
בתל-אביבהמחוזיהמשפטבבית
מנהלייםלענייניםמשפטבביתבשבתו

 45253-06-20עת"מ
 10 : 00בשעה 10.1.2021ביוםלדיוןקבוע

נחליאלי-חיאטאסתרהשופטתכבדובפני

בעניין:

 580425700מספר ,)ר"ע(המידעלחופשהתנועה
אח•או tוסדןאוראו tווינקלר-שליטיערהעוח"דב"כעל-ידי

המידעלחופשמהתנועה
תל-אביב , 26גאוןסעדיהמרחוב

 office@meida.co.il :ל 11;דוא 052-872-9555 ,טלפון
העותרת

-נגד-

בריאותשירותילאומית
ואח•אסוליןרויתמאור,אורןעוח"דכוחהבאיבאמצעות

דיועורכירשות•,אמירברנדס,נשיץ,

 6789717תל-אביב, , 5תובלמרחוב
 03-6235005 ,פקס ; 03-6235000 ,טלפון

המשיבה

מנהליתלעתירהתשובהכתב

המנהליתלעתירת"המשיבה"),או"לאומית" :(להלןבריאותשירותילאומיתהמשיבה,תשובתבזאתמוגשת

חתשנ"ח-המידע,חופשחוקלפי"התנועה"),או"העותרת" :(להלןהמידעלחופשהתנועההעותרת,שהגישה

בהתאמה). , 11העתירה 11ו- 11החוק 11 :(להלן 1998

ואף"חיוניהינובמסגרתההנדרשהמידעלפיומצגלהציגמתיימרתזועתירהבינבהיר,דבריםשלבפתחםבבר

נטענותהעותרתשלאלוטענותואלום,ציבורי""·"מידעהמונחשלבליבומצויוהואישראלאזרחילבלהכרחי

המידעבעריכתבהכרחברוךשפרסומובךהמבוטחים,שלהפרטיותלליבתהנוגעבמידעשמדוברמבךבהתעלם

ובלתיסבירהבלתיניכרת,משאביםהשקעתנדרשת-בךלוצורךהאמורשלאורמבךובהתעלםועיבדוו;

העותרת.בטענתהבנה","ללאלמסירההניתןבמידעמדוברלא'לבטחהמבוקשהמידעאתלספקמידתית

בדין.נעשההמידע,למסירתלאומיתשלסירובהבילהיווכחעתהבבר'ניתןאלובנסיבות

בהוצאותהעותרתאתולחייבהעתירהאתלדחותהנכבדהמשפטביתמתבקשזו,בתשובההמפורטיםמהטעמים

כדין.מע"מבצירוףעו",דשכ"טלרבותזו,תשובחהגשתבגיןלאומית

אחרת.נאמראםאלאבמקור,אינןזהשבמסמןבציטוטיםההדגשות

 :התשובהלשוןוזו

בתמציתעובדתיורקעדברפתחא.

לכאורח),(לפחותהציבורבשםבעותרתעצמהשמציגהכמיהעותרת,על-ידישהוגשהבעתירהענייננו . 1

בסלכלוליםשאינםרפואייםשירותיםלגביהחריגיםוועדתלהחלטותביחסמלאומיתמידעלקבלתבדרישה

 . 2016-2018השניםביןשהתקבלוהבריאות,שירותי

מלואאתלידיה,להעבירללאומיתיורההנכבדהמשפטביתכיזועתירתבמסגרתהעותרתדורשתזה,באופן . 2

ברורזהאיןכייצוין,לעיל.כאמורבשניםבלאומית,החריגיםוועדתישיבותשלוהפרוטקווליםההחלטות



החריגיםוועדתשלוהפרוטוקוליםההחלטותכלשלגורפתלמסירההיאהעותרתדרישתהאםמהעתירה

טבלהשלומעובדערוךבפורמטהחריגיםועדתשלההחלטותלקבלתאוהרלוונטיות,בשניםבלאומית

הטיפולהתרופה/שם ;הרפואיותהנסיבותלרבותהמקרה,תמצית :כדלקמןהנתוניםאתהכוללת

"הטבלה"). :(להלךהוועדהנימוקיתמצית ;לאו)אםמאושרת(הבקשההחלטה ;המבוקשים

להגשתקודםמלאומית,שנדרשוהפרטיםאתלעתירה) 3סעיף 'ר(העתירהברישאמציגההעותרתכ,ך . 3

הליךבמסגרתכללית,החוליםקופתלביןהעותרתביושהוסכמולאלוהזהיםפרטיםשבנדון'העתירה

כללית).נגדהעתירה ,(להלך ) 24117-06-19מ 11עת(בגדרהצדדיםביושהתנהלואחרקודםמשפטי

מלואאתלהליתרללאומיתיורההנכבדהמשפטביתכיהעותרתדורשתהעתירהבסיפאאולם,

יתכןלעתירה). 61סעיף •ר( 2016-2018בשניםהחריגיםוועדתישיבותשלוההחלטותהפרוטוקולים

אוהמלאה(אםהרצויהלחלופהבדיעבדלטעוןשתוכלעל-מנתבמכווןעמומהבלשוןנקטהשהעותרת

וכל.מכלפסולה-זוהתנהלותנושבת".הרוח"לאךשתבדוקלאחרכביכו)ל,ה"תמציתית','

שהם,כפיוההחלטות,הפרוטוקוליםכלמסירתשלמעשיתאפשרותכלאיומקרהבכלכיעתה,כבךיודגש

שםכמוהמזהיםלפרטיםמעברוזאתהמבוטח,שלהפרטיותבליבתהמצוירפואימידעכולליםהםשהרי

המידעבעריכתכרוכהתהיהוההחלטותהפרוטוקוליםשלמסירהגםכ,ך .שלוהזהותותעודתהמבוטח

 .בהרחבהלהלךשיפורטכפימא,דגדוליםמשאביםהשקעתתוךועיבודו'

קופתנגדבעתירהפסק-דיןניתךכאילוהדבריםאתלהציגהעותרתניסיוןחרףכיזה,בשלבכבךיובהרעוד . 4

כזוהיאשהמציאותהריהטבלה,שלבפורמטשלעילהפרטיםאתלמסוראותהשחייבכללית,החולים

המדובראיןכלומר,הדין.משורתלופניםהטענותבנכונותלהדוותמבליהסכמות,לידיהגיעושהצדדים

הנטענת"החובה",עללהסיקניתךמהםאופרטיבייםוממצאיםקביעותעםפסק-דיוניתךבובמקרה

צדדיםשניביוומוסכמת,חלקיתבפשרהאלאכאמור,המידעאתלמסורהחוליםקופותשלוהמוכחשת,

ספציפיים.

ביחסמלאומיתשקיבלההיחידהמענהכאילו-לעתירה) 47סע• 'ר(העותרתטענתגםלעיל,לאמורמעבר . 5

ז•כנספח(שצורפה 5.3.2020מיוםהתשובההואהעתירה,הגשתבטרםהנדרש,המידעלקבלתלפנייתה

בלתימשאבים"הקצאתמצרידהעותרתעל-ידילנדרשמענהמתךכילאומיתציינהבמסגרתהלעתירה),

לסרבלההמאפשרהחוקילמקורהפנתהשלאומיתתוךלדרישה,להיענותביכולתהאיוועל-כךסבירה",

לאמת.חוטאת- ) 11לפניההתשובה 11 ,(להלךלחוק ) 1 ( 8סעיף-זהבנימוק

השיבה 1.4.2019ביום ,)'טכנספחלעתירהעל-ידהצורףזהשמענה(היותהיטבלעותרתכידועשהרי, . 6

אודותהחריגים,ועדתשלההתכנסותזמניאודותפירוטהכוללבמכתבהעותרת,שלקודמתלפנייהלאומית

שאושרו~לפניותובחלוקההרלוונטים,לשניםבחלוקה ) 400מ-(למעלההפניותכמותאודותהוועדה,חברי

שלרפואיחיסיוןעלשמירה"מפאתכיהיתר,ביןזה,במכתבצוירעודהחלטה.בהםהתקבלהלאאושרו~לא

חריגים".ועדותהחלטותאופרוטוקוליםלהעבירנוכללאהמטופלים,

המפורטיםהנתוניםאותםעלנשענההיאאלאריק,בחללעמדהלאלאומית,מטעםלפניהשהתשובהמכאך, . 7

בענייננולנדרשהיענותכילהוכיחכדיבהםדיאשרמוע,דמבעודלעותרתנמסרושכברוהמדויקים

"צורךשלסתמי""בציוןמדוברשלאהוא,שבטוחמהסבירה".בלתימשאבים"הקצאתמשמעותה

לעתירה). 47סעיף 'ר(העותרתכטענתמשאבים",להקצאת
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העותרתלדרישתהיענות-פניםלשנימשתמעשאינומשמעיחדובאופןוברו,רצלולרם,בקוללהדגיש'חשוב . 8

אדירים,משאביםהשקעתתוךויסדויים,משמעותייםוסינוןעומקבעבדותמטיבהכרוכההמידעלקבלת

פרטיםהכולליםבמסמכיםמדובר ." AS IS "המסמכיםאתלמסוריהיהניתןבובמקרהמדוברשאיןהיות

לנסיבותהתייחסותגםכולליםמהמסמכים(חלקנוספיםפרטיםגםאלארפואייםרקלאנרחבים'אישיים

וגילוייםבחשיפתם,מעונייויהיהלאהמבוטחכישברורהמבוטחים),שלנפשיותאומשפחתיותאישיות,

בכדי'ולא"מתעלמת','זועתירה .העתירהלדחייתלהובילכדיבושדינימוק-בפרטיותופגיעהיהווה

הםשלהם,האישייםשהפרטיםבעודשלישיים","צדדיםלכאורההמהוויםהמבוטחיםשלמהאינטרסים

המאזניים'.'כףעל"המונחים

(וכפיכןהספציפיות.ונסיבותיומקרהכלכאשרמבוטחים,למאותביחסהואהנדרשהמידעלכן,מעבר . 9

החריגיםלוועדתהמבוטחיםשלהפניותלמספרביחסהמספרייםהנתוניםלעתירה),ט•בנספחפורטשכבר

 101היו 2018ובשנת ;פניות 134היו 2017;בשנתפניות 174היו 2016,בשנתכדלקמןהןהרלוונטיותבשנים

מסירתאתגםממילאתגרורזולדרישההיענותכיברור(כאשרפניות 400מ-בלמעלהמדוברכלומר,פניות.

נוספות).פניות 250מ-למעלהלהיום,נכוןיש,בהןשרק , 2020ו- 2019לשניםביחסהמידע

הטבלההכנתשלבדרןאםביושלישיים),בצדדיםלפגועכדיבו(שאיולעותרתמענהליתןעל-מנתזה,באופן . 10

כלאתמחדשללמדובהכרחתידרששלאומיתהריוהפרוטוקולים,ההחלטותכלמסירתשלבדרןאםובין

כןהחלטה)וכלחוו",דכלפרוטוקול,כל-ומסמןמסמןכל ,ספציפי(באופןהמסמכיםאתולערוךהמקרים

תידרשלאומיתמורכב,יותרוהרבהלחלופין,והשחרות.סימוניםלרבותלפרסום,אסורמידעיכללושלא

הנסיבותהמקרים,שלתמציותולכתובמקרים,למאותביחסמפורטתטבלהלהכנתגםלעיל,לאמורבנוסף

כך,לצורןשתוקםיעדוית"ועדה"מעיןבאמצעותלהתבצעחייבותאלופעולותהוועדה.ונימוקיהרפואיות

הרפואית,וההבנההמקריםעםההיכרותבעליבלאומית,והמקצועייםהבכיריםהגורמיםאתותכלול

המשפטיתהיועצת )ג(בלאומיתהתחוםעלהממונה )ב( ;הוועדה)(מחבריבכיררופא(לפחות) )א(-הכוללים

לאומית.שלהראשית

לטעון).העותרתשמנסה(כפיקייםאינוזובעתירההמבוקשהמידעכיטענהלאמעולםלאומיתויובה,ר . 11

פרטיםשלומחיקותעיבדומיון,איסוף,שלרבהעבדוהנדרשתכאמוראולםקיימים,כולםהנתונים

ויודגש,רבים.חדושיםעל-פניהנפרסותמאומצתעבדוה!)שלשעות(מאותרבותבשעותהכרוכהחסויים,

הדיו'להוראותבהתאםכאשרהמבוקשת,במתכונתלאומיתעל-ידימוחזקלהיותצריךהיהלאזהמידעכי

המידע,בעיבודחובהואיןהגוףבידיהמצויהבמתכונתלהעברתוהיאהחוקמכוחמידעלהעברתהדרישה

ניכרים.משאביםבהשקעתכרוכהזופעולהאםבטח

בו)הכלוליםהפרטים(נוכחמטיבוהכרוךמידעלקבלתחינההעותרתדרישתכייוצא,לעילהאמורמכל . 12

בלתימשאביםהקצאתהיאלאומיתמבחינתהמעשיתמשמעותהזולדרישהשהיענותכןבעיבדוו,

ולהסיטעדיפויותיה,סדריאתלשנותתיאלץהיאבובאופןממשית,והכבדההמעטה),(לשוןמבוטלים

זו.בדרישהלעמדושתוכלעל-מנתהעיקריתממשימתםקיימיםמשאבים

במסגרתשירותלמתןהמיועדיםהעובדיםממצבתבהכרחייגרעזובמשימהלטפלשיוקצהאדםכוחכל

כלפיחובותיהלמלאלאומיתביכולתלפגועלוודאי)קרובה(בסבירותהעלולבאופןהקופה,פעילות

מבוטחיה.
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ההתמדודותכאשרמצויים,אנובההקשהבתקופהתוקףמשנהמקבליםוהםבכלל,נכוניםאלודברים . 13

שהואהמשמעותייםוהשינוייםהקורונהנגיףעםלאומית,שלזהובכללהחלוים,קופותשלהיומיומית

בבהגםאשרבקופה,הדאםכוחועללאומיתשלהשוטפתהפעילותעלניכרבאופומכבידהויוצר,מוביל

האדםכוחוגםמבדודים;עובדיםחלוים;עובדיםהעובדים;עלמטילשהסגרהמגבלותבשלמצומצם

 .בקורונההמלחמהשלהייחדויותהמטלותאלהשוטפתמעבודתויוםמדי"מוסט"והזמי

בשלבבטחהעותרת,לבקשתההיענותאיאתמצדיק-זובתקופהובפרטבכלל,-הציבוריהאינטרסגםכ,ן

 .זותקופהשלהדרמטיותמההשלכותעיניהם"לעצום"יכוליםלאוהעותרת,הנכבדהמשפטוביתזה,

(בטחסבירהבלתימשאביםהקצאתמשמעותההעותרתלדרישתהיענותכיחולקלהיותיכוללאכן,כיהנה . 14

במתכונתהמידעשלמסירה(ולאועיבדווהמידעבעריכתהכרוכהבדרישהמדוברכאשרזו),בתקופה

נתוניםהבוללבמידעוכןמבוטחים,שלפניותלמאותביחסלכך),קרובלאואףכפתור",ב"לחיצתהקיימת

העריכות;ביצועלאחר(גםבפרטיותםפגיעהלהוותעלולשגילויו Iהקופהלמבוטחיביחסורפואייםאישיים

להידחות.העתירהדיולבדו,אלובנסיבותהשחרות).סימונים;

העותרתשלכפייםניקיוןוהעדרלבתוםחוסר-מקדמיתטענהב.

אתולהציגכפייםבניקיוןלנהוג-היטבהמוכרתלחובהכפוףמנהלייםלענייניםהמשפטביתבפניהעותר . 15

במשנהחלהזוחובהטענותיו.לבירורהנדרשותהרלבנטיותהעובדותבלגילויתוךתמת-לב,בצורהעניינו

מקיים".נאהדורש"נאהבבחינתהחוק,מכוחמידעהמבקשבעותרמדוברכאשרתוקף,

 : ) 2.4.2012בכבו,(פורסםבע"מהסביבהאיבותלשירותיהחברהנ'שפיגלאופיר 9562/10מ 11עעזה,בענייו 1ר

-לבג"צהעתירותמתחוםהמוכרתהחובהמנהלייםלענייניםהמשפטביתבפניהעותרעלחלה •לכן"בהתאם
לניחרהנדשרותהלרבניטותהעוברותכלגילויותרתמת-לב,בצורהעניינואתולהציגכפייםבניקיתלנהוג

שרנ'מקמל 5498/03בג"צ ;) l) 409 (1987מא(פ"דהתחבורה,שרנ'אשכנזי 421/86בג"צ :'ר(טענותיו
ערעורודיןכןועלזו,בחובהעמדלאהמערערכיעולהלעילשנזכרוהנתוניםמן .)) 2003 ( 97 ) 6נז(פ"דהביטחון,
כפיים.ניקיוןחוסרמחמתולולהידחות,

לגלייותעיהרבמסגרתלעלי rשצוהמדיעאתגליהלאהמעעררבומקוםתוקףמשנהמקבליםהאמוריםהדברים
להפגיזמצופההמדיעחופשחוקשמאפשרבכליםלהשתמשהמבקשיםמועתירםכי rלצימיותרכמעטמדיע.

כיואזכיראליהם,נוגעשהמעדינצדריםלפגועעלולה-חשיבותבעלמעדיהסתרתכילועבהדיתרהרגשיות
כב'העידהזהבנושא .)ב"עידחגיגה,(מסכתמקיים"נאהואיןדושר•נאההמונח,לראשונההוטבעבמקורותניו
 :כןהחוק,מכוחמידעלגילויבעתידההואאףשעסק.בהלין,,פלפלד"רהשופטת

עיניהםשלנגדהמידע,חופשחוקע"פמידעלקבלתהעותריםהםשמעטיםמלמדניהמצטבר"הניסיון
ישמידעבבקשתהפוניםלרובהציבורי.השירותאתלשפראוליעלבמגמהלדעתהציבורזכות

עת"מ : 'ר(משתייכים"הםלהןקבוצותשללמטרותאושלהםאישיותלמטרותביןצרים,אינטרסים
 .)) 3.11.2002בננו],(נפורסםפתח-תקווהעירייתנ'בע"מויזוםפרסוםאמצעיא.פ.י. 1480/03 )א"ת(

אשקלוןעירייתנ'דיןעורבימשרד KGI) (איצקוביץגבעבץ 7985-01-20ש) 11במינהליים Jמ 11עתגם, 1ר

 .) 01.10.2020בננו,(פורסם

פרטיםשלמכוונתהסתרהתוךאףולעיתיםמגמתי,באופןבעתירהטענותיהמציגההעותרתבענייננו, . 16

טענותיה,לקדםכדיוהכללאשורה,העובדתיתהמציאות"עיוות"תוךאובהכרחבידיעתהשמצוייםונתונים

 .שביסדוהוהשיקוליםזו'עתירהשלהרצינותאתבספקמעמידהזוהתנהלותה .מחירבכל
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לאומיתבידילהימצאאמוראשרמידעתינוזובעתירההמבוקשהמידעכיטוענתהעותרתלמשל,כך . 17

לעריכהכדרשואנו ,קייםהמידעכימעידההמספרייםהנתוניםמסירתעצםוממילא ,המבוקשת""במתכונת

לעתירה). .א. 3ה.פרק •ר(ושינויים

במתכונת"הקיים",המידעשמסירתמכךומכוונת,מדועתהתעלמות,תוךכטענתהעותרתשלזוטענה . 18

שלבפרטיותקשהפגיעהמשמעותהכאשראפשריתאיכנההעבודה,ביצועלצורךמלאומיתהנדרשת

לערוךמבליהמידעאתלמסוראפשרותכלאיולמעשה,כךזה.בעתירהכשמעלאכללשקולםהמבוטחים,

"טבלה"שלהככההיא,נוספתאפשרותלאומית.מבוטחישליסודבזכותפגיעהשלבמחיראלא ,תכנואת

בידיקייםאינוהואכאשר"מאפס",להכנהכדרשהמבוקש,כפיכזה,מסמךהנדרש.המידעאתהכוללת

השוטפת.עבודתהלביצועעל-ידהכדרשואיכרלאומית

תינההמזהים,הפרטיםומחיקתהחריגים,לוועדתשמוגשות 11הבקשות 11עלמעברכיהעותרתטענתגם . 19

מנותקתסתמית,טענההיאלבקשה), 56סעיף •ר(יחסי"באופןמצומצםשעותמספר"המצריכהעבודה

שלרבותמאותבהשקעתהכרוכהיסדויתבעבדוהמדוברהיטב,לעותרתשברורוכפיבפועל,מהמציאות.

החריגיםוועדתשלפרוטוקוליםההחלטות;עריכתבפועל,בקופה.מרכזייםתפקידיםנושאישלעבדוהשעות

בהפעלתוכרוכהמחייבת-הנדרשתלתצורההעברהבאמצעותובטחוההשחרותהסימוניםבאמצעותגם-

היכרותובעלסמכותבעלגורםעל-ידילביצועממילאוכדרשתהמסוים,למקרהבהתאםדעת,שיקול

כדוגמת"יבשים",מזהיםפרטיםשלבמחיקתרקמדובראיןהדוגמא,לשםשהרי,המקרה.עםמוקדמת

המבוטח.אתלזהותכדיבושישפרטבכלאלאתעודת-זהות,מספר

העותרתזאתוחרףהמידע,חופשחוקהיאלכאורה,שמומחיותה,עמותהעל-ידיהוגשהזועתירהבנוסף, . 20

חובהשאיןאולמסרושאיןל"מידעהנוגעיםבחוקלסעיפיםבשוגג),לאהנראה,(וככלמתייחסתאיכנה

במיוחדרלווטייםשאלוהגםלחוק), 11(סעיףובתנאים"חלקימידעל"מסירתוכןלחוק), 9(סעיףלמסרו"

מידערכן,לחוק) ) 3 ()א( 9(סע•המבוטחיםשלבפרטיותפגיעהיהווהשגילויובמידעענייננושכן,עבורנו.

כלאיןהדברים,מובהקותחרףמטה.שיפורטכפיהכללחוק), )ב( 9(סע•לאומיתשל"פנים"מידעהמהווה

לעותרת"קנויה"המידע,לקבלתשהזכותהואבעתירההמצגכאילואלו'לענייניםהעותרתשלהתייחסות

בהכרח.

פועלתשבההחריגיםוועדתכאילוומטעה,מניפולטיביבאופןלאומיתאתמציגההעותרתדי,לאבאמוראם . 21

טענותואולם,לעתירה). 21סעיף •ר( 11כךזאתלהשאיר"מנסהושלאומיתסגורות",בדלתיים 11ן"במחשכים"

הפרטי,לעותר-להלן)שיוגדר(כפילחוזרשבהתאםלכךהיטבמודעתשהעותרתלמרותנטענותאלו

טיפולאותולמימוןביחס ,החריגיםועדותשלההחלטותלגבימידעלקבלתללאומית,לפנותהזכותהמבוטח,

אחרים.במקרים

קופותפועלותלפיוהחוזרהיטב,לעותרתשידועכפיכימהטעם,אףרלוונטיאינוהעותרתשלזהטיעון

ולהציגהחריגיםוועדתבפנילטעוןיכולשהואכךלמבוטח,שימוע""זכותקובעלהלן),שיוגדר(כפיהחולים

החלטה,מקבלהמבוטחהחריגים,בוועדתהדיוןבסיום-מקרהבכלכאשרהחלטה,תתקבלבטרםנימוקיו

היאהחריגיםוועדתשלהתנהלותהכיברורכך,שביסודה.הנימוקיםאתגםכוללתהיא-שליליתשזווככל

שלמבוטלתבלתימידהשדרושההיא,האמתבה.פעילחלקלקחתזכותלמבוטחכאשר"במחשכים",אינה

 ."במחשכים"לאומית,פועלתכאילוכזו'טענהלהעלותמצחעזות
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ורק ,) 2019יוני(בחודשבלבדכלליתחוליםקופתכנגדעתירהלהגישהעותרתשלהחלטתהעצםבסיום, . 22

הקופותלכלפנתההעותרתשמלכתחילה(למרותלאומיתכנגדעתירהלהגיש /ניכרבשיהוי /כשנהלאחר

חוליםקופתושללאומיתשלוהמענההחריגים,וועדותבפנישנידונותהבקשותלספרביחסהמידעלקבלת

שישהרלוונטיותאוהחשיבותחוסרעללהעידכדיבהישלעתירה),י'ו-ט'נספחיםר'בסמו,ךניתנוכללית

לאומית.כנגדשהוגשהשבנדוןזובעתירה

מביתלהסתירמבקשת-הנשימהובאותההחוק,לפימידעקבלתזובעתירהדורשתהעותרתאלו,בנסיבות . 23

לכאורההציבורית,"החשיבות"עללהשפיעכדיבהןשישברוראשרטענותאועובדותהנכבדהמשפט

העותרתכן,אםברורכדין.ניתן-למבוקשלהיעתרלאומיתשלשסירובהכךעלוכןזו,שבעתירה

משווע.לבתוםבחוסרמתנהלתשבפועלבעדוכפיה",בניקיון"רוחצתבהתנהלותה

החריגיםועדתלפעילותביחסקצר,ומעשינורמטיבירקעג.

 :(להלן-1994התשנ"דממלכתי,בריאותביטוחחוקלהוראותבהתאםפועלותהחוליםקופותהיטב,כידוע . 24

פיו.עללמבוטחיהן,רפואייםשירותיםומספקותבריאות"),ביטוח"חוק

ובהתאםשוויוני,באופןהמדינה,במימוןבריאות,שירותילתושביםלספקבמטרהנחקקבריאותביטוחחוק . 25

והכל-הבריאות")שירותי"סל :להלןבריאות,ביטוחלחוק 7 'ס(בחוקכהגדרתוהבריאותשירותילסל

 .בריאות)ביטוחלחוק 3 'ס(כךלשםהחוליםקופותלרשותהעומדיםהמימוןמקורותבמסגרת

החוליםבקופותלמבוטחיםשניתניםהרפואייםהשירותיםאתמכתיבאשרהבריאות,שירותיסלכידוע, . 26

לספק,מתיימראינוואףמספקאינושבחוק,המשאביםהגבלתובשלטיבומעצםהמדינה,מימוןבמסגרת

מציליבטיפוליםמדוברכאשרגםוזאתהחולים,קופותלמבוטחיהנדרשיםהרפואייםהשירותיםכלאת

 .חייםאיכותמשפרי/או 1חייםמאריכיו/אוחיים

נוספיםבריאותלשירותישב"ן,תכניותלחבריהןלהציעהחוליםלקופותמאפשרבריאותביטוחחוקבנוסף, . 27

תכניתלמבוטחיהמציעה-האחרות)הקופותכלגם(כמולאומיתהבריאות.שירותיבסלכלוליםשאינם

 .שב"(

זהאךשבסל,הטיפולאתניסההמבוטחבובמקרהאופתרוןלמבוטחנותןאינוהבריאותסלשבובמקרה . 28

שמחוץתרופהמימוןלולאשרבבקשהבקופות,הפועלותחריגיםלוועדותלפנותהדרךלופתוחה-צלחלא

לסל.

פעולהכללילהןקבעהוהפסיקה ,הדיןבתיע"יובוקרהוסדרבקופותהחריגיםועדותשלופעולתןקיומן . 29

הבריאותבחוזרבמשרדהחוליםקופותעלהפיקוחסמנכ"לשלבהנחיותעוגנואלהפעולהקרימאו.דברורים

כנספח(שצורף"החוזר") :(להלן 6/10מספרנוספים,בריאותושירותיהחוליםקופותעללפיקוחל 11סמנכ

שנקבעוכפיהחריגיםועדתשללפעילותההמנחיםהקוויםאתולפרטלעגןנועדזהחוזרלעתירה).ח'

הוועדההחלטותעלהמידעמתןבסוגיתזהובכללוהמהותיים,הפרוצדוראלייםבהיבטיםבפסיקה,

המימון.היקףבשאלתוההחלטהאחרים,למבוטחים

העברתחריגים.בוועדתלדיוןתועברהבריאותבסלנכללשאיננו"שירות"למתןבקשהכלבחוזר,שנקבעכפי . 30

בפנישיובאוהמקרים .זובקשהלהגישזכותועללושהובהרלאחרהמבוטח,בקשתעל-פיתיעשההמקרה

רפואיתמבעיהסובלהמבוטחבומקרה"כל-"קשים"כמקריםהמוגדריםהמקריםאלוחריגיםועדת
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משמעותישיפורלהשיגאמורעל-ידוהמבוקשוהשירותותפקדווהרפואימצבועלמהותיבאופןהמשפיעה

לחוזר). 5סעיף 'ר( 11במצבו

לחוזר), 10סעיף 1(רהמבוטחשלבבקשתוהחריגיםועדתתדוןבסיסםעלהשיקוליםאתגםקובעהחוזר . 31

 ;לפרטהטיפולעלות ;המבוקשלשירותהמיוחסהטיפוליהאינטרס ;המבוטחשלהרפואימצבוהיתר'וביו

לכלהטיפולמתןשלהכלכליתהרוחבמשמעות ;המבוקשתלטכנולוגיהשישהרפואיהביסוסמידת

המצב.באותוהנתוניםהמטופלים

כלאתלתעדהחוליםקופתעלכי 12בסעיףקובעהחוזרהמידע,ומסירתהתיעדולחובתהנוגעבכל . 32

החריגים.וועדתבפנישעמדהרפואיהחומרוכלהדעתחוותהמסמכים,הבקשה,לרבותשנתנה,ההחלטות

 .כאמורוהמידעהפרטיםאתלשמורהחוליםקופתעלבההמתכונתאתקובעאינוזהסעיף

ועדותשללהחלטותביחסמהקופהמידעלקבלהמבוטחשלזכאותואתקובעלחוזר 13סעיףבנוסף, . 33

מבוטחיםשלמזהיםפרטיםייחשפושלאובלבדאחרים,במקריםהטיפולאותושללמימוןבנוגעהחריגים,

אתלבחוןעל-מנתלוהנדרשהמידעלקבלתבלב,דהמבוטחשלזכותואתמעגן 13סעיףכלומר,אחרים.

בסל.שאינםרפואייםשירותיםלגבי Iשבבסיסןוהנימוקיםהקופה,שלההחלטותבקבלת 11"השוויוניות

לקבל.המבוטחזכאיאותו"המידע"אותובדיוקמהומגדיראינוזהסעיףויובהר,

(ארצי)ע 11עאתלמשל 1רמובהק.רפואיאופיבעלשיפוטי,מעיוגוףהןהחריגיםועדותכיקבעה,הפסיקה . 34

חשופותאלוהחלטותבהתאם, .) 9.11.2009 ,בנכו(פורסםז"לטיירואילןנ'כלליתבריאותשירותי 205/08

מלבחוןאומנםיימנעהדיובית .הוועדהעבדותשלהמשפטייםלהיבטיםהמכוונתשיפוטיתלביקורתגם

סבירותבחינתאךהוועדה,דעתלשיקולטיבםמעצםהנתוניםתקציבייםאומנהלייםרפואיים,שיקולים

והיקפה,המידע""מסירתשסוגייתמכאן,לבקרים"."חדשותהדיןביתשללפתחומגיעההוועדההחלטות

 13סעיףמכוחהמבוטחשלהספציפיתלזכותומעברוזאתפרטנית,שיפוטיתלביקורתהיאגם"חשופה"

לעיל.כאמורלחוז,ר

קייםבהםבמקריםכאשרשבועות, 3לכ-אחתמתכנסתלאומיתשלהחריגיםועדתהפרוצדורה,מבחינת . 35

אתלקבלשבסמכותובהרכבלדיון,מיידיבאופןהוועדהמתכנסת"אד-הרק"),(המכונהדחוףבדיוןצורך

ההחלטות.

-בלאומיתהרפואהחטיבתראשכדלקמן,המקצועאנשיאתכלוליםלאומיתשלהחריגיםועדתחברי . 36

היועצת ;פרידנברגאמירד"ר-השב"ןתכניתשלרפואימנהל ;החריגיםועדתיו"ר-וינקרשלמהפרופ'

רפואיתמנהלת ;דושניצקידורוןד"ר-הרפואהבחטיבתרופא ;מזוזימימהעו"ד-לאומיתשלהמשפטית

מנהלתהוועדה,ומזכירת ;גולדברגאורימר-הכספיםאגףשלנציג ;סבןדינהד"ר-אישוריםמוקד

 .גולדשטייןמאיה-הציבורפניותמחלקת

לגופו.נידוןמקרהכלכאשרמקרים,במספרודנהמתכנסתהוועדההחריגים,בוועדתהדיוןמהלךמבחינת . 37

הרקעאתגםמציינים(לעיתיםהמקרהונסיבותהרפואיהרקעאתהוועדהחבריבפנימציגים Iהדיוןבמהלך

אתלשלולאולתמוךכדיבהשישספרותגםמציגים(לעיתיםהרלוונטיתהרפואיתבמטריתדניםהאישי),

הדיוןשלובסופוהאפשריות,הרוחבהשלכותלרבותולכאן,לכאןהנימוקיםאתמפרטיםהמסוים),הטיפול

ואזנוספים,מומחיםעםהתייעצותשנדרשתאוחסריםמהנתוניםחלקלעיתים,החלטה.לרובמתקבלת

להשלמה.עדנדחיתבבקשהההחלטה
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המבקשמבוטחשלכלהריהחריגים,ורעדתעל-ידיההחלטהקבלתבהליןהמבוטחשללמעורבותוהנרגעבכל . 38

 ,טיעוניואתהורעדהבפנילהציגהזכרת-זהובכלללחוזר), 8בסעיף(כמפורטהשימועזכותנתרנהזאת

גםהחריגים,רעדתבפנילהתייצבמבקשיםהמבוטחיםרבותפעמיםאחר.אורפואיחומרכלהבאתלרבות

על-פילזכותםבהתאםהרלוונטיים,הטיעוניםכלאתהוועדהבפניולהציגמטעמם,עו"דבאמצעותאובליווי

לקבלנדרשבהםבמקריםיותר,מאוחרבמועדאםוביןהדיוןבסיוםאם(ביוההחלטהקבלתלאחרהחוזר.

אתלקבלשבקשתווככלההחלטה,עללמבוטחמודיעהלארמיתנוספים),ממומחיםמקצועיותדעתחוות

שבבסיסה.הנימוקיםאתהכוללתמפורטתהחלטהלמבוטחנשלחת-נדחתההתרופהאוהטיפול

 ;ורפואיעובדתירקע ;משתתפים :כדלקמןהפרטיםאתהכוללפרוטוקלונרשםהחריגים,בוועדתדיוןבכל . 39

לאומית.במערכותלאומיתאצלמצוייםההחלטותוגםהפרוטוקוליםגם;החלטה.דיון

מקרהכלבוחנתקרובות;לעיתיםמתכנסתהחריגיםוועדתכילהיווכחניתןלעילהאמורמכלכן,כיהנה . 40

פרטיםוהכולליםהספציפילמקרהבהתאםהמשתניםוהחלטה)(פרוטוקלומסמכיםעורכתונסיבותיו;

החלטהבכלהמבוטחאתמעדכנתנוספות;חוו"דומקבלתחיצונייםגורמיםעםלעתיםמתייעצתאישיים;

שנה.כלמקריםלמאותביחסזאתכל-שבבסיסההנימוקיםאתגםשליליתשהתשובהוככלשהתקבלה,

להוציא ,אותםלערוךוהחלטות,פרוטוקוליםמאותעללעבורמשמעותההעותרת,לדרישתהיעתרות ,מכאן

מדוברמשפטי.וייעוץרופאיםשלבליוויוהכלהמבוטחים,פרטיותשלהפרהלהוותעשוישגילויופרטיכל

 .ניכריםבמשאביםהכרוכה ,רבהבעבדוה

 !להידחות-העתירהשלדינהד.

ניכרתמשאביםבהשקעתוממילאהמידע"בעיבוד"כרוכההעותרתלדרישתהיענות . 1ד

להביאכדיבהןשדיהמבוקש,המידעלמהותנוגעותשאינן"מנהליות-טכניות"בנסיבותדןלחוק 8סעיף . 41

המינהלעלהכבדהמניעתשללאינטרסמשקלזהבסעיףנתןהמחוקקהמידע.לגילויהבקשהלדחיית

 •ר(ציבוריתמרשותמידעלקבלתהחוקיתהזכותעללגבורמסוימותבנסיבותשעלולאינטרסהציבורי,

,תשווסהדיועורכילשכתשללאור(ההוצאההמידעחופשחוקבאורלדעתהזכותסגלזאבפרופ•זה,בעניין

סגל")."עניין :(להלן ) 165עמוד ,) 2000

מבקשלצרכימידע""לעבדחובהאיןהציבוריתלרשותלחוק, )ה( 7לסעיףבהתאםכייובהר,זוטענהבפתח . 42

("כפיהקיימתבמתכונתו-בידה"המצוי"מידעורקאןלרשותולהעמידהיאהרשותשלחובתההמידע.

לאור .) 163עמודסגל,ענייווכןלחוק, 2בסעיף"מידע"הגדרתגםר' ;לחוק )ה( 7נסע•כאמורמצוי"שהוא

לאאןהרשותבידיקיימיםשאומנםנתוניםהכולל"חדש",מסמןלמשללהכיןחייבתהרשותאיןזאת,

המבוקשת.במתכונת

 : ) 20.11.2013בננו,(פורסםפניםלביטחון-המשרדישראלמדינתנ'ולאני 1גאברהים 1786/12עע"מגםר• . 43

מרכליהיההחקירהחיקכעיבדוהצורךכזכרהשיקולכיייתכןהמדיע,חופשחרקשלכגדרומצרייםהיינו"אילו
לצרכיוהמדיעאחלעבדחייתכהשרות"איןהמדיע,חופשלחרקדגה>םעיףלפי •לעיל rשצרכפישרנה.לותצאה

(עע"םקייםכמדיערעםקהמדיעחופשחרקשהירהשרותשלהעיקיירםמתפקדייהאיברמדיעעיבדוהמבקש'.'של
 ".)) 2005 ( 731,726 ) 3נט(פ"דאבות-א.ב.א,בתיאיגודכ'הבריאותמשרד-ישראלמדינת 1825/02

מחויבתהרשותלאמור,כפשוטן.לחוק ) 1 (-8ו )ה( 7סעיפיםהוראותאתלקרואישהדין,להוראתבהתאם . 44

ביו ,המבקשלבקשתהמידעבעיבודמחויבתהיאואיןבידיההמצויהבמתכונתהמבקשלעיוןמידעלהעמיד
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הרשותלחוק). )ת( 7(סעיףמעטתמשאביםהשקעתמצריךשהואוביןניכרתמשאביםהשקעתמצרידשתדבר

מצרידבבקשתהטיפולאם-המבוקשתבמתכונתבידהמצויהמידעאםגם-למידעבקשתלדחותרשאית

לחוק). ) 1 ( 8(סעיףסבירתלאמשאביםהשקעת

ניתנתזוגישתהבקשה.אתלדחותכדיהמבוקשת,במתכונתמצויאינוהנדרששהמידעבכךדיכלומר, . 45

במתכונתוהמידעאתלהמציאמסוגלתשהרשותמקוםהואהראשון,מובנים'בשנימסוימתלהגמשה

מתפקידועובדשלממשיתהשבתהנדרשתשלאכלומר-לההנתונההמשאביםמסגרתבתוךהמבוקשת

פעולותלכךנדרשואםשגםלהניחאפשרזה,במקרהאמצעים.תוספתאוהדאםכוחתגבורנדרשולאהרגיל

סבירות)אי(אוסבירותשמידתהואתשני,השלכת.וחסרותמעטותפעולותאלאאלההיולאעיבוד

במידע.המבקששלעניינותכליתלחשיבותביחסתימדדהמושקעיםהמשאבים

 , ) 24.11.2008בננו,(פורסםהעסקייםההגבליםרשותנ'אטואיתי 2346105 )א"ת(עת"מזה,בענייור• . 46

ה'אוא'ןהדשותב'ד'המבוקשתבמתכונתומוחזקא'נוהמבוקשהמ'דעשבהןנס'בותב'ןמבח'נהארד"השופטת

עצמהלדשותנחוץ-המבוקשתבמתכונת-שהמ'דעסבירשבהןכסיבותלב'ןמתוכנת,באותהלמידעצריכה
חלהולאהמבקששללצרכיוהמידעע'בודחובתהדשותעלחלהלאהראשוןהדבריםבמצבהתק'נה.לפעילותה

אםגםהמידעלבקשתלהיענותחובההדשותעלחלההשניהדבד'םבמצב .כךלשםמשאב'םהשקעתחובתעליה
של[הפחותה]לחשיבותוביחסמידת'איכרההשקעהה'קףכןאם(אלאניכרתמשאביםהשקעתמצד'ךהדבר
המבוקש).המידע

לבןיהמבוקשתבמתברתגהשרותבדיימוחזקשאיכרמדיעביןארדהנישאהשהצעיהההבחנהאתכוללאיכרהחרק
אםשהיר .צררןכלבהאןיגםלדתעיתפקדיה.מליוילשםהשרותבדיימתברתגבאותהמוחזקלהיותשצירךמדיע

לקבעוהמשפטבתישלבוחררמהנעיניומהרהמבוקשת,במתברתגבידיהמציראינושהמדיעאמתדוברתהשרות
 ?תפקדייהשלתקןימליוילצרוךהמדיעאוגרןסדירהשרותעברו

השקפת'אתלכךאקד'םאולם .ארדהשופטתשלהבחנות'הלפ'גםלדחותישהעותריםבקשתאתכיאדאהלהלן
מחריתבהשרותלאמורכפשוטן.לחרס ) 1 (-8ר )ה( 7סעיפיםהןר•תתאלקוראששיסברואניבמקצת.שוכהשהיא

 rבהמבסש.לבסשתהמדיעבעיבודמחירתבהיא rראבדייההמצריחבמתברתגהמבסשלעירןמדיעלהעמדי
השרותלחרק). )ה( 7(סעיףמעטהמשאביםהשקתעמצירושחרארבץניכרתמשאביםהשקתעמצירושהדבר
מצירךבבקשההטיפולאם-המבוקשתבמתברתגבהדימצירהמדיעאםגם-למעדיבקשהלדחותרשאית
לחרק). ) 1 ( 8(סעיףסבירהלאמשאביםהשסתע

המעדיאתלהמציאמסוגלתשהשרותשמקרםחראהראשוןמובכים.כשכימסו'מתלהגמשהניתכתזוג'שה
ועבדשלממשיתהשתבהנדשרהשלא(כלומרשלההותננההמשאביםמסגרתברתןהמובקשתבמתכוותנ
עיבדופועלותלכןנדשרואםשגםלחנתיאפשראמצעים),ותספתארהאוםברחגתרבונדשרולאהרגלימתפקדיו

המשאביםסניורת)אי(ארסבירותשמדיתחראהשניהמרכןהשלכה.וחסרותמעטרתפעולותאלאאלההיולא
תכליתלשרתנרעדשהמדיעמקרםבמ.עדיהמבקששלעניניותכליתלחשיבותביחסתימדדאכןהמושקעים

גשיתילפיניכירם.משאביםלהשקתעדשירהגםבכןלהצדיקניתןהשרות,מהלכיביקרותשלבמיוחדחשובה
ל•שליפה•ניתןראוניהשרביםתביקיהמפחוהמבוקששהמדיעוביארה,פירטהטרחה,השרות,משהצהירה

רבמכלולמותןמסקנותרירכחמשמעריותבחינתפרטים,"דליית"תביקים,•נבירה"מצירךהואאלאפשוטה,
העובהדאז• •כןתאמרלאואפילוהבקשה.עלהגוללכסתימתלחרק )ה( 7סעיףהוראתפועלתמסמכים,שלהיקף

משמעיההקיימים,באמצעיההשרותשלהיכולתמגדירחורגתזנןבמקרההמדיעמבקשבקשתשמליוי
סביירם.אינםהנדשריםשהאמצעים

ארדהשופטתהתייחסהדינהבפסקשכןאר.דהכש'אהלגישתגםהעתידהאתלדחותמקוםשישלינדאהוכן
המידעאתלהפיקניתןלאערדשכלפסקההיאהדשות.שלהשוטפתעבודתהלצורךנדרששא'נומידעלבקשת
עבדוהלועמסיגרוםעל'ה,יכבידהמידעבהמצאתשחיובההרשותעמדתאתלקבלישוממוחשבתקלהבדרך
לשםהמבוקשתבמתכונותלמדיענזקקתאינההשרות .כךבענייננוגםהרגליות.השרותפועלותתאועיכבמיותר
הדשירהאתלר•תשיוממוחשתב•,קלה•בדרןהמדיעאתלהשיגניתןשלאכיוןהשוטפו.תמשימותיהבציוע
סבירה."לאמשאביםהשקתעכמצריכהלמדיע

בשללרבותאחרים,אואלומטעמיםחסויים,פרטיםשלהשמטהאולהשחרההדרישהלנפקותהנוגעבכל . 47

 ,)ה( 7סעיףלפיבומחויבתאיננהשהרשותמידע","בעיבודמדוברלפסיקהשבהתאםהריהפרטיות,הגנת

סבירה".בלתימשאבים"הקצאתדורשתהיאבאשרבפרט
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איווכיהמידע,מהותנוכחהיתרבין ,בכיריםמקצועייםגורמיםשלבטיפולהכרוכהדרישהכינקבע,עוד

כרוןהואכאשרעבודה,שלשעותבמאותאלאבודדות","שעותמשןלאספואולהפיקושניתןבמידעמדובר

סבירה.בלתימשאביםבהקצאתשמדוברהריחסויים",פרטיםשלו"מחיקות"עיבודב"מיון,

 , ) 10.1.2019בכבו,(פורסםהממשלהראשמשרדנ'המידעלחופשהתנועה 1591-01-17 )ם-י(מ 11עתך•

טכניים-מנהליים,מטעמיםמידעלקבלתבקשהלדתותרשאיתהדשותשבהםלמצביםמתייחסלחוק 8"סעיף
גבע,עניין :' 1 (סבירה"בלתימשאביםהקצאתמצדיךבה"הטיפולכאשרלחוק, ) 1 ( 8בסעיףכאמורוביניהם,
זיקהבעלתשהיאהרשותעלממשיתהכבדהשלבקימה"מצויזהכיכפסק,הסבירות,סףשלבעניינו .) 14ב~סקה

עשוהיהמשאביםלהקצאתזיקהבעלתשהיאממשיח"הכברהוכיהרשות",אצלהמתונההמשאביםלהקצאת
קייםמשאבלהסיטארחההמחייבבאופןחמינחליחהשרותשלהעריפרירחסררבשיבושביטוילריילברא

נפורסםסגלאליצורכ•המשפטיםמשרד-ישראלמדינת 2398/08(עע"םאחרת"למשימההעקיירתממשימות
טענהביסוסלשםכיהודגש,זאתבצדסגל).עניין-להלןהוספה,;ההדגשה-29ו 28ב~סקארת ) 19.6.11 (בננו]
המוסר 7744/10(עע"ממסוימת"עובדתית"תשתיתלהציגהרשותעלסבירה,בלתימשאביםהקצאתבדבר

דורשסבירההבלתיהמשאביםהקצאתבענייןהמבחן .) 15.11.12 (בננו]נפורסםמנגליפיחנ•לארמילביטוח
תמרתנלבןיהמדיע,בקבלתהציבוירוהאינטרסהאישיהאינטרס-קרי .הגילויבבסיסהניצבהטעםביןאיזון

פרטיםלשוהשמטהלהחשרההנרגעבכל ...המדיעבהפקתהשרותעלוההכברהחמינחליחהשרותלשהמשאבים
שמרובדחיר-ארםשלביטחונוארהציבורביטחוןהגנתארהפריטותהגתנכגתאחירם,אראלומטעמיםחסויים,
היאפניהעלכאשרבפרטלחרק, )ח( 7םעיףלהוראתבהאתםלעשרותחייתבאיננהשהשרותמדיע•ב"עירוב
לפסק-הדין). 30בסעיףסגל,(ענייןלחרק ) 1 ( 8סעיףלפיסביהרבלחימשאביםהקצאתדושרת

מידעלקבלהעמותהביקשה , 2015בשנתהממשלהראשמערןהרצאותאודותהמדיעלקבלתבבקשתהכאמור,
אתרכאמוד,והוצאה.הוצאהכלבגיןשניתנוהחשבוניותואתההוצאותסוגאתהכוללההוצאות,כלפירוטבדבר

לקבלתבקשהלדחותרשאיתרשותכיהקובעלחוק, ) 1 ( 8סעיףעלנסמןהממונהעל-ידיהבקשהדחייתמטעמי
זועילהכיכאמור,טענה,העותרתסבירה".בלתימשאביםהקצאתמצריךבה"הטיפולכאשרבין-השאר, .מידע

המידעכלאתלהשיגניתןלשיטתהכיכלשהי;תשתיתעלנסמכהולאמנומקת,הייתהלאבקשתהלדחיית
שעותממספריותרדורשאינוהמידעמלואגילוילצורןהמשאביםהקצאתוהיקףפשוטה','כפתור"בלחיצת

בדברהרשותטענותעלהענייןבנסיבותגוברהמידעגילויבדברהציבוריהאינטרסמקום,מכלוכי ;עבודה
סבירה.בלתימשאביםהקצאת

הקצאתתדרוש 2015שנתאודותהמידעלקבלתהעמותהלבקשתהיענותשלפיההממונה,החלטתכיסבורני,
עלונסמכה-בכתב-התשובהוהןהממונהשלהמפורטתבהחלטההן-כהלכהנומקהסבירה,בלתימשאבים
לעותרת,חשיפתולקראתועיבודו,מיונוהמידע,באיסוףשנצברהניסיוןבעקבותזאתומדויקים,מפורטיםנתונים
בהתייחסהמידעהכנתכי ,ציינווהממונההמדינה . 2014שנתאודותמידעלקבלתהבקשהבמסגרתחלק.יבאופן
חשבוניות; 1,300בדיקתאגבבמשדד,שוניםגודמיםשלעבודהשעות-400מכלמעלהכרוכההייתה 2014לשנת
החומרבאיסוףעסקואשרהממשלהראשמשרדיחידותעל-ידישנדרשוהמשאביםכלשלמפורטתיאורומסרו

העבודה.ושעותהנדרשהטיפולהשונים,המטפליםהגורמיםשלמפורטתיעודאגבשנה,אותהגבילובבדיקתו
באגפיםעובדים,שלמועטלאמספרשלעבודה>ימי 50 (עבודהשעות-425כמדובר •לעילופורט rשצרכפי

מקצועייםגורמיםשלהטיפול .-30%בעלתההחשבוניותכמות 2015כשנתכאשרככירות;בדרגותחלקםשונים,
מכןהמשתמעכלעלהממשלה,ראשמערןאורותהמדיעמחוחלונכחובעיקר,-חשאר rבנדשר.ובכיירם
העובדהלנוכחנדרשוהרכיםהמשאביםהמדיע.מהרתלאורהפריטותהגתנשלבהיביטםרכןביטחונייםבהיבטים

מטעמיםבין-השארזאתמהיד,נתוניםחילוץהמאפשרבאופןהממוחשבתבמערכתסרוקותאינןשהחשבוניות
 •צילומןהחשבוניות,איתור :כמרהמידעמסירתלקראתפעולותשלארוכהשורהלבצעושנדרש ;ביטחוניים

ב•טחונייםמטעמ•םפרטיםמח•קתמשפטיים,וגורמיםב•טחרנייםגורמ•םעםחשבוניתכלשלדקדקניתבדיקה
אובלעדי'םספק•םשלז•הו•המאפשרותוהוצאותושירותים,מוצריםספק•אודותפרט•םתשתיות,(שירותי
אואישילש•מושהוצאותלב•ןציבורילש•מושהרצאותביןאבחנהתוךקט•גוריותלפימ•ונןספציפי'ם),מוצרים
אופןכירעלה,המרניהעל-ריישניגחרהמפורטיםמההסבירםבפרטיות.פגיעהבוש•שמ•דעבירורוכןפרט,'
פרטים<שלר•מחיקרח"עיברו • Jמיראיסוף,שלמורכבותפעולותדושר • nחחשרבנירראיםרףהנרחביםרשיום

ב•לחציחהמעדיאחלהפיקניתזכיהעמותה,לטתנענסיםכלואיןעכרוה.שערתבמארחחכררכרחחסויים),
 .בררוות"שערתכמשדולעברוהמדיעאחלאסוףניחןכיאר •כפרתו•

עלוזאתהרשות,שלהעיקריםמתפקידיהשאיננומידע,עיבודלצורןמשאביםהקצאתכיבפסיקה,נקבעעוד . 48

להצדיקהעשויה ) 1 ( 8סעיףלפיסבירהבלתימשאביםהקצאתעל-פניההיאהעיקריות,משימותיהחשבון

לבקשה.סירוב

ההחלטותבחילוץהכרוךבמידעמדובךבומקוםלחוק, )ה( 7סעיףביישוםגםלהגיעניתןדומהלמסקנה
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כדיהעולהבאופןמזהים,פרטיםהשמטתלרבותבהחלטות,המצויהחסויהמידעוהשמטתהרלוונטיות

המידע.עיבדו

 : ) 2011 ( 666 ) 3סד( ,סגלאליצורנ'המשפטיםמשרד-ישראלמדינת 2398/08מ 11עעזה,בעניין 1ר

•רצותהמשיבלבקשתהעינותשהציגה, n•nהרעבדהתשתיתעלבהתבססכ•להוכיחהמירנהנדשרת ,"בענייננר
תביקיםגםנאשמיםשלבענייכםוטיפלוב•ררררה•אהבתעיה,לשהעיקירתמישמתהכמליד•ממשיתהכבדה
 ...אחירם

המירנהבעמדתשפרוטהכפיהדורשיםהמשאביםהקצאתהערכתלכאדרה,לעיל,שהצעתיהמידהאמתעל-פי
 rאלפירלחרק.דגה>לםעיפמשסלליחךשיזהבהקשרסבירה.בלתימשאביםבהקצאתמדובראכןכימלמדת
השורתשלהעיקיירםמתפקדייהאחדאיכנומדיעעיבודאכן.המבקש.שללצרכויהמעדיאתלעבדחייבתהשורת
 ...קיים"מדיעבמסירתעוסקהמדיעחופש"חרקשהיר

משימותהיחשבוןעלוזאתהשורת,שלהעיקירםמתפקדיהישאיכונמידע,עיבודלצרוךמשאביםהקצאתלפיכן
כהלמסשה.לבס•ררבלהצר•העשויה 1 8סעילפיסבירהבלת•משאביםצאתהעל-פניההיאידרתהע•

המעדיוהשמטת nרוכט•רהההחלטותחליחבדברהצורןכזבחלחוס.דגה~סעיףבשייוםלהגעיהיהניתךדרמה
 .המדיע"עיבודכדיהערלהמזהים,פרטיםהשמטתלרובתבהחלטות,המצריהחסר•

הרשות),בפניהעומדותהקבילות, 1הפניות(מספרבעיקרהכמותיתשהיאדרישהביוהבחנהנעשתהבפסיקה . 49

דרישהלביןבתיקים),פרטניעיוןלכןנדרשאם(גםביסודהטכניתוהיאהשוטפתהעבודהלצורןהנדרשת

ואיננהתכוףועדכוןעריכההמצריכהומשתנה,זמניממידעהמורכבתתמציות,ועריכתבעיבדוהכרוכה

אתלקבלישכינקבע ,אלובנסיבותסיבות")."רשימת(למשל,השוטפתהעבודהלצורןבהכרחנדרשת

בלתימשאביםבהשקעתכרוכהסיבות""רשימתלהעברתלדרישההיענותכאשר ,חלקיבאופןהעתירה

סבירים.

ממלכתיבריאותביטוחחוקלפיהקבילותנציבתנ'רפואילדצקדולבקרן 900107ירושלים)(מנהלימ 11עת 1ר

 : ) 11דולבענייו 11 :(להלן ) 02.11.2008 ,בגבו(פורסם

לצורךנדרשהואהנציבה.בידילהימצאאמדדהעותרותידיעלהמבוקשהמידעמרבית-הנדוןלמקדה"אשד
עבודהלצורךאמורה,אףוהיאלטיפולהממתינותקבילותכמהנתוןרגעבכללדעתאמורההנציבהתקינה.עבודה
להימצאאמורלכן,דחיפותן.מידתלפיבהןולטפלהמפורטתוכנןלפיקבלתןעםהקבילותאתלמייןתקינה,
ומדוברהואילועדר'זאתהקבילות.לנושאיבאשרוכןלפגיהועומדותהתלויותלקבילותבאשרמידעבידיה
עיוןלכךנדרשאםאףסביריםבמשאביםלהפיקוביתןתמציות,ועדינתעיבודמצריךשאיבנובעיקרו'טכניבמידע
שרימהועומדו.תהתליוותבקבליותבטיפוללעיכובהסיבותבשרימתשמדרכוככלהדברכןלאבתיקים.פרטני

לשהשוטפתעובדתהלצרוךבהכרחכדשרתואיכנהתכוףעודכוןעירכההמצירךומשכתהזמניממידעמרוכתבכזר
ממערתכקלהברדן • nבסב•לרבטיפלולעיכובהסיבותשרימתאתלהפיקניתךלאעררכלאלה.בנסיבות .הנציבה

עיכב •מיורתעברוהלרעמם•גררםהנציבה.עכורתעלהדבר•כברילפהיהמשיבותעמדתאתלקבלשיממוחשבת.
ככלמתקבלתהעתירה ,לעילהאמורולאדרלפיכךסביירם.בלת•משאביםרצייוןהפותחותבקבליותהטיפולאת

הקבילה,נושאצידןתוך , 2007סוףעדפתוחותשבותרוהקבילותרשימתאתלקבלהעותרתלבקשתנוגעתשהיא
 ,, .בהךהטיפולהסתייםטרםבגינךהסיבותלשרימתמתייחסתשהיאככלנדחיתוהיא

המידע,לגילוילדרישההיענותכאשרהיאהרשותעלסבירה"בלתיממשיתהכבדה 11לנוספתאינדיקציה . 50

שלהסטהאוהרשותשלעדיפויותיהסדרישיבושלמשל,הרשות.בעבדותמשמעותילשיבושמובילה
כינקבעזה,בענייוממשית.הכבדהתהווהלדרישההיענותשאזהעיקרית,משימתוממילויקייםמשאב

-זולמשימהחדשעובדגיוסלביןהמידעגילוילמטרתוהקצאתוקייםעובדהשבתתביןלהבחיןמקוםאיו

ממשית.בהכבדהמדוברהמקריםבשני

בגבו,(פורסםהמשפטיםמשרדנ'המידעלחופשהתנועה 48992-05-10ירושלים)(מינהלימ 11עתר'

 :המשפטים")משרדעתירת 11 :(להלן ) 06.07.2011

העתירהדיןכיהיאמסקנתיהצדדים,ב"כטענותאתבהרחבהושמעתישלפגייבחומרשעיינתילאחד . 11 "
הטיפולאםמידע,לקבלתבקשהלדחותהציבוריתלרשותמאפשרהמידעחופשלחוק ) 1 ( 8סעיףלהידחות.
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בהליךהצדדיםב"כביןשנפלההעיקריתבמחלוקתהקשורבכלסבירה".בלתימשאביםהקצאת"מצריךבבקשה
צמצומהכפיאף-בבקשההטיפולכיהיאמסקנתיהטיעון,בהסדריהקשורהמידעבענייןהמחלוקתהיאשלפניי,
מהחלטתלשנותעילהאין •כןעלאשרסבירה".בלתימשאבים"הקצאתמהווה-לפניישנערךהדיוןבמהלך

זו.עמדתיאנמקזו.לבקשהלהיעתרשלאהמשיבים

נקבע,שלעילסגלאליצורבפרשתסבירה.בלתימשאביםבהקצאתהמדוברהאםולבחוןלשובישזה,רקעעל . 15
חופשחשיבותנוכחהיתרביןוזאתלמידע,הבקשהדחייתאתלהצדיקבכדימינהליתנוחותבשיקולידיאיןכי

פ"דהארץ,עיתוןהוצ'נ'גבוההלהשכלההמועצה 9135/03עע"םעוד, 'ר(ביסודושמונחיםוהעקרונותהמידע
למשל,השרו.תבעבודתקשהלשיבשוחשששקייםותכיחהציבוירתהשרותכיעל-כן,נדרש .)) 2006 ( 217 ) 4ס(

הכהדבהיוצרבאופןהשרות,לשהעדיפויותבסדרלשיבשוגתרוםהמדיעמסירתלמטרתהמשאבשהקצאתבכר
הכבדהשלב"קיומהמצוילחוק, ) 1 ( 8בסעיףהסבירות"ל"סףשנקבעהמבחןתפקדיה.במליויהשרותעלממשית
ההדגשה ;הדיןלפסק 28(סעיףהרשות"אצלהנתונההמשאביםלהקצאתזיקהבעלתשהיאהרשותעלממשית
גלייו"כיבהוכחהדילחוק, ) 1 ( 8כסעיףלהוכחההנדרשהסבירותחוסרבמסגרתכינקבע,לכךבהמשךכמקור).
(סעיףהעיקירת"משימתחכמיליוהשרותעלממשיתהכבדההיצורכאופןקייםמשאבשללהסטההביאהמדיע

גלייולמטרתוהקצאותקייםועבד Mהשככיןזהכהקשרלהבחיןמקרםאזבמקור).ההדגשה ,הדיןלפסק 29
ממשית.בהכבדהמדוברהמקירםבשני-זרלמשימהחדשועבדגיוסלבידהמידע

חורגרנן,בבקשההטיפולשלפניי.במקרההמשיביםבעמדתלהתערבעילהמצאתילאזו,מידהאמתעל-פי . 16
ממשימותקייםמשאבלהסיטחשדותאתלחייבכדיברושיהמינהליתלשרותהמוקציםהרגלייםהמשאביםמן

ולמשךהשרותשלתפקדיהיבליתבשאינהאחרתמשימה-לצורןשלהםמקצועיעזרוכוחפרקליטים-העיקרית
גם 'ר(גבוהההסתברותבמידתאף-חששישנוסגל).אליצורבענייןהדיןלפסק 40סעיף 'ר(מובטלבלתיזמן

 ,) 2.1.2006כנכו],נפורסםפורסם,(לאבע•מהשיראליתהחדשותחברתנ'שיראלמדיתנ 6013/04עע"םוהשוו,
מידעכעיבודאלאקייםמידעבהעבדתהמדובראין •לעילכאמוד :ועודזאת ...השרותבעובדתממששללשיבשו

מאוםתהמתבקשהנדשרהמדיעושליפתותיקתיקמכלהדלבנטייםהמסמכיםחילוץבדברהצורךנוכחוזאת-
המידע)".חופשלחוק )ה( 7סעיףוכןסגלאליצורבענייןהדיןלפסק 30סעיף 'ד(מסמכים

שלאישיאינטרסשלשקיומוהרילחוק, ) 1 ( 8סעיףלפיסבירהבלתימשאביםהקצאתשלטענהנבחנתכאשר . 51

שיקולמהווההמידע)בקבלתאישיאינטרסלהראותנדרשאינוהמידעמבקשהחוקשלפי(הגםהמידעמבקש

 : 10עמוד Iהמשפטיםמשרדעתירתענייור• .זהסעיףלפיהמתבצעהאיזוןבמסגרתרלוונטי

לפימדיעהמבקשאומנם . 2מס'העותרהואהמקרה,בנסיבותהמעדימבקששלהאינטרסאתלהוסיףישכך"על
שיקלומהורהאישיאינטרסשלקיומואולםהמדיע,בקבלתאשייאינטרסלהראותנדשראינוהמדיעחופשחרק

אישיענזיילצורךהנדרשבמידע~מרובדשלפניי,בעניין .) 1 ( 8סעיףלפיהמבתצעהאזיוןבמסגרתלובנט•
בהקשריגם-לוישרבהחשיבותזה,מעיןמחקראקדמי.במחקראלאשלעיל),סגלאליצורפרשת(והשווממשי
(לאעסקייםלהגבליםהשרות-שיראלמדיתננ'המדיעלחופשהנתועה 11120/08עע"מ 'ד(המידעחופש

שלפנינו.במקרההמצבוכרפעם,לאמציבהואהדין)).לפסק 10פסקה , 17.11.2010בנכו],נפורסםפורסם,
 . " ...שלוהדיוקורמתהנדשרהמדיעחיjו'(מבחיתנמחמירותדשירות

החריגגםמתקייםבובמקרהלנוענייוכילהיווכחניתן Iזועתירהשבבסיסמהנסיבות :הפרטאלהכללמן . 52

הטענה.חוזקעלמעידיחדשילובםכאשרלחוק, ) 1 ( 8סעיףלפיהחריגוגםלחוק )ה( 7סעיףלפי

שלהםמדוקדקולימדועליהםמעברמסמכים,שלרבאיסוףמשמעותההעותרתלדרישתהיענותבענייננו, . 53

לאומיתאצלהקיימיםאלוכאשרחדשה,לתצורהועיבדוםהמסמכיםאותםוהבנתבכירים,גורמיםע"י

השוטפת.עבודתהבמהלךזולמתכונתנדרשהאיננהולאומיתהמבוקשת,במתכונתאינם

כלשלקפדניתמחיקהלבצעמכןולאחרוללמו,דלקרואישאותםופרוטוקוליםהחלטותבמאותמדוברכ,ך . 54

לאשרהוחלטשבהםמהמקריםבחלקלפרסמם.שניתןבאופןאותםולערוךהרגישים,אוהמזהיםהפרטים

לעריכהבצורךאלאהמזהים,הפרטיםשלמחיקהאובהשחרהרקמדוברלאממילאהמבוטח,בקשתאת

לה.והנימוקיםההחלטההמידע,שלמחדש

בדיוקמהומהעתירהברורזהאיולעיל,(כמפורטהטבלהלקבלתהיאהעותרתשלשהדרישהוככללחלופין, . 55

טבלהולהכיןנסיבותיהםאתללמודמקרים,מאותעללעבורתידרשלאומיתכאןשגםהריהנדרש),הסעד
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היותקיים,איננוטבלהשל"הפורמט"אןלאומיתאצלקיימיםאומנםהנתוניםשהרי,"מאפס•.'תמציתית,

רבה.בעבודההיאגםכרוכההטבלההכנת(ובכל)ל.השוטפתלעבודתהנדרששאינו

חדשה,טבלההכנתאםוביווההחלטותהפרוטוקוליםשלעריכהאםביןהנדרשות,אלופעולותכן,כיהנה . 56

שלחדושים,מספרעל-פניעבודה,שלרבותשעותנדרשותכאשרמשאבים,שלניכרתבהשקעהכרוכות

העיקרית.מעבודתםבהכרח"המוסטים"ומקצועייםבכיריםגורמים

כלעלהקופה,שלהעדיפותסדרישיבושמובהק,באופןמשמעותה,לעתירהשהיעתרותברורכ,ןאוכן . 57

מכן.המשתמע

בנוהלהמפורטותהמידעאמותמהחובות/אחתלאבאףעמדה""לאלאומיתכיבעתירתהמציינתהעותרת . 58

העותרתואולם, .)" 8"נוהל :(להלןלעתירה) 51ו- 49סעיף •ר(סבירה"בלתימשאביםהקצאת"נוהל 8מספר

אם-לאומיתעלחלזהנוהלמהמכוחלהציגטורחתלאוכללזה,לנוהלכפופהלאומיתכימניחהפשוט

לאומית.עלחללאזהנוהלכילמסקנהלהובילכדי ,ביסוסכלוללאבעלמא,הטענההעלאתבעצםדיבכלל.

השיקוליםאותםבכלעומדתלאומיתבענייו,העותרתטענותחרףכייצוין,הסדרולמעןהצור,ןמןלמעלה . 59

לדחותרשאיתהיאהאםבוחנתהיאעתבחשבוןלהביאציבורית""רשותנדרשתאותם , 8בנוהלהמפורטים

 :היתרוביןלעתירה),יב'נספח •ר(החוקלפיבקשה

המיקוםמהולבדוקהרשותעלזה,פרמטרבבחינת-אגורהואבווהאופןהמבוקשהמידעשלמיקומוא.

במערכותשנשמרבמידעמדובר ,בענייננו .להשיגוניתןוכיצדלמידענגישותישלמיהמידע,שלהפיזי

שהםרביםפרטיםכוללהואכאשרולהלן,לעילכמפורטפרסום,בראינוהקיים,בפורמטהמידעהקופה.

 .הקופהלמבוטחיביחסחסויים

שמורהמידעבוהאופןמהולבדוקהרשותעלזה,פרמטרבבחינת-המידעלאיסוףהנדרשהזמןמשךב.

 .המבוקשהמידעאתולאסוףלאתרעל-מנתשידושהזמןואתברשות

החריגיםלוועדותביחסהמספרייםמהנתונים(בשונהטכניאינוהואהמידעבהרחבה,שפורטכפי

בעצםאינוהואהדרושהעיקרישהזמןכךמהותי'במידעמדובראלאלאומית)על-ידימכברזהשנמסרו

המבקשת.למתכונתעריכתו-ולחלופיןועיבדוו'המידעעריכתבעיקראלאהאיסוף,רק

תפקידיםממלאיםעליוהנמניםלעילכאמוראשרתיעודי,הצוותשלרבותעבודהבשעותמדובר

ובטחאלו,בימיםשלאבטחהשוטפת,עבודתםלהשהותפשוטאפשרותכללהםואיןבקופהמשמעותיים

לפרסמו).ניתןשיהיהבאופןהמידע,עריכתלצורןהדרושהמינימאלי(הזמןחדושיםמספרלמשךשלא

 8בסעיפיםהמנוייםהטעמיםבשלהאםלבדוקהרשותעלזה,פרמטרבבחינת-למסירההחומראישורג.

שלהערכהולבצעוהשמטות",השחרותביצועלרבותמדוקדק,ומשפטימקצועימעבר"נדרשלחוק 9ו-

וההשחרות.הבחינהביצועלצורןהנדרשהזמן

וממילאהמבוטחים,שלהפרטיותלליבתנוגעהעתירהמושאהמידעולהלן,לעילבהרחבהשפורטכפי

(שהםמהוועדהגורמיםעל-ידימזהה,פרטכלומחיקתפרטוקוליםשלמאותעלבמעברכרוכהמסירתו

מדוברדעתם.שיקולעללסמוךוניתןהמקרים,אתהמכיריםלעי)לכמפורטבכירים,גורמיםכולם

המכריעהשיקולאתהמבססהוא-היטבלהשכידועהיותהעותרת,להתייחסות"זכה"שלאבפרמטר
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הפרמטריםכלאתלצייויותרנוחהיהשלעותרתברור .זועתירהבמסגרתהמבוקשהמידעמסירתלאי

ב"עמדתה".תומןשאינוזהפרמטרלמעטהאחרים,

בבחינתמעורביםשיהיוהגורמיםהםמילבדוקהרשותעלזה,פרמטרבבחינת-בבקשההמטפלהגורםד.

מבחינתואםהכשרתומפאתאםאח,דאדםבכוחלהחליפוניתןבנקלשלאבגורםשמדוברככלהבקשה.

העילה.להתקיימותלדוןההצדקהתגבראדם,בכוחמחסור

ההחלטותמסירתשלבדרןאםביןהעותרת,לדרישתלהיענותעל-מנתלעיל,בהרחבהשפורטכפי

תידרשלאומיתטבלה,הכנתשלבדרןאםוביןלעי)לכאמורבאמת,אפשרית(שלאוהפרוטוקולים

ממש.שלועיבודועריכההשחרותסימונים,באמצעותהמסמכים,אתולערוךהמקריםאתללמודבהכרח

תמציותולכתובמקרים,למאותביחסמפורטתטבלהלהכנתתידרשלאומיתמורכב,פחותולאלחלופין,

הגורמיםעל-ידיורקאןלהתבצעיכולותאלופעולותהוועדה.ונימוקיהרפואיותהנסיבותהמקרים,של

(לפחות)-הכולליםהרפואית,וההבנההמקריםעםההיכרותבעליבלאומית,והמקצועייםהבכירים

-זהובמקרהצמדו,משפטייעוץבלאומית;החוקעלהממונהשלליוויהוועדה);(מחבריבכיררופא

לאומית.שלהמשפטיתהיועצת

היעתרותכיהיאהמתבקשתהמסקנה , 8בנוהלהקבועיםהעיקרייםהפרמטריםמיישוםגםכן,כיהנה . 60

סבירה.בלתימשאביםהקצאתמשמעותה,העותרתלדרישת

העיקרית,ממשימתומשמעותיאדםכוח 11הסטת 11בשלבעיקר ,זולדרישהמהיענותהממשיתההכבדהענייו . 61

זהובכללהחלוים,קופותשלהיומיומיתההתמדודותכאשרמצויים,אנובההקשהבתקופהבמיוחדמתחזק

עלולשמורלהמשיך(במקבילויוצרמובילשהואהמשמעותייםוהשינוייםהקורונהנגיףעםלאומית,של

בקופה,האדםכוחועללאומיתשלהשוטפתהפעילותעלניכרבאופןמכבידההקופה),שלהשוטפתהעבודה

העיקרית.מעבדותויוםמדי"מוסט"ככהגםאשר

כאשרועיקר'כללרגילהמציאותאינההיאאלובימיםלהתמודדלאומיתנדרשתעמההמציאותזה'באופן

הקורונה.בנגיףהמלחמהעםההתמודדותשלהזולמטרהמגויסיםהקופה,רופאיוממילאלאומיתעובדי

צמו,דמעקבבאמצעותבביתם,בקורונהשחלומבוטחיהבכלמטפלתלאומיתכיזה,בעניולהבהירראוי

ונדרשובביתמסויםבשלבהיוכולםכמעטכה,עדקורונהחולישהיולאומיתמבוטחי 30,000כ-מתוןכאשר

מנהלתהדוגמא,לצורןורקבנוסף,זמנית.בובית,מאושפזי 6,000היוהנגיף,התפרצותבשיאצמו.דלטיפול

גולדשטיין),מאיההגב'הועדה,פעילותכלומרכזתהחריגיםוועדת(מזכירתבלאומיתהציבורפניותמחלקת

לאשפוזבקורונההחוליםלאומיתמבוטחיכלשלהקליטהניהול-הקורונהלימיומיוחדנוסףלתפקידגויסה

בביתם.

אפשרית.בלתיכדיעדמכבידהחינהבפרט'אלוובימיםככלל,העותרתלדרישתהיענותכיכן'אםברור

ללמו,דניתןזהמפסק-דיוכיבטענהלעיל,דולבלענייוההתייחסההעותרתכייצוין,זהפרקסיוםלפני . 62

 43סעיף 'ר(עבודתה"ביצועלצורןלהנדרשאשרמידעלאסוףמנהליתרשותשלש"בחובתהכןעלכביכול,

לדוגמאבעיקרו,טכנישהואמידעביןביותרהמובהקבמובןמבחיןדולבבענייופסק-הדיןואולם,לעתירה).

ועדכון"עריכההמצרידמידעלעומתדחיפותן),ומידתלטיפלוהממתינותקבילות(כמהמספרייםנתונים-

לעיל.כןעלעמדנוסיבות"."רשימת-לדוגמאהשוטפת",העבדוהעבורבהכרחנדרשואיננותכוף
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וועדתאלהמבוטחיםשלהפניותלמספרביחסמספרייםנתוניםהעותרתלידיהעבירהלאומיתבענייננו'

הפרוטוקוליםעריכתשלבדרךאםביו-כעתהנדרשהמידעואולםהדרישה,קבלתלאחרבסמוךהחריגים

המאפשרבפורמט-"מאפס"חדשהטבלההכנתשלבדרךאםוביןוהשחרותסימוניםוביצועהקיימים

שלטענותיהכלכ,ךהשוטפת.עבדותהלצורךכלללהנדרשלואלאומית,כידימצויאינובהכרחפרסומו'

 .בוטהעיניים""עצימתתוךולחלופיןהטעיהתוךנטענותבענייו'העותרת

נקבעניכרים,משאביםהשקעתלביןבתנאיםאוחלקימידעמסירתשביןבאיזוןכייובהרהתמונה,להשלמת . 63

ניתןעודכלמידע,למסירתלבקשהמוחלטבאופןלסרבשלאהמשפטיתהחובההרשותעלכילחוק 11בסעיף

 .הענייןלפיהמתחייביםתנאיםבקביעתאוחלקיבאופןלהלהיענות

באופןלפעולהחובהכיבסעיףנקבעהרשות,מצדממשימאמץשיחייביכולהחומר"סינון"בומקוםואולם,

עלניכרתהכבדהאוסבירהבלתימשאבים"הקצאתבלאכןלעשותשניתןלכךכפופה(מידתי-יחסי),זה

הרשות".שלפעולתה

בלתימשאביםבהקצאתכרוך"מסונן"מידעמסירתבומקוםלהיווכחניתןלחוק 11סעיףמכוחגםכלומר, . 64

 .'כבענייננוממסירתולהימנעהזכותשלרשותהריסבירה,

הקופהמבוטחישלהפרטיותלליבתנוגענדרששגילויוהמידע . 2ד

הגנתחוקבמובןבפרטיות,פגיעהמהווהשגילויומידעתמסורלאציבוריתרשותלחוק, ) 3 ()א( 9סעיףלפי . 65

וגורפת,רחבההיאהפרטיותהגנתלחוקההפניההפרטיות").הגנת"חוק :(להלן 1981התשמ"א-הפרטיות,

על-בפסיקהשנעשוהשיפוטייםבאיזוניםוהכרהזה,בחוקשנקבעוהחקיקתייםבאיזוניםהכרהכוללתוהיא

 .) 183עמודסגל,ענייו ,•ר(הפרטיותהגנתבחוקשנקבעההאיזוןנוסחתסמך

הציבור.לידיהמידעאתלמסורהאםדעתשיקוללרשותאיושבהתקיימוקטגורי,איסורמשמיעהזוהוראה . 66

זכותולביןהציבוריתמהרשותמידעלקבלתהזכותביןהמחוקקשקבעהאיזוןנקודתאתמציגזהסעיף

לפרטיות.לזכותהבכורהאתלהעניקהמחוקקבחרהשתיים,ביובאיזוןאדם.שללפרטיות

 ,בגבו(פורסםישראלמקרקעימינהלנ'המידעלחופשהתנועה 8510/08 )ם-י(עת"מאתלמשל,זה,בענייןר• . 67

אישיבמידערוויותליישוביםלהתקבלמועמדיםלבקשותביחסעררועדתהחלטותכינקבעשם ,) 13.4.2011

כךהיחיד,ברשותהתנהלותםאוהבריאותיהמשפחתי,מצבםבענייופרטיםלרבותלמועמדים,ביחס

 :המועמדבפרטיותפגיעהתהווהבציבורזהמידעשחשיפת

שהואמידעתמסוךלאציבורית"דשותכיהמודההמידע,חופשלחוק ) 3 ()א( 9בסעיףמצויהלדיוןהמוצאנקודת
-(להלן-1981תשמ"אהפרטיות,הגנתבחוקכמשמעותהבפרטיות,פגיעהמהווהשגילויומידע ...מאלהאחד
שבהתקיימוגרוף.קטגויר.•איסורמשמעיהזוהוראהדין".פיעלמותרהגילויכןאםאלאהפרטיות),הגנתחרק
המחוקקשקבעהאזיוןנקודתאתמציגזהסעיףהצביור.דיליהמעדיאתלמסורהאםדתעשיקלולשרותנותןאין
המחוקקבחרהשתיים rבבאזיוןאדם.שללפרטיותזכוותלביןהציבוריתמחשרותמדיעלקבלתהזכותבין

(סעיףלפרטיותהזכותשלהחוקתימעמדהרקעעלנקבעהזראיזוןנקודת ...לפרטיות"לזכותהבכוהראתלהעניק
נ•פלונית 6650/04(בג"ץבשיראל"האדםשבזכויות"מהתשובותוהיותהוחירותו)האדםכבוד :יסודלחוק )א( 7

בישראלהמשטרשלאופיואתהמעצבותהחירויותו"אחת ) l) 581, 595סא(פ"דבנתכיה,האזוריהרבניהדיןבית
עצמו"בפניכערךכאדם,אדםזכאילהןוהחירותהכבודאתהמבססותהעלמזכויותאחתוהיאדמוקרטיכמשטר

 .) 9פסקה , 13.6.99מיוםבננו]נפורסםישראל,מרינתנ'גלעם 5026/97(ע"פ

להתקבלשבקשותיהםהמעומדיםאודותאשייבמדיערוויות 1לועתרתהמינחלהעבירארחןהעררועדותהחלטות
ניכרחלקלאי-התאמת ;מדיםלמרעשנערכומיוןמבחנילותצאותההחלטותמתחייסותהיתרבין .נדחולישיובים

לכשיוהירם ;לפרטים)ידירהותו(לתעיםמחםאחדיםלשהדתיתלרמה ;בשייובוהקהילההחברהלחיימחם
 ;לחםשנעוברגרפדלדגדיתבדיקותשללממצאים ;לקהילהלתרדםבכרכותםלמדית ;אנושיחסישלבמשיור
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מעדיפרטיהנםאלהכלרעוד.הרפואי;למצבםהמשפחתי;למצבםמסוימים;מועמידםלשכלכליותלרתכנירת
אחתהיאבפרטיות•פגעיההפרטיות:הגתנלחרק ) 9 ( 2סעיףלפיבפרטיותפגעיהכדיספקללארעלהשפרסומם
ככרנמסרה•.שלשמהלמטרהשלאלאחר,מסירתהאראדםלשהפרטייםענינירעלבדיעיהישמוש ...מאלה,
ללאחינם ...ראמרברתדעותיוהכלכלי.מצבוביראוות.מצבאשירןת,צנתעאדם,שלאשייוותעל"ותנניםכינפסק
קשריואדם,שלהמקצועיוניסיונוהשכלתואוזרתפרטיםו"כילפריטות",הזכותשתחתמובהקיםענייניםספק

פוגעהסכמתובלאפרסומםולכןהפרטיותמושגשלהקשהבגרעיןמצוייםהעסקיות-כלכליותוזיקותיוהחברתיים
המועמדידיעלנמסרוהנזכריםהפרטיםכל .)-41ו 23פסקאותהממשלתיותהחברותרשות(עניןבפרטיותו"

עלויתורושלמפורשתהגבלהתוךליישוב,להתקבלבקשתובחינתלצורךורקאךהעררולוועדתהקבלהלוועדת
מאחרנועץ".הינדבהםהמקצועייםולגורמיםהמ•נהללמנהלהעברתםשתתאפשרמנת"עלהמסמכיםסודיות

 ) 9 ( 2סעיףלפיבפרטיותפגיעהלעותרותמסירתומהווהלעותרות,שיועברמנתעלהמידעאתמסרלאשהמועמד
שלהאשיייםחיירלצנתעהנוגע•עניךכדיאףעולההערררעדותבהחלטותהנזכרמהמדיעחלק :כןעליתר .הנ"ל
לפיבפרטיותפגעיהכשלעצמומחררהשפרסומוהיחדי•.בשרותלהנתהגררתאוביראוות.למצב ...לרבותארם.
אשרהעררעודותשללדוגמהלפרוטוקוליםבאשרהואשכרשכןכללאהפרטיו.תהגתנלחוק ) 11 ( 2סעיף

התעסוקתיההשכלתי.המשפחתי.הרקעאתפרטיםלפרטיהסוקירםבמסמכיםמדוברהמשפט.ביתלעיוןהועמדו
 ;המועמדשלנסיבותיולומכלוללאשייוותבהתייחםהאבחוןמכוןממצאיאת ;ומועמדמועמדכלשלוהכללי

בידתמכןולאחרביםבכרתתחליה •העררעורתבפניוהשרעלכפימזההקבלהוועדתמזההמועמדטענותואת
ניתנהמשלא .המועמדבפרטיותפגעיהבעללימהרוחבציבורזהומקיףנרחבמעדישלחשיפותקיימה.אורת

בפרטיותאדםיפגע"לאהמורה:הפרטיות,הגנתלחוק Iסעיףמכוחאסורההיאהר•זו,לפגיעההמועמדהסכמת
הסכמתו".ללאזולתושל

 J>סעיףלפישופטיםלבחירתהוועדהנ'ארץ-ישראללמעןדמשפטיפורום 2283/07ץ 11בגזהבענייו 1רבנוסף, . 68

 , ) 5.5.2008בננו,(פורסםהשפיטהיסדו:לחוק

כפרטיות,פגיעהמחררהשגילויו"מידעמסירתהמידעחופשלחוק ) 3 ()א( 9כסעיףציבוריתדשותעל"נאסרה
פיעלמותרהגילויכןאםאלאהפרטיות),הגנתחוק-(להלן-1981תשמ"אהפרטיות,הגנתכחוקכמשמעותה

דין".

שלכפרטיותםלפגועעלולהשחשיפתםכענייניםהדבריםמטבענוגעיםשופטיםלבחירתהוועדהשלדיוניה
נדשרתלשפיטהפלונימעומדשלהתאמותשאלתאתוללבןלבדוקמנתשעלהפשוטהטעםמןזאתהמועמדים.

ואףמקצועייםבהיבטיםמועמדלאוותהנוגועתוהמלצותהעוכרתוכןומגוותנרבהאינפורמציהלבחרןהוועדה
רלעיתיםהמועמדשלולהנתהלוותלאשייוותביחסברתניםגםכללכדררכוללתזואינפורמציהאשייים.בהיבטים

לציוברלמסרושניתןהמדיעמגדראלהענייניםהוצאתכ•נראהלפיכך' .חייולצנעתהונגעיםפרטיםכוללתהיא
עלהאוסרהמדיעחופשלחוק ) 3 ()א( 9בסעיףהקבועהסייגאתותאמתאחרת),הוועדההחליטהכןאם(אלא

בפרטיות."פגעיהמהרוחשגילויומדיעמסירת

האדם.שלהאישייםהענייניםבליבתדניםזועתירהבמסגרתנדרששגילוייםהמסמכים :הפרטאלהכללמר . 69

ההחלטהקבלתלצורןהנדרשהמידעמלואאתפרטים)לפרטי(לרובסוקרהחריגיםוועדתפרוטוקולכ,ן

ולעיתיםהמבוטחשלהנפשי)(גסהרפואימצבוהמבוטח,שלמזהיםפרטיםזה'ובכללהמבוטח,שלבעניינו

זיהויפרטירקהכולליםבמסמכיםמדובראיוכלומר,המבוטח.שלהמשפחתימצבובענייופרטיםגם

בנקל.להסירםשניתם"יבשים",

מבוטחלזהותכדיבושישפרטכלשיפורסםמהמידעלהשמיטניתן 11כי(מכוונת)בלאקוניותמציינתהעותרת . 70

מבוטחיםשלזכויותיהבהפרתחלקליטולאולדרושכוונהכללעותרת"איווכילאומית)",(היאהמשיבהשל

שלאבאופןהמידעמסירתכיזו),טענהלטעוןהיתממותאן(וזוהיטבידועלעותרתואלום, ." ...לפרטיות
הקצאתוממילאמחדש'הכנתואוהמידעעיבדומשמעותהכביכול,המבוטחים'בפרטיותלפגועכדיבויהיה

רוהנדרשים,המסמכיםלמסורסרבהעתמטעמהבמענהלאומיתהבהירהשגס(כפיסבירהבלתימשאבים

לעתירה).ז'נספח

"צדהמהוויםלאומית,מבוטחישלבמיוחדאישייםבפרטיםכולהנוגעתזועתירהכיזה,בהקשריצויןעוד . 71

נשמע.אינוכלל-"קולם"ואולם(כביכו)ל,לעתירהשלישי"

16 



אלו.למבוטחיםלהיגרםשעלולהמהפגיעהממש,כןמתעלמת,האחרונההעותרת,שלכאמורלהערהמעבר

אם(ביןלהישמעצריךוקולובענייו,טיעוןזכותהשלישילצדלחוק, )ג( 17ו- 13סעיפיםשלפילמרות,זאת

לגרוםנועדלאשהחוקהעובדההיאזה,ענייושבבסיסההנחההמשפט).ביתביוזמתאםוביןהרשותביוזמת

עמודיםסגל,ענייו ,'ר(לידיההגיעאודותיושמידעבמיאוהציבוריתלרשותהמידעאתשמסרלמילפגיעה

 .) 250ו- 231

מהקצאתלהימנעעל-מנתשהם,כפיהמסמכיםאתותמסורהעותרתלדרישתלאומיתתעתרשאילומכאן, . 72

אילוואולם,המבוטח.בפרטיותלפגועכדיבהםשישפרטיםלמעשהתחשוףהיאסבירה,בלתימשאבים

כלשללמעשהוהסרהעיבודםעריכתם,לאחררקהמסמכיםאתותמסורהעותרתלדרישתלאומיתתעתר

הרי ,)"שדחמ"(המקריםמאותלכלביחסותמציתיתמוקפדתטבלהתכיןלחלופין,או"הרגישים"הפרטים

כך,השוטפת.פעילותהאתולשבשלהכבידכדיבהשישאדירה,משאביםלהקצאתבהכרחתדוששהיא

שוטה")."מעגל(בבחינתהעתירהסילוקתהיההאופרטיביתהתוצאהמקרהשבכל

עלכיאחתלאנפסקהאחרונותבשניםשניתנודיןבפסקיכאילוהעותרתטענתגםכייובהר,זהפרקבסיום . 73

כ,ןהמעטה.לשון-מדויקתאינהעל-ידן,המוחזקהציבוריהמידעאתולפרסםבשקיפותלנהוגהקופות

בעתירותמדוברכילראותניתן ,) 9מספרשולייםהערתלעתירה, 20(סעףהעותרתמפנהאליהםהדיובפסקי

פרטני-אישימידעלגביולאומבוטחיההקופהפעילותלגביכללימענהליתןהחוליםקופותנדרשובמסגרתן

חייו.ונסיבותמבוטחלכלהנוגע

רפואייםנתוניםלמסורהמידעחופשחוקמכוחהורההמשפטביתבואח,דמקרהולוהציגהלאהעותרת . 74

ברשומותלעיוןלדרישהבמהותוהדומה(מידעבעקיפיןאובמישרין-הקופהלמבוטחיביחסואישיים

ממש).שלהצדקהללאלאומית,מבוטחישלחסויותרפואיות

לרבות,לחוק, )ב( 9בסעיףהקבועיםנוספיםחריגיםתחתחוסההנדרשהמידעכייצוין,התמונהלהשלמת . 75

לבצעיכולתהאתאוהציבוריתהרשותשלהתקיןהתפקודאתלשבשעלולהנדרשהמידעגילוירק,לאאן

לידישהגיעבמידעמדובר ; )) 1 ()ב( 9(סעיףלעילהממשית""ההכבדהתחתבהרחבהשפורטכפיתפקידיה,את

(סעיףהמידעקבלתבהמשךלפגועעלולשגילויואולמסירתו'תנאיהיהשאי-גילויוהציבורית,הרשות

 .)) 10 ()ב( 9(סעיףשנפטראדםשלהפרטבצנעתפגיעהלהוותשעלולבמידעמדובר ; )) 7 ()ב( 9

שבגילויהציבוריהענייואתהוכיחהלאוהיאבמידעאישיענייובעלתאינההעותרת . 3ד

 9ו- 8סעיפיםלפימידעלמסורלסרבהאפשרותאתשוקלתציבוריתרשותכאשרלחוק, 10לסעיףבהתאם . 76

המידע.שבגילויהציבורילענייןוכןבמידעהמבקששללעניינוהיתרביןדעתהליתןעליהלחוק,

המבוקש.למידעהמיוחדתזיקתועלהצביעהמבקשבומקוםמידע,לגילויהבקשהמתחזקתזהסעיףמכוח . 77

העותראתבבקשה,שלומיוחדאישיאינטרסעלהמצביעהפרטי",ב"עותררואהבג"ץפסיקתגםכ,ן

שיצביעבכןמותנהשמעמדו"הציבורי",מהעותרלהבדיל,זאתפניה.עלברורהלהישמעשזכותו"הקלאסי",

 .) 221-222עמודסגל,ענייןזה,בענייו 'ר(מיוחדתציבוריתחשיבותבעלענייועל

אתהמשפטלביתהמקנהנוספת,"מסננת"קובעזהסעיףכ,ןלחוק. )ד( 17בסעיףגםנקבעדומהאיזון . 78

חלקו'אוכולולחוק, 9בסעיףהקבועיםהסייגיםלמרותהמבוקשהמידעמסירתעללהורותהסמכות

הטעםעלוגוברעדיףהמידע,בגילויהציבוריהענייןכיימצאבובמקרהזאת, .על-ידושיקבעבתנאים

 .דיועל-פיאסוראינוהמידעשגילויובלבדהבקשה,לדחיית
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שאיןבמידעמדוברהחוקשעל-פילמרותמבוקש,מידעמסירתעללהורותהמשפטביתשלבסמכותודהיינו, . 79

שבגילויו.הציבורילענייובבפוף-למסרוחובהשאיןאולמסרו

 1בכבו(פורסםהמיסיםרשות-ישראלמדינתנ'המידעלחופשהתנועה 398/07ם 11עעזה,בענייו 1ר

23.9.2008 ( , 

"המיסננת"באמצעות-המידעחופשחוקמכידלחוק, 9בסעיףהקבועיםמידעלמסירתהשוניםהסייגיםאף"על
במידעמדוברהחוקשעל-פילמרותמבוקש,מידעמסירתעללהודותהמשפטביתשלבסמכותו-שבדהשלישית

כדלקמן,לחוק )ד( 17סעיףקובעכן,למסדו.חונהשאיןאולמסדושאין

ובתנאיםחלקואוכולומנוקש,מידעמתןעללהדרותהמשפטביתדשאי , 9סעיףהוד'תאף"על
ונלכדהבקשה,לדחייתהטעםעלוגוברעדיףהמידע,בגילויהציבוריהעניןלדעתואםשיקבע,
דין".פיעלאסוראינוהמידעשגילוי

ערצמה''"מרנההמשפטביתבדייבהפקדיוהחרק",של"לנראתחראמחררהלמעשההלכהכינאמרזהסעיףעל
תפקידכונהנכדילא .) 2s1נעמ'(סגל,נרגזות-מדיע•אחרותזכירות rלבציבוירמדיעלקבלהזכרתביןלהכערה

תפקדי-דופן"ויוצאחירג"תפקדיהמידע,חופשבענייןהנ"לבמאמרובדקא'(נדימ')הנשיאעל-ידיזה
לשונתהיתרמעזלוומעניקהעקרונית,ברמהחייב Mאיברשגיליוומעדיגילויעללהורותלשופטהמאפשר

חופש(בדק,הגליוישבמנתעיהטעםעללותעדערלההמדיעגכליויהציבוירהענייןאםהחרקשלמהאזיונים
 .) 103-104 , 96נעמ'המידע,

מדשותהמבוקשמידעשללמסירתוראשוןתנאיכיאפואעולההמידעחופשלחוק )ד(-17ד 9 , 1סעיפיםמשילוב
לביתאףלגלותו,בדיןאיסודשקייםלמידעביחסלגלותו.בדיןאיסודשקייםבמידעמדובראיןכיהיגרצינורית
אסורהאינההמידעשמסירתככלזאת,לעומת .גילויועללהורדתסמכותאין , 17בסעיףסמכותובמסגרתהמשפט
זהארבפרטיותפגעיהשעננייוזהכרוגמת , 9בסעיףהקבועיםהסייגיםמןאחדמתקיימיםאםשגםהיר •דיןעל-פי

 rבאזיוןברמקרםהמדיע,מסירתעללהורותשיקול-דתעהמשפטלביתהשרות,שלתפקודהבשיבשושעניינו
לאי-העטמיםעלגובירםהמדיעלגילויהטעמיםכילמסקנהלדותעמרכלילענrיהצירכיםהשרביםהשיקולים

 ,,העליונה.עלהנעייןבנסיבותלהיותצריכההמדיעחופשלשדיוכי.קיר-מסירות

לעתירה,היעתרותלהצדיקכדיבושישציבורי""ענייועלהצביעהלאהעותרת Iבענייננוהפרט'אלהכללמן . 80

לעיל.ושיושמו Iלחוק 9בסעיףהמפורטיםהשיקוליםחרף

שלהפרטיותלליבתהנוגעמידעבחשיפתהבסיסיהמהותילקושיהנראהככלמודעתאשרהעותרת, . 81

החריגיםוועדתכילטעוןומגדילהנכונה,לאבצורהבעתירההציבורי""האינטרסאתמציגההמבוטחים,

לוועדתשנתנההסמכותוכיכד",זאתלהשאיר"מנסהושלאומיתסגורות",בדלתיים 11ו"במחשכים"פועלת

לעתירה). 21סעיף 'ר(חיים"מצילי 11טיפוליםאולתרופותביחסהיאהחריגים

באותהדומיםבמקריםהמתקבלותהחלטותביןאחידותשיבטיחומנחיםכלליםאין 11כיהעותרתטוענתעוד . 82

ביןאוקופהבאותהמבוטחיםביןלאפליה"החששוכישונות"בקופותדומיםמקריםביואוקופה,

לעתירה}. 23ו- 22סעיפים 1(ר 11מסבירלמעלהתינושונותקופותשלמבוטחיהן

פעםריצויובהרחבהלעילתוארשכברכפימהותי,שוני-לעילמהמתוארשונההעובדתיתהמציאותואולם,

אותרופהלמתןהמבוטחבקשתהוגשהבומקרהבכלבעיקרהדנההחריגיםוועדתכ,ןהסדר.למעןנוספת

ועדתבפנישיובאוהמקריםזו.בקשהלהגישזכותועללושהובהרלאחרהבריאות,בסלכלוליםשאינםטיפול

המשפיעהרפואיתמבעיהסובלהמבוטחבומקרהכל 11-"קשים"כמקריםהמוגדריםהמקריםאלוחריגים

 'ר(במצבו"משמעותישיפורלהשיגאמורעל-ידוהמבוקשוהשירותותפקדווהרפואימצבועלמהותיבאופן

"ענייננובובמקרההיאהחריגיםבוועדתדיוןהמצדיקה"החריגות"כיבחוז,רנקבעעודלחוזר). 5סעיף

-בעתירההעותרתמטענותעולהשגם(כפי 11בס)לכלולאינוהשירותכיהעובדה(היינוהשירותיםלסלבחריג

לעתירה}. 14סעיף
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הורעדתסמכותכיברורוכןחיים""מצילותשתןבתרופותורקאךדנתאינההחריגיםוועדתכיברורממילא . 83

ברורלעתירת}. 15סעיף 1(רהעותרתכטענתומוות",חיים"ביןלהכריעכדיבתםשישמקריםלגבירקאינה

זו.לעתירה"נפח"לתתכדיאךשנועדובטענותמדוברכי

לשירותיםביחסהחולים,קופותלכלמנחיםקוויםתקובעלחוזרבהתאםפועלתהחריגיםוועדתבנוסף, . 84

תחוזרלעיל,בהרחבתוכמפורטכ,ךהחריגים.וועדתשלפעילותהבאמצעותהבריאות,שירותיבסלשאינם

מקרים ;החריגיםועדתבפניבסלשאינושרותלמתןהבקשההבאתאופן ;הורעדתהקמתאופןאתקובע

ביצוע ;הורעדתשיקולי ;החריגיםבוועדתהדיוןאופן ;"החריג"המקרהמתו ;הורעדתבפנילהביאשאיו

הטעיה.אלאמנחים",אינהכללים"שאיןהטענהכימכאן,מידע.ומסירתתיעוד

המשפטבתיעל-ידיגםונבדקיםנידוניםנבחנים,כאמו,רבחוזרברובםהמצוייםאלו,מנחיםכללים . 85

די,לאבאמוראםהחריגים.ועדתשלהחלטתבסיסעלתביעתמוגשתכאשרבעיקרהשונות,בפסיקותיהם

נבחנתהורעדת,בפנילדיוןמובאתבקשתכל-בפרקטיקתהעותרת,על-ידיהדבריםהצגתלאופןגמורבניגוד

בפנימונחתדברדומות,תןוהנסיבותאושרת,תענייןבאותוקודמתשבקשתככלכאשרפרטני,ובאופןלגופת

השוויון.עללשמורעל-מנתוזאתעל-ידה,ונשקלהוועדה

ניתןלעתירת}, 1א(כספחכלליתכנגדשהוגשתלעתירתהבריאותמשרדמתשובתגםכייוער,זהבענייו . 86

החריגיםלוועדתביחסהחוליםקופותהתנהלותאתהמסדיריםנתליםמפרסםהבריאותמשרדכילהיווכח

בסל.שאינםתרופתטיפו/.וולקבלת

 }א( 6בסעיףכ,ך"אפליה".למנועכדיהיתרביןשנועדנוסףמנגנוןקובעתחוזרכייצוין,תתמרנהלהשלמת . 87

קופתשבידיתריהטיפול,אתלאשרשלאוהחליטההחריגיםועדתדנתבעברבובמקרהכיכקבעלחוזר

לוועדתשובלהביאםבלאהרלוונטיים,במשתניםהדומים,המקריםיתרלכלכמוזולתשובתלהשיבהחולים

לחוזרזהסעיףואולםלעתירת}, 24סעיף •ר(לדרישתה""כחיזוקזהלסעיףמתייחסתהעותרתהחריגים.

המעטת.לשון"חזקת",כתאיננההעותרת,לדרישתלהיעתרותכהצדקת"אפליה"שלשתטענהכךעלמעיד

בנסיבותיהם.הדומיםלמקריםביחסזהתהכרעתלהבטיחבאהואשתרי,

בנימוקהחריגים,וועדתבפנילדיוןדברשלבסופומובאותממילאאלובקשותמרביתגםבפועל,לכ,ךמעבר

להידחות.זוטענתשלדינהזה,מטעםשגםכך("חריגות"}.מיוחדותנסיבותשמתקיימות

"לאפליה"חשששיוצרמתמנחים","כלליםללאפועלותהחוליםקופותכאילותטענהבסיסאלו,בנסיבות . 88

לחלוטין.נשמטלכשעצמת},תיאורטית(טענת

תריזה,מצבלשמרורוצת"במחשכים"מתנהלתלאומיתכאילולטענתגמורבניגודלעיל,לאמורמעבר . 89

לכלכאשרההחלטה,קבלתבהליךמלאבאופןמעורבלהיותהזכותבכך,המעונייןמבוטחלכלשבפועל

 ,טיעוניואתהורעדתבפנילהציגהזכות-זהובכלללחוזר}. 8בסעיף(כמפורט"שימוע"לבקשהזכותמבוטח

להתייצבמבקשיםהמבוטחיםרבותפעמים-למעשהקורתגםכךאחר.אורפואיחומרכלהבאתלרבות

הטיעוניםכלאתהורעדתבפניולהציגמטעמם,עו"דבאמצעותאובליוויגםהחריגים,ועדתבפני

תחוזר.על-פילזכותםבהתאםהרלוונטיים,

אתלאשראם-יותר}מאוחרבמועדאםוביוהדיוןבסיוםאם(ביןההחלטהקבלתלאחרמקום,מכל . 90

אוהטיפוללקבלשבקשתווככלההחלטה,עללמבוטחמודיעתלאומית-לדחותהאוהמבוטחשלבקשתו

שבבסיסה.הנימוקיםאתהכוללתמפורטתהחלטהלמבוטחנשלחתנדחתה,התרופה
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רפואיטיפוללקבלרפואיתהמלצהשבידיו 11מבוטחכללחוזר, 13לסעיףשבהתאםהרידי,לאבאמוראם . 91

ביחסהחריגים,ועדותשלהחלטותעלמלאומיתמידעלקבלבקשתו,על-פילמעשה,זכאיבסל",שאינו

[בקבלתאחריםמבוטחיםשלמזהיםפרטיםייחשפושלאובלבדאחרים,במקריםטיפולאותולמימון

נוספת].פעםמתאיין,"אפליה",מפניהחששזה,מידע

כאילוהדבריםאתמציגהלעתירה), 39בסעיףאותומציינת(היאהיטבזהלסעיףמודעתאשרהעותרת, . 92

"אילולדעתזכאימבוטחכלכי ,זולעתירהנוספתכהצדקהוטוענתהשגה,בראינושהואבמידעמדובר

השיקוליםוהאםשונהמענהשקיבלודומיםמקריםישוהאםנדחו'אילוהמשיבה'שללמימוןזכומקרים

ומבוטחמבוטחכלשללעיונונתוןהמידעלעתירה). 26סעיף 1(רומידתיים"סביריםענייניים,היושנשקלו

הטיפול.לקבלתרפואיתהמלצהבידיואשרבלאומית

אתהכלולתהחלטה,מקבלהואבסופוההחלטותקבלתבהליךמעורבשהמבוטחהעובדהכימכאן, . 93

אדוותמידעלקבלעל-מנתללאומיתלפנותהזכותמבוטחלכלכיהעובדהגםכמושבבסיסה,הנימוקים

הטענותאתלחלוטיןמייתרותנזקק'הואלוהטיפולאותושלהמימוןסוגייתנידונהבהםאחריםמקרים

חשיפתוללאלביקורתאפשרותללא"במחשכים",פועלתלאומיתכיהטענהובפרטהעותרת,שלכאמור

 .כאמורלמידעהמבוטח

חשיבותבעלענייןעללהצביענדרשת"ציבורית",עותרתבהיותההעותרת,כילהוסיף,ישאלולדברים . 94

העותרתבידיוכי"הפרטי",לעותרנגישהעתירהשבבסיסהמידעבהןאלו'בנסיבותמיוחדת.ציבורית

הציבורית""החשיבותכישברורהריהסטטיסטית,הבחינהלצורךלההדרושהמידעמלוא"הציבורית"

בענייננו.המתקיימיםלחוק,החריגיםברקעכאשרבמיוחדבהחלט,מתקהה

לאהעותרתלעיל,כאמורלמבוטחהנתונההקנויההזכותועםלחוזר, 13סעיףעםהעותרתשלהיכרותהחרף . 95

לשניםביחסנרחבבהיקףהחריגיםוועדתשלפרוטוקוליםאוהחלטותחשיפתהכיצדהסבירהולאציינה

מסקנותהסקתתאפשראוציבוריתמטרהתשרתהמתחייבת,המצונזרתבמתכונתבפועלאךהרלוונטיות,

 ! 1בעיקרןנסיבתיותשהןאלוהחלטותלגביפרקטיות

כדיהשיקולים,במכלולבהתחשבממש),בהןשאיובסיסמאות,בשימוש(אלאהכנהההתייחסותבהעדרדי

העתירה.קבלתמצדיקלאהציבורי""האינטרסכילהעיד

התשובהבמסגרתשהובאהכפיהבריאות,משרדבעמדתגםנתמכיםאלודבריםכילצייו,ראויזהבענייו . 96

כלליתשלסירובהכיצייוהבריאותמשרדכ,ךלתשובה). 25סעיףלעתירה,א'(נספחכלליתשללעתירתה

תינוהחריגים",ועדתלהחלטותביחסכללי"מידע-זהובכלל ,זועתירהבמסגרתהנדרשהמידעאתלמסור

לקבלתרפואיתהמלצההציגהלאוהיאמבוטח"אינההעותרתלחוזר 13לסעיףבהתאםכאשרמוצדק

המידע".אתמבקשתהיאשבגינובסלשאינורפואיטיפול

שבידיו(ככלזובעתירההמבוקשהמידעאתלקבלהזכותלמבוטחכיבעובדהבהתחשבכייודגש,סיוםלפני . 97

שנמסרו-המספריים-הטכנייםהנתוניםבקבלתשדיתריבס)ל,שאינורפואיטיפוללקבלרפואיתהמלצה

הרלוונטיותבשניםהחריגיםלוועדתהמבוטחיםשלהפניותלמספרביחסביחסלאומית,על-ידימכברזה

הציבורי"·"לצורךגםמענהליתןכדי ,זולעתירה

מבוטחלכלכאשרהציבורי",המידעשלבלינו"שהואבמידעמדוברכיהעותרתשלהטענהכימכאן, . 98

נפגע,לאמעולםהציבורי""האינטרסכיביותרהטובבמובןמבהירהזה,מידעלקבלהזכות-לדברהקשור
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בשםבחוק,הקבועיםהסייגיםשלקיומםחרףהמידעאתלמסורבנסיבותהצדקהכלאין-ולחלופין

הציבורי"·"האינטרס

דברסוףה.

מקוםכלאיוכייובהרלעי)ל,אחרתזובדרךפורטוכברשאלו(הגםהדבריםולהשלמת ,סיוםלפני . 99

הצדדים'להסכמותתוקףנתןאשרכללית,נגדבעתירהשניתןהדיןפסקעלשבענייננובנסיבות"להסתמך"

פסק-ניתןבובמקרה~מדוברכיהעיקרי,מהטעםזאת,לעתירה). 57-59סעיפים •ר(העותרתשלכטענתה

קופותשלוהמוכחשת,הנטענת"החובה",עללהסיקניתןמהםאופרטיבייםוממצאיםקביעותעםדיו

ומוסכמת.חלקיתבפשרהאלאכאמור,המידעאתלמסורהחולים

כדיבהאיןבהרבה",קטןלבחוןשישהמקריםומספריותרקטנהחולים"קופתהיאלאומיתכיהטענהגם

העומדיםהמשאביםהיקףעלבמישריןמשפיעהקופה,"גודל"כיברוראךזהשהר,ילעותרת.לסייע

נכונה.אינהופשוטלחלוטין,מיותרתהיא-בענייוהשוואהשכלכךלרשותה,

 , 5.3.2020(מיוםהעותרתלבקשתעל-ידהשניתנההתשובהכיולהדגישלשובלאומיתשלמחובתה.בנוסף, 100

בחללעמדהלא-סבירים"בלתיזמןמשאבי"הקצאתמצריךבעתירהלמבוקשהמענהכילעתירה),ז•נספח

(ביוםמועדמבעודלעותרתנמסרושכברוהמדויקיםהמפורטיםהנתוניםאותםעלנשענההיאאלאריק'

"הקצאתמשמעותהבענייננולנדרשהיענותכילהוכיחכדיבהםשדילעתירה),ט•נספח , 1.4.2019

העותרתכטענתסבירה",ובלתימנומקתבלתי"סתמית,בתשובהמדוברלאבטחסבירה".בלתימשאבים

לעתירה). 61סעיף •ר(

משפט"הוצאותללאומיתלפסוקראויה,והלאהמופרכתהעותרת,דרישתאתלדחותישבסיום, . 101

 63וסעיףדברפתח •ר(החוק"הפרתמהמשךהרשותאתימנעואשרלדוגמא"הוצאותאומשמעותיות"

למסירתלאומיתשלשסירובההיאהאחתהמסקנה-השיקוליםוממכלוללעיל,שהובאכפילתשובה).

 .כדיונעשתההמידע,

החריגיםועדתויו"רבלאומיתהרפואהחטיבתראשוינקר,שלמהפרופ•שלבתצהירונתמכתזותשובה . 102

הקרובים).בימיםיוגשמאומת(תצהיר

המשפטביתמתבקשהמצטבר,משקלםנוכחשכןכללעיל,שפורטומהנימוקיםאחדכלנוכחכן,עלאשר . 103

בגיןהמשיבהבהוצאותהעותרתאתלחייבהנכבדהמשפטביתמתבקשכן,כמוזו.עתירהלדחותהנכבד

 .כדיוומע"מדיועורכיטרחתשכרלרבות ,זועתירה

~ק
עו"ד-מאור,אורן

f) 
עו"ד ,אסוליורוית

דיועורכיושרת,'אמירברנדס,נשיץ,
(לאומית)המשיבהב"כ
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תכל-באיבהמחזוימהשפטיבבת
מנהלייםעלנייניםמשפטבכתיבשתבו

 45%S3-06•ZOעת'מ'
 oג: 00בשעה 10.1.2021יבוםידלןוקבעו

נחיללאי•חיאטסאתרהשופטתוובכבפני

תצהיב

זכיאתמת,אתלומרעליכישוהזהרתילאחר ,גsg4, c ן'~ת.ז.נושאוינקר,שלמהפחפ•חח"מ,אני
 :כקלדןמבכבת,בזאתמצהירןכ,שעאחלאאסחבזקקחבדעיםעלונשיםצפויאחהי

"המשיבה"),אויילאומתייי :(ללתןביראותשירותילארמיתהמישבה,אצלחפרראחחטיתבכראשמכחןחנני . 1
מטעמה.זהתצחירלןתיאנימזסמן ,ןכולעזו, mבעתיבנחנתשפעליותהתחיוגיםתדעווזי"ר

z . עצמהשמציגהכמי"העתורת"), :(להלןהמעדילחופשהתובעהעחזתרת,על-דיישהרשגהבעתירהעיניננו

החריגםיורעדתלהחטלותביחסמאלומתימעדיקלבלתבדרשיהלאכורח),(פלחותהציברובשםכיעתרת

 . Z016•Z018חשכיםבץשתתקבלוהבריאות,שירותיבסלכלוליםשאניםופראייםשיחתיםגליב

ההלחטותלמאואתלידית,להעבירללאומתייודחהנכדבהמשפטביתהעותרתדורשתזה,אבוןפ . 3

מהעתירהבחרזהאיןכי Iאציירעליל.אכמורבשניםבאלומתי,החירגיםרודעתשייובתשלוהופטוקולר•ם

באלדמיתהחירגיםוותדעשלפחטרקולים mההלחטותכלשלגרותפלמסירהאיהעהותרתדרשיתהאם

אתהכוללתטבלהשלומעובדעתךבופמרטהחריגיםותדעשלההחלטותלקלבתארהרלוונטיות,שבנים

החלטה 1המבוקשיםהטפיול mהתרופשם 1הרפדאיותהנסיבותלרבותהמקדח,תמצתי ,כלדקמןהנתונים

"הטלבה"). :(לתלןהרועדתנימוקיתמצית ;לאר)אםמאושרת(הבקשה

להגשתקודםמאלרמית,שנדשרוהרפטיםאתעלתירה) 3עסיף(ךנהתעירהבשיראמציגהעהותרתןכ, . 4

הלןיבמסגרתכלילת,החוליםקופתלביןעהותרתביושכסוחמולאלוהזהיםפטריםשבנדון,תעהירה

הצדדים.ביושהתנחלואחרקודםמשפטי

מלואאתלהליתוללאומית mירנחדנכהמשפטביתכי mהעותדורשת mעחתיבסיאפאולם,

יתכןלעתירה). 61עסיף •ר( Z016•Z018בשנים ,;tתתירגיוותדעשייבותשלוההחלטותהורפטוקולים

אוהמלאה(אסהצריוהלחלופהבבעידדלטעוןשתולכעל-מתנבמבורךעמומהבלשוןנקטהשהעותרת

נושבת•.יחרוח"אלןשבתדוקאלחרבכיכו)ל,ה"תמציתית",

s . מסישלמעשתיאפשרותכללאלומיתאיןמקרחבלככיתעה,כבראדגשיm וההחלטות,הפרוטוקוליםכל

המזחיםלטרפיםמבערוזאתהבמוט.ח,לשהרפיטתולביתבהיוצמרפאוימעדיכולליםחסשהרישחס,כפי

בעירכתכרוכתתיחהוההלחטותהרפווטקוליםשל mמסישגםךכ,שלו.זחת mועתדותהמובטחשםכמו

בהרחבה.ללחןשאפרטכפי Iמאזגדוליםמשאיבםשהעקתתךוועידובו'המעדי

מאלומיתשקיבהלהידיחהמענהכאילו- Cmעלתי 47סע•נריהעותתרעטנתגםכיאיערעללי,לאמורמרבע . 6

ז•כנספחכשצופרה 5.3.2020מיוםהתשובהחרא , mחעתיהשגתבטרםנהדשר,המעדילקבלתלפנייתהיבסח

בלתימשאבסי"אצקהתמרצךיהועתרתעל·ידילנדרשמענהמתןכילאומיתציינהבמסגרתהלעתירה),

לסרבלחהמאפשרהחוקילמקורפהנתהשלאומיתתוךלדירשה,להיעונתביוכלתהאיןועל-כןסבירת",

לאמת.חוטאת ·לפניה")תחשובה 11 ,!לתןל n- 1998תתשנייהמעדי,תופשחלדק ) lJSסעיף-זהבנימוק

לאומיתשחיבת 1.4.2019ביום ,)טכנספחעלתירתעל·ידחצורףזהשמענתחיו'ת Jחיטבלעותתרכדיעותשרי, . 7

בחיראוזרתהחריגיוב,תדעזשלתההכנסתוזמניאוזרתפירוטהוכללבמבתכעהות,תרשלקודמתלפניית

אלשאושרו~לפניותובחלוקהתלרוונטים,שלניםבחלוקת ) 400מ·כלמלעתפnניתובמתואודותדעmוה,

שלופראיחיסיוןעל mשמי•מ<אפתכיהיתר,ביוזה,במתכבצויןועדהחלטה.בחםהתקבהללאאשוחר

חריגי'tנ.ירעדותהחלטותאופרוטוקוליםלהבעירנוכללאהמוטפלים,



 ·ד- ... •

חמפוטריםחנתוניסאותםעלנשענתהאיאאלדיק,בללחעמתדלאאלומית,מטעםלפגיהשהשתובהמאכ,ו . 8

בענייננולדנרשיהענזתכילהוכיחדביבםהידאשומורע,במעודלועתרתנמסרושבכררחדמויק<ס

יבסרה".לבתימשיבאם'תאצקה'משמעותה

העותתרלדשירתהיענותכי-פניםלשנימשתמעשאינומשמעיחדואבוןפוחבר,צלולרס,בקולדאגשי, . 9

דאיירם,ונשיבאםהשתניקתךויוסידוים,ונשיתועמיםסוירונ umתדובעבמטיבהכחכחחמעדילקבתל

פרטיםהכולליםבמסמכיםמדובר . AS IS 11 "המסמכיםאתלמסוריחיחניתןבובמקרזומדוברשאןיחוית

לנסיבותהתייחסותגסכולליםממהסמכים(חלקנוספיםפרטיםגסאלאפרואייםרקאלנרחבים,אישיים

וגליוייםבחשיפתם,מעונייויתיחלאהבמוטחכישבורךהמובטחים),שלנפשיותארמשפחתיותאישיות,

לכאורחהמחוויםהמבוטחיםשלמהאינטסריםב;כדי,ולא"ו;נתלעמת",זויתערתו. mברפטיפגיעהיתרות

המאזניים'!כףעל"המונחיםהםשלהס,תאישייסשחרפטםיבעודלששייים","צדידם

וכפי Jכךהסצפייפות.נ,סיבותיוקמרהלכאבשרממטיחם, mלאמיבסחחראהנדשרהמידעלכ,ןמבער . 10

החירגיםלרועדתהמבוטחיםשלפהניותלמספרביחסהמספרייםהנתוניםלעתירת), '"בנספחפורטשכבר

 101חיו 2018ובשנת ;פנוית 134יהי. 2017בשנת ;נפיות 174היו 2016שבנת ,כדלקמןהןהרלוונטיותבשנים

מסיתראתגסממילאתגחךזולדירשההעינותכיברור(אכשרפניות 400מ·לבמהלעודמבר ,כלומרפניות

נסופות).פניות zsoמ·למעלהלתירס,כנוןשי,בהןשקר ,-2020ו 2019לשניםביחסהמעדי

הטלבה mהכשלדבךראםביושלישיים),בצדדיםלגפעודכיבושאןי Jלעותרתמענהלתיןעל-מנתזה,אבוןפ . 11

כלאתמדחשללמדובחכרהתדישרשלארמיתהרירפחררטרקרלים,החחלטותכלמיסרתשלדבךראסובןי

ךכחחלטה)וכל Iחןןווךכלפחטרקלו,כל-ומסמךמסמךכלספציפ,י(אבופןהמסמיכםאתלוערךוהמקירם

והשחרןת.סימוניםלרבותלפסרום,אסורמעדייכללושלא

למאותביחס~ןפדטתטלבהלהנבתסגעללי,אלומרבנוסףדיתשרלארמתימורבכ,יותרוהרהבלחלויפ,ן . 12

להבתעציחיבתואולפעולותוהדעוה.ונימקוירה~תרהנסיבתוהמקםיר,לשתמציתוולכתובקמרים,

לבאומית,,קמהצעוייםהביכריםהגרומיםאתתוכלולךכ,וצלרךשקותם•עירות'דעו-'ה"מעיןאבעצמתו

)ב J ;הוהדעו)(חמבירבכיררואפ(לחפות) )א(-הכולליםהופראית,וחחנבחהמקרםיעםהה•כחתבעלי

לארמית.שלהראשיתהמשפטיתהיועצת ג)(בלאומיתהתחוםעלהממונה

לעטון).העותרתשמנסח(כפיקייםיאונזןבתעירההמבקושהמדיעיכטענהלאמעלוםלאוימתכיאבהיר, . 13

פרטיםשלומיחוקתעיבדומי«·איסוף,שלרבהדועהבדרשתאכמוראלוםקיימים,כולםהתנונים

כאשר .ריבםדוחשיםעל-פיננהפרסתומאוצמתעהדובשל )!שעתר(מתוארתובשבתועכהרוכהחסיוים,

המבוקשת.במתברגתלארמיתלע-דיימוחזקלחיותצרךייההאלזהמעדי

ב)ןהכלוליםהפרטים(ונכחמטיבוחכךתמדיעלקבתליתנהעהותרתדרישתיכ ,צt-1ריעלילתאמודמכל . 14

לבתימשאיבםהקצאתיהאלאומיתמביחנתהמעשותמשמעתרהזרדלרשיהשהעינותכךעביודוב.

לארמית,לשהדעיופיותדסריאתשלנותאנץלאנובואבוןפממשית,וההדבכהמעטה),(לשןרמבולטים

זו.רדבישהלעדומולכ sשת sלנJ-מעהיקריתממשיתמםיקימיםמשאיבםלוסהיט

שיורתלמתןהמיורעיםועהבדיםממבצת mבהכייגתזרבמשיהמלטפלשיקוצחאדםכוחלככידאגיש, . 15

לכפיחוובתיהלמלאלאומיתביכולתעוגפלולודאי)קחבתסב{יבורתתעלולאבוןפקתופח,פעילותבמסגתר

במוטחיה.
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חהתמתודדוכאשרמצויים,אנונחהקשהגתקדפחתוקףמשנחמקבליםוחםבכלל,נכןנוםאלודםירב . 16

שהואחמשמרעתייסןחשינוייסחקורנוחגניףעםלאומי,תשלזהובכללהחלוים,וקפתושליחימיימות

כהכגםאשרבקופה,הדאםכוחלעולאימותלשהשטוףפעפהילותלעניבןבאופןמבכידהויוצר,מוביל

הםדאכוחוגםמדדמים;עוידבםחילום;ועידבםעהוידבם;לעמיטלשסהגרמהגלבתובשלמצוצמם

בקדר,נה.המלחמהלשהייחידזותהמטלותאלהשוטתפמותדמעיוםידמ"מוסט"זהמין

נשבלבטחעהותרת,לכקשתהיהענותאיאת·מצדיקזוכתקופתונרפט·כבלל,הציבוריהאינטסרגסכן, . 17

 .זותקופחשלדהרמיטתומההשלכותעיניתם 11לעצום 11יכוליםלאוהועתר,תהנדבכהמשפטובתיזח,

(בטחסיברהלבתימשיבאםקהאצתמשמעותההועתרתלדרישתהיעונתביחולקלחיותיכול,לאכןכיהנח . 18

במתכונתהמיעדשלמסירה(ולאיעודובוהמדיענמריתבהכרוכהבדרישהמדובראכשרזו),בתקופה

נתוניםהבלולבמיעדוכןמבוטחים,שלפניותלמאותביסחלכן),קחבלאואףכפתוור,'ב'ילחציתיקהמית

העירכות~ביצועלאחדג(סבטרפיוםתגפעיהלהוותעלוןשגליויווקהפה,למובטיחיבחס,רפאוייםאישיים

השחתת).סימוניt1כ

"במתכונתלאומיתבדייליהמצאאמודאשרןגעדיהיכרזוכעתיהרהמובקשהמדיעכיטוענתהעותרת . 19

ושינו«סלעירכהנדשרואנוקייס,המועדכימעדיההמספרייםהנתוניםמסירתעצסוממליאהמבוקשת",

תעלירה). .א. 3ח.קרפ(רי

במתכונת"חקייס",המעדישמסירתמןכומכוותנ,mmזגהתעלמתו,תוךנטענתהעותרתשלזוטענה . 20

שלבפטריותקשהפגעיתמשמעותהכאשדאפשריתאיננהדובעהה,ביצועלצוןרמלאומיתהנדשרת

עלךורמבליהמדיעאתלמסוראפשרותכלאיןלמשעה,כךזה.בתעירהנשמעלאכללשקולםהמבוטחים,

"טבלת"שלהכנתהיא,נוספתאפשרותלאומית.מבוטחישליסודבזכותגפועהשלבמחיראלאתכנו'את

בדייקייםאינוהואכאשד"מאפס",להכנהנדשרהמבוקש,כפיבזת,מסמךהנדשר.המעדיאתהכוללת

שהוטפת.דובעתהלבציועעל·דיהנדשרואינואלומית

תיגחהמזהים,הפרטיםומחיקתהחריגים,לוועתדשמוגשות 11הנקשות 11עלמעברכיהעותרתטענתגם . 21

מנותקתסתמי,תטענההיאלקבשה), 56סעיףרנייחסי"אבוןפמצומצםשעותמסרפיחימצריכחבעדוה

לשרתובמאתובשהעקתכהרוכהיידוסתבעבדוהודמבריהסב,עלתורתשבררוופכיפבולע,מהמציאות.

החירגיםוועדתשלפרוטוקלויםההחלטות~עירכתנפוען,,נקופח.מזכרייםתפקדייםנושאישלדובעהשעתו

בפחלעתוכורכהמחייבת •הנדשרתלתצורהעהברהאבמצעותובטחוההשחרותהסימוניםאבמצעותגס •

הינחתובעלסמכותבעלגורםעל·דייליבצועממיאלונדרשתהמסוים, mלמקבהתאםעדת,שילוק

כדוגמת"יבשים','מזחיםטרפיםשלבמחיקתקרמדובראיןהחגמא,שלםשהר,יהמקהר.עםמודקמת

המבוטח.אתלזהותכדיבוששיפרטבכלאלאתעדות·זוחת,מספר

zz . פועלתשנההחירגיםוועדתאכילוומטעה,מ(יופלטיביבאופןאלומתיאתמציגתהעותרתיד,אלאבמוראם

טענותואולם,עלתיהר). Zlסיעף(וי 11בךאזתלהשאיר"מנסהושלאומתיסיגרתו",לדביתים iוו " tlמבחשכי 11

הפטרי,לועתר .להלן)שיודגר{.פכילחוזרשMבאתםלכךחיטבמועדתשהעותרתלמתתנעטנותאלו

טיפולאותולמימוןביחסהחריגים,ועודתשלההחלטותלגבימעדילקבלתללאומתי,לפכות mזהבמהובטח,

 .אחירםבמקירם
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קופותפועלותלפיוחחוזרהיטב,ועלתרתשידועכtניכימחטעס,אףלרוונטיאינוהעותרתשלזחטעיון

ולהציגתחריגיסוועדתבפנילטועןיכולשחראכךלמבוטrן,שימעו""זבותקובעלתלן),שיוגדר(כפזתחןלזס

חחלטה,מקבלחמבוטחהחירגים,רבודעתדהיוןבסיום •מקהדובכלאכשרהחלטה,תתקבלנטוסנימוקיו

האיהחריגיםדעוותשלח mתהנהלבי,רבורכךשביסודה.נחימרקיםאתגםכוללתהיא •שליליתשזווככל

שלבמטולתלבתימדיהשדרושההיא,האמתבה.פעולקלחקלחתזmבלממטחאכשר"במחשובם",יאנה

"כמחשכיס".לאומית,פועלת,אכילוכזרעטנתלהעלותצמחזעתו

(לתלן,-1994חתשני'דממלכתי,כיראותביטוחחוקלהוראותהבאתםפעולותחתוליםקופותיהטב,דיכוע . 23

 .פיועל ,למבוטחיהןרפואייםשירותיםומספקותבריאתו"),ביחוטחקו 11

כמסגרתהחוליםבקופותלמובטחיםשנינתיםהרופאייםהשיורתיםאתמכת<כאשךהבריאו,תשירותיסל . 24

כלאתלספק,מתיימראינוואףמספקאיונשבחוק,המשאביםהגלבתוכשלטיבומצעםהמדיהנ,מימון

אןןוחייםמצלייבטיופליםמדובראכשרגסוזאתהחולים,קופותלמבוטחיהנדרשיםהרפואייםהשירותים

 .חייםאיוכתמפשיראןןוחיםיאמירכי

נוסיפםביראותלשירותי ,ן 11שכתכניותלחבירהןלהנ1עיחהוליםלקופותאמפשרירבאותביטוחחרקבנוסף, . 25

תנכיתחי nלמבוטמצעיה •אהחורת}תקופותלכגסנכמרלאומיתהבריאות.שירותיבסלכללויםשאינם

שבלס,הטיפולאתנסיחהמבוטחבובמקרהארפתרוןלבמוטחרכתןאינוהבראיותסלשבובמקרהשבי'ן.

תורפהיממוןלןלאשרנבקשהבקופתו,הפועלתוחר•ג•םלוודעתולפנותדהרךלותפוחה .צלחלאזהךא

לסל.שמחוץ

הבריאות,במשרדהחוליםקופותלעקיפהוחל ttסמנכשלבהנחיותעוגנוהחירגיםווודעתשלהפועלהוקוי . 26

(שצוףר ) 11הזוחר 11 ,לןלח J 6/10מספרנסופים, mבריאי mושירהחלוים mקדפעללפיוקחל 11סמנכnבחר

 .) mתעלית'כנספח

הערבתחירגים.בדדעדתלידוןתובערהבאירותסבלנכללשאיננו"ישדות"למתןבקשהכלבחרזו,שכקעבכפי . 27

בפנישיובאוהמקירם .זובקשתלהגישזכותועללןשהוכחדלאחרהמבוטח,בקשתעל-פיתעיתשהמקרה

ראופיתמעביהסולבהמבוטחבו mמק"כל-"קשים"כמקריםמהודגירםמהקיוםאלוחריגיםודעת

משמעדיתשיופרלהשיגאמורעל-ודיהמובקשוהשיורתפmק mרהאופימבצועלמיתוהופואבהמשיפעח

לחוזר). 5,,,סעיףמב,ןבצ•

zs . לחוזר), 10סעיף <ך(ובמהטחשלקבבשתלהחריגיםתדעווידתבסיםסלעהשילוקיםאתגםקובעתחוזר

 iפלטרהטיפולעלות ;המבוקשלשירותהמיוחסהטיtנוליהאינטסר iהבמוטחשלהרפואימצבו :הירתובין

לכלהטיפולמתןלשהלככליתהורחבמשמעות ;המובקשתלטכנולוגיתשישהפרואיהביסוסמדית

המצב.באוותהנתוניםהמטופלים

לכאתלתעדחתוליםקןפתעליכ 12בסעיףקובעהחוזרמה,עדיומיסרתחתידונילחובתחנדגעבכל . 29

החריגים.ורדעתכפניעשמדהרפואיהחומרוכלדהתעחדותהמסמכים,הקבשה,.לרמתשנתנה,ההחלטות

 .אבמורומהדיעהפרטיםאתלשמורחהלויםקותפעלבהחמתמנתאתקועביאנוזחעסיף

3o . ,עסיףנבוסף.s לדזרגnזאבאתקובעm ודעיתשלללחהטותיבחסמהוקהפמעדילקבלמהובטחשלל

מבוטיחםלשמזהיםפרטיםייחשפושלאובלבדאחרים,במקיוםהטיפולאותושללמימוןבטעבהחריגים,

אתלבחוןע-למנתלןהנדרשהמדיעלקלבתל;נדב,הובמטחשלזתוכואתמעגן 13סעיףלכומר,אחרים.
• 
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בסל.שאיכםרפואייםשירותיםלבכי ,שבביססךוהנימוקיםהקופה,שלההחטלותבקבלת"השדרירכירת"

במקירםאכשרשעובתו, 3לכ-אחתמתכנסתאלרמיתשלהחירגיםתדעוכיאסביר,הרפדצוורהמבחינת . 31

שבסמכותוחברבכדליןו,מיידיאבוןפהזזדעחונת.בנסתאדח-קר"), 11(המכונהדחוףבידוןצררןקייםחבם

ההחלטות.אתקללב

הוועדה.כיו"רמשמשאני-לעליואכמוראלומית,שלהחירגיםותדעחבירלעאישיאבופןנמנהאני , 32

 ;רפידנברגאמירזז•ר-תשב'ץתכניתשלרפאוימנלהדכלקמן'חם mוהועעלהנמנםיהנוספיםהגורמים

מנלהת Iזושנ<צקודורוןן 11ך-הרפאוהבחט•בתרו~ ;מזרזימימהעןווך-לאומיתשלחמשטפ•תיחתצעו

הוודעה, mרמזכי ;גרלזברגאורימר-חכספיםאגףשלנציג ;סןבדינה ,,,ז-יאשוירםמיוקןפריאות

 .גודלשטיוימאית-הציברופניתומקלחתמנלהת

מקחרכלאכשרמקרים,במספרודנהתמכנסתהורעדהכיאציין,חחר•יגםרבדעותידחוימןלחמחבינת . 33

מציינים(עליתיםהמקרהונסיבותהרופאיהקרעאברהורדעהחבריבפנימציגםידהיון,במהןל .לגופונידון

אןלתמרךזכיבהששיספררתגםמציגים(עליתיםהלרוונטתיהרפואיתבמטירחזניםהאישי),הרקעאתגס

ובסופןהאפשריו,תהורחבהשלכותלרבות ,ולאכךלאכןהנימוקיםאתמפרטיםהמסרים),הטיפולאתשללול

מרמחיםעםהתייצעותשנדרשתאןחסירםמהנתנויםלחקיעלתים,החלטה.לרובמתקבלתזחיוןשל

ללשהמת.עדדנחיתקבבשהההחלטהואזנוספים,

הקבמשובמטחשלכלתריהחריגים,רועדתעלידי-חהחל~כחקבלתבהלןיחמרבטחשללמערו.בתווהנרגעבכל , 34

טיועניו'אתהווהדעבנפילהציגהזכרת-זהובכלללחוזר), 8בעסיף(כמפרוטהשי.עומזכתותכרנהזאת

גםהחריגים,ועדתבפנילחת•יבצמקבשיםהמבוטחיםרבותפמעיםאתר.אורפואיחומרכלהאב.תלרמת

על-פילזוכתםבהתאםהרלוונטיים,הטועיניםכלאתהורדעהפבכיולצהיגמטעמם,עו"דאבמצעותאובילווי

קלבלנדשרבהםבמקריםיורת,מאוחרכמדעראםוביוידתוןסבריםאם(בןיההלחהטקבתללאחרתחרזו.

אתלקבלשבשקתווככלחחחלטה,עללבמוטחמרדחעיאלומיתנוספים),ממומתיםמקצועיותדתעחוות

ש.ביסכסה.הנימקויםתאהלוכלתמפרוטתהלחטהלממטח.נלשחתתח mנחתחפהאוהטיפול

 ;ורפואיעובדתיעקר ;משתתפים :לדכקמןהפריטםאתהכוללפרוטקולונרשםהחריגםי,בוותדעידרןבלכ . 35

אלרמית.במכרעותאלרמיתאצלמצוייםההלחטותוגםפחרוטקןזל<םגםהלחטה.דיון;

מסמכיםעורכת ;ונסיבותיומקרחכלבוחנת ;קחברתלעיתיםמתכנסתהחירגיםורדעתכיאסכם, , 36

עםעלתיםמתייעצת Jאשיייםפרטיםוהכולליםסהפציפילמקרהבאתהםהשמתניםוהחלטה)כפרוטוקול

שהתשובהרכבלשהתקבלה,החלטהבכלהמבטוחאתמדענכת ;נוסופתחוו"דומקבלתחיצונייםגורמים

שנה.כלמקריםלמאדתביחסזאתשבבססיה-כלהנימוקיםאתגםשלליית

להוציאאוםת,עלררךוהחלטות,פרוטוקולםימאותעללבערומשמעותההעותברר,דלירשתשעיהתרותכ,ד . 37

מודברמשפטי.וייועץאפרויםשלבלויויוהכלחמנרטתים,פטריותשלהפרחלהורתעשוישגילויופטריכל

ניכרים.במשאיבםהכחכהרבה, mובעב

ילומדולע•tותמוכעממסיכם,שלרבאי>ןוסמשמערתההעותרתדלרישתהיענותעליל,פטרתישכברפכי . 38

קהיימיםאלןכאשרדחשת,לצתורהעזידמםהמסמכיםאותםוהכנתיכבר•ם,גורמיםע"ילשחםדמקדקו

השופטת.עבודתהבמהלךזדלמתכונתנדרשהאיננהולאומיתהמקובשת,במתכונתאינםאלומיתאצל
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כלשלקפדניתמחיקהלבצעמכןואלחרוללמו,דלקחאשיאותםופחטוקוליםהטלחותמבאותדמוברכ,ך . 39

לאשרהוחלטשבתםמהמקריםבחלקלפרסמם.שניןתאבופןם mאעלורךוהרגישים,אוהמזיחםפהרטים

לעירכתבצרןראלאהמזהים,פהטריםשלמחקיהאוחבשחרהרקמדוברלאממליאהובמטח,בשטתאת

לח.והנימוקיםההחלטההמדיע,שלחמדש

מחומהעתירהבחרזהאיועליל,שציינתי(כפיהטלבהלקבלתיהאעהותתרשלשרדהשיהוכלכחללוןיפ, . 40

חלוכיונסיבותיהםאתללמודמקירם,מאותעלעל;ו.ורתידרשלאומיתאכןשגסחריהנדרש),הסעדדביוק

קיים,אינונטבלהשל"תפורמיט•אךלאומיתאצלקיימיםאומנםהנתונםישהרי, . 11"א.tנפסתמציתית,טבלה

רבה.בעבודההיאגםכרוכההטבלההכנת(ובכל)ל.השוטפתבעלתדוהנדרששאינוחיות

חשדה,טבלההכנתאסוביןוההחלטותהפרוטוקוליםלשעכירהאםביןהנדשוות,אלופועלותכן,כיחנה . 41

שלדוחשים,מספרעל·פניכעוזה,שלרבותשעותנדרשותכאשרמשבאים,שלניכרתבהשקעהכחוכת

העיקרית.מבעוד1יסבהכרח"המסוטים"ומקצועייםבכיריםגורמים

כלעלהקופה,שלדעהיפותרסרישיבושומבהק,אבפוןמשמעותה,תעלירהשהתעירותברורןכ,אוכן . 42

מןכ.המשתמע

בנולחהמפורטותאמרת.המידע mהמחובואחתאלבאףעמדיחיאל 11לארמיתכיבעתירתהמציינתהעותתר . 43

עהותרתואולם, .) 118נולה 11 ,(להלןלעתיהר) 51ו· 49סעיףוריסביהר"בלתימשאביםהקאצתנוחל 11 8מרפס

אם •לאומתיעללחזהנוהלמהמכוחלהציגטוחרתלאוכללזח,לנוחלכפופהאלומתיכימניחהפשוט

לאומית.עלחללאזהנוהלכילמסקנהביל mלכידביסוס,כלוללאלעבמא,הטענחעחלאתבעצםזיבלכל.

השקיוליםאותםבכלעומדתלאומיתבענייו,ועתרתתטענותחרףכיאציין,דסהרולמןעהצוןר,מןלמהלע . 44

דלחותרשאיתהיאהאםבוחנתהיאעתבחשבוןלה;~<אציבורית""רשותנדרשתאותם , sבנוחלהמפורטים

 .ולהלןלעילשטרפיתפכילתעירה),יבנחפס ,,,החוקלפיבקהש

העיקרית,ממשימתומשמעותיאדםכוח 11סהטת 11בשלבעיקרוז,לדרישתמהעינותהממשיתחךבכחה . 45

ובכללהחלוים, mקופשלהיומיוימתההתמתודדוכאשרמצו«ם, uאבהתקשהבתוקפתבמיוחדמחתקות

עלולשמורלהמשךיבומקיבלוויצרמובילא mשהמשמעותייםוהשיונייםוקרונה nגניףעםלאומית,שלזה

 , nקבופםדא nכוחעוללאומיתשלהשטופת m<נ'פהלעלניכראבופומכדיבהקהופח),שלהשופטתהעדמת

חעיקרית.מדמעתויםודמי"מסוטווכבהגסאשר

כאשרועיקר,לכלרגילהמציאותאינההיאאלובימיםלהתמדודלאומתינדרשתעמההמציאותזה,אבוןפ

הקורונה.נבגיףהמלחמהעסתחתמחדותשלחזרלמטרהמגויסיםכולונ

אכשרצמו,דמעקבאבמצעותבביתס,בקרוונהשחלומבוטחיתבכלמטפלתלאומיתכיזה,בעניךאבהרי . 46

ונדשרובביתמסויםבשגלחיוכולםכמעטכת, ~קורוכהתולישחיולאומיתבמוטחי 30,000כ·מתךו

זמנית.בובית,מאושפזי 6,000חיוהגניף,תהפרצותבשאיצמו.דלטופיל

כלומרכזתהחריגיםוודעת(מזכיתרבלאומיתהציבורפניותמחלקתמלהנתודחגמא,לצוךרוקרבונףס,

כלשלהקליטהניהול-קהורונחלימיומיוחדסף Q'לתפקדיוגיסהגושדלטי<ן),אמתיהבגיתוהדע,פעילות

בביתם.לאשפוזבקורונחהחוליםלאומיתמבוחטי

אפשירת.בלתיכזיעדמכבזיתחינהפברט,אלוובימיםככלל,עהותרתדלרישתהיענותכיןכ,אםבורר . 47
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ועודת,פורטוקולכןהדאם.שלהאשייםיהענינייםלביתבנדיסזועתיהרבמסגרתנדשרשגילוייםהמסמכים . 48

המבוטח,שלבעניינוההחלהטקלבתלצורןהנדרשהמדיעמלואאתפרטים)לפרטי(לדובסוקרהחריגים

בענייופרטיםגםועליתיםהמבוטחשלתנפשי)(גםרnאופיממצהמבוטח,שלמזיהםפרטים :זחובכלל

שניתם"יבשים",זיהויפיטרדקהכולליםבמסמכיםמדובראין ,כלומדהמבוטח.שלמהשחפתימצוב

קנבל.לסהירם

(תיאהמשיבהשלמבוטחלזהותכדיובשישפרטכלשיפורסםמהמדיעלשהמטי"ניתןכימציינתהעותרת . 49

 ." ...לפרטויתמבוטחיםשלזכויותיהחנפרתחלקליטולאודלרושכוונהכלעלותתר"איווכילאומית)",

ידכוביהיהשלאבאוןפהמידעמסירתכיז)ו,טענהלטעןוהיתממתזאך(חדחיטבעודיתועלרתלואום,

משאביםהצקאתזממילאמדחש,הנכותזאהימעדעיבדומשמעותהיבכבלו,המבוטחים,בפרטיתולפגוע

 tןנספח ,,הנדרשים,חמסמכיםלמסורסרבהעתמטעמהבמענהלאומיתהבהירהשגס(פכיריבסתלבית

לעתירת}.

"צדהמחוויםלאומית,מבוטחישלבמיוחדאשיייםבפרטיםכולתנועגתזועתירהכיזה,בקהשראצייןדוע . 50

נשמע.אינוללב-"קלום"אולום(בכיכו)ל,תעליהרשלישי"

מקהצאתלהימנעעל-מנתשהם,כפיהמסמכיםאתומתסורהועתרתדלשירתלאומיתתתערשאליומאכן, . 51

אילוואולם,הסוכמח. mפבריטלגפערידכבםהשישפטריםלמעשהחתשוףיהאסבירה,בלתישמאמס

כלשללמעשהוסתרחעיובדםעריתכם,לאחרקרהמסמכיםאתומתסורהועתרתלדרישתאלומיתתעתר

חירמחדש"), tt (מהקריםמאותלכלביחסותמציתיתמופקדתטבלהתכןי ,לחלופיןאו"iורגשיים'יפהטרםי

חשוטתפ.עפליתוהאתלושבשהלדיבכידכבהשישידאר.המיבאשםלאצקהתבהרכחדתרששיהא

s2 . ,המלקושיחנראהככלמודתעאשרעהותרתm שלפהרטיותלליבתהנועגמדיעבחשיפתהבססייתי

החריגיםוודעתכיטלעוןוגמדילחנכונה,לאבצורח mבעתיהציבורי""אחינטרסאתמציגתהבמוטחים,

לוועדתשכתנהסחמסתוכידב",זאתלהשאיר"מנסחואלשומית ," mסגורלדבותיים 1ןשיכםוו n"במופעלת

עלתירה). 21סעיף t(ךחיים""צמלייטיפוליםאולתרופותביחסאיההחירגים

אבותחזרמיםבמקריםהמתקבלותחחלטרתביואחודיתשיבטיחומנחיםכלל•ם"איןכיועחתרתטוענתעוד . 53

ביואזקופהאבותהבמוטחיםביןללפא•ח"חחששזכישונות"בקופותזרמיםמקירםביןאןקופח,

עלתיחר). 23ו- 22סעי~ים •ר( ,,,,בסמלמעלהיחכושונותקופותשלמבוטחיחן

ואצייןבחרחבחלעילאתריתשבכרכפימתוהי,שוני-לעילמחמתוארשונההועבדתיתהמציאותואולם, . 54

תרוהפלמתןהמבוטחבקשתהושגחבו mמקבכלבעיקרהדנההחריגיםועודתכ,ןדסתר.למןענוספתפעם

בפנישיואבוהמקרים .זןבקשהלהגשיזסתועללושחובתךלאחרהבריאות,בלסכלוליםשאינtכטיפולאו

פראויתמעביהסולבהמובטחבומקרה"כל-"קשים"כמקריםמהוגדריםהמקירםאלוחירגיםודעת

משמעותישיופרלהשיגאומרעל-דיומהובקשוהשורותותפקדווהרפיאוובצמלעמהותיאבןפוהמשעיפה

בובמקדחהיאהחריגיםבוותדעדיוןהמצקידה"החריגות"כיחברזו,נקבעועדלחוזר). sסעיףוך{במוובצ•

עחרתרתמעטנותערלהשגם(כפיבס)ל"כוללאיברהשירותכיהעודבה(היינוהשירותיםלסלבחירג"ענייננו

לתעירת}. 14·סעיףבעתירה

הוועדהסמכותכיברורוכןחיים""מצילותשחןבתורפותוקראךזנחאינההחריגיםוודעתכיברורממילא . 55

לעתירת). 15סעיף tך(העותרתנעטכתומוות",חיים"ביןלהכעירכדיבחסששימקריםלבגירקאינה
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לשיריתוםביחסחחזילם,ןקפותלנלמנחיםקוויםקהובעלחוזרהכתאםפולעתהחריגיםוועדתבונסף, . 56

לעיל,גחרחגחשפטרתיוכפיכ,דהחירגים.ןדעותשלפיעלותהאבעצמותהבריאות,שירויתסבלשאינם

 iהחירגיםודעתגפניכסלשאינושרזתלמתןחגקשחהתאבאופן ;הרודעתהקמתאופןאתקובעתחוזר

 ;זחדע mשיקולי ;החריגיםבוודעתחזיזןאופן ; 11חחירג 11הקמדחמתו ;תוודעתבפנילחגיאשאיומקרים

הטעיה.אלאאינהמנחים",כללים"שאיןטהענהבימבאן,מעדי.ומסירתתעיודיבצוע

ליזזןמואנתבקשהכל •פבקרטקיההעותתר,עדי-ליהדבירםחצגתלאופןגמורבניגוד Iדילאכאמוראם . 57

הןוהנסיבותאושרה,תענייןאבותוקודמתשבקשהככלאכשרפרטני,ובאוןפלגופתככחכתחוודעח,נפבי

 .השיווןולעלשמורעל•מנתוזאתעל·דיח,ונשקל mהוועגפנימוכחהדברודמות,

 )(א 6בסעיף Iכן . 11אפליה 11למנועכדיהיתרגירשנעודנוסףמנגנוןקובעהחוזרכי /אציירהתמרנהלהשלמת . 58

קותפשיכ.דיתריהטפיול,אתלאשרשלאוחחליטחהחירגיםועתדזנחבבערןבבמקרהיכנקבעלחוזר
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ז•נסחפ , S . 3.2020(מיוםהעותרתבלקשתאלומיתעל·ידישנתינתהתשוהבכיולדהגשילושבמחותגיבונסף, . 65

ריק,בלחלעדמהלא .סבירים"בלתיזמןמשאבי"קהצאתמצירךבתעירהלמבושקהמענהכיעלתירה),
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מראיו>ת 1לפקג s 1לסעובהאתםאישור

נושא ,וינקרשלמהפרופיפבכיהופיע-----ביוםכימאשרת 'ן 11ועתחי'מ,אנו
אםבחוקקהבועיםעלונשיםצופייהיהו<כהאמתאתלומרעליו<כשחזחרתירלואחר , _______ת.ז

בפננו.עלויוחתםעלדילתציהרוככרכרתאתאשירכן,יעשהלא

עו"ד '
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