוניים  נ ,1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח 

 .) או קבצי טקסט ברי חיפוש לעניין הנחיות ונהלים Excelלדוגמא  ( CSV ובפרט קבצי

נבקש להזכיר כי בהתאם לחוק חופש המידע ולתקנות, יש להשיב לבקשה זו תוך זמן שלא יעלה על שלושים  

שלום אגרת בקשה, ומתחייבת, ככל שתידרש, לשלם אגרת  ימים. כמו כן התנועה לחופש המידע פטורה מת

₪. במקרה של דרישה לתשלום גבוה מזה, נדרשת הסכמת התנועה. יצוין   148טיפול והפקה עד לסכום של  

 עמידה במועדים הקבועים בחוק, ימנעו את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה.- כי אי

, בתודה  

 רוסו דן 

Droussod2@gmail.com 

054-2332521



אגף השירות
תחום חופש המידע

91010 ירושלים 1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il

 02-5655971: פקס   5400*:  טל

Service Division
Freedom of information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400  Fax: 02-5655971

כ' בשבט, התשפ"א
 02/02/2021

 114193221סימוכין:
 641884מס' פניה:

לכבוד
התנועה לחופש המידע  דן רוסו  

droussod2@gmail.com

שלום רב,

– מידע במסגרת חוק חופש המידע ה לקבלתבקש הנדון:

 ימים מיום הגשת הבקשה, טרם הושלמה בדיקת בקשתך.30 חלוף ולמרות שבנדון לפנייתך בהמשך

אנו פועלים, יחד עם הגורמים המקצועיים במשרד, להשלמת בדיקת בקשתך ולצורך כך אנו נדרשים לפרק זמן 
 ימים.30נוסף של 

רב בכבוד

שולמית בלנק, עו"ד
ממונה על העמדת המידע לציבור



CRM:00000005017000000277 641884 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה - Gmail

<droussod2@gmail.com>   Rousso

 CRM:00000005017000000277 641884 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה
<droussod2@gmail.com>   Dan Rousso13:27 9 במרץ 2021 בשעה

 <HOFESH@moh.gov.il>  אל: חוק חופש המידע

שלום רב,

בתאריך 08/01/21 התקבלה במשרדכם בקשת חופש המידע בעניין סיווג מדינות כאדומות/ירוקות. בקשתכם לקבלת
המידע, התשנ"ח-1998 הייתה בתאריך 02/02/21. אשמח לקבל מענה בנושא. חופש ארכה לפי סעיף 7(ב) לחוק

המשך יום מצוין,

בברכה,

דן רוסו.

  :<   HOFESH@moh.gov.il> בתאריך יום ג׳, 2 בפבר׳ 2021 ב-16:04 מאת חוק חופש המידע
[טקסט מצוטט מוסתר]
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אגף השירות
חופש המידע תחום 

91010ירושלים    1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il

   02-5655971 :פקס   5400*  :טל

Service Division
Freedom of  information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400  Fax: 02-5655971

ב' בשבט, התשפ"א
15/01/2021 

 28085421סימוכין:
  642150מס' פניה:

רותם קלאין

   לכבוד
התנועה לחופש המידע אור סדן  

foi@meida.org.il

 שלום רב,

ע בדבר ההסכם בין חברת פייזר למשרד הבריאותבלת מידע במסגרת חוק חופש המידבקשה לקהנדון:  

 הריני לאשר קבלת פנייתך בנושא שבנדון.  
 ימים. 30אנו נעשה את כל המאמצים להשיבך בהתאם לחוק חופש המידע בתוך  

השלמת הבדיקה נשוב ונודיעך על ממצאינו.פתחנו בהליך איתור המידע המבוקש עם הגורמים הרלוונטיים, עם  
 בכפוף להוראות חוק חופש המידע וככל שהמידע מצוי בידי המשרד.  תוצאות בדיקת בקשתך יועברו אליך

הפנייה ניתן לקבל במוקד קול הבריאות    *.5400מידע על סטאטוס 

בכבוד רב 

חוק חופש המידע
שירותאגף   



אגף השירות
חופש המידע תחום 

91010ירושלים    1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il

   02-5655971 :פקס   5400*  :טל

Service Division
Freedom of  information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400  Fax: 02-5655971

כ"ט בשבט, התשפ"א
11/02/2021 

 188118721סימוכין:
  642,150מס' פניה:

עופר-ליזי דיין
(בתשובתך ציין מספר פניה) 

 לכבוד
התנועה לחופש המידע  אור סדן   עו"ד

 26סעדיה גאון 
 יפו -תל אביב  

foi@meida.org.il

שלום רב,

הסכם עם חברת פייזר  –מידע במסגרת חוק חופש המידע  ה לקבלתבקש  הנדון:

ימים מיום הגשת הבקשה, טרם הושלמה בדיקת בקשתך.  30  חלוף  ולמרות  שבנדון  פנייתךל  בהמשך

אנו פועלים, יחד עם הגורמים המקצועיים במשרד, להשלמת בדיקת בקשתך ולצורך כך אנו נדרשים לפרק זמן נוסף של  
 ימים. 30

רב  בכבוד 

 שולמית בלנק, עו"ד
ממונה על העמדת המידע לציבור



Gmail - Fwd: 642150 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000000176000001026

Hofesh HaMeida <hofesh.hameida@gmail.com>

Fwd: 642150 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000000176000001026
Hofesh HaMeida <info@meida.org.il> 4 May 2021 at 15:07
To: התנועה לחופש המידע <foi@meida.org.il>

שלום שולמית,
מקווה שאת בטוב.

בעוד כעשרה ימים יחלפו 120 הימים. אזכיר שלא יצאה ארכה שנייה, כנדרש בחוק.
מכל מקום, נראה את עצמנו חופשיים לעתור בגין אי-מתן המענה.

בברכה,
אור סדן, עו"ד

18



Gmail - Fwd: 642150 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000000176000001026

עו"ד שולמית בלנק

מנהלת תחום העמדת מידע
לציבור

shulamit.blank@MOH.GOV.IL

Hofesh HaMeida <hofesh.hameida@gmail.com>

Fwd: 642150 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000000176000001026
<HOFESH@moh.gov.il> חוק חופש המידע 18 May 2021 at 08:17
To: Hofesh HaMeida <info@meida.org.il>
Cc: חוק חופש המידע <HOFESH@moh.gov.il>

שלום אור,

סליחה על העיכוב במענה לבקשת המידע וכן למייל זה.

אודה לקבלת ארכה של מספר ימים נוספים על מנת שאוכל להשלים את המענה

בברכה ובתקווה לימים טובים ושקטים,

19



Gmail - Fwd: 642150 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000000176000001026

Hofesh HaMeida <hofesh.hameida@gmail.com>

Fwd: 642150 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000000176000001026
Hofesh HaMeida <info@meida.org.il> 19 May 2021 at 09:34
To: חוק חופש המידע <HOFESH@moh.gov.il>
Cc: חוק חופש המידע <HOFESH@moh.gov.il>

שולמית שלום,
מקווה שאתם בטוב בימים אלו.

אודה, עם זאת, להערכה של כמה זמן נדרש.
כמו כן, סטודנטית שלי, כרמל אליצור, ממתינה למענה חודשים רבים בנוגע לוועדות אישור התרופות - מה קורה עם זה?

תודה,
אור

20



2021 בינואר 15
הוגש במערכת המקוונת  לכבוד:

, שולמית בלנקעו"ד 
הממונה על יישום חוק חופש המידע

     במשרד הבריאות
Hofesh@moh.gov.il 

שלום רב, 

1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

הפגישות של ן יומלקבל את  אבקש"), החוק(להלן: "  1998- בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח

ובהפרדה את יומן הפגישות של השר  17.05.2020עד  1.1.2020-החל משר הבריאות לשעבר יעקב ליצמן 

אבקש את התקופה החופפת ככל שיש חפיפה . 31.12.2020עד  17.05.2020-החל מהנוכחי יולי אדלשטיין 

 של שני השרים.  

, המתאים לעיבוד ממוחשב, כדוגמת בפורמט דיגיטלי פתוח ו"קריא מכונה"  כל אחד מהיומנים   אבקש לקבל

של היחידה  7נוהל מס' (ה) לחוק והוראות 7(ר' סעיף  PDFולא כקובץ  –וכדומה  lExce ,CSV ,ICSקובץ 

 ).  הממשלתית לחופש המידע

לחוק, בנוגע לכל אירוע או פרט  9לקבל הנמקה קונקרטית, המעוגנת בסייג הרלוונטי מסייגי סעיף  אבקש

של היחידה 3.1נוהל מס' לחוק והוראות  11ושמט עובר למסירתו (ר' סעיף אחר ביומן ששונה או ה

 ). מידעהממשלתית לחופש ה

וקצר, תקופה של כחצי שנה בלבד ביחס לכל שר.  נוגעת לפרק זמן ממוקד שבקשתיאנא תשומת לבכם לכך 

אתגרים כבירים שזו הציבה בתחום ההגנה על  בעלתתקופת התמודדות לאומית עם מגפת הקורונה,  ב  מדובר

ובצורה  חשיבות מיוחדת למתן מענה לבקשה זו ללא שיהויהפרטיות במידע דיגיטלי. מטעם זה, ישנה 

 (ב), רישה לחוק.7, בהתאם להוראת סעיף מהירה ומפורטת

סעיף פטורה , עמותה העונה על האמור ב1999-(ב) לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט6בהתאם לסעיף 

מתשלום אגרת הבקשה. על כן, כיוון שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק 

היא פטורה מתשלום   –, שהציגה אישור ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה ציבורית  1980- העמותות, התש"ם

ש"ח, ובכל מקרה   151לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של    תמתחייב  התנועה,  רשנדשאגרת בקשה. ככל  

 להמשך הטיפול בבקשה.  הח"מ שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש הסכמת

להזכירכם, על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום

חריגה מהמועדים הקבועים א לתקנות חופש המידע (אגרות), 6מעת קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף 

 בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.

 בברכה,

 אלמירה יוסופוב

 0544282903 –טלפון 

Almira12yu@gmail.com  -מייל 



אגף השירות
חופש המידעתחום 

91010ירושלים  1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il

 02-5655971 :פקס   5400*  :טל

Service Division
Freedom of information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400  Fax: 02-5655971

ד' בשבט, התשפ"א
17/01/2021 

 38631921סימוכין:
  642189מס' פניה:

 בת אל אוחנה 

 דלכבו
  אלמירה יוסופוב 

התנועה לחופש המידע 
almira12yu@gmail.com

 רב,שלום 

בדבר יומן פגישות שר הבריאות  בלת מידע במסגרת חוק חופש המידע בקשה לקהנדון: 

 הריני לאשר קבלת פנייתך בנושא שבנדון. 
 ימים. 30אנו נעשה את כל המאמצים להשיבך בהתאם לחוק חופש המידע בתוך 

שוב ונודיעך על ממצאינו.פתחנו בהליך איתור המידע המבוקש עם הגורמים הרלוונטיים, עם השלמת הבדיקה נ
 בכפוף להוראות חוק חופש המידע וככל שהמידע מצוי בידי המשרד. תוצאות בדיקת בקשתך יועברו אליך

 *.5400מידע על סטאטוס הפנייה ניתן לקבל במוקד קול הבריאות 

בכבוד רב

חוק חופש המידע
 אגף שירות



אגף השירות
חופש המידע תחום 

91010ירושלים    1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il

   02-5655971 :פקס   5400*  :טל

Service Division
Freedom of  information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400  Fax: 02-5655971

 ד' באדר, התשפ"א
16/02/2021 

 216438721סימוכין:
  642,189מס' פניה:

עופר-ליזי דיין
(בתשובתך ציין מספר פניה) 

 לכבוד
התנועה לחופש המידע   אלמירה יוסופוב  

almira12yu@gmail.com

שלום רב,

יומן פגישות שר הבריאות  –מידע במסגרת חוק חופש המידע  ה לקבלתבקש  הנדון:

ימים מיום הגשת הבקשה, טרם הושלמה בדיקת בקשתך.  30  חלוף  ולמרות  שבנדון  פנייתךל  בהמשך

אנו פועלים, יחד עם הגורמים המקצועיים במשרד, להשלמת בדיקת בקשתך ולצורך כך אנו נדרשים לפרק זמן נוסף של  
 ימים. 30

רב  בכבוד 

 שולמית בלנק, עו"ד
ממונה על העמדת המידע לציבור



Gmail - Fwd: 642189 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000000176000001029

Hofesh HaMeida <hofesh.hameida@gmail.com>

Fwd: 642189 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000000176000001029

---------- Forwarded message --------- 
 <almira12yu@gmail.com> אלמירה יוסופוב :מאת
 Date: 11:56 ,2021 יום ד׳, 12 במאי  
 Subject: Re: 642189 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000000176000001029  
 To: חוק חופש המידע <HOFESH@moh.gov.il>, Rachely Edri, CEO <rachely@meida.org.il>  

גברת שולמית בלנק שלום רב,

בנוגע לבקשת המידע המצורפת הנוגעת ליומן הפגישות של שר הבריאות אני נאלצת לשוב ולפנות אליך בשם התנועה

יולי אדלשטיין. מדובר בבקשת מידע שהוגשה ביום 15.01.2021, אשר המועד האחרון למענה עליה במסגרת ההארכה

שנדרשה מכוח סעיף 7(ב) לחוק חופש המידע, חלף.

על רקע זה אבקש לקבל בהקדם את תשובתך בנוגע לצפי לקבלת המענה לבקשה.

כמו כן אזכיר, שעל פי סעיף 6א לתקנות חופש המידע (אגרות), חריגה מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של

אגרת טיפול והפקה.

בברכה,

אלמירה יוסופוב

Без вирусов. www.avast.ru

 On Tue, 16 Feb 2021 at 08:20, חוק חופש המידע    <HOFESH@moh.gov.il> wrote:  
 ,שלום רב
 .אנא ראו מכתבנו המצורף
 בברכה
 חוק חופש המידע
אגף שירות

 pdf.בקשת מידע - משרד הבריאות
186K
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אגף השירות
חופש המידע תחום 

91010ירושלים    1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il

   02-5655971 :פקס   5400*  :טל

Service Division
Freedom of  information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400  Fax: 02-5655971

ה' בשבט, התשפ"א
18/01/2021 

 44742821סימוכין:
  642253מס' פניה:
בת אל אוחנה

 דלכבו
  גל גולדשטיין  

התנועה לחופש המידע  
galgold33@gmail.com

 שלום רב,

בדבר כניסה לישראל    בלת מידע במסגרת חוק חופש המידע בקשה לקהנדון:  

 הריני לאשר קבלת פנייתך בנושא שבנדון.  
 ימים. 30אנו נעשה את כל המאמצים להשיבך בהתאם לחוק חופש המידע בתוך  

פתחנו בהליך איתור המידע המבוקש עם הגורמים הרלוונטיים, עם השלמת הבדיקה נשוב ונודיעך על ממצאינו.
 בכפוף להוראות חוק חופש המידע וככל שהמידע מצוי בידי המשרד.  ת בדיקת בקשתך יועברו אליךתוצאו

הפנייה ניתן לקבל במוקד קול הבריאות    *.5400מידע על סטאטוס 

בכבוד רב

חוק חופש המידע
 אגף שירות



אגף השירות 
תחום חופש המידע 

91010ירושלים   1176ת.ד. 
call.habriut@moh.health.gov.il

  02-5655971  :פקס   5400*  :טל

Service Division
Freedom of information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400  Fax: 02-5655971

 ד' באדר, התשפ"א 
16/02/2021 

216760721סימוכין:
   642,253מס' פניה:

 עופר -ליזי דיין
(בתשובתך ציין מספר פניה)  

 לכבוד 
התנועה לחופש המידע  גל גולדשטיין 

galgold33@gmail.com

שלום רב, 

הגבלות הכניסה לישראל   –מידע במסגרת חוק חופש המידע  ה לקבלתבקש הנדון:

ימים מיום הגשת הבקשה, טרם הושלמה בדיקת בקשתך.  30 חלוף ולמרות שבנדון פנייתך ל בהמשך

אנו פועלים, יחד עם הגורמים המקצועיים במשרד, להשלמת בדיקת בקשתך ולצורך כך אנו נדרשים לפרק זמן נוסף של
 ימים. 30

רב  בכבוד 

 שולמית בלנק, עו"ד 
ממונה על העמדת המידע לציבור 



Gmail - Fwd: 642253 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000000176000001032

ליזי דיין-עופר 

מרכזת  פניות הציבור חוק חופש המידע

Or Sadan <orsadan1@gmail.com>

Fwd: 642253 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000000176000001032

---------- Forwarded message --------- 
 <HOFESH@moh.gov.il> חוק חופש המידע :מאת
 Date: 10:51 ,2021 יום ד׳, 7 באפר׳  
 Subject: RE: 642253 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000000176000001032  
 To: גל גולדשטיין <galgold33@gmail.com>  
 Cc: חוק חופש המידע <HOFESH@moh.gov.il>  

גל שלום,

פנייתכם נבדקת מול היחידות המקצועיות ואני מקווה כי נוכל להשיב בהקדם האפשרי.

בברכה

From: גל גולדשטיין

<galgold33@gmail.com>  
Sent: Tuesday, April 6, 2021 10:27 AM 
To:  חוק חופש המידע <HOFESH@MOH.GOV.IL> 
Subject: Re: 642253 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000000176000001032

שלום רב,

אנו מכירים את העומס הרב בו אתם נמצאים, אך עם זאת חלפה הארכה.

אבקש עידכון לגבי מצב הבקשה.

תודה,

בריאות איתנה,

גל.

30



Gmail - Fwd: 642253 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000000176000001032

 HOFESH@moh.gov.il:< > בתאריך יום ג׳, 16 בפבר׳ 2021 ב-9:12 מאת חוק חופש המידע

שלום רב ,
אנא ראו מכתבנו המצורף 

בברכה 
חוק חופש המידע 

אגף שירות
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   2021 בינואר 19          לכבוד
     עו"ד שולמית בלנק

חופש המידעיישום חוק הממונה על 
hofesh@moh.gov.ilבאמצעות דוא"ל:          משרד הבריאות

שלום רב,

1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

הנוגע המידע הבא  אבקש לקבל את) "החוק" (להלן: 1998–חוק חופש המידע, התשנ"חבהתאם להוראות 

ובחלוקה להן, וכן בחלוקה שתוצג  2020–2013ביס רפואי לפי צרכנים לשנים להנפקת רישיונות להחזקת קנ

. הבקשה כתובה בצורה מעט בקישורוזכתה למענה, המצוי  2018. יוער כי בקשה דומה הוגשה בשנת להלן

שונה, למקרה שקיימים שינויים מערכתיים. כמובן שאם אין כאלה, יהיה לנו די במידע הזהה למידע שנמסר 

(שאינם מצויים בבקשה הקודמת). 2020–2018קושי, ניתן להסתפק בשנים בעבר. אם ריבוי השנים יוצר 

:בכל אחת מהשנים, בחלוקה למידע הבאהוגשו, ומתוכם מספר אלה שנדחו והתקבלו מספר הבקשות ש.1

 מגדר; .א

 גיל; .ב

;חלוקה גאוגרפית הקיימת אצלכם/עיר/מחוז .ג

 התוויה רפואית; .ד

 ;של מבקש ההיתרמספר הבקשות  .ה

 חדש. חידוש/בקשה לרישיון .ו

נבקש לקבל את המידע הבא הנוגע למשך הטיפול בבקשות, וזאת בהתאם לאמור להלן:.2

יום. 120-יום, למעלה מ 120יום, עד  90יום, עד  60יום, עד  45עד  .א

 אושר/לא אושר; .ב

 מגדר; .ג

 גיל; .ד

 עיר/מחוז; .ה

 התוויה רפואית. .ו

.והתוויה רפואיתבפועל בכל אחת מהשנים, בחלוקה למגדר, עיר מגורים, גיל המטופלים  מספר.3

כמו כן, נזכיר  .CSV קבציאת הנתונים נבקש לקבל בקבצים ברי חיפוש, וככל שמדובר בנתונים מספריים ב

כי בהתאם לחוק חופש המידע ולתקנות, יש להשיב לבקשה זו תוך זמן שלא יעלה על שלושים ימים. כמו כן 

שתידרש, לשלם אגרת טיפול והפקה  התנועה לחופש המידע פטורה מתשלום אגרת בקשה, ומתחייבת, ככל

עמידה -במקרה של דרישה לתשלום גבוה מזה, נדרשת הסכמת התנועה. יצוין כי אי₪.  148עד לסכום של 

 במועדים הקבועים בחוק, ימנעו את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה.

 ,בתודה

 אופיר משה פרץ

omp.rights@gmail.com

052-788-9600



השירותאגף  
חופש המידע תחום 

91010ירושלים    1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il

   02-5655971 :פקס   5400*  :טל

Service Division
Freedom of  information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400  Fax: 02-5655971

 ז' בשבט, התשפ"א
20/01/2021 

 56619221סימוכין:
  642303מס' פניה:

רותם קלאין

 לכבוד
  התנועה לחופש המידע  אופיר משה פרץ 

omp.rights@gmail.com

 שלום רב,

בדבר  רישיונות קנאביס רפואי    בלת מידע במסגרת חוק חופש המידע בקשה לקהנדון:  

 הריני לאשר קבלת פנייתך בנושא שבנדון.  
 ימים. 30אנו נעשה את כל המאמצים להשיבך בהתאם לחוק חופש המידע בתוך  

נשוב ונודיעך על ממצאינו.פתחנו בהליך איתור המידע המבוקש עם הגורמים הרלוונטיים, עם השלמת הבדיקה  
 בכפוף להוראות חוק חופש המידע וככל שהמידע מצוי בידי המשרד.  תוצאות בדיקת בקשתך יועברו אליך

הפנייה ניתן לקבל במוקד קול הבריאות    *.5400מידע על סטאטוס 

בכבוד רב 

חוק חופש המידע
אגף שירות  



אגף השירות
חופש המידע תחום 

91010ירושלים    1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il

   02-5655971 :פקס   5400*  :טל

Service Division
Freedom of  information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400  Fax: 02-5655971

 ו' באדר, התשפ"א
18/02/2021 

 230885321סימוכין:
  642,303מס' פניה:

עופר-ליזי דיין
(בתשובתך ציין מספר פניה) 

 לכבוד
 התנועה לחופש המידע  אופיר משה פרץ

omp.rights@gmail.com

 לום רב,ש

מתן רישיון לקנאביס רפואי  –מידע במסגרת חוק חופש המידע  ה לקבלתבקש  הנדון:

ימים מיום הגשת הבקשה, טרם הושלמה בדיקת בקשתך.  30  חלוף  ולמרות  שבנדון  פנייתךל  בהמשך

אנו פועלים, יחד עם הגורמים המקצועיים במשרד, להשלמת בדיקת בקשתך ולצורך כך אנו נדרשים לפרק זמן נוסף של  
 ימים. 30

רב  בכבוד 

 שולמית בלנק, עו"ד
ממונה על העמדת המידע לציבור



35



1

2021 בפברואר 1 לכבוד

 עו"ד שולמית בלנק 

הממונה על יישום חוק חופש המידע

באמצעות טופס בקשה מקוון    משרד הבריאות

1998- לפי חוק חופש המידע, התשנ"חבקשת מידע  הנדון:

שלום רב, 

להפעלת המרכזים מידע הנוגע  ("החוק"), נבקש לקבל    1998- בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח

לנ חירום  טיפול  המעניקים  ונפגעותהאקוטיים  בישראל  פגעי  החולים  בבתי  מינית   (להלן:  תקיפה 

האקוטיים") דגימות    ,"המרכזים  לאיסוף  בערכות  כאמורמגופ  פורנזיותלשימוש  ונפגעות  נפגעים  של  ם 

להלן: הכל כמפורט  – בנושאים אלו  דיונים מקצועייםללאנשי צוות ו להכשרות  ,(להלן: "ערכות אונס")

תקיפה  .1 ונפגעות  בנפגעי  הטיפול  האקוטייםלגבי  במרכזים  את   2020-2017בשנים    מינית  לקבל  נבקש 

 

 . מספרם הכולל של הנפגעים שנתקבלו לטיפול.1.1

 . מספר הגברים לעומת מספר הנשים שנתקבלו לטיפול.1.2

. מספר הקטינים לעומת מספר הבגירים שנתקבלו לטיפול.1.3

שהם אזרחי מדינת ישראל, לעומת מספר הנפגעים שהם תושבים מספר הנפגעים שנתקבלו לטיפול  .1.4

. חסרי מעמד / אזרחי מדינות זרות / בעלי אשרת שהייה אחרת / תיירים / ארעיים

 מספרן הכולל של ערכות האונס שנדגמו..1.5

. ת ישראלמספר ערכות האונס שהועברו למשטר.1.6

 מספר ערכות האונס שנשארו בבית החולים. .1.7

 .מספר ערכות האונס שהושמדו.1.8

 לבקשה זו: נכון ליום מתן המענה אונסבערכות  לגבי הטיפול.2

מספרן הכולל של ערכות האונס שנמצאות באחריות משרד הבריאות ונשמרות בבתי החולים. .2.1

. הלאומי לרפואה משפטית (אבו כביר) מכוןבמספרן הכולל של ערכות האונס שנשמרות .2.2

–וכן עבור המכון הלאומי לרפואי משפטית  עבור כל אחד מבתי החולים שבהם פועל מרכז אקוטי  .2.3

.האנשים שלהם גישה לערכות האונס השמורות במוסד  לש םהי דיקפת יראותו מספרםפירוט 

בכל אחת   לגבי הכשרות והשתלמויות מקצועיות שערך משרד הבריאות לצוותי מיון ומרכזים אקוטיים.3

2020-2017

, בחלוקה לפי שנים. האמורותוההשתלמויות  מספרן הכולל של ההכשרות.3.1

הנ"ל  .3.2 וההשתלמויות  מההכשרות  אחת  כל  הוקדשה  –לגבי  שלהם  הנושאים  השעות פירוט  מספר   ,

 הם משתייכים.  והחולים שאלי תי תפקידיהם וב תוארימספר המשתתפים בה ופירוט שארכה, 



2

מקצועיות  .4 פגישות  דיונים,  עגולים  מפגשי  או  ו/לגבי  שקיי-בין שולחנות  הבריאות משרדיים  משרד  ם 

 בנושא של ערכות אונס, שמירתן והגדרתן החוקית: 

 . 2015-2013מספרם של הדיונים והפגישות כאמור שהתקיימו בשנים .4.1

ועד ליום מתן המענה.  2016מספרם של הדיונים והפגישות כאמור שהתקיימו למן ראשית  .4.2

פירוט של נושא המפגש,  – כאמור    משרדי-ל" ביןאו מפגש "שולחן עגו   לגבי כל דיון, פגישה מקצועית.4.3

, מספר השעות שארך, מספר המשתתפים בו, שמותיהם ותפקידיהם נכון למועד המפגש. התאריך

בין משרדי כאמור, נבקש לקבל את מפגש "שולחן עגול"בנוסף, לגבי כל דיון, פגישה מקצועית או  .4.4

. ישנםהיכן ש, המפגש שהופץ לאחר סיומוהפרוטוקול שנערך במהלך המפגש או את סיכום 

יום מעת   30-ולא יאוחר מ לבקשה זו ללא שיהוי  נזכיר שעל פי החוק והתקנות לפיו, עליכם להשיב  לסיום  

, לשלם אם תידרשומתחייבת,    פטורה מתשלום אגרת בקשה. כן נציין שהתנועה לחופש המידע (ע"ר)  הקבלת

במקרה של דרישה לתשלום בסכום גבוה מזה, נדרשת הסכמת התנועה   ₪.  151  סךאגרת טיפול והפקה עד ל

 חריגה מהמועדים הקבועים בחוק תשלול את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה. כידוע, לביצועו. 

,בתודה ובברכה   

 יעל שרר      איה מרקביץ', עו"ד       

התנועה לחופש המידע  מנהלת הלובי למלחמה באלימות מינית  



אגף השירות
תחום חופש המידע

91010ירושלים  1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il

 02-5655971 :פקס  5400*  :טל

Service Division
Freedom of information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400  Fax: 02-5655971

כ"א בשבט, התשפ"א
03/02/2021 

  119851521סימוכין:
  642693מס' פניה:

רותם קלאין

 לכבוד
 התנועה לחופש המידע איה מרקביץ'

foi@meida.org.il

 שלום רב,

אונסבערכותוטיפולאקוטייםמרכזיםבדבר  בלת מידע במסגרת חוק חופש המידעבקשה לקהנדון: 

 הריני לאשר קבלת פנייתך בנושא שבנדון. 
 ימים. 30אנו נעשה את כל המאמצים להשיבך בהתאם לחוק חופש המידע בתוך 

ונודיעך על ממצאינו. פתחנו בהליך איתור המידע המבוקש עם הגורמים הרלוונטיים, עם השלמת הבדיקה נשוב
 בכפוף להוראות חוק חופש המידע וככל שהמידע מצוי בידי המשרד. תוצאות בדיקת בקשתך יועברו אליך

 *.5400מידע על סטאטוס הפנייה ניתן לקבל במוקד קול הבריאות 

בכבוד רב        

חוק חופש המידע
אגף שירות      



אגף השירות
תחום חופש המידע

91010ירושלים  1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il

 02-5655971 :פקס  5400*  :טל

Service Division
Freedom of information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400  Fax: 02-5655971

ט"ז באדר, התשפ"א
28/02/2021 

 269554021סימוכין:
  642693מס' פניה:

  לכבוד
 התנועה לחופש המידע איה מרקביץ'
 26סעדיה גאון 

 יפו -תל אביב 
foi@meida.org.il

שלום רב,

בקשה בדבר מרכזים אקוטיים וטיפול בערכות אונס –מידע במסגרת חוק חופש המידע  ה לקבלתבקש הנדון:

ימים מיום הגשת הבקשה, טרם הושלמה בדיקת בקשתך. 30 חלוף ולמרות שבנדון פנייתךל בהמשך

נדרשים לפרק זמן נוסף של אנו פועלים, יחד עם הגורמים המקצועיים במשרד, להשלמת בדיקת בקשתך ולצורך כך אנו 
 ימים. 30

רב בכבוד 

 שולמית בלנק, עו"ד
ממונה על העמדת המידע לציבור



Gmail - 642693 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000001956000000820

CRM:00000001956000000820 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה 642693
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 8 April 2021 at 14:03
To: חוק חופש המידע <HOFESH@moh.gov.il>
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שולמית שלום, 

נוכח תום הארכה בת 30 הימים שניתנה לגבי בקשתנו שבכותרת (מצ"ב), נודה על קבלת המענה לה.

תודה מראש וסופ"ש נעים,
איה

==
איה מרקביץ', עו"ד

יועצת משפטית, התנועה לחופש המידע (ע"ר) 
בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב 
טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

 

hofeshmeyda@justice.gov.il_251250.pdf 
387K



Gmail - 642693 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000001956000000820

CRM:00000001956000000820 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה 642693
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 18 April 2021 at 09:25
To: חוק חופש המידע <HOFESH@moh.gov.il>
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שולמית שלום, 

בהמשך להודעתי מטה מיום 8.4.21, אודה על קבלת המענה לבקשתנו המצ"ב ללא דיחוי נוסף.

אזכיר שמדובר בבקשה שהוגשה לפני קרוב ל-80 ימים, וגם הארכה שניתנה בעניינה הסתיימה לפני כמעט שלושה שבועות.

בתודה ובברכה,
איה

==
איה מרקביץ', עו"ד

יועצת משפטית, התנועה לחופש המידע (ע"ר) 
בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב 
טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

 

hofeshmeyda@justice.gov.il_251250.pdf
387K



Gmail - 642693 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000001956000000820

CRM:00000001956000000820 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה 642693
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 2 May 2021 at 17:08
To: חוק חופש המידע <HOFESH@moh.gov.il>
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שולמית שלום,

טרם קיבלתי את התייחסותך להודעתיי מטה מיום 18.4.21 ומיום 8.4.21 בעניין בקשתנו שבכותרת. בהתאם, אודה על קבלת תגובתך ללא
דיחוי.

ברקע הדברים, אזכיר שמשרד הבריאות מצוי בהפרה נמשכת של הוראות חוק חופש המידע, בהינתן שעד היום טרם קיבלנו את החלטתכם
בבקשתנו הנ"ל - הגם שחלף למעלה מחודש מאז תום הארכה שנטלתם לעצמכם להשלמת הטיפול בה, ומאז לא ניתנה כל ארכה נוספת

בעניינה.

בברכה,
איה

==
איה מרקביץ', עו"ד

יועצת משפטית, התנועה לחופש המידע (ע"ר) 
בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב 
טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

 



מיקוד 9134001  טלפון 073-3927069 פקס:02-6467602 נשרים 15 ת.ד. 34025 י-ם רח' כנפי
foiu@justice.gov.il :אלקטרוני דואר

המידע חופש בנושא תלונה העתק

הפונה פרטי

מעמד :            עמותה •
(ע"ר) המידע לחופש מלא:          התנועה שם •

טלפון :   050-7599739 מספר •
office@meida.org.il    :דוא"ל כתובת •

את     : מייצג •

התלונה פרטי

תלונה : 234/21 מספר •
הבריאות רשות  ציבורית:       משרד •

מענה מתן התלונה:    אי נושא •
אונס בערכות וטיפול אקוטיים הבקשה : מרכזים נושא •

מידע העמדת על הממונה לידי הוגשה שבכותרת רב, הבקשה התלונה :       שלום פירוט •
ועד מאז עניין של לגופו נענתה (להלן: "הממונה") ביום1.2.21, וטרם הבריאות במשרד לציבור
אישור מהממונה מכן, ביום 3.2.21, קיבלנו לאחר הגשתה. יומיים מיום היום, בחלוף 93 ימים
לבקשה, קיבלנו המענה למתן הסטטוטוריים תום 30 הימים לפני קבלה. ביום 28.2.21, בסמוך

המידע. ביום 8.4.21,  חופש 7(ב) לחוק סעיף מכוח בת 30 ימים ארכה על הודעה מהממונה
מהממונה, פנינו אחרת הודעה כל או לבקשה מענה שקיבלנו בלא הארכה תקופת חלוף נוכח
אליה מהממונה, וביום 18.4.21 פנינו תגובה כל ללא חלפו נוספים בתזכורת. 10 ימים אליה

הממונה, וזאת תגובת ללא נוספים שבועיים בחלוף נשלחה שלישית שנייה. תזכורת בתזכורת
הנ"ל, שעה פניותינו לכלל תגובה כל קיבלנו טרם להיום זה, ביום 2.5.21. נכון שבוע בראשית
פקעה אפריל 21 (עת ראשית מאז החוק הוראות של נמשכת בהפרה מצוי הבריאות שמשרד

עזרתכם ועל תלונתנו בירור על זה, נודה רקע 7(ב) לחוק). על סעיף מכוח שניתנה הארכה
ובברכה,  האפשרי. בתודה בהקדם הבריאות, וזאת ממשרד האמורה לבקשתנו מענה בקבלת

המידע. לחופש מרקביץ', עו"ד, התנועה איה

הבקשה :     01/02/2021 תאריך •
התשובה :     תאריך •
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מיקוד 9134001  טלפון 073-3927069 פקס:02-6467602 נשרים 15 ת.ד. 34025 י-ם רח' כנפי
foiu@justice.gov.il :אלקטרוני דואר

תשפ"א אייר ירושלים, כ"ד
חמישי 6 מאי 2021 יום
נא: 234/21 ציין בתשובתך

לכבוד,
(ע''ר) המידע לחופש התנועה

office@meida.org.il :דוא''ל באמצעות

רב, שלום

הבריאות משרד מיום 05/05/2021 נגד הנדון: תלונתך

בנושא מידע לקבלת בקשתך הבריאות, בעניין משרד נגד תלונתך קבלת את מאשרים 1.      אנו
אונס. בערכות וטיפול אקוטיים מרכזים

ממשלה,  משרדי נגד תלונות לברר מס' 2950 הוסמכנו ממשלה להחלטת בהתאם 2.      נעיר, כי
מענה. מתן אי בעניין המידע, תשנ"ח-1998, לרבות חופש חוק לפי נושאים במספר

בה. לאמור הבריאות משרד התייחסות את לקבל ביקשנו התלונה בירור 3.      לצורך

בתלונתך. טיפולנו המשך את הבירורים, נודיעך סיום 4.      לאחר

בברכה,
כהן גב' טליה
שירות בת

המידע לחופש הממשלתית היחידה



Gmail - 642693 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000001956000000820

CRM:00000001956000000820 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה 642693
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 9 May 2021 at 16:00
To: חוק חופש המידע <HOFESH@moh.gov.il>

שולמית שלום, 

אני נאלצת לשוב ולפנות אלייך אך כדי להזכיר שטרם קיבלתי את התייחסותך להודעתיי מטה מהימים 2.5.21, 18.4.21ו-8.4.21 בעניין בקשתנו
שבכותרת. בהתאם, אודה על קבלת תגובתך ללא דיחוי.

כדי לסבר את האוזן, אציין שביום רביעי הקרוב ימלאו 100 ימים מעת שהוגשה בקשתנו שבנדון, שעניינה במידע הנוגע למרכזים האקוטיים
ולטיפול בערכות אונס. 

נוכח אי המענה הממושך לבקשה, בשבוע שעבר (5.5.21) הגשנו תלונה על כך ליחידה הממשלתית לחופש המידע, שמספרה 234/21. 
מובן שנשמח למשוך את התלונה מיד לאחר שנקבל מידיכם את המענה לבקשה.

אנא התייחסותך.

בברכה,
איה

==
איה מרקביץ', עו"ד

יועצת משפטית, התנועה לחופש המידע (ע"ר) 
בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב 
טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359
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עו"ד שולמית בלנק

מנהלת תחום העמדת מידע
לציבור

shulamit.blank@MOH.GOV.IL

CRM:00000001956000000820 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה 642693
<HOFESH@moh.gov.il> חוק חופש המידע 12 May 2021 at 10:20
To: התנועה לחופש המידע <foi@meida.org.il>
Cc: חוק חופש המידע <HOFESH@moh.gov.il>

שלום רב,

המענה לבקשתכם נמצא בהכנה, נעשה כל מאמץ להשלימו בהקדם ולהעבירו אליכם,

בברכה,
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מיקוד 9134001  טלפון 073-3927069 פקס:02-6467602 נשרים 15 ת.ד. 34025 י-ם רח' כנפי
foiu@justice.gov.il :אלקטרוני דואר

תשפ"א ירושלים, ב' סיון
חמישי 13 מאי 2021 יום
נא: 234/21 ציין בתשובתך

לכבוד
(ע''ר) המידע לחופש התנועה

office@meida.org.il דוא''ל באמצעות

רב, שלום

הבריאות משרד מיום 05/05/2021 נגד הנדון: תלונתכם

בכפוף החלטה טיוטת היום אליו שבנושא, נשלחה לתלונתכם הנילון התייחסות בהעדר .1
לשימוע.

שבידנו. הנתונים על בהסתמך הוכנה הטיוטה .2

ליום 20/05/2021. עד לטיוטה הערותיו את לתת התבקש הנילון .3

בברכה,

ליפמן יהודה מר
המידע) - היח' הממשלתית (חופש ענף ראש

המידע לחופש
המידע לחופש הממשלתית היחידה



Gmail - 642693 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה CRM:00000001956000000820

CRM:00000001956000000820 פנייתך למשרד הבריאות - מספר פניה 642693
<foi@meida.org.il> התנועה לחופש המידע 19 May 2021 at 09:29
To: חוק חופש המידע <HOFESH@moh.gov.il>
Bcc: SendToSF@meida.org.il

שולמית שלום, 

בהמשך להודעתך מטה מיום 12.5.21, אודה על עדכון בנוגע לסטטוס הטיפול בבקשתנו שבכותרת.
כדי לסבר את האוזן, אזכיר שמדובר בבקשה שהוגשה עוד ביום 1.2.21, לפני למעלה מ-100 ימים.

בברכה,
איה

==
איה מרקביץ', עו"ד

יועצת משפטית, התנועה לחופש המידע (ע"ר) 
בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב 
טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

 



 2נספח 
ה לפני עתירהאהתר



6/14/2021 Gmail - התראה לפני עתירה - בקשות התנועה לחופש המידע

Hofesh HaMeida <hofesh.hameida@gmail.com>

התראה לפני עתירה - בקשות התנועה לחופש המידע
Or Sadan <or@meida.org.il> 3 June 2021 at 11:37
To: חוק חופש המידע <HOFESH@moh.gov.il>

עו"ד בלנק שלום רב,
בהמשך להתכתבויות עבר הנוגעות למספר לא מועט של בקשות, אנו מעדכנים כי אם לא יימסר מענה על הבקשות שלהלן עד ליום שלישי

הבא (8.6.2021), נפנה לבית המשפט בעתירה בגין אי-מתן מענה.

בכלל המקרים הוצאו גם כן תזכורות לאורך הדרך, אולם בצר לנו, הבקשות טרם זכו למענה, על אף המועדים הקבועים בחוק חופש
המידע.

רצ"ב, לנוחיותך, רשימת הבקשות, לרבות שמות המגישים וכן מספרכם כפי שזה מופיע ע"ג מכתבכם:

- בקשה מיום 27.12.2020 שהוגשה ע"י הגב' כרמל אליצור (מספרכם: 641417) הוועדה לבחינת תרופות
מדיניות מדינות ירוקות/אדומות - בקשה מיום 8.1.2021 שהוגשה ע"י מר דן רוסו (מספרכם: 641884)

הסכם פייזר ועוד - בקשה מיום 14.1.2021 שהוגשה ע"י עו"ד אור סדן (מספרכם: 642150) 
יומן השר - בקשה מיום 15.1.2021 שהוגשה ע"י הגב' אלמירה יוסופוב (מספרכם: 642189)

קורונה בכניסה לישראל בחלוקה למדינות - בקשה מיום 18.1.2021 שהוגשה ע"י מר גל גולדשטיין (מספרכם: 642253)
רפואי - בקשה מיום 19.1.2021 שהוגשה ע"י מר אופיר פרץ (מספרכם: 642303) מתן רישיון לקנביס

מרכזים אקוטיים - בקשה מיום 1.2.2021 שהוגשה ע"י עו"ד איה מרקביץ' (מספרכם: 642693)
חיסון עובדים - בקשה מיום 2.2.2021 שהוגשה ע"י עו"ד איה מרקביץ' (מספרכם: 642764)

אנא אישורך את קבלת המייל.

בברכה,
אור סדן, עו"ד

-- 
אנחנו צריכים אותך, כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה 

התנועה לחופש המידע (ע"ר) 
בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב 
טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לחוות דעת משפטית. האחריות לשימוש במידע חלה על המשתמש בו בלבד. 
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 בבית המשפט המחוזי בירושלים 

בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים

580425700התנועה לחופש המידע (ע"ר)  בעניין:

העותרת

-נ  ג  ד    -

הבריאות משרד 

המשיב 

רת תצהיר העות

, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת029989548  מס'  ת.ז.  , נושאת  רחלי אדריעו"ד    ,"מאני הח

בלבד   צפוכולה ואת האמת  אהיה  כן  אם לא אעשה  מצהיר  הי וכי  בחוק,  בזה  הלעונשים הקבועים 

 : לאמור

עושה תצהיר זה לתמיכהו  , היא העותרת,(ע"ר)  שת כמנכ"לית התנועה לחופש המידע משמ  הח"מ .1

בעתירה ולאימות האמור בה.

 עתי. יוהן אמת למיטב יד  בידיעתי האישיתהן  בעתירה המפורטות העובדות .2

המשפטיים  ה.3 הםטיעונים  נכונים  ואמונתי  שבעתירה  ידיעתי  מיטב  לידיעתיו   ,לפי  המקור 

 .וכן מהשכלתי המשפטית ולאמונתי הוא ייעוץ משפטי שקיבלתי מיועציי המשפטיים

כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.   האני מצהיר.4

 חתימה:      202116.6. תאריך:

אישור

עו"ד   הח"מ,  מרקביץ'אני  ביום    ת מאשר,  75726מ.ר.  ,  איה  כי  בפני  16.6.2021בזה  עו"ד  י הופיעה 

לאחר שהזהרתיה כי עליהידי והמוכרת לי אישית,  - שזוהתה על,  029989548  מס'ת.ז.    ,רחלי אדרי

צפוי תהיה  כן  תעשה  לא  אם  וכי  האמת  את  על  ה להצהיר  בפניי  חתמה  בחוק,  הקבועים  לעונשים 

   התצהיר דלעיל.

 חתימה:     

איה מרקביץ', עו"ד   



ח ופוי כיי
 75726עוה"ד איה מרקביץ', מ.ר.  ב"כ  ממנה בזה את  ,  580425700ע.ר.  ,  התנועה לחופש המידע (ע"ר)  אני הח"מ 

י להיות בא  69711שליט, מ.ר.  -יערה וינקלר ו/או או    75759אור סדן, מ.ר.    ו/או  64835מ.ר.    ,ו/או רחלי אדריו/או  
 . וכל הקשור באלהעתירה ולערעור מנהלי, לבית המשפט המחוזי והעליון, בכל הנוגע לחי וכ

לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאות, כולן  םחי רשאיו כ  יבא   ומבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהי
 ן הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן:יומקצתן, הכל בקשר לעני 

לערער,.1 רשות  למתן  בקשה  התנגדות,  הגנה,  בקשה,  כל  ו/או  שכנגד  תביעה  או  תביעה  כל  ולהגיש  על  לחתום 
תובענה   טענה,  הודעה,  ייצוגי,  ערעור,  תובענה  לאישור  בקשה  הלאו  כל  מההליךאו  הנובע  או  הנוגע  אחר  יך 

הנ"ל ללא יוצא מן הכלל, ומבלי לפגוע באמור גם להודות ו/או לכפור בשמי במשפטים פליליים. 

משפטי,.2 גוף  פרוק  או  רגל,  פשיטת  הכרזת  לדרוש  אחרות,  או  נוטריוניות  התראות  לשלוח  ו/או  על  לחתום 
ין הנ"ל.י ולעשות את כל הפעולות הקשורות והנובעות מהענ

הןל.3 אחרים,  מוסדות  או  למיניהם  דין  בתי  המשפט,  בתי  כל  בפני  הנ"ל  מהפעולות  אחת  לכל  בקשר  הופיע 
ממשלתיים והן אחרים, עד לדרגה אחרונה. 

כל  .4 מה  ענייןלמסור  לנכון  ןעניי הנובע  ימצא  כחי  שבא  כפי  בוררין  שטר  על  ולחתום  לבוררות  לעיל  האמור 
ולמועיל. 

הנוגע או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שקול דעתו של בא כחי ולחתום על פשרה  ענייןלהתפשר בכל  .5
כזו בביהמ"ש או מחוצה לו. 

בכל  .6 אחר  סכום  כל  או  התביעה  סכום  טרחתמהעניינים הנ"ל לר  ענייןלגבות את  ושכר  בימ"ש  הוצאות  בות 
עו"ד, לקבל בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כחי ימצא לנכון ולמתאים. 

להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה או צו, לדרוש צווי מכירה או פקודות מאסר, לעשות כל הפעולות המותרות.7
עפ"י חוק ההוצאה לפועל. 

הכלל, אשר בא כחי ימצא לנכון בכל    לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל.8 עניין מסמך או כתב, בלי יוצא מן 
הנ"ל.  ענייןהנובע מה

להעביר יפוי כח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר עם זכות העברה לאחרים, לפטרם ולמנות.9
לנכון ומועיל שימצא  הצעדים  כל  את  ובכלל לעשות  עיניו  ראות  הנ"ל לפי  עניני  את  במקומם, ולנהל  אחרים 

עם המשפט או עם עניני הנ"ל והנני מאשר את מעשיו או מעשי ממלאי המקום בתוקף יפוי כח זה מראש.   בקשר

כל האמור בלשון יחיד יכלול את הרבים, ולהיפך. 

2021יוני  חודשב 16ולראיה באתי על החתום, היום יום 

חתימה:   

התנועה לחופש המידע (ע"ר)

: הנ"ל תיהנני מאשר את חתימת מרש 
 ___________________________

דין -עורך 




