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)להלן

 11 :החוק 11

ו-

 11העתירה ,11

)להלן :

)להלן :

"לאומית" או "המשיבה"( ,לעתירת המנהלית

"העותרת" או "התנועה"( ,לפי חוק חופש המידע ,חתשנ"ח-

בהתאמה(.

בבר בפתחם של דברים נבהיר ,בי עתירה זו מתיימרת להציג מצג לפיו המידע הנדרש במסגרתה הינו "חיוני ואף

הכרחי לבל אזרחי ישראל והוא מצוי בליבו של המונח "מידע ציבורי""· ואלום ,טענות אלו של העותרת נטענות
בהתעלם מבך שמדובר במידע הנוגע לליבת הפרטיות של המבוטחים ,בך שפרסומו ברוך בהכרח בעריכת המידע

ועיבדוו; ובהתעלם מבך שלאור האמור לוצורך בך

-

נדרשת השקעת משאבים ניכרת ,בלתי סבירה ובלתי

מידתית לספק את המידע המבוקש 'לבטח לא מדובר במידע הניתן למסירה "ללא הבנה" ,בטענת העותרת.
בנסיבות אלו 'ניתן בבר עתה להיווכח בי סירובה של לאומית למסירת המידע ,נעשה בדין.

מהטעמים המפורטים בתשובה זו ,מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את העתירה ולחייב את העותרת בהוצאות
לאומית בגין הגשת תשובח זו ,לרבות שכ"ט עו",ד בצירוף מע"מ כדין.

ההדגשות בציטוטים שבמסמן זה אינן במקור ,אלא אם נאמר אחרת.

וזו לשון

התשובה :

א.

פתח דבר ורקע עובדתי בתמצית

.1

ענייננו בעתירה שהוגשה על-ידי העותרת ,כמי שמציגה עצמה בעותרת בשם הציבור )לפחות לכאורח(,

בדרישה לקבלת מידע מלאומית ביחס להחלטות וועדת החריגים לגבי שירותים רפואיים שאינם כלולים בסל
שירותי הבריאות ,שהתקבלו בין השנים . 2016-2018

.2

באופן זה ,דורשת העותרת במסגרת עתירת זו כי בית המשפט הנכבד יורה ללאומית להעביר לידיה ,את מלוא
ההחלטות והפרוטקוולים של ישיבות וועדת החריגים בלאומית ,בשנים כאמור לעיל .יצוין ,כי אין זה ברור

מהעתירה האם דרישת העותרת היא למסירה גורפת של כל ההחלטות והפרוטוקולים של וועדת החריגים
בלאומית בשנים הרלוונטיות ,או לקבלת ההחלטות של ועדת החריגים בפורמט ערוך ומעובד של טבלה
הכוללת את הנתונים

כדלקמן :

תמצית המקרה ,לרבות הנסיבות

הרפואיות ;

שם התרופה /הטיפול

המבוקשים ; החלטה )הבקשה מאושרת אם לאו( ; תמצית נימוקי הוועדה )להלך " :הטבלה"(.

.3

כ,ך העותרת מציגה ברישא העתירה 'ר) סעיף  3לעתירה( את הפרטים שנדרשו מלאומית ,קודם להגשת
העתירה שבנדון' פרטים הזהים לאלו שהוסכמו ביו העותרת לבין קופת החולים כללית ,במסגרת הליך
משפטי קודם ואחר שהתנהל ביו הצדדים

)בגדר עת  11מ (24117-06-19

)להלך  ,העתירה נגד כללית(.

אולם ,בסיפא העתירה דורשת העותרת כי בית המשפט הנכבד יורה ללאומית ליתר לה את מלוא
הפרוטוקולים וההחלטות של ישיבות וועדת החריגים בשנים • 2016-2018ר) סעיף  61לעתירה( .יתכן

שהעותרת נקטה בלשון עמומה במכוון על-מנת שתוכל לטעון בדיעבד לחלופה הרצויה )אם המלאה או
ה"תמציתית' ',כביכו(ל ,לאחר שתבדוק "לאך הרוח נושבת" .התנהלות

זו -

פסולה מכל וכל.

יודגש כבך עתה ,כי בכל מקרה איו כל אפשרות מעשית של מסירת כל הפרוטוקולים וההחלטות ,כפי שהם,
שהרי הם כוללים מידע רפואי המצוי בליבת הפרטיות של המבוטח ,וזאת מעבר לפרטים המזהים כמו שם
המבוטח ותעודת הזהות שלו .כ,ך גם מסירה של הפרוטוקולים וההחלטות תהיה כרוכה בעריכת המידע

ועיבודו' תוך השקעת משאבים גדולים מא,ד

.4

כפי שיפורט להלך בהרחבה.

עוד יובהר כבך בשלב זה ,כי חרף ניסיון העותרת להציג את הדברים כאילו ניתך פסק-דין בעתירה נגד קופת
החולים כללית ,שחייב אותה למסור את הפרטים שלעיל בפורמט של הטבלה ,הרי שהמציאות היא כזו

שהצדדים הגיעו לידי הסכמות ,מבלי להדוות בנכונות הטענות לופנים משורת הדין .כלומר ,אין המדובר

במקרה בו ניתך פסק-דיו עם קביעות וממצאים אופרטיביים מהם ניתך להסיק על "החובה" ,הנטענת
והמוכחשת ,של קופות החולים למסור את המידע כאמור ,אלא בפשרה חלקית ומוסכמת ,ביו שני צדדים
ספציפיים.

.5

מעבר לאמור לעיל ,גם טענת העותרת 'ר) סע•  47לעתירה( -

כאילו המענה היחיד שקיבלה מלאומית ביחס

לפנייתה לקבלת המידע הנדרש ,בטרם הגשת העתירה ,הוא התשובה מיום

5.3.2020

)שצורפה כנספח ז•

לעתירה( ,במסגרתה ציינה לאומית כי מתך מענה לנדרש על-ידי העותרת מצריד "הקצאת משאבים בלתי
סבירה" ,ועל-כך איו ביכולתה להיענות לדרישה ,תוך שלאומית הפנתה למקור החוקי המאפשר לה לסרב
בנימוק

.6

זה -

סעיף  (1)8לחוק )להלך

,

 11התשובה לפניה - (11

חוטאת לאמת.

שהרי ,כידוע לעותרת היטב )היות שמענה זה צורף על-ידה לעתירה כנספח '(,ט ביום  1.4.2019השיבה

לאומית לפנייה קודמת של העותרת ,במכתב הכולל פירוט אודות זמני ההתכנסות של ועדת החריגים ,אודות

חברי הוועדה ,אודות כמות הפניות )למעלה מ (400 -בחלוקה לשנים הרלוונטים ,ובחלוקה לפניות שאושרו~

לא אושרו~ לא התקבלה בהם החלטה .עוד צויר במכתב זה ,בין היתר ,כי "מפאת שמירה על חיסיון רפואי של
המטופלים ,לא נוכל להעביר פרוטוקולים או החלטות ועדות חריגים".

.7

מכאך ,שהתשובה לפניה מטעם לאומית ,לא עמדה בחלל ריק ,אלא היא נשענה על אותם הנתונים המפורטים

והמדויקים שכבר נמסרו לעותרת מבעוד מוע,ד אשר די בהם כדי להוכיח כי היענות לנדרש בענייננו

משמעותה "הקצאת משאבים בלתי סבירה" .מה שבטוח הוא ,שלא מדובר "בציון סתמי" של "צורך
להקצאת משאבים" ,כטענת העותרת 'ר) סעיף  47לעתירה(.
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.8

חשוב להדגיש' בקול רם ,צלול וברו,ר ובאופן חד משמעי שאינו

משתמע לשני פנים -

היענות לדרישת העותרת

לקבלת המידע כרוכה מטיבה בעבדות עומק וסינון משמעותיים ויסדויים ,תוך השקעת משאבים אדירים,

היות שאין מדובר במקרה בו ניתן יהיה למסור את

המסמכים " ". AS IS

מדובר במסמכים הכוללים פרטים

אישיים נרחבים' לא רק רפואיים אלא גם פרטים נוספים )חלק מהמסמכים כוללים גם התייחסות לנסיבות
אישיות ,משפחתיות או נפשיות של המבוטחים( ,שברור כי המבוטח לא יהיה מעונייו בחשיפתם ,וגילויים

יהווה פגיעה בפרטיותו  -נימוק שדי בו כדי להוביל לדחיית העתירה .עתירה זו "מתעלמת' ',ולא בכדי'
מהאינטרסים של המבוטחים המהווים לכאורה "צדדים שלישיים" ,בעוד שהפרטים האישיים שלהם ,הם
"המונחים על כף המאזניים''.

.9

מעבר לכן ,המידע הנדרש הוא ביחס למאות מבוטחים ,כאשר כל מקרה ונסיבותיו הספציפיות .כן )וכפי

שכבר פורט בנספח ט• לעתירה( ,הנתונים המספריים ביחס למספר הפניות של המבוטחים לוועדת החריגים

בשנים הרלוונטיות הן כדלקמן ,בשנת  2016היו  174פניות ;בשנת  2017היו  134פניות ; ובשנת  2018היו 101
פניות .כלומר ,מדובר בלמעלה מ 400 -פניות )כאשר ברור כי היענות לדרישה זו תגרור ממילא גם את מסירת
המידע ביחס לשנים  2019ו ,2020 -שרק בהן יש ,נכון להיום ,למעלה מ 250 -פניות נוספות(.

 .10באופן זה ,על-מנת ליתן מענה לעותרת )שאיו בו כדי לפגוע בצדדים שלישיים( ,ביו אם בדרן של הכנת הטבלה
ובין אם בדרן של מסירת כל ההחלטות והפרוטוקולים ,הרי שלאומית תידרש בהכרח ללמדו מחדש את כל
המקרים ולערוך את המסמכים )באופן ספציפי ,כל מסמן ומסמן  -כל פרוטוקול ,כל חוו",ד וכל החלטה( כן
שלא יכללו מידע אסור לפרסום ,לרבות סימונים והשחרות .לחלופין ,והרבה יותר מורכב ,לאומית תידרש
בנוסף לאמור לעיל ,גם להכנת טבלה מפורטת ביחס למאות מקרים ,ולכתוב תמציות של המקרים ,הנסיבות

הרפואיות ונימוקי הוועדה .פעולות אלו חייבות להתבצע באמצעות מעין "ועדה" יעדוית שתוקם לצורן כך,
ותכלול את הגורמים הבכירים והמקצועיים בלאומית ,בעלי ההיכרות עם המקרים וההבנה הרפואית,

הכוללים ( -א) )לפחות( רופא בכיר )מחברי הוועדה( ; (ב) הממונה על התחום בלאומית (ג) היועצת המשפטית
הראשית של לאומית.

 .11ויובה,ר לאומית מעולם לא טענה כי המידע המבוקש בעתירה זו אינו קיים )כפי שמנסה העותרת לטעון(.
הנתונים כולם קיימים ,אולם כאמור נדרשת עבדוה רבה של איסוף ,מיון ,עיבדו ומחיקות של פרטים
חסויים ,הכרוכה בשעות רבות )מאות שעות !(של עבדוה מאומצת הנפרסות על-פני חדושים רבים .ויודגש,

כי מידע זה לא היה צריך להיות מוחזק על-ידי לאומית במתכונת המבוקשת ,כאשר בהתאם להוראות הדיו'
הדרישה להעברת מידע מכוח החוק היא להעברתו במתכונת המצויה בידי הגוף ואין חובה בעיבוד המידע,
בטח אם פעולה זו כרוכה בהשקעת משאבים ניכרים.

 .12מכל האמור לעיל יוצא ,כי דרישת העותרת חינה לקבלת מידע הכרוך מטיבו )נוכח הפרטים הכלולים בו(
בעיבדוו ,כן שהיענות לדרישה זו משמעותה המעשית מבחינת לאומית היא הקצאת משאבים בלתי
מבוטלים )לשון המעטה( ,והכבדה ממשית ,באופן בו היא תיאלץ לשנות את סדרי עדיפויותיה ,ולהסיט
משאבים קיימים ממשימתם העיקרית על-מנת שתוכל לעמדו בדרישה זו.

כל כוח אדם שיוקצה לטפל במשימה זו ייגרע בהכרח ממצבת העובדים המיועדים למתן שירות במסגרת

פעילות הקופה ,באופן העלול )בסבירות קרובה לוודאי( לפגוע ביכולת לאומית למלא חובותיה כלפי
מבוטחיה.
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.13

דברים אלו נכונים בכלל ,והם מקבלים משנה תוקף בתקופה הקשה בה אנו מצויים ,כאשר ההתמדודות

היומיומית של קופות החלוים ,ובכלל זה של לאומית ,עם נגיף הקורונה והשינויים המשמעותיים שהוא

מוביל ויוצר ,מכבידה באופו ניכר על הפעילות השוטפת של לאומית ועל כוח הדאם בקופה ,אשר גם בבה
מצומצם בשל המגבלות שהסגר מטיל על העובדים; עובדים חלוים; עובדים מבדודים; וגם כוח האדם

הזמי ו "מוסט" מדי יום מעבודתו השוטפת אל המטלות הייחדויות של

כ,ן גם האינטרס הציבורי  -בכלל ,ובפרט בתקופה זו -

המלחמה בקורונה.

מצדיק את אי ההיענות לבקשת העותרת ,בטח בשלב

זה ,ובית המשפט הנכבד והעותרת ,לא יכולים "לעצום" עיניהם מההשלכות הדרמטיות של תקופה זו.
.14

הנה כי כן ,לא יכול להיות חולק כי היענות לדרישת העותרת משמעותה הקצאת משאבים בלתי סבירה )בטח
בתקופה זו( ,כאשר מדובר בדרישה הכרוכה בעריכת המידע ועיבדוו )ולא מסירה של המידע במתכונת

הקיימת ב"לחיצת כפתור" ,ואף לא קרוב לכך( ,ביחס למאות פניות של מבוטחים ,וכן במידע הבולל נתונים
אישיים ורפואיים ביחס למבוטחי הקופה  Iשגילויו עלול להוות פגיעה בפרטיותם )גם לאחר ביצוע העריכות;
סימונים; השחרות( .בנסיבות אלו לבדו ,דיו העתירה להידחות.

ב.

טענה מקדמית

-

חוסר תום לב והעדר ניקיון כפיים של העותרת

 .15העותר בפני בית המשפט לעניינים מנהליים כפוף לחובה המוכרת היטב -

לנהוג בניקיון כפיים ולהציג את

עניינו בצורה תמת-לב ,תוך גילוי בל העובדות הרלבנטיות הנדרשות לבירור טענותיו .חובה זו חלה במשנה
תוקף ,כאשר מדובר בעותר המבקש מידע מכוח החוק ,בבחינת "נאה דורש נאה מקיים".

ר 1בענייו זה ,עע 11מ  9562/10אופיר שפיגל נ' החברה לשירותי איבות הסביבה בע"מ )פורסם בכבו: (2.4.2012 ,

"בהתאם לכן• חלה על העותר בפני בית המשפט לעניינים מנהליים החובה המוכרת מתחום העתירות לבג"צ -
לנהוג בניקית כפיים ולהציג את עניינו בצורה תמת-לב ,ותר גילוי כל העוברות הלרבניטות הנדשרות לניחר
טענותיו ':ר) בג"צ  421/86אשכנזי נ' שר התחבורה ,פ"ד מא)  (; 1987) 409 (lבג"צ  5498/03מקמל נ' שר
הביטחון ,פ"ד נז)  ((. 2003 ) 97 ( 6מן הנתונים שנזכרו לעיל עולה כי המערער לא עמד בחובה זו ,ועל כן דין ערעורו
להידחות ,ולו מחמת חוסר ניקיון כפיים.

r

הדברים האמורים מקבלים משנה תוקף מקום בו המעערר לא גליה את המדיע שצו לעלי במסגרת תעיהר לגלייו
מדיע .כמעט מיותר לצי כי מועתירם המבקשים להשתמש בכלים שמאפשר חוק חופש המדיע מצופה להפגיז
רגשיות יתרה לועבהד כי הסתרת מעדי בעל חשיבות  -עלולה לפגוע נצדרים שהמעדי נוגע אליהם ,ואזכיר כי

r

במקורותניו הוטבע לראשונה המונח• ,נאה דושר ואין נאה מקיים" )מסכת חגיגה ,יד (.ב"ע בנושא זה העידה כב'

השופטת ד"ר ,,פלפל .בהלין שעסק אף הוא בעתידה לגילוי מידע מכוח החוק ,כן :
"הניסיון המצטבר מלמדני שמעטים הם העותרים לקבלת מידע ע"פ חוק חופש המידע ,שלנגד עיניהם
זכות הציבור לדעת במגמה ליעל או לשפר את השירות הציבורי .לרוב הפונים בבקשת מידע יש
אינטרסים צרים ,בין למטרות אישיות שלהם או למטרות של קבוצות להן הם משתייכים" 'ר)  :עת"מ
(א"ת)  1480/03א.פ.י .אמצעי פרסום ויזום בע"מ נ' עיריית פתח-תקווה )נפורסם בננו[((. 3.11.2002 ,

ר 1גם ,עת  11מ Jמינהליים ב  11ש(  7985-01-20בץ גבע איצקוביץ ) (KGIמשרד עורבי דין נ' עיריית אשקלון
)פורסם בננו,

(.01.10.2020

 .16בענייננו ,העותרת מציגה טענותיה בעתירה באופן מגמתי ,ולעיתים אף תוך הסתרה מכוונת של פרטים
ונתונים שמצויים בידיעתה בהכרח או תוך "עיוות" המציאות העובדתית לאשורה ,והכל כדי לקדם טענותיה,

בכל מחיר .התנהלותה זו מעמידה בספק את הרצינות של עתירה זו' והשיקולים שביסדוה.

4

 . 17כך למשל ,העותרת טוענת כי המידע המבוקש בעתירה זו תינו מידע אשר אמור להימצא בידי לאומית
"במתכונת המבוקשת"  ,וממילא עצם מסירת הנתונים המספריים מעידה כי המידע קיים ,ואנו כדרש לעריכה
ושינויים •ר) פרק ה. 3 .א .לעתירה(.

.18

טענה זו של העותרת כטענת תוך התעלמות ,מדועת ומכוונת ,מכך שמסירת המידע "הקיים" ,במתכונת

הנדרשת מלאומית לצורך ביצוע העבודה ,איכנה אפשרית כאשר משמעותה פגיעה קשה בפרטיות של
המבוטחים ,שקולם כלל לא כשמע בעתירה זה .כך למעשה ,איו כל אפשרות למסור את המידע מבלי לערוך
את תכנו ,אלא במחיר של פגיעה בזכות יסוד של מבוטחי לאומית .אפשרות נוספת היא ,הככה של "טבלה"
הכוללת את המידע הנדרש .מסמך כזה ,כפי המבוקש ,כדרש להכנה "מאפס" ,כאשר הוא אינו קיים בידי
לאומית ואיכר כדרש על-ידה לביצוע עבודתה השוטפת.

.19

גם טענת העותרת כי מעבר על

 11הבקשות 11

שמוגשות לוועדת החריגים ,ומחיקת הפרטים המזהים ,תינה

עבודה "המצריכה מספר שעות מצומצם באופן יחסי" •ר) סעיף  56לבקשה( ,היא טענה סתמית ,מנותקת

מהמציאות .בפועל ,וכפי שברור לעותרת היטב ,מדובר בעבדוה יסדוית הכרוכה בהשקעת מאות רבות של
שעות עבדוה של נושאי תפקידים מרכזיים בקופה .בפועל ,עריכת ההחלטות; פרוטוקולים של וועדת החריגים

-

גם באמצעות הסימונים וההשחרות ובטח באמצעות העברה לתצורה הנדרשת

-

מחייבת וכרוכה בהפעלת

שיקול דעת ,בהתאם למקרה המסוים ,וכדרשת ממילא לביצוע על-ידי גורם בעל סמכות ובעל היכרות
מוקדמת עם המקרה .שהרי ,לשם הדוגמא ,אין מדובר רק במחיקת של פרטים מזהים "יבשים" ,כדוגמת
מספר תעודת-זהות ,אלא בכל פרט שיש בו כדי לזהות את המבוטח.
 .20בנוסף ,עתירה זו הוגשה על-ידי עמותה שמומחיותה ,לכאורה ,היא חוק חופש המידע ,וחרף זאת העותרת

איכנה מתייחסת )וככל הנראה ,לא בשוגג( ,לסעיפים בחוק הנוגעים ל"מידע שאין למסרו או שאין חובה

למסרו" )סעיף  9לחוק( ,וכן ל"מסירת מידע חלקי ובתנאים" )סעיף  11לחוק( ,הגם שאלו רלווטיים במיוחד

עבורנו .שכן ,ענייננו במידע שגילויו יהווה פגיעה בפרטיות של המבוטחים )סע• () 9א) (3לחוק( רכן ,מידע

המהווה מידע "פנים" של לאומית )סע• ( 9ב) לחוק( ,הכל כפי שיפורט מטה .חרף מובהקות הדברים ,אין כל
התייחסות של העותרת לעניינים אלו' כאילו המצג בעתירה הוא שהזכות לקבלת המידע" ,קנויה" לעותרת
בהכרח.

 .21אם באמור לא די ,העותרת מציגה את לאומית באופן מניפולטיבי ומטעה ,כאילו וועדת החריגים שבה פועלת
"במחשכים" ן  11בדלתיים סגורות" ,ושלאומית "מנסה להשאיר זאת כך • 11ר) סעיף  21לעתירה( .ואולם ,טענות
אלו נטענות למרות שהעותרת מודעת היטב לכך שבהתאם לחוזר )כפי שיוגדר להלן(  -לעותר הפרטי,

המבוטח ,הזכות לפנות ללאומית ,לקבלת מידע לגבי ההחלטות של ועדות החריגים ,ביחס למימון אותו טיפול
במקרים אחרים.

טיעון זה של העותרת אינו רלוונטי אף מהטעם ,כי כפי שידוע לעותרת היטב ,החוזר לפיו פועלות קופות

החולים )כפי שיוגדר להלן( ,קובע "זכות שימוע" למבוטח ,כך שהוא יכול לטעון בפני וועדת החריגים ולהציג
נימוקיו בטרם תתקבל החלטה ,כאשר בכל מקרה  -בסיום הדיון בוועדת החריגים ,המבוטח מקבל החלטה,
וככל שזו שלילית  -היא כוללת גם את הנימוקים שביסודה .כך ,ברור כי התנהלותה של וועדת החריגים היא

אינה "במחשכים" ,כאשר למבוטח זכות לקחת חלק פעיל בה .האמת היא ,שדרושה מידה בלתי מבוטלת של
עזות מצח להעלות טענה כזו' כאילו פועלת לאומית,

"במחשכים".

5

 .22בסיום ,עצם החלטתה של העותרת להגיש עתירה כנגד קופת חולים כללית בלבד )בחודש יוני

(, 2019

ורק

לאחר כשנה  /בשיהוי ניכר  /להגיש עתירה כנגד לאומית )למרות שמלכתחילה העותרת פנתה לכל הקופות

לקבלת המידע ביחס לספר הבקשות שנידונות בפני וועדות החריגים ,והמענה של לאומית ושל קופת חולים
כללית ניתנו בסמו,ך ר' נספחים ט' ו -י' לעתירה( ,יש בה כדי להעיד על חוסר החשיבות או הרלוונטיות שיש
בעתירה זו שבנדון שהוגשה כנגד לאומית.

 .23בנסיבות אלו ,העותרת דורשת בעתירה זו קבלת מידע לפי החוק ,ובאותה הנשימה

-

מבקשת להסתיר מבית

המשפט הנכבד עובדות או טענות אשר ברור שיש בהן כדי להשפיע על "החשיבות" הציבורית ,לכאורה
שבעתירה זו ,וכן על כך שסירובה של לאומית להיעתר למבוקש

-

ניתן כדין .ברור אם כן ,העותרת

בהתנהלותה "רוחצת בניקיון כפיה" ,בעדו שבפועל מתנהלת בחוסר תום לב משווע.

ג.

רקע נורמטיבי ומעשי קצר ,ביחס לפעילות ועדת החריגים

.24

כידוע היטב ,קופות החולים פועלות בהתאם להוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי,

התשנ"ד) 1994-להלן :

"חוק ביטוח בריאות"( ,ומספקות שירותים רפואיים למבוטחיהן ,על פיו.

.25

חוק ביטוח בריאות נחקק במטרה לספק לתושבים שירותי בריאות ,במימון המדינה ,באופן שוויוני ,ובהתאם

לסל שירותי הבריאות כהגדרתו בחוק 'ס)  7לחוק ביטוח בריאות ,להלן " :סל שירותי הבריאות"( -
במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים לשם כך 'ס) 3

.26

והכל

לחוק ביטוח בריאות(.

כידוע ,סל שירותי הבריאות ,אשר מכתיב את השירותים הרפואיים שניתנים למבוטחים בקופות החולים
במסגרת מימון המדינה ,מעצם טיבו ובשל הגבלת המשאבים שבחוק ,אינו מספק ואף אינו מתיימר לספק,
את כל השירותים הרפואיים הנדרשים למבוטחי קופות החולים ,וזאת גם כאשר מדובר בטיפולים מצילי
חיים ו/או

.27

מאריכי חיים /1או משפרי איכות חיים.

בנוסף ,חוק ביטוח בריאות מאפשר לקופות החולים להציע לחבריהן תכניות שב"ן ,לשירותי בריאות נוספים

שאינם כלולים בסל שירותי הבריאות .לאומית )כמו גם כל הקופות האחרות( -

מציעה למבוטחיה תכנית

שב").
 .28במקרה שבו סל הבריאות אינו נותן למבוטח פתרון או במקרה בו המבוטח ניסה את הטיפול שבסל ,אך זה
לא

צלח -

פתוחה לו הדרך לפנות לוועדות חריגים הפועלות בקופות ,בבקשה לאשר לו מימון תרופה שמחוץ

לסל.

 .29קיומן ופעולתן של ועדות החריגים בקופות הוסדר ובוקר ע"י בתי הדין ,והפסיקה קבעה להן כללי פעולה
ברורים מאו.ד קרי פעולה אלה עוגנו בהנחיות של סמנכ"ל הפיקוח על קופות החולים במשרד הבריאותבחוזר
סמנכ  11ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים ,מספר ) 6/10להלן " :החוזר"( )שצורף כנספח
ח' לעתירה( .חוזר זה נועד לעגן ולפרט את הקווים המנחים לפעילותה של ועדת החריגים כפי שנקבעו

בפסיקה ,בהיבטים הפרוצדוראליים והמהותיים ,ובכלל זה בסוגית מתן המידע על החלטות הוועדה
למבוטחים אחרים ,וההחלטה בשאלת היקף המימון.

.30

כפי שנקבע בחוזר ,כל בקשה למתן "שירות" שאיננו נכלל בסל הבריאות תועבר לדיון בוועדת חריגים .העברת
המקרה תיעשה על-פי בקשת המבוטח ,לאחר שהובהר לו על זכותו להגיש בקשה זו  .המקרים שיובאו בפני

ועדת חריגים אלו המקרים המוגדרים כמקרים "קשים" -
6

"כל מקרה בו המבוטח סובל מבעיה רפואית

המשפיעה באופן מהותי על מצבו הרפואי ותפקדוו והשירות המבוקש על-ידו אמור להשיג שיפור משמעותי
במצבו11

'ר) סעיף 5

לחוזר(.

 .31החוזר קובע גם את השיקולים על בסיסם תדון ועדת החריגים בבקשתו של המבוטח )ר 1סעיף  10לחוזר(,

וביו היתר' מצבו הרפואי של המבוטח ; האינטרס הטיפולי המיוחס לשירות המבוקש ; עלות הטיפול לפרט ;
מידת הביסוס הרפואי שיש לטכנולוגיה המבוקשת ; משמעות הרוחב הכלכלית של מתן הטיפול לכל
המטופלים הנתונים באותו המצב.

 .32בכל הנוגע לחובת התיעדו ומסירת המידע ,החוזר קובע בסעיף  12כי על קופת החולים לתעד את כל
ההחלטות שנתנה ,לרבות הבקשה ,המסמכים ,חוות הדעת וכל החומר הרפואי שעמד בפני וועדת החריגים.
סעיף זה אינו קובע את המתכונת בה על קופת החולים לשמור את הפרטים

והמידע כאמור.

 . 33בנוסף ,סעיף  13לחוזר קובע את זכאותו של המבוטח לקבל מידע מהקופה ביחס להחלטות של ועדות
החריגים ,בנוגע למימון של אותו הטיפול במקרים אחרים ,ובלבד שלא ייחשפו פרטים מזהים של מבוטחים
אחרים .כלומר ,סעיף  13מעגן את זכותו של המבוטח בלב,ד לקבלת המידע הנדרש לו על-מנת לבחון את

"השוויוניות

11

בקבלת ההחלטות של הקופה ,והנימוקים שבבסיסן  Iלגבי שירותים רפואיים שאינם בסל.

ויובהר ,סעיף זה אינו מגדיר מהו בדיוק אותו "המידע" אותו זכאי המבוטח לקבל.

.34

הפסיקה קבעה ,כי ועדות החריגים הן גוף מעיו שיפוטי ,בעל אופי רפואי מובהק .ר 1למשל את ע 11ע )ארצי(

 205/08שירותי בריאות כללית נ' אילן טיירו ז"ל )פורסם בנכו (.9.11.2009 ,

בהתאם ,החלטות אלו חשופות

גם לביקורת שיפוטית המכוונת להיבטים המשפטיים של עבדות הוועדה .בית הדיו יימנע אומנם מלבחון
שיקולים רפואיים ,מנהליים או תקציביים הנתונים מעצם טיבם לשיקול דעת הוועדה ,אך בחינת סבירות
החלטות הוועדה מגיעה לפתחו של בית הדין "חדשות לבקרים" .מכאן ,שסוגיית "מסירת המידע" והיקפה,

"חשופה" גם היא לביקורת שיפוטית פרטנית ,וזאת מעבר לזכותו הספציפית של המבוטח מכוח סעיף 13
לחוז,ר כאמור לעיל.

.35

מבחינת הפרוצדורה ,ועדת החריגים של לאומית מתכנסת אחת לכ 3 -שבועות ,כאשר במקרים בהם קיים

צורך בדיון דחוף )המכונה "אד-הרק"( ,מתכנסת הוועדה באופן מיידי לדיון ,בהרכב שבסמכותו לקבל את
ההחלטות.

 . 36חברי ועדת החריגים של לאומית כלולים את אנשי המקצוע כדלקמן ,ראש חטיבת הרפואה בלאומית -
היועצת

פרופ' שלמה וינקר  -יו"ר ועדת החריגים ; מנהל רפואי של תכנית השב"ן  -ד"ר אמיר פרידנברג ;
המשפטית של לאומית  -עו"ד ימימה מזוז ; רופא בחטיבת הרפואה  -ד"ר דורון דושניצקי ; מנהלת רפואית
מוקד אישורים  -ד"ר דינה סבן ; נציג של אגף הכספים  -מר אורי גולדברג ; ומזכירת הוועדה ,מנהלת
מחלקת פניות

הציבור  -מאיה גולדשטיין.

 .37מבחינת מהלך הדיון בוועדת החריגים ,הוועדה מתכנסת ודנה במספר מקרים ,כאשר כל מקרה נידון לגופו.
במהלך הדיון  Iמציגים בפני חברי הוועדה את הרקע הרפואי ונסיבות המקרה )לעיתים מציינים גם את הרקע

האישי( ,דנים במטרית הרפואית הרלוונטית )לעיתים מציגים גם ספרות שיש בה כדי לתמוך או לשלול את
הטיפול המסוים( ,מפרטים את הנימוקים לכאן ולכאן ,לרבות השלכות הרוחב האפשריות ,ובסופו של הדיון
מתקבלת לרוב החלטה .לעיתים ,חלק מהנתונים חסרים או שנדרשת התייעצות עם מומחים נוספים ,ואז
ההחלטה בבקשה נדחית עד להשלמה.

7

.38

בכל הנרגע למעורבותו של המבוטח בהלין קבלת ההחלטה על-ידי ורעדת החריגים ,הרי שלכל מבוטח המבקש
זאת נתרנה זכות השימוע )כמפורט בסעיף  8לחוזר( ,ובכלל זה

-

הזכרת להציג בפני הורעדה את

טיעוניו,

לרבות הבאת כל חומר רפואי או אחר .פעמים רבות המבוטחים מבקשים להתייצב בפני רעדת החריגים ,גם

בליווי או באמצעות עו"ד מטעמם ,ולהציג בפני הוועדה את כל הטיעונים הרלוונטיים ,בהתאם לזכותם על-פי
החוזר .לאחר קבלת ההחלטה )ביו אם בסיום הדיון ובין אם במועד מאוחר יותר ,במקרים בהם נדרש לקבל
חוות דעת מקצועיות ממומחים נוספים( ,לארמית מודיעה למבוטח על ההחלטה ,וככל שבקשתו לקבל את
הטיפול או

.39

התרופה נדחתה -

נשלחת למבוטח החלטה מפורטת הכוללת את הנימוקים שבבסיסה.

בכל דיון בוועדת החריגים ,נרשם פרוטוקלו הכולל את הפרטים

כדלקמן  :משתתפים ;

רקע עובדתי

ורפואי ;

דיון ;החלטה .גם הפרוטוקולים וגם ההחלטות מצויים אצל לאומית במערכות לאומית.

.40

הנה כי כן ,מכל האמור לעיל ניתן להיווכח כי וועדת החריגים מתכנסת לעיתים קרובות; בוחנת כל מקרה
ונסיבותיו; עורכת מסמכים )פרוטוקלו והחלטה( המשתנים בהתאם למקרה הספציפי והכוללים פרטים

אישיים; מתייעצת לעתים עם גורמים חיצוניים ומקבלת חוו"ד נוספות; מעדכנת את המבוטח בכל החלטה
שהתקבלה ,וככל שהתשובה שלילית גם את הנימוקים

שבבסיסה -

כל זאת ביחס למאות מקרים כל שנה.

מכאן  ,היעתרות לדרישת העותרת ,משמעותה לעבור על מאות פרוטוקולים והחלטות ,לערוך אותם  ,להוציא
כל פרטי שגילויו עשוי להוות הפרה של פרטיות המבוטחים ,והכל בליווי של רופאים וייעוץ משפטי .מדובר

בעבדוה רבה  ,הכרוכה במשאבים ניכרים.
ד.

דינה של העתירה

ד .1
.41

-

להידחות

!

היענות לדרישת העותרת כרוכה "בעיבוד" המידע וממילא בהשקעת משאבים ניכרת

סעיף  8לחוק דן בנסיבות "מנהליות-טכניות" שאינן נוגעות למהות המידע המבוקש ,שדי בהן כדי להביא

לדחיית הבקשה לגילוי המידע .המחוקק נתן בסעיף זה משקל לאינטרס של מניעת הכבדה על המינהל
הציבורי ,אינטרס שעלול בנסיבות מסוימות לגבור על הזכות החוקית לקבלת מידע מרשות ציבורית •ר)
בעניין זה ,פרופ• זאב סגל הזכות לדעת באור חוק חופש המידע )ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדיו ,תשווס

(,2000

עמוד ) (165להלן " :עניין סגל"(.

 .42בפתח טענה זו יובהר ,כי בהתאם לסעיף ( 7ה) לחוק ,לרשות הציבורית אין חובה "לעבד מידע" לצרכי מבקש

המידע .חובתה של הרשות היא להעמיד לרשותו אן ורק מידע "המצוי" בידה -

במתכונתו הקיימת )"כפי

שהוא מצוי" כאמור נסע• ( 7ה) לחוק ; ר' גם הגדרת "מידע" בסעיף  2לחוק ,וכן ענייו סגל ,עמוד  (.163לאור

זאת ,אין הרשות חייבת להכין למשל מסמן "חדש" ,הכולל נתונים שאומנם קיימים בידי הרשות אן לא
במתכונת המבוקשת.

 .43ר• גם עע"מ  1786/12אברהים ג 1ולאני נ' מדינת ישראל -המשרד לביטחון פנים )פורסם בננו: (20.11.2013 ,

"אילו היינו מצריים כגדרו של חרק חופש המדיע ,ייתכן כי השיקול כזכר הצורך כעיבדו חיק החקירה היה מרכלי
לותצאה שרנה .כפי שצר לעיל• לפי םעיף דגה< לחרק חופש המדיע" ,אין השרות חייתכ לעבד אח המדיע לצרכיו

r

של המבקש' '.עיבדו מדיע איבר מתפקדייה העיקיירם של השרות שהיר חרק חופש המדיע רעםק כמדיע קיים )עע"ם

 1825/02מדינת ישראל -

משרד הבריאות כ' איגוד בתי אבות-א.ב.א ,פ"ד נט) ((." 2005 ) 731,726 ( 3

 .44בהתאם להוראת הדין ,יש לקרוא את הוראות סעיפים ( 7ה) ו  (1)8-לחוק כפשוטן .לאמור ,הרשות מחויבת
להעמיד מידע לעיון המבקש במתכונת המצויה בידיה ואין היא מחויבת בעיבוד המידע לבקשת המבקש ,ביו

8

שתדבר מצריד השקעת משאבים ניכרת ובין שהוא מצריך השקעת משאבים מעטת )סעיף ( 7ת) לחוק( .הרשות

רשאית לדחות בקשת למידע
השקעת משאבים לא סבירת

-

גם אם המידע מצוי בידה במתכונת המבוקשת

)סעיף (1)8

-

אם הטיפול בבקשת מצריד

לחוק(.

 .45כלומר ,די בכך שהמידע הנדרש אינו מצוי במתכונת המבוקשת ,כדי לדחות את הבקשה .גישת זו ניתנת

להגמשה מסוימת בשני מובנים' הראשון ,הוא מקום שהרשות מסוגלת להמציא את המידע במתכונתו
המבוקשת בתוך מסגרת המשאבים הנתונה לה

-

כלומר שלא נדרשת השבתה ממשית של עובד מתפקידו

הרגיל ולא נדרש תגבור כוח הדאם או תוספת אמצעים .במקרה זה ,אפשר להניח שגם אם נדרשו לכך פעולות

עיבוד לא היו אלה אלא פעולות מעטות וחסרות השלכת .תשני ,הוא שמידת סבירות )או אי סבירות(
המשאבים המושקעים תימדד ביחס לחשיבות תכלית עניינו של המבקש במידע.

 .46ר• בענייו זה ,עת"מ (א"ת)  2346105איתי אטו נ' רשות ההגבלים העסקיים )פורסם בננו, (24.11.2008 ,
"השופטת ארד מבח'נה ב'ן נס'בות שבהן המ'דע המבוקש א'נו מוחזק במתכונתו המבוקשת ב'ד' הדשות וא'ן ה'א

צריכה למידע באותה מתוכנת ,לב'ן כסיבות שבהן סביר שהמ'דע  -במתכונת המבוקשת  -נחוץ לדשות עצמה
לפעילותה התק'נה .במצב הדברים הראשון לא חלה על הדשות חובת ע'בוד המידע לצרכיו של המבקש ולא חלה
עליה חובת השקעת משאב'ם לשם כך .במצב הדבד'ם השני חלה על הדשות חובה להיענות לבקשת המידע גם אם
הדבר מצד'ך השקעת משאבים ניכרת )אלא אם כן ה'קף ההשקעה איכר מידת' ביחס לחשיבותו ]הפחותה[ של
המידע המבוקש(.

החרק איכר כולל את ההבחנה שהצעיה הנישאה ארד בין מדיע שאיכר מוחזק בדיי השרות במתברתג המבוקשת לבןי
מדיע שצירך להיות מוחזק באותה מתברתג בדיי השרות לשם מליוי תפקדיה .לדתעי גם אןי בה כל צררן .שהיר אם
השרות דוברת אמת שהמדיע אינו מציר בידיה במתברתג המבוקשת ,מהר נעיניו רמה בוחר של בתי המשפט לקבעו
עברו השרות סדיר אוגרן המדיע לצרוך מליוי תקןי של תפקדייה ?
להלן אדאה כי את בקשת העותרים יש לדחות גם לפ' הבחנות'ה של השופטת ארד .אולם אקד'ם לכך את השקפת'
שהיא שוכה במקצת .אני סברו ששי לקורא תא הןר•ת סעיפים (7ה) ר (1) 8-לחרס כפשוטן .לאמור השרות מחריתב
להעמדי מדיע לעירן המבסש במתברתג המצריח בדייה רא היא מחירתב בעיבוד המדיע לבסשת המבסש .ב
שהדבר מצירו השקתע משאבים ניכרת רבץ שחרא מצירו השקתע משאבים מעטה )סעיף (7ה) לחרק( .השרות
רשאית לדחות בקשה למעדי  -גם אם המדיע מציר בהדי במתברתג המבוקשת  -אם הטיפול בבקשה מצירך
השסתע משאבים לא סבירה )סעיף  ( 1) 8לחרק(.

r

r

ג'שה זו ניתכת להגמשה מסו'מת כשכי מובכים .הראשון חרא שמקרם שהשרות מסוגלת להמציא את המעדי
במתכוותנ המובקשת ברתן מסגרת המשאבים הותננה שלה )כלומר שלא נדשרה השתבה ממשית של ועבד
מתפקדיו הרגלי ולא נדשר גתרבו ברח האום אר ותספת אמצעים( ,אפשר לחנתי שגם אם נדשרו לכן פועלות עיבדו
לא היו אלה אלא פעולות מעטרת וחסרות השלכה .המרכן השני חרא שמדית סבירות )אר אי סניורת( המשאבים
המושקעים אכן תימדד ביחס לחשיבות תכלית עניניו של המבקש במ.עדי מקרם שהמדיע נרעד לשרת תכלית
חשובה במיוחד של ביקרות מהלכי השרות ,ניתן להצדיק בכן גם דשירה להשקתע משאבים ניכירם .לפי גשיתי

משהצהירה השרות ,טרחה ,פירטה וביארה ,שהמדיע המבוקש מפחו תביקיה השרבים ראוני ניתן ל•שליפה•
פשוטה ,אלא הוא מצירך •נבירה" תביקים" ,דליית" פרטים ,בחינת משמעריות רירכח מסקנות מותן מכלול רב
היקף של מסמכים ,פועלת הוראת סעיף ( 7ה) לחרק כסתימת הגולל על הבקשה .ואפילו לא תאמר כן• אז• העובהד
שמליוי בקשת מבקש המדיע במקרה זנן חורגת מגדיר היכולת של השרות באמצעיה הקיימים ,משמעיה

שהאמצעים הנדשרים אינם סביירם.

וכן נדאה לי שיש מקום לדחות את העתידה גם לגישת הכש'אה אר.ד שכן בפסק דינה התייחסה השופטת ארד
לבקשת מידע שא'נו נדרש לצורך עבודתה השוטפת של הדשות .היא פסקה שכל ערד לא ניתן להפיק את המידע

בדרך קלה וממוחשבת יש לקבל את עמדת הרשות שחיובה בהמצאת המידע יכביד על'ה ,יגרום לועמס עבדוה
מיותר ועיכב תא פועלות השרות הרגליות .גם בענייננו כך .השרות אינה נזקקת למדיע במתכונות המבוקשת לשם
בציוע משימותיה השוטפו.ת כיון שלא ניתן להשיג את המדיע •בדרן קלה וממוחשתב• ,שי לר•ת את הדשירה
למדיע כמצריכה השקתע משאבים לא סבירה".

 .47בכל הנוגע לנפקות הדרישה להשחרה או השמטה של פרטים חסויים ,מטעמים אלו או אחרים ,לרבות בשל
הגנת הפרטיות ,הרי שבהתאם לפסיקה מדובר "בעיבוד מידע" ,שהרשות איננה מחויבת בו לפי סעיף (, 7ה)
בפרט באשר היא דורשת "הקצאת משאבים בלתי סבירה".
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עוד נקבע ,כי דרישה הכרוכה בטיפול של גורמים מקצועיים בכירים ,בין היתר נוכח מהות המידע ,וכי איו

מדובר במידע שניתן להפיקו או לאספו משן "שעות בודדות" ,אלא במאות שעות של עבודה ,כאשר הוא כרון
ב"מיון ,עיבוד ו"מחיקות" של פרטים חסויים" ,הרי שמדובר בהקצאת משאבים בלתי סבירה.
ך• עת  11מ

(ם-י) 1591-01-17

התנועה לחופש המידע נ' משרד ראש הממשלה )פורסם בכבו,

, (10.1.2019

"סעיף  8לחוק מתייחס למצבים שבהם הדשות רשאית לדתות בקשה לקבלת מידע מטעמים טכניים-מנהליים,
וביניהם ,כאמור בסעיף  ( 1) 8לחוק ,כאשר "הטיפול בה מצדיך הקצאת משאבים בלתי סבירה" )  ': 1עניין גבע,
ב~סקה  (. 14בעניינו של סף הסבירות ,כפסק ,כי זה "מצוי בקימה של הכבדה ממשית על הרשות שהיא בעלת זיקה

להקצאת המשאבים המתונה אצל הרשות" ,וכי "הכברה ממשיח שהיא בעלת זיקה להקצאת המשאבים עשוהי
לברא לריי ביטוי בשיבוש סרר העריפרירח של השרות חמינחליח באופן המחייב ארחה להסיט משאב קיים
ממשימות העקיירת למשימה אחרת" )עע"ם  2398/08מדינת ישראל  -משרד המשפטים כ• אליצור סגל נפורסם
בננו[ )  ( 19.6.11ב~סקארת  28ו ; 29-ההדגשה הוספה ,להלן  -עניין סגל( .בצד זאת הודגש ,כי לשם ביסוס טענה
בדבר הקצאת משאבים בלתי סבירה ,על הרשות להציג "תשתית עובדתית מסוימת" )עע"מ  7744/10המוסר
לביטוח לארמי נ• יפיח מנגל נפורסם בננו[ )  (. 15.11.12המבחן בעניין הקצאת המשאבים הבלתי סבירה דורש
איזון בין הטעם הניצב בבסיס הגילוי .קרי  -האינטרס האישי והאינטרס הציבויר בקבלת המדיע ,לבןי תמרתנ
המשאבים לש השרות חמינחליח וההכברה על השרות בהפקת המדיע  ...בכל הנרגע להחשרה והשמטה לש פרטים
חסויים ,מטעמים אלו אר אחירם ,כגת הגתנ הפריטות אר הגנת ביטחון הציבור אר ביטחונו של ארם  -חיר שמרובד
ב"עירוב מדיע• שהשרות איננה חייתב לעשרות בהאתם להוראת םעיף(7ח) לחרק ,בפרט כאשר על פניה היא
דושרת הקצאת משאבים בלחי סביהר לפי סעיף  (1) 8לחרק )עניין סגל ,בסעיף  30לפסק-הדין(.
כאמור ,בבקשתה לקבלת המדיע אודות הרצאות מערן ראש הממשלה בשנת  ,2015ביקשה העמותה לקבל מידע
בדבר פירוט כל ההוצאות ,הכולל את סוג ההוצאות ואת החשבוניות שניתנו בגין כל הוצאה והוצאה .כאמוד ,אתר
מטעמי דחיית הבקשה על-ידי הממונה נסמן על סעיף  ( 1) 8לחוק ,הקובע כי רשות רשאית לדחות בקשה לקבלת
מידע  .בין-השאר ,כאשר "הטיפול בה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה" .העותרת טענה ,כאמור ,כי עילה זו
לדחיית בקשתה לא הייתה מנומקת ,ולא נסמכה על תשתית כלשהי; כי לשיטתה ניתן להשיג את כל המידע
"בלחיצת כפתור פשוטה' ',והיקף הקצאת המשאבים לצורן גילוי מלוא המידע אינו דורש יותר ממספר שעות
עבודה ; וכי מכל מקום ,האינטרס הציבורי בדבר גילוי המידע גובר בנסיבות העניין על טענות הרשות בדבר
הקצאת משאבים בלתי סבירה.
סבורני ,כי החלטת הממונה ,שלפיה היענות לבקשת העמותה לקבלת המידע אודות שנת  2015תדרוש הקצאת
משאבים בלתי סבירה ,נומקה כהלכה  -הן בהחלטה המפורטת של הממונה והן בכתב-התשובה  -ונסמכה על
נתונים מפורטים ומדויקים ,זאת בעקבות הניסיון שנצבר באיסוף המידע ,מיונו ועיבודו ,לקראת חשיפתו לעותרת,
באופן חלק.י במסגרת הבקשה לקבלת מידע אודות שנת  . 2014המדינה והממונה ציינו  ,כי הכנת המידע בהתייחס
לשנת  2014הייתה כרוכה כלמעלה מ  400-שעות עבודה של גודמים שונים במשדד ,אגב בדיקת  1,300חשבוניות;
ומסרו תיאור מפורט של כל המשאבים שנדרשו על-ידי יחידות משרד ראש הממשלה אשר עסקו באיסוף החומר
ובבדיקתו ל גבי אותה שנה ,אגב תיעוד מפורט של הגורמים המטפלים השונים ,הטיפול הנדרש ושעות העבודה.
כפי שצר ופורט לעיל• מדובר כ  425-שעות עבודה )  50ימי עבודה< של מספר לא מועט של עובדים ,באגפים

r

שונים ,חלקם בדרגות ככירות; כאשר כשנת  2015כמות החשבוניות עלתה ב  . 30%-הטיפול של גורמים מקצועיים
ובכיירם נדשר .ב -חשאר ובעיקר ,לונכח מחוח המדיע אורות מערן ראש הממשלה ,על כל המשתמע מכן
בהיבטים ביטחוניים רכן בהיביטם של הגתנ הפריטות לאור מהרת המדיע .המשאבים הרכים נדרשו לנוכח העובדה
שהחשבוניות אינן סרוקות במערכת הממוחשבת באופן המאפשר חילוץ נתונים מהיד ,זאת בין-השאר מטעמים
ביטחוניים ; ושנדרש לבצע שורה ארוכה של פעולות לקראת מסירת המידע כמר  :איתור החשבוניות ,צילומן•

r

בדיקה דקדקנית של כל חשבונית עם גורמ•ם ב•טחרניים וגורמים משפטיים ,מח•קת פרטים מטעמ•ם ב•טחוניים

)שירותי תשתיות ,פרט•ם אודות ספק• מוצרים ושירותים ,והוצאות המאפשרות ז•הו• של ספק•ם בלעדי'ם או
מוצרים ספציפי'ם( ,מ•ונן לפי קט•גוריות תוך אבחנה בין הרצאות לש•מוש ציבורי לב•ן הוצאות לש•מוש אישי או
פרט ',וכן בירור מ•דע ש•ש בו פגיעה בפרטיות .מההסבירם המפורטים שניגחר על-ריי המרניה רעלה ,כי אופן
רשיום הנרחבים ראיםרף חחשרבניר •nדושר פעולות מורכבות של איסוף ,מיר •Jעיברו ר•מחיקרח" >של פרטים
חסויים( ,חכררכרח במארח שערת עכרוה .ואין כל נסים לטתנע העמותה ,כי ניתז להפיק אח המעדי ב•לחציח
כפרתו•• אר כי ניחן לאסוף אח המדיע ולעברו כמשד שערת בררוות".
 .48עוד נקבע בפסיקה ,כי הקצאת משאבים לצורן עיבוד מידע ,שאיננו מתפקידיה העיקרים של הרשות ,וזאת על
חשבון משימותיה העיקריות ,היא על-פניה הקצאת משאבים בלתי סבירה לפי סעיף  (1) 8העשויה להצדיק
סירוב לבקשה.

למסקנה דומה ניתן להגיע גם ביישום סעיף ( 7ה) לחוק ,מקום בו מדובך במידע הכרוך בחילוץ ההחלטות
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הרלוונטיות והשמטת המידע החסוי המצוי בהחלטות ,לרבות השמטת פרטים מזהים ,באופן העולה כדי
עיבדו המידע.

ר 1בעניין זה ,עע  11מ  2398/08מדינת ישראל  -משרד המשפטים נ' אליצור סגל  ,סד): (2011 ) 666 (3
"בענייננר ,נדשרת המירנה להוכיח כ• בהתבסס על התשתית הרעבד n•nשהציגה ,העינות לבקשת המשיב •רצות
הכבדה ממשית כמליד• מישמתה העיקירת לש הבתעיה ,רה•א ב•ררר וטיפלו בענייכם של נאשמים גם תביקים
אחירם

...

על-פי אמת המידה שהצעתי לעיל ,לכאדרה ,הערכת הקצאת המשאבים הדורשים כפי שפרוטה בעמדת המירנה

מלמדת כי אכן מדובר בהקצאת משאבים בלתי סבירה .בהקשר זה שי ליחך משסל לםעיפ דגה< לחרק .לפיר אr

השורת חייבת לעבד את המעדי לצרכוי של המבקש .אכן .עיבוד מדיע איכנו אחד מתפקדייה העיקיירם של השורת
שהיר "חרק חופש המדיע עוסק במסירת מדיע קיים" ...
לפיכן הקצאת משאבים לצרוך עיבוד מידע ,שאיכונ מתפקדיהי העיקירם של השורת ,וזאת על חשבון משימותהי
הע• ידרת היא על-פניה ה צאת משאבים בלת• סבירה לפי סעי  1 8העשויה להצר• ס•ררב לב שה .למס כה
דרמה ניתך היה להגעי בשייום סעיף דגה~ לחוס .כזבח הצורן בדבר חליח ההחלטות ה רוכט•ר nוהשמטת המעדי

החסר• המצרי בהחלטות ,לרובת השמטת פרטים מזהים ,הערלה כדי עיבוד המדיע" .
 .49בפסיקה נעשתה הבחנה ביו דרישה שהיא כמותית בעיקרה )מספר הפניות 1הקבילות ,העומדות בפני הרשות(,
הנדרשת לצורן העבודה השוטפת והיא טכנית ביסודה )גם אם נדרש לכן עיון פרטני בתיקים( ,לבין דרישה
הכרוכה בעיבדו ועריכת תמציות ,המורכבת ממידע זמני ומשתנה ,המצריכה עריכה ועדכון תכוף ואיננה

נדרשת בהכרח לצורן העבודה השוטפת )למשל" ,רשימת סיבות"( .בנסיבות אלו ,נקבע כי יש לקבל את

העתירה באופן חלקי ,כאשר היענות לדרישה להעברת "רשימת סיבות" כרוכה בהשקעת משאבים בלתי
סבירים.

ר 1עת  11מ )מנהלי ירושלים(  900107קרן דולב לדצק רפואי נ' נציבת הקבילות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
)פורסם בגבו ) (02.11.2008 ,להלן  11 :ענייו דולב
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( :

"אשד למקדה הנדון  -מרבית המידע המבוקש על ידי העותרות אמדד להימצא בידי הנציבה .הוא נדרש לצורך
עבודה תקינה .הנציבה אמורה לדעת בכל רגע נתון כמה קבילות ממתינות לטיפולה והיא אף אמורה ,לצורך עבודה
תקינה ,למיין את הקבילות עם קבלתן לפי תוכנן המפורט ולטפל בהן לפי מידת דחיפותן .לכן ,אמור להימצא
בידיה מידע באשר לקבילות התלויות ועומדות לפגיה וכן באשר לנושאי הקבילות .זאת ועדר' הואיל ומדובר
במידע טכני בעיקרו' שאיבנו מצריך עיבוד ועדינת תמציות ,ביתן להפיקו במשאבים סבירים אף אם נדרש לכך עיון
פרטני בתיקים .לא כן הדבר ככל שמדרכו בשרימת הסיבות לעיכוב בטיפול בקבליות התליוות ועומדו.ת שרימה

כזר מרוכתב ממידע זמני ומשכתה המצירך עירכה עודכון תכוף ואיכנה כדשרת בהכרח לצרוך עובדתה השוטפת לש

הנציבה .בנסיבות אלה .כל ערר לא ניתך להפיק את שרימת הסיבות לעיכוב בטיפלו בסב•לר •nברדן קלה ממערתכ
ממוחשבת .שי לקבל את עמדת המשיבות לפהי •כברי הדבר על עכורת הנציבה• .גררם לרעמם עברוה מיורת• עיכב
את הטיפול בקבליות הפותחות רצייון משאבים בלת• סביירם .לפיכך ולאדר האמור לעיל  ,העתירה מתקבלת ככל
שהיא נוגעת לבקשת העותרת לקבל את רשימת הקבילות שבותרו פתוחות עד סוף  , 2007תוך צידן נושא הקבילה,
והיא נדחית ככל שהיא מתייחסת לשרימת הסיבות בגינך טרם הסתיים הטיפול בהך,, .
 . 50אינדיקציה נוספת ל  11הכבדה ממשית בלתי סבירה" על הרשות היא כאשר היענות לדרישה לגילוי המידע,

מובילה לשיבוש משמעותי בעבדות הרשות .למשל ,שיבוש סדרי עדיפויותיה של הרשות או הסטה של
משאב קיים ממילוי משימתו העיקרית ,שאז היענות לדרישה תהווה הכבדה ממשית .בענייו זה ,נקבע כי

איו מקום להבחין בין השבתת עובד קיים והקצאתו למטרת גילוי המידע לבין גיוס עובד חדש למשימה זו -
בשני המקרים מדובר בהכבדה ממשית.

ר' עת  11מ )מינהלי ירושלים(  48992-05-10התנועה לחופש המידע נ' משרד המשפטים )פורסם בגבו,

(06.07.2011

)להלן  11 :עתירת משרד

המשפטים"( :

"  . 11לאחד שעיינתי בחומר שלפגיי ושמעתי בהרחבה את טענות ב"כ הצדדים ,מסקנתי היא כי דין העתירה
להידחות .סעיף  ( 1) 8לחוק חופש המידע מאפשר לרשות הציבורית לדחות בקשה לקבלת מידע ,אם הטיפול
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בבקשה "מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה" .בכל הקשור במחלוקת העיקרית שנפלה בין ב"כ הצדדים בהליך
שלפניי ,היא המחלוקת בעניין המידע הקשור בהסדרי הטיעון ,מסקנתי היא כי הטיפול בבקשה  -אף כפי צמצומה
במהלך הדיון שנערך לפניי  -מהווה "הקצאת משאבים בלתי סבירה" .אשר על כן• אין עילה לשנות מהחלטת
המשיבים שלא להיעתר לבקשה זו .אנמק עמדתי זו.

 . 15על רקע זה ,יש לשוב ולבחון האם המדובר בהקצאת משאבים בלתי סבירה .בפרשת אליצור סגל שלעיל נקבע,
כי אין די בשיקולי נוחות מינהלית בכדי להצדיק את דחיית הבקשה למידע ,וזאת בין היתר נוכח חשיבות חופש
המידע והעקרונות שמונחים ביסודו 'ר) עוד ,עע"ם  9135/03המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצ' עיתון הארץ ,פ"ד
ס)  ((. 2006 ) 217 ( 4נדרש על-כן ,כי השרות הציבוירת ותכיח שקיים חשש לשיבשו קשה בעבודת השרו.ת למשל,
בכר שהקצאת המשאב למטרת מסירת המדיע גתרום לשיבשו בסדר העדיפויות לש השרות ,באופן היוצר הכהדב
ממשית על השרות במליוי תפקדיה .המבחן שנקבע ל"סף הסבירות" בסעיף  (1) 8לחוק ,מצוי ב"קיומה של הכבדה
ממשית על הרשות שהיא בעלת זיקה להקצאת המשאבים הנתונה אצל הרשות" )סעיף  28לפסק הדין ; ההדגשה
כמקור( .בהמשך לכך נקבע ,כי במסגרת חוסר הסבירות הנדרש להוכחה כסעיף  ( 1)8לחוק ,די בהוכחה "כי גלייו

המדיע הביא להסטה של משאב קיים כאופן היצור הכבדה ממשית על השרות כמיליו משימתח העיקירת" )סעיף

 29לפסק הדין  ,ההדגשה במקור( .אז מקרם להבחין כהקשר זה כין השכ  Mועבד קיים והקצאות למטרת גלייו
המידע לביד גיוס ועבד חדש למשימה זר  -בשני המקירם מדובר בהכבדה ממשית.
 . 16על-פי אמת מידה זו ,לא מצאתי עילה להתערב בעמדת המשיבים במקרה שלפניי .הטיפול בבקשה רנן ,חורג
מן המשאבים הרגליים המוקצים לשרות המינהלית ושי בר כדי לחייב את חשדות להסיט משאב קיים ממשימות

העיקרית  -פרקליטים וכוח עזר מקצועי שלהם -לצורן משימה אחרת שאינה בליתב תפקדיהי של השרות ולמשך
זמן בלתי מובטל 'ר) סעיף  40לפסק הדין בעניין אליצור סגל( .ישנו חשש  -אף במידת הסתברות גבוהה 'ר) גם
והשוו ,עע"ם  6013/04מדיתנ שיראל נ' חברת החדשות השיראלית בע•מ )לא פורסם ,נפורסם כנכו[(, 2.1.2006 ,
לשיבשו של ממש בעובדת השרות  ...זאת ועוד  :כאמוד לעיל• אין המדובר בהעבדת מידע קיים אלא כעיבוד מידע
 וזאת נוכח הצורך בדבר חילוץ המסמכים הדלבנטיים מכל תיק ותיק ושליפת המדיע הנדשר המתבקש מאוםתמסמכים 'ד) סעיף  30לפסק הדין בעניין אליצור סגל וכן סעיף ( 7ה) לחוק חופש המידע(".

 . 51כאשר נבחנת טענה של הקצאת משאבים בלתי סבירה לפי סעיף  (1)8לחוק ,הרי שקיומו של אינטרס אישי של
מבקש המידע )הגם שלפי החוק מבקש המידע אינו נדרש להראות אינטרס אישי בקבלת המידע( מהווה שיקול

רלוונטי במסגרת האיזון המתבצע לפי סעיף זה .ר• ענייו עתירת משרד המשפטים  Iעמוד : 10
"על כך יש להוסיף את האינטרס של מבקש המעדי בנסיבות המקרה ,הוא העותר מס'  . 2אומנם המבקש מדיע לפי
חרק חופש המדיע אינו נדשר להראות אינטרס אשיי בקבלת המדיע ,אולם קיומו של אינטרס אישי מהורה שיקלו
לובנט• במסגרת האזיון המבתצע לפי סעיף  (. 1) 8בעניין שלפניי~ ,מרובד במידע הנדרש לצורך ענזיי אישי
ממשי )והשוו פרשת אליצור סגל שלעיל( ,אלא במחקר אקדמי .מחקר מעין זה ,חשיבות רבה יש לו  -גם בהקשרי
חופש המידע 'ד) עע"מ  11120/08הנתועה לחופש המדיע נ' מדיתנ שיראל  -השרות להגבלים עסקיים )לא
פורסם ,נפורסם בנכו[ , 17.11.2010 ,פסקה  10לפסק הדין(( .הוא מציב לא פעם ,וכר המצב במקרה שלפנינו.
דשירות מחמירות מבחיתנ חיjו') המדיע הנדשר ורמת הדיוק שלו."...
 .52מן הכלל אל הפרט  :מהנסיבות שבבסיס עתירה זו  Iניתן להיווכח כי ענייו לנו במקרה בו מתקיים גם החריג

לפי סעיף ( 7ה) לחוק וגם החריג לפי סעיף  (1)8לחוק ,כאשר שילובם יחד מעיד על חוזק הטענה.

 . 53בענייננו ,היענות לדרישת העותרת משמעותה איסוף רב של מסמכים ,מעבר עליהם ולימדו מדוקדק שלהם
ע"י גורמים בכירים ,והבנת אותם המסמכים ועיבדום לתצורה חדשה ,כאשר אלו הקיימים אצל לאומית
אינם במתכונת המבוקשת ,ולאומית איננה נדרשה למתכונת זו במהלך עבודתה השוטפת.

 .54כ,ך מדובר במאות החלטות ופרוטוקולים אותם יש לקרוא וללמו,ד ולאחר מכן לבצע מחיקה קפדנית של כל
הפרטים המזהים או הרגישים ,ולערוך אותם באופן שניתן לפרסמם .בחלק מהמקרים שבהם הוחלט לאשר
את בקשת המבוטח ,ממילא לא מדובר רק בהשחרה או מחיקה של הפרטים המזהים ,אלא בצורך לעריכה
מחדש של המידע ,ההחלטה והנימוקים לה.

 . 55לחלופין ,וככל שהדרישה של העותרת היא לקבלת הטבלה )כמפורט לעיל ,איו זה ברור מהעתירה מהו בדיוק

הסעד הנדרש( ,הרי שגם כאן לאומית תידרש לעבור על מאות מקרים ,ללמוד את נסיבותיהם ולהכין טבלה
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תמציתית" ,מאפס• '.שהרי ,הנתונים אומנם קיימים אצל לאומית אן "הפורמט" של טבלה איננו קיים ,היות
שאינו נדרש לעבודתה השוטפת )ובכל(ל .הכנת הטבלה כרוכה גם היא בעבודה רבה.

 .56הנה כי כן ,פעולות אלו הנדרשות ,בין אם עריכה של הפרוטוקולים וההחלטות וביו אם הכנת טבלה חדשה,
כרוכות בהשקעה ניכרת של משאבים ,כאשר נדרשות שעות רבות של עבודה ,על-פני מספר חדושים ,של
גורמים בכירים ומקצועיים "המוסטים" בהכרח מעבודתם העיקרית.

 .57כן או כ,ן ברור שהיעתרות לעתירה משמעותה ,באופן מובהק ,שיבוש סדרי העדיפות של הקופה ,על כל
המשתמע מכן.

 .58העותרת מציינת בעתירתה כי לאומית "לא עמדה" באף לא אחת מהחובות /אמות המידע המפורטות בנוהל
מספר " 8נוהל הקצאת משאבים בלתי סבירה" •ר) סעיף  49ו 51 -לעתירה(

)להלן " :נוהל "(.8

ואולם ,העותרת

פשוט מניחה כי לאומית כפופה לנוהל זה ,וכלל לא טורחת להציג מכוח מה נוהל זה חל על לאומית

-

אם

בכלל .די בעצם העלאת הטענה בעלמא ,וללא כל ביסוס ,כדי להוביל למסקנה כי נוהל זה לא חל על לאומית.

 . 59למעלה מן הצור,ן ולמען הסדר יצוין ,כי חרף טענות העותרת בענייו ,לאומית עומדת בכל אותם השיקולים
המפורטים בנוהל  ,8אותם נדרשת "רשות ציבורית" להביא בחשבון עת היא בוחנת האם היא רשאית לדחות
בקשה לפי החוק •ר) נספח יב' לעתירה(,

א.

ובין היתר :

מיקומו של המידע המבוקש והאופן בו הוא אגור

-

בבחינת פרמטר זה ,על הרשות לבדוק מהו המיקום

הפיזי של המידע ,למי יש נגישות למידע וכיצד ניתן להשיגו  .בענייננו ,מדובר במידע שנשמר במערכות

הקופה .המידע בפורמט הקיים ,אינו בר פרסום ,כמפורט לעיל ולהלן ,כאשר הוא כולל פרטים רבים שהם
חסויים ביחס

ב.

למבוטחי הקופה.

משך הזמן הנדרש לאיסוף המידע
ברשות ואת הזמן שידוש

-

בבחינת פרמטר זה ,על הרשות לבדוק מהו האופן בו המידע שמור

על-מנת לאתר ולאסוף את המידע המבוקש.

כפי שפורט בהרחבה ,המידע הוא אינו טכני )בשונה מהנתונים המספריים ביחס לוועדות החריגים
שנמסרו זה מכבר על-ידי לאומית( אלא מדובר במידע מהותי' כך שהזמן העיקרי הדרוש הוא אינו בעצם

רק

האיסוף ,אלא בעיקר עריכת המידע ועיבדוו' ולחלופין -

עריכתו למתכונת המבקשת.

מדובר בשעות עבודה רבות של הצוות תיעודי ,אשר כאמור לעיל הנמנים עליו ממלאים תפקידים
משמעותיים בקופה ואין להם כל אפשרות פשוט להשהות עבודתם השוטפת ,בטח שלא בימים אלו ,ובטח

שלא למשך מספר חדושים )הזמן המינימאלי הדרוש לצורן עריכת המידע ,באופן שיהיה ניתן לפרסמו(.
ג.

אישור החומר למסירה -

בבחינת פרמטר זה ,על הרשות לבדוק האם בשל הטעמים המנויים בסעיפים 8

ו 9 -לחוק "נדרש מעבר מקצועי ומשפטי מדוקדק ,לרבות ביצוע השחרות והשמטות" ,ולבצע הערכה של
הזמן הנדרש לצורן ביצוע הבחינה וההשחרות.

כפי שפורט בהרחבה לעיל ולהלן ,המידע מושא העתירה נוגע לליבת הפרטיות של המבוטחים ,וממילא
מסירתו כרוכה במעבר על מאות של פרטוקולים ומחיקת כל פרט מזהה ,על-ידי גורמים מהוועדה )שהם

כולם גורמים בכירים ,כמפורט לעי(ל המכירים את המקרים ,וניתן לסמוך על שיקול דעתם .מדובר

בפרמטר שלא "זכה" להתייחסות העותרת ,היות שכידוע לה היטב  -הוא המבסס את השיקול המכריע
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לאי מסירת המידע המבוקש במסגרת עתירה זו  .ברור שלעותרת היה נוח יותר לצייו את כל הפרמטרים
האחרים ,למעט פרמטר זה שאינו תומן ב"עמדתה".
ד.

הגורם המטפל בבקשה

-

בבחינת פרמטר זה ,על הרשות לבדוק מי הם הגורמים שיהיו מעורבים בבחינת

הבקשה .ככל שמדובר בגורם שלא בנקל ניתן להחליפו בכוח אדם אח,ד אם מפאת הכשרתו ואם מבחינת

מחסור בכוח אדם ,תגבר ההצדקה לדון להתקיימות העילה.

כפי שפורט בהרחבה לעיל ,על-מנת להיענות לדרישת העותרת ,בין אם בדרן של מסירת ההחלטות
והפרוטוקולים )שלא אפשרית באמת ,כאמור לעי(ל ובין אם בדרן של הכנת טבלה ,לאומית תידרש

בהכרח ללמוד את המקרים ולערוך את המסמכים ,באמצעות סימונים ,השחרות ועריכה ועיבוד של ממש.
לחלופין ,ולא פחות מורכב ,לאומית תידרש להכנת טבלה מפורטת ביחס למאות מקרים ,ולכתוב תמציות
של המקרים ,הנסיבות הרפואיות ונימוקי הוועדה .פעולות אלו יכולות להתבצע אן ורק על-ידי הגורמים

הבכירים והמקצועיים בלאומית ,בעלי ההיכרות עם המקרים וההבנה הרפואית ,הכוללים -

)לפחות(

רופא בכיר )מחברי הוועדה(; ליווי של הממונה על החוק בלאומית; ייעוץ משפט צמדו ,ובמקרה זה

-

היועצת המשפטית של לאומית.

 .60הנה כי כן ,גם מיישום הפרמטרים העיקריים הקבועים בנוהל

,8

המסקנה המתבקשת היא כי היעתרות

לדרישת העותרת משמעותה ,הקצאת משאבים בלתי סבירה.
 .61ענייו ההכבדה הממשית מהיענות לדרישה זו ,בעיקר בשל  11הסטת
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כוח אדם משמעותי ממשימתו העיקרית,

מתחזק במיוחד בתקופה הקשה בה אנו מצויים ,כאשר ההתמדודות היומיומית של קופות החלוים ,ובכלל זה
של לאומית ,עם נגיף הקורונה והשינויים המשמעותיים שהוא מוביל ויוצר )במקביל להמשיך ולשמור על
העבודה השוטפת של הקופה( ,מכבידה באופן ניכר על הפעילות השוטפת של לאומית ועל כוח האדם בקופה,
אשר גם ככה "מוסט" מדי יום מעבדותו העיקרית.

באופן זה' המציאות עמה נדרשת לאומית להתמודד בימים אלו היא אינה מציאות רגילה כלל ועיקר' כאשר
עובדי לאומית וממילא רופאי הקופה ,מגויסים למטרה הזו של ההתמודדות עם המלחמה בנגיף הקורונה.
ראוי להבהיר בעניו זה ,כי לאומית מטפלת בכל מבוטחיה שחלו בקורונה בביתם ,באמצעות מעקב צמו,ד

כאשר מתון כ 30,000 -מבוטחי לאומית שהיו חולי קורונה עד כה ,כמעט כולם היו בשלב מסוים בבית ונדרשו

לטיפול צמו.ד בשיא התפרצות הנגיף ,היו  6,000מאושפזי בית ,בו זמנית .בנוסף ,ורק לצורן הדוגמא ,מנהלת
מחלקת פניות הציבור בלאומית )מזכירת וועדת החריגים ומרכזת כל פעילות הועדה ,הגב' מאיה גולדשטיין(,

גויסה לתפקיד נוסף ומיוחד לימי הקורונה  -ניהול הקליטה של כל מבוטחי לאומית החולים בקורונה לאשפוז
בביתם.

ברור אם כן' כי היענות לדרישת העותרת ככלל ,ובימים אלו בפרט' חינה מכבידה עד כדי בלתי אפשרית.

 .62לפני סיום פרק זה יצוין ,כי העותרת ההתייחסה לענייו דולב לעיל ,בטענה כי מפסק-דיו זה ניתן ללמו,ד
כביכול ,על כן ש"בחובתה של רשות מנהלית לאסוף מידע אשר נדרש לה לצורן ביצוע עבודתה" 'ר) סעיף 43

לעתירה( .ואולם ,פסק-הדין בענייו דולב מבחין במובן המובהק ביותר בין מידע שהוא טכני בעיקרו ,לדוגמא

-

נתונים מספריים )כמה קבילות ממתינות לטיפלוה ומידת דחיפותן( ,לעומת מידע המצריד "עריכה ועדכון

תכוף ואיננו נדרש בהכרח עבור העבדוה השוטפת" ,לדוגמא " -רשימת סיבות" .עמדנו על כן לעיל.
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בענייננו' לאומית העבירה לידי העותרת נתונים מספריים ביחס למספר הפניות של המבוטחים אל וועדת
החריגים בסמוך לאחר קבלת הדרישה ,ואולם המידע הנדרש כעת

-

ביו אם בדרך של עריכת הפרוטוקולים

הקיימים וביצוע סימונים והשחרות ובין אם בדרך של הכנת טבלה חדשה "מאפס"

-

בפורמט המאפשר

פרסומו' בהכרח אינו מצוי כידי לאומית ,לוא נדרש לה כלל לצורך עבדותה השוטפת .כ,ך כל טענותיה של
העותרת בענייו' נטענות תוך הטעיה ולחלופין תוך

"עצימת עיניים" בוטה.

 .63להשלמת התמונה ,יובהר כי באיזון שבין מסירת מידע חלקי או בתנאים לבין השקעת משאבים ניכרים ,נקבע
בסעיף  11לחוק כי על הרשות החובה המשפטית שלא לסרב באופן מוחלט לבקשה למסירת מידע ,כל עוד ניתן
להיענות לה באופן חלקי או בקביעת תנאים המתחייבים לפי

העניין.

ואולם ,מקום בו "סינון" החומר יכול שיחייב מאמץ ממשי מצד הרשות ,נקבע בסעיף כי החובה לפעול באופן
זה )מידתי-יחסי( ,כפופה לכך שניתן לעשות כן בלא "הקצאת משאבים בלתי סבירה או הכבדה ניכרת על

פעולתה של הרשות".
 .64כלומר ,גם מכוח סעיף  11לחוק ניתן להיווכח מקום בו מסירת מידע "מסונן" כרוך בהקצאת משאבים בלתי
סבירה,

ד .2

הרי שלרשות הזכות להימנע ממסירתו 'כבענייננו.
המידע שגילויו נדרש נוגע לליבת הפרטיות של מבוטחי הקופה

 .65לפי סעיף () 9א) (3לחוק ,רשות ציבורית לא תמסור מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות ,במובן חוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א-

) 1981להלן :

"חוק הגנת הפרטיות"( .ההפניה לחוק הגנת הפרטיות היא רחבה וגורפת,

והיא כוללת הכרה באיזונים החקיקתיים שנקבעו בחוק זה ,והכרה באיזונים השיפוטיים שנעשו בפסיקה על-

סמך נוסחת האיזון שנקבעה בחוק הגנת הפרטיות •,ר) ענייו סגל ,עמוד (. 183

.66

הוראה זו משמיעה איסור קטגורי ,שבהתקיימו איו לרשות שיקול דעת האם למסור את המידע לידי הציבור.
סעיף זה מציג את נקודת האיזון שקבע המחוקק בין הזכות לקבלת מידע מהרשות הציבורית לבין זכותו

לפרטיות של אדם .באיזון ביו השתיים ,בחר המחוקק להעניק את הבכורה לזכות לפרטיות.
 .67ר• בעניין זה ,למשל ,את עת"מ (ם-י)  8510/08התנועה לחופש המידע נ' מינהל מקרקעי ישראל )פורסם

(,13.4.2011

בגבו,

שם נקבע כי החלטות ועדת ערר ביחס לבקשות מועמדים להתקבל ליישובים רוויות במידע אישי

ביחס למועמדים ,לרבות פרטים בענייו מצבם המשפחתי ,הבריאותי או התנהלותם ברשות היחיד ,כך

שחשיפת מידע זה בציבור תהווה פגיעה בפרטיות המועמד :
נקודת המוצא לדיון מצויה בסעיף () 9א)  (3לחוק חופש המידע ,המודה כי "דשות ציבורית לא תמסוך מידע שהוא
אחד מאלה  ...מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות ,כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א ) 1981-להלן -
חרק הגנת הפרטיות( ,אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין" .הוראה זו משמעיה •איסור קטגויר .גרוף .שבהתקיימו

אין נותן לשרות שיקלו דתע האם למסור את המעדי דילי הצביור .סעיף זה מציג את נקודת האזיון שקבע המחוקק
בין הזכות לקבלת מדיע מחשרות הציבורית לבין זכוות לפרטיות של אדם .באזיון ב השתיים בחר המחוקק
להעניק את הבכוהר לזכות לפרטיות"  ...נקודת איזון זר נקבעה על רקע מעמדה החוקתי של הזכות לפרטיות )סעיף
( 7א) לחוק יסוד  :כבוד האדם וחירותו( והיותה "מהתשובות שבזכויות האדם בשיראל" )בג"ץ  6650/04פלונית נ•

r

בית הדין הרבני האזורי בנתכיה ,פ"ד סא)  (595 ,581 (lו"אחת החירויות המעצבות את אופיו של המשטר בישראל
כמשטר דמוקרטי והיא אחת מזכויות העל המבססות את הכבוד והחירות להן זכאי אדם כאדם ,כערך בפני עצמו"
)ע"פ  5026/97גלעם נ' מרינת ישראל ,נפורסם בננו[ מיום  , 13.6.99פסקה (. 9

החלטות ועדות הערר ארחן העביר המינחל לועתרת  1רוויות במדיע אשיי אודות המעומדים שבקשותיהם להתקבל
לישיובים נדחו .בין היתר מתחייסות ההחלטות לותצאות מבחני מיון שנערכו למרעמדים ; לאי-התאמת חלק ניכר
מחם לחיי החברה והקהילה בשייוב ; לרמה הדתית לש אחדים מחם )לתעים ותו ידירה לפרטים( ; לכשיוהירם
במשיור של יחסי אנוש ; למדית בכרכותם לתרדם לקהילה ; לממצאים של בדיקות גרפדלדגדית שנעובר לחם ;
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לרתכנירת כלכליות לש מועמידם מסוימים; למצבם המשפחתי; למצבם הרפואי; רעוד .כל אלה הנם פרטי מעדי
שפרסומם רעלה ללא ספק כדי פגעיה בפרטיות לפי סעיף  (9) 2לחרק הגתנ הפרטיות• :פגעיה בפרטיות היא אחת
מאלה ... ,ישמוש בדיעיה על עניניר הפרטיים לש אדם אר מסירתה לאחר ,שלא למטרה שלשמה נמסרה• .ככר

נפסק כי "ותננים על אשייוות של אדם ,צנתע אשירןת ,מצב ביראוות .מצבו הכלכלי .דעותיו ראמרברת ...חינם ללא

ספק עניינים מובהקים שתחת הזכות לפריטות" ,ו"כי פרטים אוזרת השכלתו וניסיונו המקצועי של אדם ,קשריו
החברתיים וזיקותיו העסקיות-כלכליות מצויים בגרעין הקשה של מושג הפרטיות ולכן פרסומם בלא הסכמתו פוגע
בפרטיותו" )ענין רשות החברות הממשלתיות פסקאות  23ו  (. 41-כל הפרטים הנזכרים נמסרו על ידי המועמד

לוועדת הקבלה ולוועדת הערר אך ורק לצורך בחינת בקשתו להתקבל ליישוב ,תוך הגבלה מפורשת של ויתורו על

סודיות המסמכים "על מנת שתתאפשר העברתם למנהל המ•נהל ולגורמים המקצועיים בהם הינד נועץ" .מאחר
שהמועמד לא מסר את המידע על מנת שיועבר לעותרות ,מהווה מסירתו לעותרות פגיעה בפרטיות לפי סעיף ( 9 ) 2

הנ"ל .יתר על כן  :חלק מהמדיע הנזכר בהחלטות רעדות הערר עולה אף כדי •עניך הנוגע לצנתע חייר האשייים של
ארם .לרבות ...למצב ביראוות .או להנתהגררת בשרות היחדי• .שפרסומו מחררה כשלעצמו פגעיה בפרטיות לפי
סעיף  ( 11 ) 2לחוק הגתנ הפרטיו.ת לא כל שכן שכר הוא באשר לפרוטוקולים לדוגמה של עודות הערר אשר

הועמדו לעיון בית המשפט .מדובר במסמכים הסוקירם לפרטי פרטים את הרקע המשפחתי .ההשכלתי .התעסוקתי

והכללי של כל מועמד ומועמד ; את ממצאי מכון האבחון בהתייחם לאשייוות לומכלול נסיבותיו של המועמד ;
ואת טענות המועמד מזה וועדת הקבלה מזה כפי השרעלו בפני עורת הערר• תחליה בכרת בים ולאחר מכן בידת
אורת קיימה .חשיפות של מעדי נרחב ומקיף זה בציבור מהרוח בעללי פגעיה בפרטיות המועמד .משלא ניתנה
הסכמת המועמד לפגיעה זו ,הר• היא אסורה מכוח סעיף  Iלחוק הגנת הפרטיות ,המורה" :לא יפגע אדם בפרטיות
של זולתו ללא הסכמתו".

 .68בנוסף ,ר 1בענייו זה בג  11ץ  2283/07פורום דמשפטי למען ארץ-ישראל נ' הוועדה לבחירת שופטים לפי סעיף <J
לחוק יסדו :השפיטה )פורסם בננו,

, (5.5.2008

"נאסרה על דשות ציבורית כסעיף () 9א)  (3לחוק חופש המידע מסירת "מידע שגילויו מחררה פגיעה כפרטיות,
כמשמעותה כחוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א ) 1981-להלן  -חוק הגנת הפרטיות( ,אלא אם כן הגילוי מותר על פי
דין".

דיוניה של הוועדה לבחירת שופטים נוגעים מטבע הדברים כעניינים שחשיפתם עלולה לפגוע כפרטיותם של
המועמדים .זאת מן הטעם הפשוט שעל מנת לבדוק וללבן את שאלת התאמות של מעומד פלוני לשפיטה נדשרת

הוועדה לבחרן אינפורמציה רבה ומגוותנ וכן העוכרת והמלצות הנוגועת לאוות מועמד בהיבטים מקצועיים ואף

בהיבטים אשייים .אינפורמציה זו כוללת כדרר כלל גם ברתנים ביחס לאשייוות ולהנתהלוות של המועמד רלעיתים
היא כוללת פרטים הונגעים לצנעת חייו .לפיכך' נראה כ• הוצאת עניינים אלה מגדר המדיע שניתן למסרו לציובר
)אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת( ,ותאמת את הסייג הקבוע בסעיף ()9א) (3לחוק חופש המדיע האוסר על
מסירת מדיע שגילויו מהרוח פגעיה בפרטיות".

 .69מר הכלל אל הפרט  :המסמכים שגילויים נדרש במסגרת עתירה זו דנים בליבת העניינים האישיים של האדם.

כ,ן פרוטוקול וועדת החריגים סוקר )לרוב לפרטי פרטים( את מלוא המידע הנדרש לצורן קבלת ההחלטה
בעניינו של המבוטח ,ובכלל זה' פרטים מזהים של המבוטח ,מצבו הרפואי )גס הנפשי( של המבוטח ולעיתים
גם פרטים בענייו מצבו המשפחתי של המבוטח .כלומר ,איו מדובר במסמכים הכוללים רק פרטי זיהוי
"יבשים" ,שניתם להסירם בנקל.

 .70העותרת מציינת בלאקוניות )מכוונת( כי  11ניתן להשמיט מהמידע שיפורסם כל פרט שיש בו כדי לזהות מבוטח

של המשיבה )היא לאומית(" ,וכי "איו לעותרת כל כוונה לדרוש או ליטול חלק בהפרת זכויותיה של מבוטחים

לפרטיות  ". ...ואלום ,לעותרת ידוע היטב )וזו אן היתממות לטעון טענה זו( ,כי מסירת המידע באופן שלא
יהיה בו כדי לפגוע בפרטיות המבוטחים' כביכול ,משמעותה עיבדו המידע או הכנתו מחדש' וממילא הקצאת
משאבים בלתי סבירה )כפי שגס הבהירה לאומית במענה מטעמה עת סרבה למסור המסמכים הנדרשים ,רו
נספח ז' לעתירה(.

 .71עוד יצוין בהקשר זה ,כי עתירה זו נוגעת כולה בפרטים אישיים במיוחד של מבוטחי לאומית ,המהווים "צד

שלישי" לעתירה )כביכו(ל ,ואולם "קולם" -

כלל אינו נשמע.
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מעבר להערה כאמור של העותרת ,האחרונה מתעלמת ,כן ממש ,מהפגיעה שעלולה להיגרם למבוטחים אלו.
זאת למרות ,שלפי סעיפים  13ו( 17 -ג) לחוק ,לצד השלישי זכות טיעון בענייו ,וקולו צריך להישמע )בין אם

ביוזמת הרשות ובין אם ביוזמת בית המשפט( .ההנחה שבבסיס ענייו זה ,היא העובדה שהחוק לא נועד לגרום
לפגיעה למי שמסר את המידע לרשות הציבורית או במי שמידע אודותיו הגיע לידיה ',ר) ענייו סגל ,עמודים

231

ו-

(.250

 .72מכאן ,שאילו תעתר לאומית לדרישת העותרת ותמסור את המסמכים כפי שהם ,על-מנת להימנע מהקצאת
משאבים בלתי סבירה ,היא תחשוף למעשה פרטים שיש בהם כדי לפגוע בפרטיות המבוטח .ואולם ,אילו

תעתר לאומית לדרישת העותרת ותמסור את המסמכים רק לאחר עריכתם ,עיבודם והסרה למעשה של כל
הפרטים "הרגישים" או לחלופין ,תכין טבלה מוקפדת ותמציתית ביחס לכל מאות המקרים "(,שדחמ") הרי
שהיא תדוש בהכרח להקצאת משאבים אדירה ,שיש בה כדי להכביד ולשבש את פעילותה השוטפת .כך,

שבכל מקרה התוצאה האופרטיבית תהיה סילוק העתירה )בבחינת "מעגל שוטה"(.
 .73בסיום פרק זה יובהר ,כי גם טענת העותרת כאילו בפסקי דין שניתנו בשנים האחרונות נפסק לא אחת כי על
הקופות לנהוג בשקיפות ולפרסם את המידע הציבורי המוחזק על-ידן ,אינה מדויקת
בפסקי הדיו אליהם מפנה העותרת )סעף  20לעתירה ,הערת שוליים מספר

(,9

-

לשון המעטה .כ,ן

ניתן לראות כי מדובר בעתירות

במסגרתן נדרשו קופות החולים ליתן מענה כללי לגבי פעילות הקופה ומבוטחיה ולא לגבי מידע פרטני-אישי
הנוגע לכל מבוטח ונסיבות חייו.

.74

העותרת לא הציגה ולו מקרה אח,ד בו בית המשפט הורה מכוח חוק חופש המידע למסור נתונים רפואיים

ואישיים ביחס למבוטחי הקופה -

במישרין או בעקיפין )מידע הדומה במהותו לדרישה לעיון ברשומות

רפואיות חסויות של מבוטחי לאומית ,ללא הצדקה של ממש(.

 .75להשלמת התמונה יצוין ,כי המידע הנדרש חוסה תחת חריגים נוספים הקבועים בסעיף ( 9ב) לחוק ,לרבות,

אן לא רק ,גילוי המידע הנדרש עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות הציבורית או את יכולתה לבצע
את תפקידיה ,כפי שפורט בהרחבה תחת "ההכבדה הממשית" לעיל )סעיף () 9ב) ; (( 1מדובר במידע שהגיע לידי
הרשות הציבורית ,שאי-גילויו היה תנאי למסירתו' או שגילויו עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע )סעיף

() 9ב) ; (( 7מדובר במידע שעלול להוות פגיעה בצנעת הפרט של אדם שנפטר )סעיף () 9ב)((.10

ד. 3

העותרת אינה בעלת ענייו אישי במידע והיא לא הוכיחה את הענייו הציבורי שבגילוי

 .76בהתאם לסעיף  10לחוק ,כאשר רשות ציבורית שוקלת את האפשרות לסרב למסור מידע לפי סעיפים  8ו9 -
לחוק ,עליה ליתן דעתה בין היתר לעניינו של המבקש במידע וכן לעניין הציבורי שבגילוי המידע.

 .77מכוח סעיף זה מתחזקת הבקשה לגילוי מידע ,מקום בו המבקש הצביע על זיקתו המיוחדת למידע המבוקש.
כ,ן גם פסיקת בג"ץ רואה ב"עותר הפרטי" ,המצביע על אינטרס אישי מיוחד שלו בבקשה ,את העותר
"הקלאסי" ,שזכותו להישמע ברורה על פניה .זאת להבדיל ,מהעותר "הציבורי" ,שמעמדו מותנה בכן שיצביע

על ענייו בעל חשיבות ציבורית מיוחדת 'ר) בענייו זה ,עניין סגל ,עמוד (.221-222
 .78איזון דומה נקבע גם בסעיף ( 17ד) לחוק .כ,ן סעיף זה קובע "מסננת" נוספת ,המקנה לבית המשפט את

הסמכות להורות על מסירת המידע המבוקש למרות הסייגים הקבועים בסעיף  9לחוק ,כולו או חלקו'
בתנאים שיקבע על-ידו .זאת ,במקרה בו ימצא כי העניין הציבורי בגילוי המידע ,עדיף וגובר על הטעם

לדחיית הבקשה ,ובלבד שגילוי המידע אינו אסור על-פי דיו .
17

.79

דהיינו ,בסמכותו של בית המשפט להורות על מסירת מידע מבוקש ,למרות שעל-פי החוק מדובר במידע שאין
למסרו או

שאין חובה למסרו -

ר 1בענייו זה ,עע  11ם 398/07

בבפוף לענייו הציבורי שבגילויו.
התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל

-

רשות המיסים )פורסם

בכבו 1

, (23.9.2008
"על אף הסייגים השונים למסירת מידע הקבועים בסעיף  9לחוק ,מכיד חוק חופש המידע  -באמצעות "המיסננת"
השלישית שבד  -בסמכותו של בית המשפט להודות על מסירת מידע מבוקש ,למרות שעל-פי החוק מדובר במידע
שאין למסדו או שאין חונה למסדו .כן ,קובע סעיף ( 17ד) לחוק כדלקמן,

"על אף הוד'ת סעיף  , 9דשאי בית המשפט להדרות על מתן מידע מנוקש ,כולו או חלקו ובתנאים
שיקבע ,אם לדעתו הענין הציבורי בגילוי המידע ,עדיף וגובר על הטעם לדחיית הבקשה ,ונלכד
שגילוי המידע אינו אסור על פי דין".
על סעיף זה נאמר כי הלכה למעשה מחררה חרא את "לנר של החרק" ,בהפקדיו בדיי בית המשפט '"מרנה ערצמה'
להכערה בין הזכרת לקבל מדיע ציבויר לב זכירות אחרות נרגזות-מדיע• )סגל ,נעמ'  (. 2s1לא נכדי כונה תפקיד
זה על-ידי הנשיא )נדימ'( א' בדק במאמרו הנ"ל בעניין חופש המידע" ,תפקדי חירג ויוצא דופן"  -תפקדי

r

המאפשר לשופט להורות על גילוי מעדי שגיליוו איבר  Mחייב ברמה העקרונית ,ומעניק לו מעז היתר לשונת
מהאזיונים של החרק אם העניין הציבויר גכליוי המדיע ערלה לותעד על הטעם שבמנתעי הגליוי )בדק ,חופש
המידע ,נעמ'

(. 103-104 , 96

משילוב סעיפים  9 , 1ד ( 17-ד) לחוק חופש המידע עולה אפוא כי תנאי ראשון למסירתו של מידע המבוקש מדשות

צינורית היגר כי אין מדובר במידע שקיים איסוד בדין לגלותו .ביחס למידע שקיים איסוד בדין לגלותו ,אף לבית

המשפט במסגרת סמכותו בסעיף  , 17אין סמכות להורדת על גילויו .לעומת זאת ,ככל שמסירת המידע אינה אסורה
על-פי דין• היר שגם אם מתקיימים אחד מן הסייגים הקבועים בסעיף  ,9כרוגמת זה שעננייו פגעיה בפרטיות אר זה
שעניינו בשיבשו תפקודה של השרות ,לבית המשפט שיקול-דתע להורות על מסירת המדיע ,מקרם בר אזיון ב

r

השיקולים השרבים הצירכים לענrי מרכלי לדותע למסקנה כי הטעמים לגילוי המדיע גובירם על העטמים לאי-
מסירות .קיר -כי דיו לש חופש המדיע צריכה להיות בנסיבות הנעיין על העליונה,, .

 .80מן הכלל אל הפרט' בענייננו  Iהעותרת לא הצביעה על "ענייו ציבורי" שיש בו כדי להצדיק היעתרות לעתירה,
חרף השיקולים המפורטים בסעיף  9לחוק  Iושיושמו לעיל.

 .81העותרת ,אשר מודעת ככל הנראה לקושי המהותי הבסיסי בחשיפת מידע הנוגע לליבת הפרטיות של
המבוטחים ,מציגה את "האינטרס הציבורי" בעתירה בצורה לא נכונה ,ומגדילה לטעון כי וועדת החריגים

פועלת "במחשכים" ו  11בדלתיים סגורות" ,ושלאומית "מנסה להשאיר זאת כד" ,וכי הסמכות שנתנה לוועדת
החריגים היא ביחס לתרופות או טיפולים  11מצילי חיים" 'ר) סעיף  21לעתירה(.

 .82עוד טוענת העותרת כי  11אין כללים מנחים שיבטיחו אחידות בין החלטות המתקבלות במקרים דומים באותה
קופה ,או ביו מקרים דומים בקופות שונות" וכי "החשש לאפליה בין מבוטחים באותה קופה או בין

מבוטחיהן של קופות שונות תינו למעלה מסביר ) 11ר 1סעיפים  22ו 23 -לעתירה{.

ואולם ,המציאות העובדתית שונה מהמתואר לעיל -

שוני מהותי ,כפי שכבר תואר לעיל בהרחבה ריצויו פעם

נוספת למען הסדר .כ,ן וועדת החריגים דנה בעיקרה בכל מקרה בו הוגשה בקשת המבוטח למתן תרופה או
טיפול שאינם כלולים בסל הבריאות ,לאחר שהובהר לו על זכותו להגיש בקשה זו .המקרים שיובאו בפני ועדת
חריגים אלו המקרים המוגדרים כמקרים "קשים"

-

 11כל מקרה בו המבוטח סובל מבעיה רפואית המשפיעה

באופן מהותי על מצבו הרפואי ותפקדוו והשירות המבוקש על-ידו אמור להשיג שיפור משמעותי במצבו" 'ר)
סעיף  5לחוזר( .עוד נקבע בחוז,ר כי "החריגות" המצדיקה דיון בוועדת החריגים היא במקרה בו "ענייננו

בחריג לסל השירותים )היינו העובדה כי השירות אינו כלול בס(ל ) 11כפי שגם עולה מטענות העותרת בעתירה -
סעיף 14

לעתירה{.

18

.83

ממילא ברור כי וועדת החריגים אינה דנת אך ורק בתרופות שתן "מצילות חיים" וכן ברור כי סמכות הורעדת

אינה רק לגבי מקרים שיש בתם כדי להכריע "בין חיים ומוות" ,כטענת העותרת )ר סעיף 15
1

לעתירת{ .ברור

כי מדובר בטענות שנועדו אך כדי לתת "נפח" לעתירה זו.

 .84בנוסף ,וועדת החריגים פועלת בהתאם לחוזר תקובע קווים מנחים לכל קופות החולים ,ביחס לשירותים
שאינם בסל שירותי הבריאות ,באמצעות פעילותה של וועדת החריגים .כ,ך וכמפורט בהרחבת לעיל ,תחוזר
קובע את אופן הקמת

שאיו להביא בפני

הורעדת ;

הורעדת ;

אופן הבאת הבקשה למתן שרות שאינו בסל בפני ועדת

מתו המקרה

"החריג" ;

אופן הדיון בוועדת

החריגים ;

החריגים ;

שיקולי

מקרים

הורעדת ;

ביצוע

תיעוד ומסירת מידע .מכאן ,כי הטענה "שאין כללים מנחים",אינה אלא הטעיה.

 .85כללים מנחים אלו ,המצויים ברובם בחוזר כאמו,ר נבחנים ,נידונים ונבדקים גם על-ידי בתי המשפט

בפסיקותיהם השונות ,בעיקר כאשר מוגשת תביעת על בסיס החלטת של ועדת החריגים .אם באמור לא די,
בניגוד גמור לאופן הצגת הדברים על-ידי העותרת ,בפרקטיקת

-

כל בקשת מובאת לדיון בפני הורעדת ,נבחנת

לגופת ובאופן פרטני ,כאשר ככל שבקשת קודמת באותו תעניין אושרת ,והנסיבות תן דומות ,תדבר מונח בפני
הוועדה ונשקל על-ידה ,וזאת על-מנת לשמור על השוויון.

 .86בענייו זה יוער ,כי גם מתשובת משרד הבריאות לעתירת שהוגשת כנגד כללית )כספח א 1לעתירת{ ,ניתן

להיווכח כי משרד הבריאות מפרסם נתלים המסדירים את התנהלות קופות החולים ביחס לוועדת החריגים
ולקבלת טיפו./ו תרופת שאינם בסל.

 .87להשלמת תתמרנה יצוין ,כי תחוזר קובע מנגנון נוסף שנועד בין היתר כדי למנוע "אפליה" .כ,ך בסעיף { 6א)

לחוזר כקבע כי במקרה בו בעבר דנת ועדת החריגים והחליטה שלא לאשר את הטיפול ,תרי שבידי קופת

החולים להשיב לתשובת זו כמו לכל יתר המקרים הדומים ,במשתנים הרלוונטיים ,בלא להביאם שוב לוועדת

החריגים .העותרת מתייחסת לסעיף זה "כחיזוק לדרישתה" •ר) סעיף  24לעתירת{ ,ואולם סעיף זה לחוזר
מעיד על כך שתטענה של "אפליה" כהצדקת להיעתרות לדרישת העותרת ,איננה כת "חזקת" ,לשון המעטת.
שתרי ,הוא בא להבטיח הכרעת זהת ביחס למקרים הדומים בנסיבותיהם.

מעבר לכ,ך בפועל ,גם מרבית בקשות אלו ממילא מובאות בסופו של דבר לדיון בפני וועדת החריגים ,בנימוק

שמתקיימות נסיבות מיוחדות )"חריגות"{ .כך שגם מטעם זה ,דינה של טענת זו להידחות.

 .88בנסיבות אלו ,בסיס תטענה כאילו קופות החולים פועלות ללא "כללים מנחים" ,מת שיוצר חשש "לאפליה"
)טענת תיאורטית לכשעצמת{ ,נשמט לחלוטין.

 .89מעבר לאמור לעיל ,בניגוד גמור לטענת כאילו לאומית מתנהלת "במחשכים" ורוצת לשמר מצב זה ,תרי

שבפועל לכל מבוטח המעוניין בכך ,הזכות להיות מעורב באופן מלא בהליך קבלת ההחלטה ,כאשר לכל

מבוטח הזכות לבקש "שימוע" )כמפורט בסעיף  8לחוזר{ .ובכלל זה  -הזכות להציג בפני הורעדת את טיעוניו,
לרבות הבאת כל חומר רפואי או אחר .כך גם קורת למעשה  -פעמים רבות המבוטחים מבקשים להתייצב
בפני ועדת החריגים ,גם בליווי או באמצעות עו"ד מטעמם ,ולהציג בפני הורעדת את כל הטיעונים
הרלוונטיים ,בהתאם לזכותם על-פי תחוזר.

 .90מכל מקום ,לאחר קבלת ההחלטה )בין אם בסיום הדיון וביו אם במועד מאוחר יותר{  -אם לאשר את

בקשתו של המבוטח או לדחותה  -לאומית מודיעת למבוטח על ההחלטה ,וככל שבקשתו לקבל הטיפול או
התרופה נדחתה ,נשלחת למבוטח החלטה מפורטת הכוללת את הנימוקים שבבסיסה.
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אם באמור לא די ,הרי שבהתאם לסעיף  13לחוזר ,כל מבוטח  11שבידיו המלצה רפואית לקבל טיפול רפואי
שאינו בסל" ,זכאי למעשה ,על-פי בקשתו ,לקבל מידע מלאומית על החלטות של ועדות החריגים ,ביחס

למימון אותו טיפול במקרים אחרים ,ובלבד שלא ייחשפו פרטים מזהים של מבוטחים אחרים ]בקבלת
מידע זה ,החשש מפני "אפליה" ,מתאיין ,פעם נוספת[.

.92

העותרת ,אשר מודעת לסעיף זה היטב )היא מציינת אותו בסעיף  39לעתירה( ,מציגה את הדברים כאילו
מדובר במידע שהוא אינו בר השגה ,וטוענת כהצדקה נוספת לעתירה זו ,כי כל מבוטח זכאי לדעת "אילו
מקרים זכו למימון של המשיבה' אילו נדחו' והאם יש מקרים דומים שקיבלו מענה שונה והאם השיקולים
שנשקלו היו ענייניים ,סבירים ומידתיים" )ר 1סעיף  26לעתירה( .המידע נתון לעיונו של כל מבוטח ומבוטח
בלאומית אשר בידיו המלצה רפואית לקבלת הטיפול.

.93

מכאן ,כי העובדה שהמבוטח מעורב בהליך קבלת ההחלטות בסופו הוא מקבל החלטה ,הכלולת את
הנימוקים שבבסיסה ,כמו גם העובדה כי לכל מבוטח הזכות לפנות ללאומית על-מנת לקבל מידע אדוות

מקרים אחרים בהם נידונה סוגיית המימון של אותו הטיפול לו הוא נזקק' מייתרות לחלוטין את הטענות
כאמור של העותרת ,ובפרט הטענה כי לאומית פועלת "במחשכים" ,ללא אפשרות לביקורת וללא חשיפת

המבוטח למידע כאמור.
.94

לדברים אלו יש להוסיף ,כי העותרת ,בהיותה עותרת "ציבורית" ,נדרשת להצביע על עניין בעל חשיבות
ציבורית מיוחדת .בנסיבות אלו' בהן המידע שבבסיס העתירה נגיש לעותר "הפרטי" ,וכי בידי העותרת
"הציבורית" מלוא המידע הדרוש לה לצורך הבחינה הסטטיסטית ,הרי שברור כי "החשיבות הציבורית"
מתקהה בהחלט ,במיוחד כאשר ברקע החריגים לחוק ,המתקיימים בענייננו.

 .95חרף היכרותה של העותרת עם סעיף  13לחוזר ,ועם הזכות הקנויה הנתונה למבוטח כאמור לעיל ,העותרת לא
ציינה ולא הסבירה הכיצד חשיפת החלטות או פרוטוקולים של וועדת החריגים בהיקף נרחב ביחס לשנים
הרלוונטיות ,אך בפועל במתכונת המצונזרת המתחייבת ,תשרת מטרה ציבורית או תאפשר הסקת מסקנות
פרקטיות לגבי החלטות אלו שהן

נסיבתיות בעיקרן ! 1

די בהעדר ההתייחסות הכנה )אלא בשימוש בסיסמאות ,שאיו בהן ממש( ,בהתחשב במכלול השיקולים ,כדי
להעיד כי "האינטרס הציבורי" לא מצדיק קבלת העתירה.

.96

בענייו זה ראוי לצייו ,כי דברים אלו נתמכים גם בעמדת משרד הבריאות ,כפי שהובאה במסגרת התשובה

לעתירתה של כללית )נספח א' לעתירה ,סעיף  25לתשובה( .כ,ך משרד הבריאות צייו כי סירובה של כללית

למסור את המידע הנדרש במסגרת עתירה זו ,ובכלל זה -

"מידע כללי ביחס להחלטות ועדת החריגים" ,תינו

מוצדק כאשר בהתאם לסעיף  13לחוזר העותרת "אינה מבוטח והיא לא הציגה המלצה רפואית לקבלת
טיפול רפואי שאינו בסל שבגינו היא מבקשת את המידע".

 .97לפני סיום יודגש ,כי בהתחשב בעובדה כי למבוטח הזכות לקבל את המידע המבוקש בעתירה זו )ככל שבידיו

המלצה רפואית לקבל טיפול רפואי שאינו בס(ל ,תרי שדי בקבלת הנתונים הטכניים  -המספריים -

שנמסרו

זה מכבר על-ידי לאומית ,ביחס ביחס למספר הפניות של המבוטחים לוועדת החריגים בשנים הרלוונטיות
לעתירה זו ,כדי ליתן מענה גם "לצורך הציבורי"·

 .98מכאן ,כי הטענה של העותרת כי מדובר במידע "שהוא בלינו של המידע הציבורי" ,כאשר לכל מבוטח
הקשור לדבר  -הזכות לקבל מידע זה ,מבהירה במובן הטוב ביותר כי "האינטרס הציבורי" מעולם לא נפגע,
20

ולחלופין

-

אין כל הצדקה בנסיבות למסור את המידע חרף קיומם של הסייגים הקבועים בחוק ,בשם

"האינטרס הציבורי"·

ה.

.99

סוף דבר

לפני

סיום,

ולהשלמת הדברים )הגם שאלו כבר פורטו בדרך זו אחרת לעי(ל ,יובהר כי איו כל מקום

"להסתמך" בנסיבות שבענייננו על פסק הדין שניתן בעתירה נגד כללית ,אשר נתן תוקף להסכמות הצדדים'
כטענתה של העותרת •ר) סעיפים

57-59

לעתירה( .זאת ,מהטעם העיקרי ,כי ~מדובר במקרה בו ניתן פסק-

דיו עם קביעות וממצאים אופרטיביים מהם ניתן להסיק על "החובה" ,הנטענת והמוכחשת ,של קופות
החולים למסור את המידע כאמור ,אלא בפשרה חלקית ומוסכמת.
גם הטענה כי לאומית היא "קופת חולים קטנה יותר ומספר המקרים שיש לבחון קטן בהרבה" ,אין בה כדי
לסייע לעותרת .שהר,י זה אך ברור כי "גודל" הקופה ,משפיע במישרין על היקף המשאבים העומדים
לרשותה,

כך שכל השוואה בענייו -

היא מיותרת לחלוטין ,ופשוט אינה נכונה.

. 100בנוסף ,מחובתה של לאומית לשוב ולהדגיש כי התשובה שניתנה על-ידה לבקשת העותרת )מיום , 5.3.2020
נספח ז• לעתירה( ,כי המענה למבוקש בעתירה מצריך "הקצאת משאבי זמן בלתי סבירים"  -לא עמדה בחלל
ריק' אלא היא נשענה על אותם הנתונים המפורטים והמדויקים שכבר נמסרו לעותרת מבעוד מועד )ביום

,1.4.2019

נספח ט• לעתירה( ,שדי בהם כדי להוכיח כי היענות לנדרש בענייננו משמעותה "הקצאת

משאבים בלתי סבירה" .בטח לא מדובר בתשובה "סתמית ,בלתי מנומקת ובלתי סבירה" ,כטענת העותרת
•ר) סעיף  61לעתירה(.

 . 101בסיום ,יש לדחות את דרישת העותרת ,המופרכת והלא ראויה ,לפסוק ללאומית "הוצאות משפט

משמעותיות" או "הוצאות לדוגמא אשר ימנעו את הרשות מהמשך הפרת החוק" •ר) פתח דבר וסעיף 63
לתשובה( .כפי שהובא לעיל ,וממכלול השיקולים  -המסקנה האחת היא שסירובה של לאומית למסירת

המידע ,נעשתה כדיו.
 . 102תשובה זו נתמכת בתצהירו של פרופ• שלמה וינקר ,ראש חטיבת הרפואה בלאומית ויו"ר ועדת החריגים
)תצהיר מאומת יוגש בימים הקרובים(.

 . 103אשר על כן ,נוכח כל אחד מהנימוקים שפורטו לעיל ,כל שכן נוכח משקלם המצטבר ,מתבקש בית המשפט

הנכבד לדחות עתירה זו .כמו כן ,מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את העותרת בהוצאות המשיבה בגין
עתירה זו  ,לרבות שכר

טרחת עורכי דיו ומע"מ כדיו.

)f

~ק

רוית אסוליו ,עו"ד

אורן מאור ,עו"ד-

נשיץ ,ברנדס ,אמיר ושרת ',עורכי דיו

ב"כ המשיבה )לאומית(
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יבבת מהשפט המחזוי תכל-באיב

עת'מ' 45%S3-06•ZO
קבעו ידלןו יבום  10.1.2021בשעה o 00ג:

בשתבו בכתי משפט עלניינים מנהליים

בפני וובכ השופטת סאתר נחיללאי•חיאט

תצהיב

אני חח"מ ,פחפ• שלמה וינקר ,נושא ת.ז .ן'~ ,sg4,ג cלאחר שוהזהרתי כי עלי לומר את אתמת ,זכי
אחהי צפוי עלונשים קחבדעים חבזק אס לא שעאח ןכ ,מצהיר בזאת בכבת ,כקלדןמ :
 .1חנני מכחן כראש חטיתב חפרראח אצל המישבה ,לארמית שירותי ביראות )ללתן :יילאומתייי או "המשיבה"(,

וזי"ר תדעו תחיוגים שפעליותה בנחנת בעתיm
.z

זו ,ולע ןכ ,מזסמן אני לןתי תצחיר זה מטעמה.

עיניננו בעתירה שהרשגה על-דיי עחזתרת ,התובעה לחופש המעדי )להלן " :העתורת"( ,כמי שמציגה עצמה
כיעתרת בשם הציברו )פלחות לאכורח( ,בדרשיה קלבלת מעדי מאלומתי ביחס להחטלות ורעדת החריגםי

גליב שיחתים ופראיים שאנים כלולים בסל שירותי הבריאות ,שתתקבלו בץ חשכים . Z016•Z018

.3

אבוןפ זה ,דורשת העותרת בית המשפט הנכדב יודח ללאומתי להעביר לידית ,את למאו ההלחטות

והופטוקולר•ם של שייובת רודעת החירגים באלומתי ,בשנים אכמור עליל .אצייר  Iכי אין זה בחר מהעתירה
האם דרשית עהותרת איה למסירה גרותפ של כל ההלחטות mפחטרקולים של וותדע החירגים באלדמית
שבנים הרלוונטיות ,אר לקלבת ההחלטות של ותדע החריגים בופמרט עתך ומעובד של טבלה הכוללת את

הנתונים כלדקמן  ,תמצתי המקדח,

הטפיול המבוקשים 1החלטה

לרבות הנסיבות הרפדאיות 1שם התרופ m

)הבקשה מאושרת אם לאר( ; תמצית נימוקי הרועדת )לתלן " :הטלבה"(.

.4

ןכ ,עהותרת מציגה בשירא התעירה )ךנ עסיף  3עלתירה( את הרפטים שנדשרו מאלרמית ,קודם להגשת

תעהירה שבנדון ,פטרים הזהים לאלו שכסוחמו ביו עהותרת לבין קופת החולים כלילת ,במסגרת הלןי
משפטי קודם ואחר שהתנחל ביו הצדדים.

אולם ,בסיאפ

עחתי m

דורשת

העות m

כי בית המשפט נחדנכ

יר m

ללאומית ליתו לה את מלוא

הורפטוקולים וההחלטות של שייבות וותדע תתירגי t;,בשנים • Z016•Z018ר) עסיף  61לעתירה( .יתכן
שהעותרת נקטה בלשון עמומה במבורך על-מתנ שתולכ לטעון בבעידד לחלופה הצריוה )אס המלאה או
ה"תמציתית" ,בכיכו(ל ,אלחר שבתדוק "אלן חרוח נושבת•.י

 .sאדגשי כבר תעה ,כי בלכ מקרח אין לאלומית כל אפשרות מעשתי של מסי m

כל הפרוטוקולים וההחלטות,

כפי שחס ,שהרי חס כוללים מעדי רפאוי היוצמ לביתב הרפיטתו לש הבמוט.ח ,וזאת מבער לטרפים המזחים
כמו שם המובטח ועתדות mזחת שלו .ךכ ,שגם

מסי m

של הרפווטקולים וההלחטות תיחה כרוכת בעירכת

המעדי ועידובו' תךו שהעקת משאיבם גדולים מאז  Iכפי שאפרט ללחן בהרחבה.

.6

מרבע לאמור עללי ,איער כי גם עטנת העותתר נרי סע•  47עלתיCm

 -כאילו המענה הידיח שקיבהל מאלומית

יבסח לפנייתה לקבלת המעדי נהדשר ,בטרם השגת חעתי  ,mחרא התשובה מיום 5.3.2020

כשצופרה כנספח ז•

לעתירה( ,במסגרתה ציינה לאומית כי מתן מענה לנדרש על·ידי הועתרת מרצךי "אצקהת משאבסי בלתי
סבירת" ,ועל-כן אין ביוכלתה להיעונת לדירשה ,תוך שלאומית פהנתה למקור החוקי המאפשר לח לסרב

בנימוק זה  -סעיף  (lJSחלדק תופש המעדי ,תתשניי ! 1998 -nלתןל 11 ,תחשובה לפניה"(

.7

·

חוטאת לאמת.

תשרי ,כדיעו לעותתר חיטב Jחיו'ת שמענת זה צורף על·ידח עלתירת כנספח (,ט ביום  1.4.2019שחיבת לאומית
לפניית קודמת של עהות,תר במבתכ הוכלל פירוט אוזרת זמני תההכנסתו של תדעז החריגיוב ,אוזרת בחיר

דעmוה ,אודות במתו פnניתו כלמלעת מ·  (400בחלוקת שלנים תלרוונטים ,ובחלוקה לפניות שאושרו~ אל

אשוחר לא התקבהל בחם החלטה .ועד צוין במתכב זה ,ביו היתר ,כי •מ>אפת שמי m
המוטפלים ,לא נוכל להבעיר פרוטוקולים או החלטות רעדות חריגי'tנ.י

על חיסיון ופראי של

·ד... -

•

.8

מאכ,ו שהשתובה לפגיה מטעם אלומית ,לא עמתד בללח דיק ,אאל האי נשענת על אותם חנתוניס חמפוטרים
רחדמויק>ס שבכר נמסרו לועתרת במעוד מורע ,אשו יד בםה דבי להוכיח כי יהענזת לדנרש בענייננו

משמעותה 'תאצקה' משיבאם לבתי יבסרה".

.9

דאגשי ,בקול רס ,צלול וחבר ,ואבוןפ חד משמעי שאינו משתמע לשני

לקבתל חמעדי כחכח מטיבה תדובעב um

פנים -

כי היענות לדשירת העותתר

סוירונ ונשיתועמים יוסידוים ,תךו השתניק ונשיבאם דאיירם,

חוית שאןי מדובר במקרזו בו ניתן יחיח למסור את המסמכים

" .11AS IS

מדובר במסמכים הכוללים פרטים

אישיים נרחבים ,אל רק פרואיים אלא גס פרטים נוספים )חלק ממהסמכים כוללים גס התייחסות לנסיבות

אישיות ,משפחתיות אר נפשיות של המובטחים( ,שבורך כי הבמוטח לא יתיח מעונייו בחשיפתם ,וגליויים
יתרות פגיעה ברפטיmו .יתערת זו "ו;נתלעמת" ,ולא ב;כדי ,מהאינטסרים של המבוטחים המחווים לכאורח

"צדידם לששייים" ,בעוד שחרפטםי תאישייס שלהס ,הם "המונחים על כף המאזניים'!

.10

מבער לכ,ן המידע הנדשר

שכבר פורט בנספח '"

חרא יבסח לאמm

ממטיחם ,אבשר לכ קמרה נ,סיבותיו הסצפייפות .כך  Jוכפי

לעתירת( ,הנתונים המספריים ביחס למספר פהניות של המבוטחים לרועדת החירגים

בשנים הרלוונטיות הן כדלקמן  ,שבנת  2016היו  174נפיות ; בשנת  2017יהי 134 .פנוית ; ובשנת  2018חיו 101
פניות כלומר ,ודמבר לבמהלע מ·  400פניות )אכשר ברור כי העינות לדירשה זו תגחך ממילא גס את מסיתר

המעדי ביחס לשנים  2019ו ,2020-שקר בהן שי ,כנון לתירס ,למעלה מ· zso

פניות נסופות(.

 .11אבוןפ זה ,על-מנת לתין מענה לעותרת Jשאןי בו דכי לגפעו בצדדים שלישיים( ,ביו אם דבךר של הכm

הטלבה

ובןי אס דבךר של מיסרת כל החחלטות רפחררטרקרלים ,הרי שלארמית תדישר בחכרה ללמדו מדחש את כל

המקירם לוערךו את המסמיכם )אבופן ספציפ,י כל מסמך ומסמך -

כל פחטרקלו ,כל חןןווך  Iוכל חחלטה( ךכ

שלא יכללו מעדי אסור לפסרום ,לרבות סימונים והשחרןת.

.12

לחלויפ,ן והרהב יותר מורבכ ,לארמתי דיתשר בנוסף אלומר עללי ,סג להנבת טלבה ~ןפדטת ביחס למאות

קמרים ,ולכתוב תמציתו לש המקםיר ,הנסיבתו רה~תר ונימקוי והדעוה .פעולות אול יחיבתו להבתעצ
אבעצמתו מעין 'דעו'-ה" •עירות שקותם וצלרך ךכ ,תוכלול את הגרומים הביכרים ,קמהצעויים לבאומית,
בעלי הה•כחת עם המקרםי וחחנבח הופראית ,הכוללים

-

(א) )לחפות( רואפ בכיר )חמביר הוהדעו( ; (Jב

הממונה על התחום בלאומית ג() היועצת המשפטית הראשית של לארמית.

.13

אבהיר ,כי לאוימת מעלום לא טענה יכ המדיע המבקוש בתעירה זן יאונ קיים )כפי שמנסח העותרת לעטון(.

התנונים כולם קיימים ,אלום אכמור בדרשת דועה רבה של איסוף ,מי»· עיבדו ומיחוקת של פרטים
חסיוים ,כהרוכה שבתוע רתוב )מתוא שעתר

(!

של עהדוב מאוצמת נהפרסתו על-פינ דוחשים ריבם .כאשר

מעדי זה אל יהה צרךי לחיות מוחזק לע-דיי לארמית במתברגת המבוקשת.

.14

מכל תאמוד עליל ,צ1-tרי יכ דרישת עהותרת יתנה לקבתל מדיע חכךת מטיבו )ונכח הפרטים הכלולים ב(ן
עביודוב .כך שהעינות דלרשיה זר משמעתרה המעשות מביחנת לאומית יהא הקצאת משאיבם לבתי
מבולטים )לשןר המעטה( ,וההדבכ ממשית ,אבוןפ בו אנו אנץל שלנות את דסרי הדעיופיות לש לארמית,
לוסהיט משאיבם יקימים ממשיתמם עהיקרית לנ-Jמsת ש sולכ לעדומ רדבישה זו.

 .15דאגיש ,כי לכ כוח אדם שיקוצח לטפל במשיהמ זר ייגת בהכ m

ממבצת ועהבדים המיורעים למתן שיורת

במסגתר פעילות קתופח ,אבוןפ תעלול סב}יבורת קחבת ולודאי( עוגפל ביכולת לאומית למלא חוובתיה לכפי
במוטחיה.

2

-·-------

.16

דםירב אלו נכןנום בכלל ,וחם מקבלים משנח תוקף גתקדפח הקשה נח אנו מצויים ,כאשר חהתמתודדו
יחימיימות של וקפתו החלוים ,ובכלל זה של לאומי,ת עם גניף חקורנוח ןחשינוייס חמשמרעתייס שהוא
מוביל ויוצר ,מבכידה באופן ניבן לע עפהילות השטוףפ לש לאימות לעו כוח הדאם בקופה ,אשר גם כהכ
מצוצמם בשל מהגלבתו שסהגר מיטל לע עהוידבם; ועידבם חילום; עוידבם מדדמים; וגם כוח הםדא

זהמין "מוסט" ידמ יום מותדמע השוטתפ אל המטלות הייחידזות לש המלחמה בקדר,נה.

.17

כן ,גס האינטסר הציבורי ·כבלל ,ונרפט כתקופת זו ·מצדיק את אי היהענות לכקשת עהותרת ,בטח נשבל

זח ,ובתי המשפט הנדבכ והועתר,ת לא יכולים  11לעצום  11עיניתם מההשלכות דהרמיטתו של תקופח זו.
הנח כי כן ,לא יכול לחיות חולק בי היעונת לדרישת הועתרת משמעותה קהאצת משיבאם לבתי סיברה )בטח

.18

בתקופה זו( ,אכשר מדובר בדרישה הכרוכה נמריתב המדיע יעודובו )ולא מסירה של המיעד במתכונת
יקהמית ב'ילחצית כפתוור ',ואף לא קחב לכן( ,ביסח למאות פניות של מבוטחים ,וכן במיעד הבלול נתונים

אישיים ,רפאויים יבחס למובטיח וקהפה ,שגליויו עלון להוות גפעיה בטרפיוםת ג)ס לאחד ביצוע העירכות~
סימוניt1כ השחתת(.

.19

העותרת טוענת כי המדיע המובקש כעתיהר זו היכר ןגעדי אשר אמוד ליהמצא בדיי לאומית "במתכונת

המבוקשת" ,וממליא עצס מסירת הנתונים המספריים מעדיה כי המועד קייס ,ואנו נדשר לעירכה ושינו»ס
)רי קרפ ח. 3.א .תעלירה(.

 .20טענה זו של העותרת נטענת תוך התעלמתוmm ,זג ומכוותנ ,מןכ שמסירת המעדי "חקייס" ,במתכונת
הנדשרת מלאומית לצוןר ביצוע דובעהה ,איננה אפשרית כאשד משמעותה פגעית קשה בפטריות של
המבוטחים ,שקולם כלל לא נשמע בתעירה זה .כך למשעה ,אין כל אפשרות למסור את המדיע מבלי עלךור
את תכנו' אלא במחיר של גפועה בזכות יסוד של מבוטחי לאומית .אפשרות נוספת היא ,הכנת של "טבלת"
הכוללת את המעדי הנדשר .מסמך בזת ,כפי המבוקש ,נדשר להכנה "מאפס" ,כאשד הוא אינו קיים בדיי
אלומית ואינו נדשר על·דיה לבציוע דובעתה שהוטפת.

 .21גם טענת העותרת כי מעבר על

11הנקשות11

שמוגשות לוועתד החריגים ,ומחיקת הפרטים המזהים ,תיגח

בעדוה יחימצריכח מסרפ שעות מצומצם אבוןפ יחסי" רני סעיף 56

לקבשה( ,היא טענה סתמי,ת מנותקת

מהמציאות .פבולע ,ופכי שבררו עלתורת יהסב ,ודמבר בעבדוה יידוסת כהרוכה בשהעקת מאתו רתוב לש
שעתו דובעה של נושאי תפקדיים מזכריים נקופח .נפוען ,,עירכת ההחלטות~ פרוטוקלוים של וועדת החירגים

•

גס אבמצעות הסימונים וההשחרות ובטח אבמצעות עהברה לתצורה

שילוק עדת ,בהתאם

למק m

הנדשרת •

מחייבת וכורכה בפחלעת

המסוים ,ונדרשת ממיאל ליבצוע על·דיי גורם בעל סמכות ובעל הינחת

מודקמת עם המקהר .שהר,י שלם החגמא ,אין מדובר קר במחיקת של טרפים מזחים "יבשים' ',כדוגמת

מספר תעדות·זוחת ,אלא בכל פרט ששי בו כדי לזהות את המבוטח.

.zz

אם אבמור אל יד ,העותרת מציגת את אלומתי באופן מ)יופלטיבי ומטעה ,אכילו וועדת החירגים שנה פועלת

11מבחשכי "tl

וו iלדביתים סיגרתו" ,ושלאומתי "מנסה להשאיר אזת

בך 11

)וי סיעף  Zlעלתיהר( .ואולם ,טענות

אלו נעטנות למתת שהעותרת מועדת חיטב לכך שMבאתם לחוזר }.פכי שיודגר להלן(

.

לועתר הפטרי,

מהובטח ,זהב mלפכות ללאומתי ,לקבלת מעדי לגבי ההחלטות של ועודת החריגים ,ביחס למימון אותו טיפול

במקירם אחירם.

3

טעיון זח של העותרת אינו לרוונטי אף מחטעס ,כי כtני שידוע ועלתרת היטב ,חחוזר לפיו פועלות קופות
תחןלזס )כפז שיוגדר לתלן( ,קובע "זבות שימעו" למבוטrן ,כך שחרא יכול לטוען בפני וועדת תחריגיס ולהציג

בסיום דהיון רבודעת החירגים ,חמבוטח מקבל חחלטה,

נימוקיו נטוס תתקבל החלטה ,אכשר בכל מקהדו •
וככל שזו שלילית • היא כוללת גם את נחימרקים שביסודה .כך ,רבור בי תהנהלmח של דעוות החריגים האי
יאנה "במחשובם" ,אכשר לממטח זmב קלחת קלח פעול בה .האמת היא ,שדרושה מדיה לבתי במטולת של

זעתו צמח להעלות עטנת כזר ,אכילו פועלת לאומית" ,כמחשכיס".

.23

דיכוע יהטב ,קופות חתולים פעולות הבאתם להוראות חוק ביטוח כיראות ממלכתי ,חתשני'ד) 1994-לתלן,

11חקו ביחוט בריאתו"( ,ומספקות שירותים רפואיים למבוטחיהן ,על פיו.
.24

סל שירותי הבריאו,ת אשך מכת>כ את השיורתים הרופאיים שנינתים למובטחים בקופות החולים כמסגרת
מימון המדיהנ ,מצעם טיבו וכשל הגלבת המשאבים שבחוק ,איונ מספק ואף אינו מתיימר לספק ,את כל
השירותים הרפואיים הנדרשים למבוטחי קופות החולים ,וזאת גס אכשר מדובר בטיופלים מצליי חיים אןןו

אמירכי חיםי אןןו מפשיר איוכת חיים.
.25

בנוסף ,חרק ביטוח ירבאות אמפשר לקופות חהולים להנ1עי לחבירהן תכניות שכ 11ן ,לשירותי ביראות נוסיפם

שאינם כללוים בסל שירותי הבריאות .לאומית נכמר גס לכ תקופות אהחורת{ • מצעיה למבוט nחי תנכית
שבי'ן .במקרה שבו סל הבראיות אינו רכתן לבמוטח פתרון אר במקרה בו המבוטח נסיח את הטיפול שבלס,
ךא זה לא צלח

.

תפוחה לו דהרך לפנות לוודעתו חר•ג•ם הפועלתו בקופתו ,נבקשה לאשר לן יממון תורפה

שמחוץ לסל.

.26

וקוי הפועלה של ווודעת החירגים עוגנו בהנחיות של סמנכ  ttל קיפהוח לע קופות החולים במשרד הבריאות,

nבחר סמנכ11ל לפיוקח על קדפ mהחלוים ושירmי בריאm

נסופים ,מספר J 6/10לןלח

,

11הזוחר (11

)שצוףר

כנספח ת' תעלי(.m
.27

כפי שכקעב בחרזו ,כל בקשה למתן "ישדות" שאיננו נכלל סבל הבאירות תובער לידון בדדעדת חירגים .הערבת

המקרה תעיתש על-פי בקשת המבוטח ,לאחר שהוכחד לן על זכותו להגיש בקשת זו .המקירם שיובאו בפני
ודעת חריגים אלו מהקיום

מהודגירם כמקרים "קשים" " -כל מקm

בו המבוטח סולב מעביה ראופית

המשיפעח ופואב מיתוה על מבצו רהאופי mפmק והשיורת המובקש על-ודי אמור להשיג שיופר משמעדית

מב,ןבצ• ,,,סעיף 5

לחוזר(.

 .zsתחוזר קובע גם את השילוקים לע בסיםס וידת תדעו החריגים קבבשתל של ובמהטח >ך) סעיף 10

לחוזר(,

ובין הירת  :מצבו הרפואי של הבמוטח  iהאינטסר הטיtנולי המיוחס לשירות המבוקש ; עלות הטיפול פלטר i
מדית הביסוס הפרואי שיש לטכנולוגית

המובקשת ;

משמעות הורחב הלככלית לש מתן הטיפול לכל

המטופלים הנתונים באוות המצב.

 .29בכל חנדגע לחובת חתידוני ומיסרת מה,עדי החוזר קובע בסעיף 12

יכ על קןפת חתולים לתעד את לכ

ההחלטות שנתנה ,לרמת הקבשה .,המסמכים ,חדות דהתע וכל החומר הרפואי עשמד כפני ורדעת החריגים.

עסיף זח יאנו קועב את חמתמנת בה על קותפ חהלוים לשמור את הפרטים ומהדיע אבמור.
.3o

נבוסף,

.עסיף s

ג nלדזר קובע את

זאבm

ל של מהובטח לקבל מעדי מהוקהפ יבחס ללחהטות של ודעית

החריגים ,בטעב למימון של אותו הטיפול במקיום אחרים ,ובלבד שלא ייחשפו פרטים מזהים לש מבוטיחם

אחרים .לכומר ,סעיף 13

מעגן את זתוכו של הובמטח ל;נדב ,לקלבת המדיע הנדרש לן ע-למנת לבחון את

•

4

"השדרירכירת" בקבלת ההחטלות של הקופה ,והנימוקים שבביססך ,לבכי שירותים רפואיים שאיכם בסל.

.31

מבחינת הרפדצוורה אסביר ,כי תדעו החירגים של אלרמית מתכנסת אחת לכ 3 -שעובתו ,אכשר במקירם
חבם קיים צררן בידון דחוף )המכונה 11אדח-קר"( ,ונת.בנסת הזזדעח אבוןפ מיידי דליןו ,חברבכ שבסמכותו
קללב את ההחלטות.

,32

אני נמנה אבופן אישי לע חביר ותדע החירגים של אלומית ,ואכמור לעלי

הגורמים הנוספים הנמנםי על והוע m

-

אני משמש כיו"ר הוועדה.

חם דכלקמן' מנלה רפאוי של תכנית תשב'ץ

 -זז•ר אמיר רפידנברג ;

יחתצעו חמשטפ•ת של לאומית  -עןווך ימימה מזרז ; רו~ בחט•בת הרפאוה  -ך 11ן דורון זושנ>צקו  Iמנלהת
פריאות מיוקן יאשוירם

-

,,,ז דינה

סןב ;

נציג של אגף חכספים

 -מר אורי גרלזברג ; רמזכי m

הוודעה,

מנלהת מקלחת פניתו הציברו  -מאית גודלשטיוי.
.33

מחבינת מןלח ידחוי רבדעות חחר•יגם אציין ,כי הורעדה תמכנסת ודנה במספר מקרים ,אכשר כל מקחר

נידון לגופו .במהןל דהיון ,מציגםי בפני חברי הורדעה אבר הקרע הרופאי ונסיבות המקרה )עליתים מציינים
גס את הרקע האישי( ,זנים במטירח הרפואית הלרוונטתי )עליתים מציגים גם ספררת ששי בה זכי לתמרך אן
שללול את הטיפול המסרים( ,מפרטים את הנימוקים לאכן ולאכך ,לרבות השלכות הורחב האפשריו,ת ובסופן

של זחיון מתקבלת לרוב החלטה .יעלתים ,לחק מהנתנוים חסירם אן שנדרשת התייצעות עם מרמחים
נוספים ,ואז ההחלטה קבבשה דנחית עד ללשהמת.

,34

בכל הנרגע למערו.בתוו של חמרבטח בהלןי קבלת חהחל~כח עלידי -רועדת החריגים ,תרי שלכל ובמטח הקבמש
זאת תכרנה זכתו השי.עומ )כמפרוט בעסיף  8לחוזר( ,ובכלל זה

-

הזכרת להציג בנפי הווהדע את טיועניו'

לרמת האב.ת כל חומר רפואי או אתר .פמעים רבות המבוטחים מקבשים לחת•יבצ בפני ועדת החריגים ,גם
בילווי או אבמצעות עו"ד מטעמם ,ולצהיג פבכי הורדעה את כל הטועינים הרלוונטיים ,בהתאם לזוכתם על-פי
תחרזו .לאחר קבתל ההלחהט )בןי אם סברים ידתון וביו אם כמדער מאוחר יורת ,במקרים בהם נדשר קלבל

חוות דתע מקצועיות ממומתים נוספים( ,אלומית מרדחעי לבמוטח על חחחלטה ,וככל שבשקתו לקבל את

הטיפול או חתחפה נ m

תח .נלשחת לממטח הלחטה מפרוטת הלוכלת תא הנימקוים ש.ביסכסה.

 .35בלכ ידרן בוותדע החריגםי ,נרשם פרוטקולו הכולל את הפריטם לדכקמן  :משתתפים ; עקר עובדתי ורפואי ;
דיון; הלחטה .גם פחרוטקןזל>ם וגם ההלחטות מצויים אצל אלרמית במכרעות אלרמית.

,36

אסכם ,כי ורדעת החירגים מתכנסת לעיתים

קחברת ;

בוחנת כל מקרח

ונסיבותיו ;

עורכת מסמכים

כפרוטוקול והחלטה( השמתנים באתהם למקרה סהפציפי והכוללים פרטים אשייים  Jמתייעצת עלתים עם
גורמים חיצוניים ומקבלת חוו"ד

נוסופת ;

מדענכת את המבטוח בכל החלטה שהתקבלה ,רכבל שהתשובה

שלליית גם את הנימוקים שבבססיה-כל זאת ביחס למאדת מקרים כל שנה.

.37

כ,ד שעיהתרות דלירשת העותברר ,משמעותה לבערו על מאות פרוטוקולםי והחלטות ,עלררך אוםת ,להוציא

כל פטרי שגילויו עשוי להורת הפרח של פטריות חמנרטתים ,והכל בלויוי של אפרוים וייועץ משפטי .מודבר

ובעב m
.38

רבה ,הכחכה במשאיבם ניכרים.

פכי שכבר פטרתי עליל ,היענות דלרישת העותרת משמערתה אי<ןוס רב של ממסיכם ,מוכע לע•tות ילומדו

דמקדקו לשחם ע"י גורמים יכבר•ם ,והכנת אותם המסמכים עזידמם לצתורה דחשת ,כאשר אלן קהיימים
אצל אלומית אינם במתכונת המקובשת ,ולאומית איננה נדרשה למתכונת זד במהלך עבודתה השופטת.

5

..

 . 39כ,ך דמובר מבאות הטלחות ופחטוקולים אותם שי לקחא וללמו,ד ואלחר מכן לבצע מחיקה קפדנית של כל
פהרטים המזיחם או הרגישים ,עלורךו אmם אבופן שניןת לפרסמם .בחלק מהמקרים שבתם הוחלט לאשר
את בשטת הובמטח ,ממליא לא מדובר רק חבשחרה או מחקיה של פהטרים המזהים ,אלא בצרןר לעירכת
חמדש של המדיע ,ההחלטה והנימוקים לח.

 .40חללוןיפ ,וכלכ שרדהשיה של עהותתר יהא לקבלת הטלבה )כפי שציינתי עליל ,איו זה בחר מהעתירה מחו
דביוק הסעד הנדרש( ,חרי שגס אכן לאומית תידרש על;ו.ור על מאות מקירם ,ללמוד את נסיבותיהם חלוכיו

טבלה תמציתית" ,אt.נפס .11

שהרי ,הנתונםי אומנם קיימים אצל לאומית אך "תפורמיט• של טבלה אינונ קיים,

חיות שאינו נדרש בעלתדוה השוטפת )ובכל(ל .הכנת הטבלה כרוכה גם היא בעבודה רבה.

 .41חנה כי כן ,פועלות אלו הנדשוות ,בין אם עכירה לש הפרוטוקולים וההחלטות ובין אס הכנת טבלה חשדה,

כחוכת בהשקעה ניכרת של משבאים ,כאשר נדרשות שעות רבות של כעוזה ,על·פני מספר דוחשים ,של
גורמים בכירים ומקצועיים "המסוטים" בהכרח מבעוד1יס העיקרית.

 .42כן או ןכ ,ברור שהתעירות תעלירה משמעותה ,אבפון ומבהק ,שיבוש רסרי דעהיפות של הקופה ,על כל
המשתמע מןכ.

.43

העותתר מציינת בעתירתה כי לארמית 11אל עמדיחי באף אל

מרפס 8

11נוחל

אחת המחובו m

אמרת.המידע המפורטות בנולח

הקאצת משאבים בלתי סביהר" ורי סעיף  49ו·  51לעתיהר( )להלן

11 ,נולה

(. 8
11

ואולם ,עהותרת

פשוט מניחה כי אלומתי כפופה לנוחל זח ,וכלל לא טוחרת להציג מכוח מה נוהל זה לח על לאומתי

•

אם

בלכל .זי בעצם עחלאת הטענח לעבמא ,וללא כל ביסוס ,כיד לmביל למסקנה כי נוהל זה לא חל על לאומית.

 .44למהלע מן הצוןר ,ולמןע דסהר אציין ,כי חרף טענות ועתרתת בענייו ,לאומית עומדת בכל אותם השקיולים

המפורטים בנוחל ,s
בקהש לפי החוק  ,,,נחפס יב לתעירה( ,פכי שטרפית לעיל ולהלן.

אותם נדרשת "רשות ציבורית" לה;~>א בחשבון עת היא בוחנת האם היא רשאית דלחות

.

 45חךבכחה הממשית מהעינות לדרישת וז ,בעיקר בשל 11סהטת  11כוח אדם משמעותי ממשימתו העיקרית,

מחתקות במיוחד בתוקפת תקשה בה א  uמצו»ם ,כאשר ההתמתודדו היומיוימת של קופ m

זה של לאומית ,עם גניף nוקרונה והשיוניים המשמעותיים שm

החלוים ,ובכלל

א מוביל וויצר בומקיבל להמשךי ולשמור על

העדמת השופטת של קהופח( ,מכדיבה אבופו ניכר על >נ'פהל mהשטופת של לאומית עול כוח nםדא קבופ,n
אשר גס כבה "מסוטוו דמי יםו מדמעתו חעיקרית.
אבוןפ זה ,המציאות עמה נדרשת לאומתי להתמדוד בימים אלו היא אינה מציאות רגילה לכל ועיקר ,כאשר

כולונ מגויסים למטרה חזר של תחתמחדות עס המלחמה נבגיף הקורונה.
 .46אבהרי בעניך זה ,כי לאומית מטפלת בכל מבוטחית שחלו בקרוונה בביתס ,אבמצעות מעקב צמו,ד אכשר

מתךו כ·  30,000במוטחי לאומית שחיו תולי קורוכה ~ כת ,כמעט כולם חיו בשגל מסוים בבית ונדשרו
לטופיל צמו.ד בשאי תהפרצות הגניף ,חיו  6,000מאושפזי בית ,בו זמנית.
בונףס ,וקר לצוךר ודחגמא ,מלהנת מחלקת פניות הציבור בלאומית )מזכיתר וודעת החריגים ומרכזת כל
פעילות תוהדע ,הבגי אמתי גושדלטי>ן( ,וגיסה לתפקדי  'Qסף ומיוחד לימי קהורונח

-

ניהול הקליטה של כל

מבוחטי לאומית החולים בקורונח לאשפוז בביתם.

.47

בורר אם ןכ ,כי היענות דלרישת עהותרת ככלל ,ובימים אלו פברט ,חינה מכבזית עד כזי בלתי אפשירת.

6

....

 .48המסמכים שגילויים נדשר במסגרת עתיהר זו נדיס לביתב העניניים האשייםי של הדאם .כן ,פורטוקול ועודת

החריגים סוקר )לדוב לפרטי פרטים( את מלוא המדיע הנדרש לצורן קלבת ההחלהט בעניינו של המבוטח,
ובכלל זח  :פרטים מזיהם של המבוטח ,ממצ רnאופי )גם תנפשי( של המבוטח ועליתים גם פרטים בענייו
מצוב מהשחפתי של המבוטח .כלומד ,אין מדובר במסמכים הכוללים דק פיטר זיהוי "יבשים" ,שניתם
לסהירם קנבל.

 .49העותרת מציינת כי "ניתן לשהמטי מהמדיע שיפורסם כל פרט שיש וב כדי לזהות מבוטח של המשיבה )תיא

לאומית(" ,וכי "איו עלותתר כל כוונה דלרוש או ליטול חלק חנפרת זכויותיה של מבוטחים

לפרטוית "....

לואום ,תועלרת עודי חיטב )חד אך היתממתז לטעןו טענה ז(ו ,כי מסירת המידע באוןפ שלא יהיה וב ידכ
לפגוע בפרטיתו המבוטחים ,יבכבלו ,משמעותה עיבדו הימעד זא הנכות מדחש ,זממילא הצקאת משאבים
לבית ריבסת )פכי שגס הבהירה לאומית במענה מטעמה עת סרבה למסור חמסמכים הנדרשים,

,,

נספח

ןt

לעתירת{.

 .50דוע אציין בקהשר זה ,כי עתירה זו נועגת כולת בפרטים אשייים במיוחד של מבוטחי לאומית ,המחווים "צד

שלישי" תעליהר )בכיכו(ל ,אולום "קלום" -

.51

ללב אינו נשמע.

מאכן ,שאליו תתער לאומית דלשירת הועתרת ומתסור את המסמכים כפי שהם ,על-מנת להימנע מקהצאת
שמאמס בלתי סבירה ,יהא חתשוף למעשה פטרים שיש בםה ידכ

לגפער פבריטm

הסוכמח .ואולם ,אילו

תעתר אלומית לדרישת הועתרת ומתסור את המסמכים קר לאחר עריתכם ,עיובדם וסתרח למעשה של כל

פהטרםי "iורגשיים'י או לחלופין ,תכןי טבלה מופקדת ותמציתית ביחס לכל מאות מהקרים )  ttמחדש"( ,חיר

שיהא דתרש בהרכח לאצקהת מיבאשם ידאר.ה שיש בה ידכ הלדיבכ לושבש את עפליתוה חשוטתפ.

.s2

עהותרת ,אשר מודתע ככל חנראה לקושי
הבמוטחים ,מציגת את "אחינטרס

המm

תי הבססיי בחשיפת מדיע הנועג לליבת פהרטיות של

הציבורי" בעתי m

ופעלת "במnשיכםוו ן1לדבותיים סגור",m

בצורח לא נכונה ,וגמדילח טלעון כי וודעת החריגים

ואלשומית "מנסח להשאיר זאת דב" ,וכי סחמסת שכתנה לוועדת

החירגים איה ביחס לתרופות או טיפולים "צמליי חיים" )ך  tסעיף  21עלתירה(.
 .53עוד טוענת ועחתרת כי "אין כלל•ם מנחים שיבטיחו אחודית ביו חחלטרת המתקבלות במקרים זרמים אבותח
קופח ,אן בין מקירם זרמים בקופות שונות" זכי "חחשש ללפא•ח בין במוטחים אבותה קופה אז ביו
מבוטחיחן של קופות שונות יחכו למעלה ,,,,בסמ •ר) סעי~ים  22ו 23 -עלתיחר(.

.54

ואולם ,המציאות הועבדתית שונה מחמתואר

לעיל -

שוני מתוהי ,כפי שבכר אתרית לעיל בחרחבח ואציין

פעם נוספת למןע דסתר .כ,ן ועודת החריגים דנה בעיקרה בכל מק m

בו הושגח בקשת המבוטח למתן תרוהפ

או טיפול שאינtכ כלולים בלס הבריאות ,לאחר שחובתך לו על זסתו להגשי בקשה זן .המקרים שיואבו בפני

ודעת חירגים אלו המקירם מהוגדרים כמקרים "קשים"

-

"כל מקרה בו המובטח סולב מעביה פראוית

המשעיפה אבןפו מהותי לע ובצמ הרפיאו ותפקדוו והשורות מהובקש על-דיו אומר להשיג שיופר משמעותי

במוובצ• וך} סעיף s

לחוזר( .ועד נקבע חברזו ,כי "החריגות" המצקידה דיון בוותדע החריגים היא במקדח בו

"ענייננו בחירג לסל השירותים )היינו העודבה כי השירות איבר כולל בס(ל" )כפי שגם ערלה מעטנות עחרתרת

בעתירה ·סעיף 14

.55

לתעירת{.

ממילא ברור כי וודעת החריגים אינה זנח אך וקר בתורפות שחן "מצילות חיים" וכן ברור כי סמכות הוועדה
אינה רק לבגי מקרים ששי בחס כדי להכעיר "בין חיים ומוות" ,נעטכת העותרת ך)  tסעיף  15לעתירת(.

7

.56

בונסף ,וועדת החריגים פולעת הכתאם לחוזר קהובע קווים מנחים לנל ןקפות חחזילם ,ביחס לשיריתום

שאינם סבל שירוית הבריאות ,אבעצמות פיעלותה של ןדעות החירגים .כ,ד וכפי שפטרתי גחרחגח לעיל,
תחוזר קובע את אופן הקמת הרודעת ; אופן התאב חגקשח למתן שרזת שאינו כסל גפני ודעת החירגים i

מקרים שאיו לחגיא בפני תוודעת ; מתו הקמדח 11חחירג ; 11אופן חזיזן בוודעת החריגים ; שיקולי  mזחדע ;
יבצוע תעיוד ומסירת מעדי .מבאן ,בי טהענה "שאין כללים מנחים" ,אינה אלא הטעיה.

 .57אם כאמור לא די  Iבניגוד גמור לאופן חצגת הדבירם עדי-לי העותתר,

פבקרטקיה •

כל בקשה מואנת ליזזן

נפבי חוודעח ,ככחכת לגופת ובאוןפ פרטני ,אכשר ככל שבקשה קודמת אבותו תעניין אושרה ,והנסיבות הן

ודמות ,הדבר מוכח גפני הווע  mונשקל על·דיח ,וזאת על•מנת לשמור לע השיווןו.
 .58להשלמת התמרנה אצייר /כי החוזר קובע מנגנון נוסף שנעוד גיר היתר כדי

למנוע  11אפליה .11

כן  Iבסעיף )( 6א

לחוזר נקבע יכ במקרה ןב בבער זנח ועתד החירגים וחחליטח שלא לאשר את הטפיול ,תרי שיכ.די קותפ
החולים חלשיב לתשוחג זן מכו לכל יתד המקרים דהומים ,במשתנים הרלוונטיים ,בלא להביאם שוב לוועדת

החירגים .עהותרת מתייחסת סלעיף זה 11חכזירק

דלרשיתה11

}די עסיף  24ליתערה( ,ואולם סעיף זח לחוזר

מעיד על כן שהעטנה של "אפליה" כצהקדה להיתערות לדרישת העותרת ,איננה כח "חזקה" ,לשון המעטה.
שהדי ,הוא בא להבטיח הכערה זהה ביחס למקדים הדון.נים בנסיבותיהם.
מעבר לכן /ופבעל ,גם מרבית קבשות אלו ממילא מובאות בסופו של דבר לדידן בפני ורדעת החריגים ,נבימוק
שמתקיימות נסיובת מיודחות )"חריגותיי(.

.59

בסניבות אלו ,בססי חטעחנ אכילו קופות חתולים פועלונן ללא  11כללים מנחים" ,מה שויצר חשש

11לאפליה 11

)טענת תיאורטית לכשעצמה( ,נשמט לחלוטין.

.60

מעבר לאמור לעיל ,בניגדו גמור לטענה אכילו אלומית מתלהנת

11במחשכים 11

ורוצה שלמד מצב זה ,חרי

שבופעל לכל מובטת המועניין בכ,ן זהמת לחיתו מעורב אבןפו מלא בלהיך קלבת חהלחטה ,אכשר לכל
חזנות להציג בפני הוועדה את

מובטח הזכות לקבש "שימווע• }כמפורט בסעיף  8לחוזך( .ובכלל זת -
לרבות חאבת לכ חומר רפואי או אחר .כן גם קודח למעשה • ~עמים

טועיניו1

רבות הבמוטחיס מקבשיס להתייבצ

בפני ודעת החירגים ,גם בליווי או אבמצעות ען 11ך מ1כעמם ,ולצהיג בפני הורעדה את כל הטעיונים

הרלוונטיים' בהתאם לזכותם עלפ-י תחוזר.
.61

מכל מקום ,לאחר קלבת ההחלטה כבין אס יסבום זחיון רבין אם במודע מאוחר יותך(

בקשתו של ובמהטח או

לדחותה -

•

אם לאשד את

אלומית מדוהעי לבמוטח על ח nnלטת ,וכלכ שקבשתו קללב הטיפול או

התרופה נדחתה ,נלשחת למבוטח הלחטה מפורתט הבלזלת תא הנימקןים שבבסיסה.

.6Z

אם אבמור אל די ,חיר שבתאתם ליעסף  13לחוזר ,לכ מבוטח 11שבוידי המלצה רפואית לקבל יטפול ופראי
שאינו בסליי ,זאכי לעמשה ,לע-יפ קבשתו ,קללב מעדי לממואית לע הלחתוט לש דעןתן חהריגים ,יבחס

למימןו אתןן טיפלו ברקמים אחרים ,ולבדב לשא ייחשפו רפיטם מזיהם של מובטיחם אחרים קב)לבת
מעדי זת ,השחש מפני "אפליה" ,ז;Jתאיינ ,פעס נוספ!ת.

.63

לפני סיום אדגשי ,כי בתהחשב בועדבה כי לובמטח הזכות לקבל את המדיע המבוקש בעתירת זו )כלכ שבידיו
המלצה פרואית קלבל טיפול רפואי שאינו בס(ל ,הרי שדי בקבלת התנונים

הטכניים •

המספריים

-

שנמסרו

זח מדבכ על-דיי אלומית ,בחיס ביחס למספר הפניות של המבוטחים לוודעת החריגים בשביס הרלוונטיות
תעלירה זן ,דכי ליתן מענה גם "לצורן הציוברי"·

8
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.64

!

להשלמת דהברים אבהיר ,כי גס הנעטה כי לאומית היא ייוקפת חולים קטנת יותר ומספר המקריס שיש
לבחון קןט חברבה" ,אין הב כדי לסיעי ועלתרת .שהרי ,זה ךא ברור כי "גולזיי קהופח ,משפיע במשירין על

קוהף המשאבים הועמדים לרשותה ,כן שכל השוואה בענייו .היא מיותרת לחלוטין ,ופשוט אינה נכרהנ.

.65

בונסף ,מחותגי לושב ולדהגשי כי התשוהב שנתינת על·ידי אלומית בלקשת העותרת )מיום  ,S.3.2020נסחפ ז•
עלתירה( ,כי המענה למבושק בתעירה מצירך "קהצאת משאבי זמן בלתי סבירים"

.

לא עדמה בלחל ריק,

אאל היא נשענת על אותם הנתונים המופרטים והמזרקיים שבכר נסמת עלותרת מבועז מרדע )ביום

,l.4,.Z019

נסחפ ט• לתעירה( ,דשי בהם בדי ליכוהח בי יהענתו כלרדש בעניינכן משמעתוה "הקצתא

משבאים לבtננ סיגכם".
.66

מהמעטים שפיטרתי יעלל • דינה של עתירה זו להדיחות.

.67

חנני מיהצר בי זה שמי ,זן חתימתי ,תובון תציהרי זה אמת.

&J
·פרופ• שלמת וינקר

אישור ובהאתם לסעs 1ג לפק 1מראיו<ת

אנו תחי'מ ,וע11ן

ת.ז _______,

'

מאשרת כי ביום  - - - - -הופיע פבכי פרופי שלמה וינקר ,נושא

לואחר שחזחרתיר >כ עליו לומר את האמת ו>כ יהיה צופי עלונשים קהבועים בחוק אם

לא יעשה כן ,אשיר את ככרכרת תציהרו עלדיל וחתם עלוי בפננו.

' עו"ד
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