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א .פתח דבר
העותרת מתכבדת להגיש לבית המשפט הנכבד את עתירתה אשר עניינה ,בתמצית ,סירוב המשיבה למסור לידי
העותרת מידע בעל ערך ציבורי רב .המדובר במידע אשר אי-מסירתו מהווה הפרה של מספר חובות מנהליות החלות
על המשיבה וכן הפרה של חוזר מפורש שפרסם משרד הבריאות בשנת .2010
כפי שיתואר בעתירה זו ,המידע שביקשה העותרת לקבל לידה חיוני ואף הכרחי לכלל אזרחי ישראל ,והוא מצוי
בליבו של המונח "מידע ציבורי" ,ומשכך שגתה המשיבה בהחלטתה שלא למסרו .יודגש ,כי לא זו בלבד שהחלטת
המשיבה להכמין את המידע מהווה טעות משפטית ,או אי הבנה של הדין החל ,אלא שלמעשה ה"נימוק" היחיד
שנתנה ,לפיו מסירת המידע תחייב הקצאת משאבים בלתי סבירה ,נטול כל יסוד ודינו דחייה.
יצוין ,כי העותרת ניהלה אך לפני שנה הליך שיסודותיו העובדתיים והמשפטיים זהים לחלוטין ,מול קופת חולים
כללית (עת"מ  24117-06-19בפני כב' השופטת אביגיל כהן) ("עתירת כללית") .המבקשת סבורה כי פסק הדין שניתן
בהליך זה צריך לחול גם על המשיבה כאן (ועוד יפורט על כך בעתירה זו) ,אולם המשיבה אילצה בהתנהלותה את
העותרת לפנות לבית המשפט הנכבד לממש את זכויותיה ולקבל את המידע המבוקש.
בנסיבות אלה העותרת תעמוד על פסיקת הוצאות משפט משמעותיות והחזר אגרה וכן פסיקת שכ"ט עו"ד ,והכל
בצירוף מע"מ והפרשי ריבית והצמדה כדין.
עוד יצוין ,כי העותרת סברה שמשרד הבריאות רלוונטי כמשיב לעתירה זו ,בהיותו הרשות המתקינה תקנות
רלוונטיות ומפקחת על קופות החולים .ברם כאשר צורף משרד הבריאות לעתירת כללית ,ביקש האחרון את
מחיקתו ההליך ,ועל כן לא צורף להליך זה .עמדת משרד הבריאות בעתירת כללית מצ"ב כנספח א לעתירה זו.
בסופ ה של עתירה זו יתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את טענות העותרת ,ולהורות למשיבה למסור לעותרת את
כל המידע הציבורי שנתבקש.
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ב .הסמכות לדון בעתירה
בהתאם לסעיף  17לחוק חופש המידע ,תשנ"ח"( 1998-חוק חופש המידע") ,סעיף  2לתוספת הראשונה לחוק בתי
משפט לעניינים מנהליים ותקנה  2לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין) ,התשס"א ,2000-לבית המשפט
הנכבד נתונה הסמכות העניינית והמקומית לדון בעתירה זו.

ג .הצדדים לעתירה
.1

העותרת ,התנועה לחופש המידע (ע"ר) ,נוסדה בשנת  2004ופועלת מאז ,בדרכים שונות ,להבטחת יישומו של חוק
חופש המידע ,לקידום מטרותיו ,לעידוד שקיפות ברשויות ,ולחיזוק הדמוקרטיה בישראל ("העותרת").

.2

המשיבה ,קופת חולים לאומית ,מעניקה שירותי רפואה למבוטחיה מכוח חוק בריאות ממלכתי ,תשנ"ד"( 1994-חוק
ביטוח בריאות") וידועה כקופת החולים בישראל ("המשיבה" או "הקופה").

ד .רקע נדרש והעובדות הצריכות לעניין

.3

ביום  05.12.2019העותרת פנתה לממונה על חוק חופש המידע בקופה וביקשה לקבל מידע על פעילות ועדת החריגים
שלה ,לפי הסעיפים שלהלן וביחס לשנים  2016עד "( 2018הבקשה") .בבקשה הודגשה חשיבות המידע וצוין כי
האינטרס הציבורי לקבל את המידע ,גם תחת השקעת משאבים מסוימים ,מבוססים על הליך משפטי שנערך בין
העותרת לבין קופת חולים כללית ,הוא עתירת כללית הנזכרת לעיל:
תצמית המקרה ,כולל הנסיבות הרפואיות של המקרה;
.3.1
שם התרופה או הטיפול המבוקשים;
.3.2
החלטה האם הבקשה מאושרת או לא מאושרת;
.3.3
תמצית הנימוקים.
.3.4
בקשת המידע מצ"ב כנספח ב לעתירה זו.

.4

ביום  15.12.2019נשלח אישור הממונה על יישום חוק חופש המידע אצל המשיבה על קבלת הפנייה; מצ"ב כנספח
ג לעתירה זו.

.5

ביום ה ,02.01.2020-בחלוף קרוב לשלושים ימים מיום הגשת הבקשה ,נשלחה תזכורת מטעם העותרת; מצ"ב
כנספח ד לעתירה זו.

.6

ביום ה ,16.02.2020-בחלוף למעלה משלושים יום נוספים ותוך התעלמות מהזמנים הקבועים בחוק חופש המידע,
נשלחה תזכורת נוספת מטעם העותרת ובה צוינה החריגה האמורה; מצ"ב כנספח ה לעתירה זו.

.7

ביום ה 23.02.2020-נשלחה תזכורת שלישית בה צוין כי המשיבה חורגת ב 50-ימים מהמועד האחרון למסירת מענה
לבקשה; מצ"ב כנספח ו לעתירה זו.

.8

ביום  08.03.2020התקבל  ,לבסוף ,לאחר חריגת זמנים משמעותית ,מענה בן עמוד אחד ולפיו המשיבה דחתה את
הבקשה באופן גורף ,בנימוק לפי סעיף  )1(8לחוק חופש המידע ,הנוגע להקצאת משאבי זמן בלתי-סבירים.
תשובת המשיבה מיום  08.03.2020מצ"ב כנספח ז לעתירה זו.
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ה .הטיעון המשפטי

.9

ה .1.חובותיה המנהליות של הקופה ,ובתוך כך של וועדת החריגים הפועלת במסגרתה ,כגופים ציבוריים
חוק ביטוח בריאות קובע את אחריותה הסטטוטורית של המדינה לספק שירותי בריאות מקיפים המושתתים "על
עקרונות של צדק ,שוויון ועזרה הדדית" .לצד הענקת הזכות לקבל שירותי בריאות במימון ציבורי ,עוגן בחוק זה
מעמדן של קופות החולים כמי שאחראיות לספק שירותים אלו בשם המדינה ובמימון כספי הציבור 1.בהיותה רשות
ציבורית הניזונה מכספי הציבור ,חלים על קופת החולים ,בהתנהלותה עם המבוטחים וכלפיהם ,כללי המשפט
המנהלי ובהתאם עליה לנהוג בשוויון ,בתום לב ,בהגינות ,בסבירות ,תוך הקפדה על כבוד האדם2.

 .10על פי סעיף (8א ) 1()1לחוק ביטוח בריאות ,קופות החולים רשאיות לאשר תרופות או טיפולים שאינם כלולים בסל
הבריאות .בסעיפים  2ו 7-לחוק ביטוח בריאות מוגדר "סל הבריאות" כסך שירותי הבריאות שיעניקו קופות החולים
למבוטחיהן במימון כספי הציבור .בשל המשאבים המנותבים למערכת הבריאות ,סל הבריאות משתנה מעת לעת,
כך שתרופות או שירותים מסוימים לעיתים נגרעים ממנו או מוספים לו .הסל אינו מספק ,ואינו מתיימר לספק ,את
כלל השירותים הנדרשים ,או שעשויים להידרש למבוטחי הקופה3.
 .11המשמעות בפועל הינה שמבוטח אשר סובל ממחלה או בעיה רפואית שהטיפול בה או התרופה לה אינם כלולים בסל
הבריאות הממומן על ידי המדינה ,זכאי לפנות לקופת החולים בה הוא חבר בבקשה שעניינו יובא בפני "וועדת
חריגים למתן שירותי בריאות שאינם כלולים בסל" ("הוועדה" או "וועדת החריגים").
 .12סמכות ועדת החריגים שואבת אם כן מכוח חוק ביטוח בריאות ,וגם מכוח חוזר סמנכ"ל משרד הבריאות מספר
( 6/10משנת  )2010שכותרתו "מתן שירותים שאינם בסל למבוטחי הקופה"; מצ"ב נספח ח לעתירה זו.
 .13בסעיפים  1-3לחוזר נקבע ,כי קופת החולים מחויבת לשקול מתן שירותים שאינם כלולים בסל הבריאות במקרים
שהמבוטח סובל מבעיה רפואית המשפיעה באופן מהותי על תפקודו ומצבו הרפואי; כך גם נכתב באתר המשיבה.4
 .14כאן חשוב להדגיש כי בתי המשפט כבר קבעו ,כי ה"חריגות" המובאת בפני הוועדה אינה במקרים מיוחדים או
קשים 5.יפים כאן דברי בית הדין הארצי לעבודה בע"ע  205/08שירותי בריאות כללית נ' אילן טיירו ז"ל (נבו,
"( )09.11.2009פרשת טיירו"):
"ועדת החריגים  -כשמה כן היא  -עוסקת במקרים חריגים .חריגּותו של מקרה הבא בפני הוועדה  -מעצם טיבו  -נבחנת
על פי הכלל והסטנדרט ואלה קבועים בסל התרופות הממלכתי .פשיטא שכל מקרה שאינו נופל לסל הבריאות הוא חריג
הצריך להתברר לגופו .פרשנות המערערת למושג החריגּות מביא לכך שוועדת החריגים האמורה לדון במקרים חריגים,
תדון רק באותם חריגים שהם עצמם חריג ..שאין לה הצדקה  ..והיא לא סבירה".
 .15סמכותה של ועדת החריגים בקופה משתרעת אם כן על עניינם של כלל המבוטחים אשר הטיפול או תרופה להם הם

זקוקים אינם מצויים בסל הבריאות .מדובר בסמכות רחבת היקף ,ובעיקר בסמכות אשר להפעלתה יש משמעות
אדירה לכל מבוטח ומבוטחת ,עד לכדי כך שלעיתים מכריעה הוועדה בין חיים ומוות.6
 .16בשים לב להשפעה שעשויה (או עלולה) להיות לכל החלטה המתקבלת בוועדה ,אזי שראוי שהחלטותיה ,כמו גם
הפרוטוקולים המעידים על דרך קבלת ההחלטות ,יפורסמו ברבים.

 1סעיפים  1ו 3-לחוק ביטוח בריאות וכן בג"ץ  1105/06קו לעובד נ' שר הרווחה (נבו )22.6.2014 ,פס'  16לפסק דינה של השופטת עדנה ארבל; רע"א
 4958/15שירותי בריאות כללית נ' יריב אהרון (נבו ,)23.10.2017 ,פס'  16לפסק דינו של השופט יצחק עמית.
 2ע"ע (ארצי)  1091/00שטרית  -קופת חולים מאוחדת (נבו )21.09.2000 ,בעמ' "( 27פרשת שטרית") ,ע"ע (ארצי)  1557/04קופת חולים כללית – ישעיהו
קפצן (נבו )29.12.2005 ,בעמ'  ;4כן ראה את פרשת טיירו ,פס'  16לנשיאה (כתוארה אז) נילי ארד.
 3ע"ע  33066-11-12מכבי שירותי בריאות נ' ילנה גילגור (נבו ,)19.03.2014 ,פסקה  12לפסק דינה של הנשיאה (בדימוס) נילי ארד ("פרשת גילגור").

https://www.leumit.co.il/heb/Useful/CustomerService/ 4
 5פרשת גילגור ,פס'  13לפסק דינה של הנשיאה נילי ארד; חבר (ת"א)  41862-12-18פרסקובי קונבסקי -מכבי שירותי בריאות (נבו )03.03.2019 ,פס' 15
לפסק דינה של השופטת אסנת רובוביץ -ברכש.
 6פרשת שטרית ,פס'  29לפסק דינה של השופטת נילי ארד
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ה .2.חשיבות השקיפות בוועדות החריגים
 .17שורה של פסקי דין גיבשו יחדיו הלכה מושרשת היטב ,לפיה כל אחת מקופות החולים מהווה  -בפני עצמה  -גוף
ציבורי ,ומשכך כללי המשפט המנהלי חלים על המשיבה באופן מלא .יפים לעניין זה דברי כבוד השופטת ארבל
בבג"ץ  3933/11מכבי שירותי בריאות נ' שר הבריאות (נבו:)25.03.2014 ,
"...דומה כי בכל הנוגע לגרעין הקשה של פעילות הקופות ,דהיינו לאספקת שירותי הבריאות לציבור ,יש להחיל עליהן
את חובות המשפט המנהלי באופן מלא .זאת ,נוכח העובדה שבפעילות מסוג זה מתקיימים ביתר שאת כל אותם
מאפיינים ציבוריים שנמנו לעיל ,שכן באספקת שירותי הבריאות לציבור פועלות קופות החולים כזרועה הארוכה של
המדינה מכוח החוק".

 .18בהיותה גוף ציבורי לכל דבר ועניין ,המשיבה (לרבות ועדת החריגים הפועלת במסגרתה) צריכה הייתה לדון בבקשת
העותרת למידע ולהחליט לגביה תוך עמידה במספר כללים ונורמות מנהליות ,בין אם נקבעו עלי ספר החוקים ובין
עם גובשו בפסיקה ענפה .כפי שיפורט מיד ,המשיבה לא עמדה במספר חובות מנהליות שמוטלות עליה ,כגון החובה
לנמק החלטות וליתן החלטות סבירות ומידתיות; כמו כן עולה חשש שאף הפרה באופן חמור את חוזר  6/10שנזכר
לעיל.
 .19נוסף על אי עמידתה של המשיבה בחובות מנהליות המוטלות עליה מכוח היותה גוף ציבורי עצמאי ,יש לחדד
מושכלות יסוד :שקיפות שלטונית היא מאבני היסוד של מדינה דמוקרטית ,ובתוך כך רשויות וגופים ציבוריים
המעניקים לציבור שירותים שונים ,מחויבים באותה שקיפות 7.ככלל עקרון השקיפות נגזר מעקרון נאמנות המינהל
ומכך שהרשויות הן נאמנות הציבור 8.כפועל יוצא מכך ,מידע המוחזק בידי רשות ציבורית ,הינו מידע ששייך לציבור,
ומשכך לא זו בלבד שיש לציבור זכות לקבלו ,אלא שיש לרשות חובה למסרו.
 .20נורמות מחייבות אלה חלות גם על קופות החולים ,בפסקי דין שניתנו בשנים האחרונות נפסק לא אחת שעל קופות
החולים לנהוג בשקיפות ולפרסם את המידע הציבורי המוחזק על ידן 9.יודגש ,כי נוכח העובדה שהמידע המחוזק על
ידי הקופות ,ביניהן המשיבה ,הינו מידע רפואי או מידע על זכויות רפואיות להם זכאים מבוטחי הקופה אזי שמדובר
לא רק על מידע ציבורי ,אלא על מידע חיוני של ממש .על חשיבותו של מידע מעין זה עמד גם המחוקק בסעיף 10
לחוק חופש המידע ,העוסק בשיקולים שעל הרשות לשקול שעה שהיא בוחנת שמא למסור מידע אם לאו.
 .21הסמכות שניתנה לוועדת חריגים לקבל או לדחות בקשות לטיפולים או תרופות מצילי חיים ,משמעה שבכוחה של
הוועדה לדון אדם לחיים או למוות ,ונכון למועד זה נעשים הדברים במחשכים ובדלתיים סגורות וניכר שהקופה
מנסה להשאיר זאת כך.
 .22במצב הנוכחי ,כל קופת חולים בישראל מפעילה ועדת חריגים משל עצמה ,וחברי כל ועדה כזו מפעילים את
שיקוליהם ,הרפואיים ואחרים ,בבואם לדון בכל בקשה שמונחת לפניהם .למעשה ,למעט ההוראות שהותוו בחוזר
 6/10של משרד הבריאות ,אין כללים מנחים שיבטיחו אחידות בין ההחלטות המתקבלות במקרים דומים באותה
קופה ,או בין מקרים דומים בקופות שונות.
 .23בנסיבות אלה ,קרי בהעדר שקיפות ,החשש לאפליה בין מבוטחים באותה קופה או בין מבוטחיהן של קופות שונות
הינו למעלה מסביר ,ועל בית המשפט הנכבד מוטלת האחריות והסמכות להתערב לטובת הציבור.

 7סעיף  1לחוק חופש המידע ועע"מ  6013/04מדינת ישראל ,משרד התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ (נבו )02.01.2006 ,פס'  9-10לפסק דינו
של השופט ריבלין; עע"מ  9135/03המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ (נבו )19.01.2006 ,פס'  8לפסק דינה של השופטת חיות; ע"א 6576/01
החברה לייזום מיסודה של סי.פי.אם .בע"מ נ' לירן (נבו )08.08.2002 ,פס'  6לפסק דינו של השופט מצא.
 8בג"צ  142/70שפירא נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין (נבו )28.02.1971 ,פסקה  5לפסק של השופט חיים כהן.
 9עת"מ  883/07התנועה לחופש המידע נ' משרד הבריאות ואח' (נבו - )15.05.2011 ,בפסק דין זה חויבו קופות החולים ומשרד הבריאות לפרסם מידע
שעניינו פערים בקבלת שירותי רפואה בחתך לפי קופות החולים השונות; עת"מ  34659-05-14עמותת "הורות משותפת=טובת הילד" נ' קופת חולים
מכבי ואח' (נבו - )08.03.2015 ,בפסק דין זה חויבו קופות החולים לפרסם באתרי באינטרנט שלהן את עצם הזכות לקבלת מידע רפואי בנפרד מההורה
האחר ,בצורה בול טת וללא "הבלעה" בזכויות אחרות ,כפי שהיה עד לאותו פסק דין.
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 .24חיזוק נוסף לדרישת העותרת לקבל את המידע לידיה עולה מכך שוועדת החריגים ,באופן מוצהר וברור ,רשאית
שלא לדון כלל בבקשה של מבוטח אם בקשה דומה לשלו נדונה כבר במסגרתו בקשתו של מבוטח אחר .וזו לשון
סעיף (6א) לחוזר  6/10של משרד הבריאות:
"אין חובה להביא לוועדת חריגים מקרים אלה( :א) אם ועדת החריגים דנה במקרה ,דוגמת מקרהו של המבוטח,
והחליטה שלא לאשר את הטיפול ,הרי שבידי קופת חולים להשיב תשובה זו לכל יתר המקרים הדומים ,במשתנים
הרלבנטיים ,למקרה שנדון ,בלא להביאם שוב בפני ועדת החריגים".

 .25מסירת הפרוטוקולים וההחלטות של ועדות החריגים ,כפי שביקשה העותרת ,אינה רק בבחינת חובה מנהלית
הנובעת משקיפות שלטונית שתמנע אפליה ,אלא מדובר גם בחובה הנובעת מהיות ועדת החריגים גוף מעין שיפוטי,
בדומה לוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי (בשינויים המחויבים כמובן) 10.יפים לעניין זה דברי השופטת (כתוארה
אז) נילי ארד בפרשת טיירו (פס' :)17
ועדת החריגים היא גוף מעין שיפוטי בעל אופי רפואי מובהק ,הנתון לביקורתו השיפוטית של בית הדין לעבודה .זאת,
לאור הוראותיו של חוק הבריאות ,ומתוקף הסמכויות הנתונות לוועדת החריגים בתקנוני הקופה והוועדה ,לדון ולהכריע
בעתירות העמיתים למימון תרופות וטיפולים החורגים מאלה שבסל .לפי שיטה זו ,המקובלת על דעתי ,ועדת החריגים
אינה שונה במהותה מן הוועדות הרפואיות הפועלות על פי דין ,כגון הוועדות הרפואיות הפועלות לפי חוק המוסד לביטוח
לאומי ,שעניינן בקביעת נכות רפואית וחברים בהם רופאים .ועדות אלה נחשבות להיות ועדות מעין שיפוטיות .אי לכך,
יש לראות אף בוועדת החריגים של קופת החולים גוף מעין שיפוטי החייב כלפי עמיתי הקופה באותן חובות החלות על
הוועדות הרפואיות ,בהתאמה הנדרשת.
 .26אין ולא יכול להיות חולק שהחלטות ועדת החריגים הינן בגדרו ואף בליבתו ,של מידע ציבור שחיוני לפרסם .כל

מבוטח זכאי לדעת אילו מקרים זכו למימון של המשיבה ,אילו נדחו ,האם יש מקרים דומים שקיבלו מענה שונה
והאם השיקולים שנשקלו היו ענייניים ,סבירים ומידתיים ,כנדרש בדין.
 .27למען הזהירות נוסיף ונבהיר כאן ,כי ניתן להשמיט מהמידע שיפורסם כל פרט שיש בו כדי לזהות מבוטח של
המשיבה ואין לעותרת כל כוונה לדרוש או ליטול חלילה חלק בהפרת זכויותיהם של מבוטחים לפרטיות ,הן מכוח
חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981-והן מכוח חוק זכויות החולה תשנ"ו.1996-
ה .3.דין הטענה להקצאת משאבים – להידחות
 .28בפתחו של פרק זה יוצג המענה הקצר ,הבלתי מנומק ,בלתי סביר ובלתי מידתי ,שנתנה המשיבה לבקשת העותרת
בקשר למשאבים שיידרשו ,לכאורה ,כדי להיעתר לבקשה למסירת מידע אודות ועדת החריגים לשנים :2016-2018
"לאחר שבחנו את בקשתכם עולה כי הכנת המידע המבוקש מצריכה הקצאת משאבי זמן בלתי סבירים"

 .29הא ותו לא.
 .30תשובה קצרצרה זו כוללת בחובה שלושה פגמים שונים ,אשר בגין כל אחד מהם לבד ,ומקל וחומר שממשקלם
המצטבר ,יש לדחות את תשובת המשיבה ולהורות על מסירת המידע:
.30.1
.30.2
.30.3

הנתונים אינם דורשים "הכנה" משום שהם כבר קיימים;
ככל שהנתונים אינם קיימים ,אזי שהרשות הפרה את הדין ואת הוראות חוזר משרד הבריאות ,וכן
מדובר בהתנהלות בלתי מקובלת מצד רשות ציבורית;
ציון סתמי של "צורך" להקצות משאבים אינו מספק במשפט המנהלי – העדר הנמקה ומידע קודם
המעיד על מספר פניות שאינו גבוה;

 10הוועדות הרפואיות לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה ;1995 -ופרשת גילגור בפס'  14לנשיאה (דאז) נילי ארד.
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ה.3.א .הנתונים אינם דורשים "הכנה" משום שהם כבר קיימים
 .31בפנייה קודמת שביצעה העותרת אל המשיבה ,בנושאים הנוגעים לוועדת החריגים ,מסרה המשיבה ,ביום
 ,01.04.2019כי בשנת  2016הוגשו לוועדת החריגים  174בקשות ,מתוכן אושרו  ;107בשנת  2017הוגשו  134בקשות
ומתוכן  104אושרו; ובשנת  2018הוגשו  101בקשות מתוכן אושרו  ;73מצ"ב כנספח ט לעתירה זו.
 .32מספרים אלה מעידים כי בידי הקופה נתונים מדויקים ביותר אודות הבקשות שהוגשו בכל שנה ,לרבות מידע בדבר
הכרעות הוועדה ביחס לכל בקשה.
 .33יתרה מכך ורק לשם ההשוואה ,בעקבות ולאחר עתירת כללית ,קיבלה העותרת מידע מלא מקופת חולים כללית,
שהינה הגדולה בישראל ,ולפיו בשנת  2016הוגשו לוועדת החריגים  724בקשות ,מתוכן אושרו  ;452בשנת 2017
הוגשו  809בקשות ומתוכן  486אושרו; ובשנת  2018הוגשו  1003בקשות אשר מתוכן אושרו ( 598דהיינו פי 7-10
יותר מקופת חולים לאומית) – תשובת קופת חולים כללית מצ"ב כנספח י לעתירה זו.
 .34עוד יצוין ,כי בעקבות עתירת כללית ,פנתה העותרת גם לקופת חולים מכבי ,שהינה הקופה השנייה בגודלה בישראל,
וזו עתידה למסור בימים הקרובים את המידע המלא אשר ,לפי דיווחי מכבי ,כולל אלפי בקשות לוועדת חריגים –
תשובת מכבי מצ"ב כנספח יא לעתירה זו.
 .35על כן ,אזי שתשובת המשיבה לפיה נדרש "איסוף" של כ 100-החלטות (בשנה) ,נשענת על משענת קנה רצוץ.
ה.3.ב .ככל שהנתונים אינם קיימים ,אזי שהרשות הפרה את הדין ואת הוראות חוזר משרד הבריאות
 .36באשר לפרוטוקולים ,ולמצער לתמציות כפי שהתבקשו במסגרת בקשה זו ,יוזכר האמור לעיל בנוגע לחובתן של
רשויות ציבוריות לפעול בשקיפות כחלק משלל החובות המנהליות החלות עליהן כנאמנות של הציבור .חלק
מהחובות הבולטות הנגזרות מחובת השקיפות הן תיעוד התנהלות הרשות והעמדת תיעוד זה לביקורת שיפוטית
וציבורית 11.תיעוד זה כולל עריכת פרוטוקולים ,סיכומי ישיבות והנמקת החלטות מנהליות12.
 .37לצד חובה מנהלית כללית זו ,בסעיף  8לחוזר  6/10של משרד הבריאות מוטלת על ועדת החריגים חובה ספציפית
לנהל פרוטוקול בכל אחת מישיבותיה:
"..בכל מקרה ,יהיו שיקולי הוועדה עניינים ויפורטו בפרוטוקול הדיון ובהחלטתה הסופית .בדרך זו ,יובהר המצב לאשורו

לעמית ,וניתן יהיה לקיים ביקורת שיפוטית גם על היבט זה של ההחלטה ותקפותה".
 .38בסעיף  12לחוזר נקבעה גם החובה לתעד את כל ההחלטות שניתנו בוועדה:
"..תיעוד  -קופת החולים תתעד את כל ההחלטות שנתנה ,לרבות הבקשה ,המסמכים ,חוות הדעת וכל החומר הרפואי

שעמד בפני וועדת החריגים".
 .39חובה נוספת נקבעה בסעיף  13לחוזר והיא החובה למסור מידע על החלטות במקרים אחרים:
"מבוטח שבידיו המלצה רפואית לקבל טיפול רפואי שאינו בסל ,זכאי -לפי בקשתו -לקבל מן הקופה מידע ,על החלטות
של וועדות חריגים ,ביחס למימון אותו טיפול במקרים אחרים ,ובלבד שלא ייחשפו פרטים מזהים של מבוטחים אחרים.
בקשות מידע אחרות יבררו על ידי הקופה ,בהתאם ובפוף להוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח."1998 -
 .40לצד אלה נזכיר ,כי בסעיף  9לחוזר האמור ,הוטלה על הוועדה חובה לתעד כל החלטה בכתב.

 11שרגא ושחר ,המשפט המינהלי  -ספר ראשון :עקרונות יסוד ,הוצאת שש ( ,)2009עמ' .173-175
 12עע"מ  2418/05מילגרום נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה ,מחוז ירושלים( ,נבו )24.11.2005 ,פס'  17לפסק דינו של השופט אליעזר ריבלין.
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 .41בנסיבות אלה ,קשה לקבל את הטענה הסתמית של המשיבה על צורך "לאסוף" נתונים שעה שברור שנתונים אלה
כבר מצויים בידה ,ומפרסומיה עולה שהם שמורים באופן ממוחשב ,כך שדין הטענה להידחות.
 .42למען הזהירות ,ובשים לב לכלל החובות המנהליות הכלליות והספציפיות דלעיל ,אזי שבמידה שהמשיבה אינה
מחזיקה בנתונים המבוקשים מסיבה כלשהי ,הרי שמדובר בהפרה בוטה של חובות חקוקות ושל ההנחיות שנקבעו
בנוהל .6/10
 .43נוסף על האמור – הפסיקה הכירה בעבר ,ממילא ,בחובתה של רשות מנהלית לאסוף מידע אשר נדרש לה לצורך
ביצוע עבודתה .כך ,בפרשת קרן דולב נקבעו הדברים דלהלן:
"לעומת זאת ,כאשר התנהלות תקינה של הרשות הציבורית מחייבת את קיום המידע במתכונת המבוקשת ,והמידע אמור
באופן סביר ורגיל להימצא בידיה ,לא ניתן לפטור את הרשות הציבורית מלהתיר את העיון במידע בטענה שהמידע איננו
מצוי אצלה במתכונת המבוקשת או שהדבר מצריך משאבים בלתי סבירים"13.
 .44מכאן שממילא חייבת להיות למשיבה האפשרות לבחון את עצמה ולבחון באיזה אופן חולקו משאביה ונעשה שימוש

בסמכותה בעניין כה רגיש .על כן ,לא ניתן לטעון במקרה מעין זה להקצאת משאבים בלתי סבירה.
ה.3.ג .ציון סתמי של "צורך" להקצות משאבים אינו מספק במשפט המנהלי -העדר הנמקה
 .45המשיבה לא עמדה בנטל הוכחתה של טענה להקצאת משאבים בלתי סבירה ,גם לא בדוחק ,וזאת בין היתר משום
שלא נימקה את החלטתה .מושכלות יסוד הן שכל רשות ציבורית חייבת לנמק את החלטתה ולפרט את השיקולים
ששקלה 14.החשיבות הרבה שנודעת לחובת ההנמקה נעוצה ביצירת אמון בין הרשות לציבור 15,אולם חובה זו קשורה
גם בתהליך קבלת ההחלטות והיא מלמדת על סבירות ההחלטה ,שקילת שיקולים רלוונטיים ,ומתן משקל מתאים
לכל אחד מהם16.
 .46חובת ההנמקה אשר חוקקה בדין המנהלי והושרשה בפסקי דין למכביר ,מעודדת שקיפות שלטונית ,מחזקת את
הדמוקרטיה ומקטינה את הסיכוי מפני החלטות שרירותיות 17.הדין וההלכה הפסוקה אינם ממצים ואינם יכולים
למצות ,את היקפה של חובת ההנמקה ,משום שהיא לעולם תהא תלוית נסיבות בכל מקרה לגופו 18.על ההנמקה
הנלווית להחלטה שלטונית או מנהלית להיות סדורה ומובנית באופן שיתרום להליך קבלת ההליך ההחלטות,
הנמקה שאינה עומדת באלה אינה הנמקה 19.כאשר החלטה שלטונית או מנהלית אינה מנומקת כלל ,או שאינה
מנומקת כראוי ,אזי שיש פגם היורד לשורשו של העניין ,משום שההחלטה אינה נתונה לביקורתם של מוסדות
הביקורת או הציבור ולא ניתן לבחון את אמותיה20.
 .47המשיבה לעתירה זו סירבה למסור את המידע הציבורי המוחזק על ידה וזאת במסגרת תשובה בת שורה אחת ,בה
צוינה באגביות טענה סתמית של הקצאת משאבים בלתי סבירה .אזכור לאקוני ורזה זה אינו עומד בתנאי הדין
וההלכה הפסוקה ביחס לחובת הנמקה שחלה על רשות ציבורית בבואה לקבל החלטה.

 13עת"מ (י-ם)  900/07קרן דולב לצדק רפואי נ' נציבת הקבילות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,בעמ' ( 8פורסם בנבו)2.11.2018 ,
 14בש"פ  3810/00גרוסמן נ' מדינת ישראל (נבו ,)11.06.2000 ,פס'  4לפסק דינו של השופטת ביניש.
 15פרשת המועצה להשכלה גבוהה ,פס'  8לפסק דינה של השופטת חיות.
 16אהרון ברק ,שיקול דעת שיפוטי ( 46התשמ"ז); יואב דותן ,חובת ההנמקה של רשויות מינהל וגופים נבחרים ,מחקרי משפט יט' ,עמ'  ,8התשס"ב.
 17פרשת המועצה להשכלה גבוהה ,פס' .23
 18שרגא ואח' ,עילות התערבות ,עמוד .354
 19יצחק זמיר הסמכות המנהלית (התשנ"ו) ,עמוד  ,908-909ר' גם בג"ץ  987/94יורונט קווי זהב ( )1992בע"מ נ' שרת התקשורת (נבו ,)16.11.1994 ,פס'
 2לפסק דינו של השופט קדמי.
 20רע"א  8996/04שכטר נ' נציגות הבית המשותף (נבו ,)21.12.2004 ,פס' ה' לפסק דינו של השופט רובינשטיין.
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 .48כאשר הרשות הציבורית אינה עומדת כראוי בחובת ההנמקה ,כפי שארע בענייננו ,נטל הראיה מתהפך כך שעל
הרשות להראות שהחלטתה התקבלה כדין 21.על המשיבה מוטל כעת הנטל לנמק את ההחלטה שלא לחשוף את
הפרוטוקולים וההחלטות בכלל וכן לפרט את השיקולים העומדים בבסיס אותה החלטה ,והכל בהתאם להוראות
הדין.
 .49מכוחה של פסיקה ענפה ,22ובשל החלת עקרונות חופש המידע והשקיפות השלטונית על בקשות למידע מהמשיבה,
יש גם מקום לבחון את תשובתה לפי נוהל  8של היחידה הממשלתית במשרד המשפטים 23.בנוהל זה נקבעו אמות
מידה מהותיות על פיהן ניתן לעיתים לדחות בקשה למידע בשל כך שהיא מחייבת הקצאת משאבים בלתי סבירה;
אמות מידה אלה משקפות את האינטרסים הציבוריים השונים ואת האיזון שיש לערוך ביניהם .נוהל  8של משרד
המשפטים קובע ,כי בבוא רשות ציבורית לבחון בקשת מידע שהיענות לה עלולה לחייב הקצאת משאבים רבה ,עליה
לפעול כדלקמן:
 .49.1לבדוק כי הבקשה מובנת ואינה כללית או גורפת מדי ,במקרה הצורך ,יש לפנות למבקש להבהרות;
 .49.2לבחון את היקף המשאבים הנדרשים לטיפול בבקשה בשים לב ,בין היתר ,לאלה:
 .49.2.1מיקומו של המידע;
 .49.2.2האופן בו אגור המידע;
 .49.2.3משך הזמן הנדרש לאיסוף המידע;
 .49.2.4הגורמים המעורבים בטיפול בבקשה;
 .49.3להכריע האם היענות לבקשה תסיט כוח אדם ממשימתו העיקרית ותשנה סדרי עדיפויות של הרשות על
חשבון המשימות העיקריות שלה באופן שיגרום לשיבוש קשה בעבודתה;
 .50יש לתת את הדעת גם לאלה:
 .50.1האינטרס בבסיס הבקשה;
 .50.2שכיחות הבקשה;
 .50.3אופן שמירת המידע;
 .50.4ככל שעל אף כל האמור לעיל ,הוחלט על דחיית הבקשה מטעמים של הקצאת משאבים בלתי סבירה,
יש לצרף לתשובת הסירוב נימוק מפורט הכולל ,בין היתר :
 .50.4.1פירוט של כוח האדם ומספר השעות הנדרשים לטיפול בבקשה ומדוע השקעתם הינה
בגדר הקצאת משאבים בלתי סבירה -לפי הקריטריונים שלעיל;
 .50.4.2התייחסות לאינטרס בבסיס הבקשה אל מול ההחלטה שלא להקצות את המשאבים
להיענות לבקשה;
 .50.4.3הבהרה מדוע לא יינתן מידע מצומצם או חלקי.
 .51המשיבה לא עמדה באף אחת מהחובות דלעיל ,ולמצער ,בהעדר פירוט או הנמקה ,לא ניתן לדעת מה היו השיקולים
בבסיס ההחלטה שלא למסור מידע ציבורי.

 21סעיף (6א) לחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות) וכן בג"ץ  2159/97מועצה אזורית חוף אשקלון נ' שר הפנים (נבו )19.01.1998 ,פס'  18לפסק
דינו של השופט זמיר.
 22עת"מ  6013/04מדינת ישראל ,משרד התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית (נבו )02.01.06 ,פס'  12-13לפסק דינו של השופט אליעזר ריבלין; עע"מ
 9135/03המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ (נבו )19.01.2006 ,פס'  8לפסק דינה של השופטת אסתר חיות; עע"ם  398/07התנועה לחופש
המידע נ' מדינת ישראל -רשות המיסים (נבו )2309.2008 ,פס'  24-25לפסק דינה של השופטת עדנה ארבל
23
https://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/GlobalDocs/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%
 – 90%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99%20%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%A8%D7% 94.pdfנספח יב לעתירה זו.

-8-

 .52על יסודן של אמות מידה אלה ,היה על המשיבה ,בין היתר ,לבחון את האופן בו המידע שמור אצלה; לנוכח העובדה
שהמידע ממוחשב ,אזי שניתן בקלות יחסית לאתרו .אינדיקציה לכך עולה הן מפרסומיה של המשיבה על כך המידע
מצוי במערכותיה ,והן בשים לב לכך שהנתונים המספריים "נשלפו" בקלות יחסית ונמסרו לעותרת במענה החלקי
לבקשה.
 .53לצד בחינת הגישה למידע ,ברור שהאינטרס הציבורי במידע המבוקש במקרה דנן הינו כבד משקל ,ומשכך כל טענה
להסתרת המידע צריכה הייתה להיות מבוססת היטב ומנומקת .המשיבה לא נימקה דבר.
 .54כך ,למשל ,בניגוד לנדרש בחוק חופש המידע ובניגוד לאמות המידה דלעיל ,המשיבה לא מסרה פירוט של המשאבים
שהיא צופה שיהיה עליה להקדיש לצורך היענות לבקשה ולא הסבירה את הצורך במשאבים אלה.
 .55שרבוב המילים "הקצאת משאבים בלתי סבירה" אל ההחלטה לא מקנה לה את היסודות הדרושים על פי דין לצורך
קבלת החלטה מנהלית תקינה .בהעדר הנמקה ובשים לב לתוצאה הבלתי סבירה והבלתי מידתית ,נמצא שההחלטה
שהתקבלה בלתי חוקית ובלתי תקינה על פי אמות מידה מנהליות ושלטוניות  -ודינה דחייה .לא ניתן לקבל
"סיסמאות" בלתי מפורטות וטענות רפות וקצרות ,כמחליפותיהן של הנמקות סדורות המשקפות הליך שלטוני
ומנהלי תקין.
 .56מעל לאמור ,הרי שכפי שצוין לעיל ,בעבר מסרה המשיבה לידי העותרת מידע ולפיו בכל שנה דנה ועדת החריגים בכ-
 140בקשות .במצב הדברים ,הרי שאף אם היה עולה צורך לעבור על הבקשות הללו ולמחוק את הפרטים המזהים,
הרי שמדובר בעבודה המצריכה מספר שעות מצומצם באופן יחסי ,ולבטח שאין מדובר על "משימה" העולה לכדי
"הקצאת משאבים בלתי-סבירה" כפי שטענה המשיבה בסתמיות.

ה .4.הסתמכות בית המשפט על הליך קודם
 .57כמוזכר לעיל ,במהלך שנת  2019התנהל הליך בפני בית משפט נכבד זה ,בין העותרת כאן לבין קופת החולים כללית,
שהינה קופת החולים הגדולה במדינה .פסק דין שניתן בעתירת כללית הנ"ל ,נתן תוקף להסכמות הצדדים שם,
ונקבע כי כללית תמסור את המידע שהתבקש ,וכך אכן היה.
 .58אף אם הצדדים אינם זהים ,הרי שהצדדים זהים במהותם  -וניכר כי אילו יכולה קופת החולים הגדולה במדינה
למסור את המידע המבוקש ,הרי שאין לאפשר מצב שבו קופת חולים אחרת לא תמסור אותו  -כשחשיבותו ברורה,
וכך גם כשמובן שהדבר לא דורש הקצאת משאבים בלתי-סבירה ,כפי שטענה המשיבה.
 .59ניתן היה להניח כי קופת חולים לאומית ,שכאמור היא קופת חולים קטנה יותר ומספר המקרים שיש צורך לבחון
קטן בהרבה ,היו נעתרים לבקשה מעין זו  -שחשיבותה הציבורית אינה מוטלת בספק ומצופה שגם המשיבה תחשוב
ותבין כן נוכח תפקידה הייחודי והמשמעותי..

ו .סוף דבר והסעד המבוקש
 .60העותרת הינה עמותה הפועלת ללא מטרות רווח ולה ארבעה עובדים בשכר ושאר כוח העבודה שלה מבוסס על
מתנדבים ,ושירותי ייצוג משפטי הניתנים לה פרו בונו ומתוך אמונה במטרה משותפת של שקיפות וקידומו של מנהל
תקין .רצון העותרת לפעול לקידום ערכי השקיפות ,הדמוקרטיה והמנהל התקין מתקיים תמיד בצל משאבים דלים
ה מאפשרים את קיומה .משכך ,העתירות אותן מגישה העותרת נבחרות בקפידה רבה ,תוך מתן דגש לחשיבות
הציבורית של המידע המבוקש ברמה המעשית על חיי הפרט והציבור בחברה הישראלית והשלכתו של המידע על
קידום ערכי הדמוקרטיה והערכים העומדים בבסיס חוק חופש המידע.
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 .61תשובתה הסתמית ,הבלתי מנומקת והבלתי סבירה של הקופה הובילה להגשת עתירה זו ומכל המפורט לעיל ברי
שדין העתירה להתקבל שכן המידע הציבורי שהתבקש הינו חיוני לציבור ,שכן ,לא הוצג כל טעם מדוע לא יימסר.
הנסיבות המתוארות בעתירה זו מצדיקות שבית המשפט הנכבד ייעתר למבוקש ברישא ויורה למשיבה ליתן לעותרת
את הפרוטוקולים וההחלטות של ישיבות וועדת החריגים לשנים .2016-2018
 .62בית המשפט הנכבד מתבקש אפוא ,גם להעביר מסר חד משמעי למשיבה שעליה לכבד ולקיים את דרישות חוק חופש
המידע והרציונאלים הטמונים ביסודו.
 .63בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את המשיבה בהוצאות לדוגמא אשר ימנעו את הרשות מהמשך הפרת החוק,
וזאת בהתחשב במחדליה עד עתה ,כפי שפורטו לעיל .כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבה
בהוצאות הריאליות של העותרת בעתירה זו לרבות שכ"ט עו"ד ,וזאת בגין גרירת העותרת להליך שתוצאותיו כבר
הותוו בעתירת כללית.
 .64יהא זה מן הדין ומן הצדק להיעתר למבוקש.
 .65לעתירה זו מצורף תצהירה של עו"ד איה מרקביץ בשם העותרת; התצהיר מצ"ב כנספח  13לעתירה זו.

________________

________________

אור סדן ,עו"ד

יערה וינקלר-שליט ,עו"ד
ב"כ העותרת
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23
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25
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ט
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36

י

תשובת כללית לבקשת המידע מושא עתירת כללית

38
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תשובת מכבי לבקשת המידע

40
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42
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תצהיר לתמיכה בעתירה

49
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בקשת המידע מיום 5.12.2019
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 05דצמבר 2019
לכבוד
הגב' טלי צינמון
ד"ר עוזי סמני
הגב' מאיה גולדשטיין

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

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

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

9

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

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

10

נספח א'

11

12

13

14

15

נספח ג
אישור קבלה מיום 15.12.2019
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 - Gmailבקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-

> <movement1819@gmail.comהתנועה לחופש המידע

בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
15 December 2019 at 12:24

> Maya Goldstein <mgoldstein@leumit.co.ilמאיה גולדשטיין
>To: "foi@meida.org.il" <foi@meida.org.il

שלום,

פנייתכם התקבלה.

בברכה,
מאיה גולדשטיין
חוק חופש המידע
לאומית שירותי בריאות

 :Fromהתנועה לחופש המידע ][mailto:foi@meida.org.il
Sunday, December 08, 2019 2:38 PM :Sent
 :Toמאיה גולדשטיין Maya Goldstein
 :Re :Subjectבקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-

לכבוד
הגב' מאיה גולדשטיין
הממונה על יישום חוק חופש המידע
קופת חולים לאומית

שלום רב,

אבקש לאשר במייל חוזר את דבר קבלת מכתבנו המצ"ב מיום .5.12.2019

זאת ,לאחר שניסיונות הח"מ לאתר את אגף פניות הציבור בטלפון לצורך אישור קבלה כנ"ל ,העלו חרס:
מספרי הטלפון שברשותנו ) (03-6970351 ,03-6949612מובילים להודעה מוקלטת שבסיומה מתנתקת השיחה ,ובמספר שמופיע באתר
היחידה הממשלתית לחופש המידע מגיעים לניתוב שיחות שבסיום כל אחת משלוחותיו הטלפון מצלצל ומצלצל ,ואין עונה ).(03-6970303

אם ניתן לקבל מספר טלפון שבו נוכל להשיגך בעתיד ,נשמח.
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נספח ד
תזכורת מיום 2.1.2020
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 - Gmailבקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-

> <movement1819@gmail.comהתנועה לחופש המידע

בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
2 January 2020 at 14:56

> <foi@meida.org.ilהתנועה לחופש המידע
> Maya Goldstein <mgoldstein@leumit.co.ilמאיה גולדשטיין To:

מאיה שלום,
בקשת המידע שבנדון הוגשה ביום .5.12.19
היות שיום א' הקרוב ) (5.1.20הוא היום האחרון למתן מענה לבקשה )בהיעדר הודעה על הארכת התקופה לפי סעיף )7ב( לחוק חופש המידע(,
נודה על קבלת המענה.
תודה מראש ושבת שלום,
איה
-איה מרקביץ' ,עו"ד
יועצת משפטית ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב
טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :

אנחנו זקוקים לכם כדי שנוכל להמשיך לפעול .לחצו כאן לתרומה
][Quoted text hidden
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נספח ה
תזכורת מיום 16.2.2020
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 - Gmailבקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-

> <movement1819@gmail.comהתנועה לחופש המידע

בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
16 February 2020 at 15:58

> <foi@meida.org.ilהתנועה לחופש המידע
> Maya Goldstein <mgoldstein@leumit.co.ilמאיה גולדשטיין To:
Bcc: SendToSF@meida.org.il

מאיה שלום,
בהמשך להודעתי הרצ"ב מיום  ,2.1.20אבקש להזכיר שבקשת המידע שבנדון הוגשה ביום  ,5.12.19היינו ,לפני  73ימים.
בשים לב לכך ולהוראות סעיף )7ב( לחוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-שלפיהן על רשות ציבורית להשיב לבקשת מידע ללא שיהוי ,ולא יאוחר
מ 30-ימים מעת הגשתה ,אבקש לקבל בהקדם מענה בדבר החלטתכם אם למסור לידינו את המידע המבוקש ,אם לאו.
בברכת שבוע טוב,
איה
==
איה מרקביץ' ,עו"ד
יועצת משפטית ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב
נייד | 050-7599739 :פקס03-9560359 :

אנחנו זקוקים לכם כדי שנוכל להמשיך לפעול .לחצו כאן לתרומה
ref:_00D0Y2IkTL._5001n1GCVhq:ref
][Quoted text hidden
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נספח ו
תזכורת מיום 23.2.2020
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 - Gmailבקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-

> <movement1819@gmail.comהתנועה לחופש המידע

בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
23 February 2020 at 15:05

> <foi@meida.org.ilהתנועה לחופש המידע
> Maya Goldstein <mgoldstein@leumit.co.ilמאיה גולדשטיין To:
> <Foiu@justice.gov.ilניסיון Cc: galitd@justice.gov.il,
Bcc: SendToSF@meida.org.il

מאיה שלום,
בהמשך להודעותינו הרצ"ב מיום  16.2.20ו ,2.1.20-נזכיר שאנו עדיין ממתינים למענה לבקשתנו ,שכיום נמצאת בחריגה של  50ימים מעבר
למועד האחרון למסירת המענה לפי סעיף )7ב( לחוק חופש המידע .כן אבקש שתצרי עמי קשר בהקדם  -אפשר גם לנייד ,שמספרו 050-
 ,7599739ונשוב ונבקש לקבל מספר טלפון ישיר שבו ניתן להשיגך.
כאמור בהודעתנו הרצ"ב מיום  ,15.12.19אין אפשרות להשיגכם בטלפון ,וכפי שמלמד גם שאר שרשור הודעות המייל הרצ"ב ,לא קיבלנו כל
התייחסות כתובה לאחר שקיבלנו מכם אישור קבלה )וגם זאת  10ימים לאחר הגשת הבקשה( .לפיכך ,ראינו לנכון לכתב להודעה הנוכחית את
הגב' גלית עסיס ,מנהלת תחום חופש המידע ביחידה הממשלתית לחופש המידע.
בברכה,
איה מרקביץ' ,עו"ד
יועצת משפטית ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב
טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :

אנחנו זקוקים לכם כדי שנוכל להמשיך לפעול .לחצו כאן לתרומה
ref:_00D0Y2IkTL._5001n1GCVhq:ref
][Quoted text hidden
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נספח ז
תשובת המשיבה מיום 8.3.2020
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 - Gmailבקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-

> <movement1819@gmail.comהתנועה לחופש המידע

בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
> Maya Goldstein <mgoldstein@leumit.co.ilמאיה גולדשטיין
>To: "foi@meida.org.il" <foi@meida.org.il

8 March 2020 at 08:22

-------הודעה מקורית --------><foi@meida.org.ilמאת :התנועה לחופש המידע
)(GMT+00:00תאריך14:29 5.12.2019 :
Maya Goldsteinמאיה גולדשטיין <pniot@mac.org.il>, CH.MEYDA@meuhedet.co.il,אל :פניות הציבור
><mgoldstein@leumit.co.il
ח"1998-נושא :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ
לכבוד
הגב' טלי צינמון | הממונה על חוק חופש המידע ,קופת חולים מכבי שירותי בריאות
ד"ר עוזי סמני | הממונה על חוק חופש המידע ,קופת חולים מאוחדת
הגב' מאיה גולדשטיין | הממונה על חוק חופש המידע ,קופת חולים לאומית
שלום רב,
מצ"ב בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח 1998-בנוגע להחלטות ועדת החריגים הפועלת בכל אחת מקופות החולים בשנים .2016-2018
נודה על אישור קבלה במייל חוזר.
בתודה ובברכה,
איה מרקביץ' ,עו"ד
יועצת משפטית ,התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בית העמותות ,סעדיה גאון  ,26תל-אביב

טל | 03-9560146 :פקס03-9560359 :
2 attachments

Image_01218.jpg
142K

.pdfמכתב לקופות החולים  -יישום פסק הדין בעת''ם 24117-06-19
386K
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נספח ח
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מספר 6/10
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מדינת ישראל
משרד הבריאות
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים
נושא

תאריך פרסום

מתן שירותים שאינם בסל
למבוטחי הקופה

10/5/10

חוזר מס'
6/10

12988610
לכבוד
מנכ"לי קופות חולים

הנדון :מתן שירותים שאינם בסל למבוטחי הקופה
הקדמה
 .1קופת חולים מחויבת לספק למבוטחיה את כלל השירותים הכלולים בסל שירותי הבריאות
שלפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד.1994 -
עם זאת ,קופת החולים רשאית לספק למבוטחיה גם שירותים שאינם כלולים בסל .רשות זו
של קופת החולים מקימה חובה של הקופה לשקול מתן שירות כזה למבוטח הזקוק לו לפחות
"במקרים הקשים" בהם המבוטח סובל מבעיה רפואית המשפיעה באופן מהותי על מצבו
הרפואי ותפקודו והשירות המבוקש על ידו אמור להשיג שיפור משמעותי במצבו.
 .2להלן נפרט קווים מנחים לפעילותה של ועדת החריגים ,בהיבטים הפרוצדוראליים
והמהותיים ,בין היתר על בסיס פסיקתו המנחה של ביה"ד הארצי לעבודה בעניין "טיירו"
)ע"ע  .(2056/08כמו כן ,נעסוק בהיבטים משלימים ,שלא נדונו בפסיקה ,ובכלל זה מתן מידע
על החלטות הועדה למבוטחים אחרים ,וההחלטה בשאלת הקף המימון )מלא או חלקי(.
הקמת ועדת חריגים
 .3על מנת להפעיל את שיקול הדעת המסור לה ,לעניין מתן טיפולים שאינם בסל הבריאות ,על
קופת החולים לקבוע אינסטנציה פנימית אשר תבחן פניות של מבוטחים לקבלת שירותים
כאמור .אינסטנציה זאת תכלול שלושה חברים לפחות וייכלל בה לפחות רופא אחד.
להלן תכונה אינסטנציה זו "וועדת חריגים" .אולם ,הקופה רשאית לכנותה בכל כינוי אחר,
ובלבד שיובהר כי זהו הגורם המוסמך לדון ולהחליט בבקשות מבוטחים לקבלת שירותים
שאינם בסל.

\C:\Documents and Settings\amit.erez\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2Fמתן שרותים
שאינם בסל למבוטחי הקופה ).doc2) 12988610 -
רח' בן טבאי  , 2ירושלים  93591ת.ד , 1176 .ירושלים  91010טל'  02-670-5064 :פקס02-6787622 :
2 Ben Tabai St. Jerusalem 93591 PoBox 1176, Jerusalem 91010 tel. 02-6705064 fax. 02-6787622
www.health.gov.il
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מדינת ישראל
משרד הבריאות
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים
נושא

תאריך פרסום

מתן שירותים שאינם בסל
למבוטחי הקופה

10/5/10

חוזר מס'
6/10

 .4וועדת החריגים תפעל עפ"י נהלים ברורים ובכתב .בנהלים אלו יוסדרו מלוא ההיבטים
הפרוצדוראליים והמהותיים של תפקודה באופן שיכלול לכל הפחות את התנאים ,ההיבטים
והשיקולים המפורטים בחוזר זה ,ולא ייכלל בהם תנאי העומד בסתירה לתנאים ,היבטים
ושיקולים אלו.
הבאת בקשה למתן שרות שאינו בסל בפני ועדת חריגים
 .5כל בקשה למתן שרות שאינו בסל ,ב"מקרים הקשים" ,יעבור לדיון בוועדת חריגים .העברת
המקרה לדיון תעשה עפ"י בקשת המבוטח לאחר שהובהר לו כי זכותו להגיש בקשה כאמור.
קופת החולים תנחה כל גורם בקופה המוסמך להודיע למבוטח על כך שהטיפול הנדרש לו
איננו כלול בסל הבריאות כי עליו ליידע את המבוטח ביחס לאפשרות לפנות לוועדת חריגים
ותיתן לו טופס מובנה לשם הגשת הבקשה.
"מקרה קשה" ,כמפורט לעיל ,הינו כל מקרה בו מבוטח סובל מבעיה רפואית המשפיעה
באופן מהותי על מצבו הרפואי ותפקודו והשירות המבוקש על ידו אמור להשיג שיפור
משמעותי במצבו.
השאלה האם המקרה מציג אינטרס טיפולי משמעותי אם לאו ,יכול שתיעשה על ידי גורם
שייקבע על ידי הקופה ,וזאת בהתחשב הן בבעיה הרפואית שבה נועד הטיפול לטפל והן
במהות הטיפול וסגולותיו הנטענות .ככלל ,הנטייה צריכה להיות לאשר הבאת מקרה בפני
ועדת חריגים ,ורק במקרים בהם נראה במובהק כי מדובר באינטרס טיפולי לא משמעותי או
בעניין קל ערך יחסית – ניתן להימנע מכך.
יודגש ,כי אין להגביל את סוגי המקרים המובאים לדיון בפני וועדת חריגים למקרים של
טיפולים מצילי או מאריכי חיים בלבד .ייתכנו טיפולים חיוניים – בין כאלה שאם לא יינתנו
תיפגע באופן מהותי ומשמעותי איכות חייו של המטופל ,מבחינה תפקודית או עקב כאב וסבל
שייגרמו לו ,ובין כאלה שמטרתם להציל חוש חיוני או איבר -שלא נועדו למצבים מסכני
חיים .כאשר בקשת המטופל מעלה טענה "לכאורית" לפיה הטיפול הינו חיוני עקב חומרת
הבעיה הרפואית ממנה סובל המטופל או בהתחשב במידת השיפור הצפויה במצבו אם יקבל
את הטיפול המבוקש ,על קופת החולים לדון בבקשה ,תוך התייחסות לאינטרס הטיפולי
בעטיו הובא העניין בפניה,ועד כמה יש בטיפול המבוקש כדי להגשים אינטרס זה ,לעומת
חלופותיו שבסל.
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מקרים שאין חובה להביאם בפני ועדת חריגים
 .6אין חובה להביא לוועדת חריגים מקרים אלה:
)א( אם ועדת החריגים דנה במקרה ,דוגמת מקרהו של המבוטח ,והחליטה שלא לאשר את
הטיפול ,הרי שבידי קופת חולים להשיב תשובה זו לכל יתר המקרים הדומים ,במשתנים
הרלבנטיים ,למקרה שנדון ,בלא להביאם שוב בפני ועדת החריגים .לעניין זה ,ניתן לקבוע
גורם אשר יבחן בחינה מקדמית את המקרה ויחליט ,בכתב ובאופן מנומק ,האם נטענה טענה
ממשית של שונות רלבנטית ,המצדיקה דיון בפני הועדה ,אם לאו.
)ב( פורום של קופת חולים  ,שאינו ועדת חריגים דן בהכללת טכנולוגיה בשגרת פעילותה של
הקופה ,שלא אגב דיון ספציפי במקרה פלוני -וענינו של המבוטח אינו מצביע על שוני רלוונטי,
לעומת סוגי המקרים שנדונו על ידי אותו פורום .עם זאת ,לא ניתן להימנע מהבאת מקרה
לועדת חריגים ,רק משום שקיימת אפשרות לדיון עתידי בפורום כזה  ,מקום שלא נקבע
תאריך לדיון כזה ,או אם המתנה לדיון שנקבע פרושה דחייה בלתי סבירה בהתחלת הטיפול,
גם אם יוחלט לתתו ,במימון הקופה.
המקרה החריג" -חריגות" לחובת קופת החולים לפי סל השירותים
 .7יודגש כי חריגות המקרה המצדיק דיון בועדת חריגים ,עניינו חריג לסל השירותים )היינו
העובדה כי השירות אינו כלול בסל( ,ולא חריגות למצבם של מבוטחים אחרים הנזקקים
לשירות.
שאלת חריגות או ייחוד המצב הרפואי של המבוטח ,לעומת מצבם של מבוטחים אחרים
הנזקקים לאותו שירות תיבחן בגדר שיקוליה של וועדת החריגים ביחס למשמעות הרוחב של
ההחלטה שתתקבל כפי שיפורט בסעיף  7.5להלן.
כמו כן ,ניתן לבחון את אלמנט החריגות או הייחודיות – כטעם שלא להביא מקרה בפני ועדת
חריגים -במקרים המפורטים בסעיפים )6א( ו) -ב(.
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הדיון בועדת החריגים
שימוע
 .8הועדה תאפשר למבוטח זכות שימוע ,בע"פ או בכתב ,לרבות הבאת כל חומר רלוונטי ,וכן
תאפשר לו להיות מיוצג באמצעות עו"ד מטעמו ,בין בהצגת טיעוניו בכתב ,ובין בהצגת טיעוניו
בע"פ.
הועדה רשאית להסתפק בשימוע בכתב ,אולם עליה לשקול בקשת מבוטח להציג טיעוניו
בע"פ ,ולהחליט בה באופן מנומק .לעניין זה" ,על ועדת החריגים לבחון ולקבוע את הדרך
האפקטיבית ביותר להבאת טיעוני העמית בפניה ,מבלי שתיפגע זכות הטיעון שלו .בתוך כך,
רשאית הוועדה לשקול האם נסיבות המקרה בהירות דיין ,האם ניתן להסתפק בטיעונים
בכתב מטעם העמית ,או מי מטעמו; האם הצגת הדברים מטעמו ,תהא אפקטיבית יותר אם
תיעשה על דרך התייצבותו בפני הוועדה ,בהתייצבות עורך דינו ,הרופא המומחה מטעמו ,בן
משפחה ,וכל כיוצ"ב .בכל מקרה ,יהיו שיקולי הוועדה עניינים ויפורטו בפרוטוקול הדיון
ובהחלטתה הסופית .בדרך זו ,יובהר המצב לאשורו לעמית ,וניתן יהיה לקיים ביקורת
שיפוטית גם על היבט זה של ההחלטה ותקפותה .כללו של דבר  -ועדת החריגים לא תדחה על
הסף בקשת העמית לייצוגו באמצעות בא-כוחו שהוא עורך דין ,אלא תבחן הבקשה לגופה,
בשים לב לנסיבות המקרה ,בכפוף לעיקרי הצדק הטבעי ,כללי המשפט המנהלי ועקרונות
הביטחון הסוציאלי החלים עליה ,ותנמק החלטתה כנדרש) ".עניין "טיירו"(.
החלטה
 .9הועדה תיתן החלטה מנומקת בכתב .החלטת הועדה תכלול תיאור תמציתי של עובדות
המקרה ,והתייחסות מפורטת לשיקולים השונים ,שעל הועדה לשקול ,ככל שהם צריכים
לעניין.
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שיקולי ועדת החריגים
 .10ועדת החריגים תדון בכל מקרה על בסיס הפרמטרים הבאים:
 .10.1מצבו הרפואי של המבוטח ,לרבות טיפולים קודמים שניתנו למחלתו ,התפתחות
מחלתו תחת אותם טיפולים או עמידותה לטיפולים ,ומידת מיצויים.
 .10.2האינטרס הטיפולי המיוחס לשרות המבוקש; ועד כמה הטיפול המבוקש תורם
להגשמתו ,לעומת חלופותיו שבסל ,ככל שיש חלופות כאמור.
 .10.3עלות הטיפול לפרט.
 .10.4מידת הביסוס הרפואי שיש לטכנולוגיה המבוקשת; לעניין זה היות טיפול מסוים בלתי
רשום בארץ ובעולם ,או אף היותו של טיפול מסוים בשלבי ניסוי ,אינם מהווים תנאי
סף לדיון בוועדה .עם זאת ,בגדר שיקולי הוועדה ניתן להביא בחשבון גם את עניין
הרישום או העובדה כי הטיפול מצוי בשלבי ניסוי כאינדיקציה למידת הביסוס הרפואי,
כחלק ממכלול המידע העומד בפני הועדה ,בהיבט זה ,לרבות הניסיון שהצטבר בארץ או
בעולם בשימוש בטכנולוגיה לאותה התוויה טיפולית ,עדויות בספרות הרפואית ,חוות
דעת מומחים ועוד.
 .10.5משמעות הרוחב הכלכלית של מתן הטיפול לכלל המטופלים הנתונים באותו מצב:
לעניין זה ,תשקול הועדה האם קיימים מאפיינים רפואיים רלוונטיים המייחדים את
עניינו של המבוטח ,לעומת עניינם של מבוטחים אחרים העשויים להיזקק לטיפול
בטכנולוגיה ,באותה התוויה ,באופן המצמצם את משמעויות הרוחב האפשריות של
החלטה לאשר מימון הטיפול למבוטח.
השתתפות עצמית
 .11סעיף )13ב() (1לחוק ביטוח בריאות ממלכתי אוסר על קופת חולים לגבות השתתפות עצמית
גם בעד שרות שאינו בסל ,אלא בהתאם להוראות שנקבעו בחוק ,בתוכנית הגביה או בתוכנית
הביטוח המשלים.
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לפיכך ,ובהיעדר הסדר אחר ,החלטה של ועדת חריגים על מימון טיפול שאינו בסל,
תיעשה תחת אותם כללי השתתפות עצמית בעד טיפול הכלול בסל ,לרבות תקרת
התשלום לחולים כרוניים.
תיעוד ומסירת מידע
 .12תיעוד – קופת החולים תתעד את כל ההחלטות שנתנה ,לרבות הבקשה ,המסמכים ,חוות דעת
וכל החומר הרפואי שעמד בפני וועדת החריגים.
 .13מבוטח שבידיו המלצה רפואית לקבל טיפול רפואי שאינו בסל ,זכאי -לפי בקשתו -לקבל מן
הקופה מידע ,על החלטות של ועדות חריגים ,ביחס למימון אותו טיפול במקרים אחרים,
ובלבד שלא ייחשפו פרטים מזהים של מבוטחים אחרים .בקשות מידע אחרות יבררו על ידי
הקופה ,בהתאם ובכפוף להוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח.1998 -

בברכה,

יואל ליפשיץ
סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח
ושירותי בריאות נוספים

העתק:
ח"כ הרב יעקב ליצמן ,ס .שר הבריאות
מנכ"ל משרד הבריאות
ד"ר בועז לב ,המשנה למנכ"ל ,כאן
מר אילן סופר ,סמנכ"ל אגף תקצוב ,תכנון ותמחור ,כאן
ד"ר חזי לוי ,ראש מינהל הרפואה ,כאן
עו"ד נתן סמוך ,הלשכה המשפטית ,כאן
גב' רויטל טופר חבר טוב ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
גב' מירה ולדמן -אשרוב ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
גב' אתי סממה ,נציבת קבילות הציבור ,כאן
מר ניר קידר ,האגף לכלכלת ביטוח בריאות ,כאן
מר אלי כהן ,סמנכ"ל וראש חטיבת הכספים ,שירותי בריאות כללית
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גב' נועה פרסטר ,ראש אגף תקציבים ,שירותי בריאות כללית
מר שעיה ז'ילונקה ,מנהל אגף הכספים והתכנון ,מכבי שירותי בריאות
מר גיל חיימוביץ ,מנהל אגף הכספים ,קופת חולים מאוחדת
מר חיים פרננדס ,סמנכ"ל כספים  ,קופ"ח לאומית
מנהלים רפואיים  ,קופות חולים
חברי הנהלת משרד הבריאות
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נספח ט
תשובת המשיבה
לפנייה קודמת מיום 1.4.2019

35

36

נספח י
תשובת שירותי בריאות כללית
לבקשת המידע מושא עתירת כללית

37

ההנהלה הראשית
מחלקת ניהול ידע ומידע
אגף תכנון ואסטרטגיה

 28אפריל 2019

משרד הרופא הראשי

לכבוד
איתי ינאי
התנועה לחופש המידע

הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע – וועדת חריגים
איסוף הנתונים שביקשת כרוך בעבודה רחבת היקף המחייבת הקצאת משאבים בלתי סבירה ועבודה ידנית
על מאות תיקים.
להלן הפרטים שניתן למסור:
חברי הוועדה:
יו"ר הוועדה – ד"ר ניקי ליברמן
פרופ' עדי שני – יועץ אונקולוגי
ד"ר גדעון מהרשק – יועץ אונקולוגי
ד"ר זאב צוקרמן – ממונה על סל השירותים
פרופ' חיים בירן – יועץ אונקולוגי
פרופ' יצחק יניב (התווסף בשנת  – )2018יועץ המטו-אונקולוגי
מגר' אפרת רקנטי – יועצת פרמקולוגית
ד"ר לוטן שילה – יועץ ברפואה פנימית
פרופ' דינה מייטס – יועצת המטולוגית
עו"ד יעל נטר – יועצת משפטית
סיכומי הפניות לפי שנים:
שנה
2016
2017
2018

מספר בקשות לוועדת חריגים
724
809
1003

מספר בקשות שאושרו
452
486
598

לא אושרו מכשירי ליברה למי שאין סוכרת מסוג 1

בברכה
נועה דנאי
מנהלת מחלקת ניהול ידע ומידע
אחראית חוק חופש המידע בכללית

38

נספח יא
תשובת מכבי לבקשת המידע

39

תאריך26.02.2020 :
מספר פניה 2019121216 :

לכבוד
רחלי אדרי ,עו"ד
מנכ"לית התנועה לחופש המידע
איה מרקביץ' ,עו"ד
יועצת משפטית ,התנועה לחופש המידע (ע"ר)
בית העמותות ,סעדיה גאון 26
תל-אביב

שלום רב,

הנדון  :פנייתכם בנושא החלטות ועדת החריגים של קופת חולים
סימוכין :מכתבכם מ16.02.20-

בהמשך לתכתובת בינינו ובמענה למכתבכם מיום  ,16.02.20נפתח ונאמר שצר לנו שנכונות מכבי
להיענות לבקשתכם למסור את המידע המבוקש ולא לסרב בהסתמך על סעיפי החוק ,זאת
בהתחשב בפוטנציאל הפגיעה בפרטיות ובהקצאת המשאבים הנדרשים לצורך הכנתו ,נפלה על
אוזן ערלה .תחת ניסיון להגיע לפורמט שיאפשר מסירת המידע תוך שמירה על פרטיות המבוטחים
ועל המשאבים הציבוריים כמתחייב ,בחרתם בתגובה דווקנית תוך התעלמות מתכלית החוק.
מבלי להיכנס לגופן של הטענות המובאות בתגובתכם ,נבהיר כי בניגוד לנטען ,אין באפשרות מכבי
למסור לכם את ההחלטות המצויות בידה כפי שהן ,כיוון שכל החלטה עוסקת במקרה פרטני של
מבוטח ספציפי ,וכוללת מידע אישי ורפואי רגיש ביותר .מסירת פרטי החלטה פרטנית מסוג זה
(להבדיל מריכוז של נתונים) הינה בעלת הפוטנציאל הנפיץ ביותר לפגיעה חמורה בצד שלישי.
לפיכך יש צורך במעבר דקדקני של אנשי מקצוע על כל החלטה והחלטה ,תוך תמצות נימוקי
ההחלטה באופן שלא יאפשר את זיהוי המטופל (גם תוך הצלבת מידע ממקורות אחרים).
בהתחשב בכמות ההחלטות שיש לתמצת (למעלה מ ,)5000-בוודאי תבינו שהערכת היקף השעות
הנדרש ( 1,200שעות) הינה זהירה וצנועה .היו גם בטוחים שעלות כל שעת עבודה למכבי הינה
גדולה בהרבה מ 30 -ש"ח – עלות הפקת המידע הקבועה בתקנות.
לאור האמור ,אנו מציעים להיפגש עמכם במועד קרוב ,על מנת להציג בפניכם את אופן עבודת
הוועדות וניהול הפרוטוקולים ולבחון את מסירת המידע באופן ובמועדים שיוסכמו בהתחשב בכל
ההיבטים והשיקולים ,כמתחייב.
בברכה,

נספח יב
נוהל  8של היחידה הממשלתית לחופש המידע
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נוהל הקצאת משאבים בלתי סבירה
מטרת הנוהל
מטרת הנוהל היא לתאר את תהליך העבודה והעקרונות על פיהם תבחן הרשות האם היא רשאית
לדחות בקשה לחופש מידע מהטעם שהטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה (סעיף
 )5(8לחוק חופש המידע).
מבוא
 .5בעת שנחקק חוק חופש המידע ,סעיף  ,)5(8המאפשר לדחות בקשה בשל הקצאת משאבים
בלתי סבירה ,נוסח באופן כללי ,מתוך כוונה וידיעה שאמות המידה להפעלתו יגובשו
בהמשך .1ואכן ,מאז נחקק החוק נקבעו מספר הלכות חשובות בקשר להפעלתו על ידי בית
המשפט העליון.
 .4נוהל זה נועד לשמש כמכשיר מעשי עבור הרשות לברר האם החריג מתקיים.
 .5הנוהל מבוסס על ההלכות הרלבנטיות כפי שנקבעו בבית המשפט העליון בעניין זה,
ובהתאם לכך תיעשינה בגוף הנוהל הפניות לפסקי הדין הרלבנטיים.
אופן הבחינה
בכל בקשה בה עולה שאלת המשאבים הנדרשים לטיפול בבקשה יש לתת את הדעת ,בין היתר,
לדברים הבאים –
 .5היקף הבקשה – לעתים מגיעות לרשות בקשות רחבות היקף אשר כבר על פניהן הטיפול
בהן מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה .לדוגמה :בקשה לקבל את כל התקשרויות
הרשות עשרים שנים קודם הבקשה או רשימה של עשרות סעיפים ,שכל סעיף כשלעצמו
מנוסח באופן גורף וכוללני .במקרים אלו על הממונה ליצור קשר עם המבקש ולהבהיר לו
כי ככל שלא תצומצם בקשתו בהיקפה או במשך הזמן לגביו נדרש המידע ,עלולה הרשות
לדחות את הבקשה מטעמים של הקצאת משאבים בלתי סבירה.2
 .4היקף המשאבים הנדרשים לטיפול בבקשה – במקום בו סבורה הרשות כי הטיפול
בבקשה עלול להצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה ,עליה לבחון את הדברים הבאים
בטרם הגעה להכרעה האם מתקיימת עילה לדחות את הבקשה מסיבה זו -

1

הצעת חוק חופש המידע ,התשנ"ז ,5007-פורסם ברשומות  ,41.4.5007 ,4450עמ' " :204יש להניח ,כי במשך הזמן
יתגבשו אמות מידה לעניין הקצאת משאבים מצד הרשות הציבורית באיתור המידע המבוקש ,ובתי המשפט יעמדו על
המשמר למנוע מצבים שבהם עלול להיעשות שימוש בעילה לשם סירוב בלתי מוצדק לבקשות".
2
עם זאת ,ככל שהמבקש עומד על הבקשה בנוסחה המקורי ,על הממונה לדון בה לפי העקרונות המובאים להלן.
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נוהל הקצאת משאבים בלתי סבירה
 4.5מיקומו של המידע המבוקש – מה המיקום הפיזי בו נמצא המידע ,למי יש נגישות
אליו וכיצד ניתן להשיגו .לדוגמה ,האם המידע מצוי בידי גורם אחד או רבים ,האם
הופקד בארכיון המשרד וכד';
 4.4האופן בו אגור המידע המבוקש – לאופן בו המידע שמור ברשות יש חשיבות רבה
לקלות השגתו .לדוגמה ,אם מתבקשים מסמכים הנוגעים למידע מסוים ואותו מידע
מבוקש נמצא במסמכים שונים ,ככל שהמסמכים שמורים במקום אחד בקבצי ,word
איתורם קל מאשר מצב בו המסמכים נמצאים בעותק נייר המצוי בקלסרים שונים;
 4.5איסוף המידע המבוקש – בשים לב למידע שהתבקש ,מיקומו של המידע והאופן בו
הוא אגור ,על הממונה להעריך את משך הזמן שיידרש על מנת לאתר ולאסוף את
המידע המבוקש .ככל שניתן ,יש לבסס הערכה זו על מדידה בנוגע למדגם מייצג של
החומר ,ולהסיק ממדגם זה על המשאבים הנדרשים לצורך איתור ואיסוף כל החומר
המבוקש;
 4.2אישור החומר למסירה – ככל שישנו ספק לגבי אפשרות מסירת המידע שאותר
מטעמים המנויים בסעיפים  8ו 0-לחוק ונדרש מעבר מקצועי ומשפטי מדוקדק,
לרבות ביצוע השחרות והשמטות ,על הרשות לקבוע מהי הבדיקה הנדרשת ,על ידי
מי ,ומהו היקף הזמן הנדרש לשם ביצוע הבחינה האמורה וההשחרות ככל שנדרש.
בדומה לאמור לעיל ,יש לבסס הערכה זו ,ככל הניתן ,על מדגם מייצג;
 4.1הגורם המטפל בבקשה – בבחינת המשאבים הנדרשים לטיפול בבקשה וסבירותם ,על
הרשות לבחון מי הם הגורמים שיהיו מעורבים בבחינת הבקשה .נתון זה רלוונטי
בהינתן כי סבירות השקעת המשאבים צריכה להיבחן הן לאור היקף השעות והן לאור
הגורם לפתחו הונחה הבקשה; ככל שמדובר בגורם שלא בנקל ניתן להחליפו בכוח
אדם אחר ,אם מפאת הכשרתו ואם מפאת מחסור בכוח אדם ,תגבר ההצדקה לטעון
להתקיימות העילה;
 4.4פניה לצד ג' – יש לתת את הדעת האם נדרשת פניה לצד ג' לפי סעיף  55לחוק ,3ואלו
משאבים נדרשים לצורך טיפול בה .לצורך כך ,על הממונה להביא בחשבון את מספר
הפניות לצד ג' שיהיה על הרשות לבצע ,התשתית הקיימת ברשות לביצוע פניות לצד
ג' ,4הטיפול והמעקב אחר תגובות (או היעדר תגובות) צד ג' והמשאבים הנדרשים –
במיוחד מבחינת כוח אדם  -לצורך בחינת תגובות אלה והכרעה בהן.5

3

ראה "נוהל פנייה לצד שלישי" של היחידה הממשלתית לחופש המידע.
4
כגון האם נעשית פנייה ממילא לרשות אל צד ג' בהקשרים אחרים ,ראה עע"מ עיריית חדרה נגד שנרום – סעיף (52ב)
בפסק ד ינו של השופט מלצר ,שם הובאה בחשבון העובדה שממילא נעשית פנייה ע"י הרשויות לתושבים בנושא חיוב
ארנונה.
5
ראו עע"מ  4840255עו"ד רז רוזנברג נגד רשות האכיפה והגביה ,פסק הדין של השופטת נאור.
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נוהל הקצאת משאבים בלתי סבירה
הכרעת הממונה
 .5לאחר שהממונה יתן דעתו על הנקודות המפורטות לעיל ,תעמוד בפניו תמונה מלאה,
מבוססת ומתועדת של המשאבים הנדרשים לצורך הטיפול בבקשה .תמונה זו תהיה
מורכבת מסוג הפעולות שיש לבצע ,מכמות השעות הנדרשות לצורך ביצוע כל פעולה,
מכוח האדם הנדרש לטיפול בבקשה והמשמעות הכספית של הטיפול בבקשה ,ככל שהיא
איננה באה לידי ביטוי בתקנות חופש המידע (אגרות). 6
 .4לאחר שת מונת הנתונים המלאה תעמוד לנגד הממונה ,ניתן יהיה לבחון האם מתקיים
החריג בסעיף  )5(8לחוק .המבחן שנקבע בפסיקה לקבוע האם מתקיים החריג הינו:
"קיומה של הכבדה ממשית על הרשות שהיא בעלת זיקה
להקצאת המשאבים הנתונה אצל הרשות .הכבדה ממשית
שהיא בעלת זיקה להקצאת המשאבים עשויה לבוא לידי ביטוי
בשיבוש סדר העדיפויות של הרשות המינהלית באופן המחייב
אותה להסיט משאב קיים ממשימתו העיקרית למשימה
אחרת".7
 .5במילים אחרות ,על הממונה יהיה לבחון האם ההיענות לבקשה תגרום לשיבוש בעבודת
הרשות ולשינוי סדרי העדיפויות של הרשות בשל הפניית כוח אדם או משאבים אחרים,
לרבות משאבים כספיים ,לצורך טיפול בבקשה ,על חשבון המשימות העיקריות של
הרשות .על השיבוש בעבודת הרשות להיות "שיבוש קשה" 8ולא די בשיבוש של מה בכך
על מנת שהחריג יתקיים .כמו כן ,יש לבחון האם לצורך טיפול בבקשה יש צורך בכוח אדם
שניתן למצוא לו תחליף בקלות יחסית ,לעומת כוח אדם שקשה למצוא בעל תפקיד
מקביל אליו ולפיכך זמנו "יקר" ,שאז השיבוש לא ייחשב בדרך כלל "קשה".
 .2בבחינת התקיימות חריג זה יש לתת את הדעת לעניינים הבאים –
 2.5האינטרס בבסיס הבקשה  -כנהוג בבחינת התקיימותו של חריג למסירת מידע לפי
החוק ,על הממונה להביא בחשבון גם את עניינו של המבקש במידע ,ככל שהדבר
נמסר לו .ככל שלמבקש ישנו עניין אישי ממשי במידע ,9או שלחלופין יש עניין ציבורי
במידע ,כך ישנה הצדקה להשקיע משאבים רבים יותר לשם היענות לבקשה;

6

כגון העלות הכספית הכרוכה בפנייה לאלפי צדדי ג'.
7
עע"מ  4508208מדינת ישראל נגד אליצור סגל ,פסק הדין של השופטת נאור ,פסקה .40
8
שם ,פסקה .72
9
כגון לצורך הגנה על זכויותיו ,שם ,פסקה .52
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נוהל הקצאת משאבים בלתי סבירה
 2.4שכיחות הבקשה  -על הממונה לשקול האם מדובר בבקשה שכיחה ,שעתידה לחזור
על עצמה .על הממונה להביא עובדה זו בחשבון מתוך ראייה שמן הראוי להשקיע
משאבים באופן חד-פעמי ,על מנת שניתן יהיה להיענות לבקשות עתידיות מסוג זה.10
 2.5אופן שמירת המידע – אם הקצאת המשאבים הבלתי סבירה נגרמת עקב כך ,שהמידע
איננו ממוחשב ,אולם מקובל שמידע מן הסוג המבוקש קיים ברשויות באופן ממוחשב
וקל לשליפה (כגון מסמכים סרוקים) ,יש לשקול בחיוב להשקיע משאבים באופן חד
פעמי על מנת להנגיש את המידע בתוך הרשות ,שכן נטיית בית המשפט היא להמעיט
בערך טיעון זה בעידן הטכנולוגי.11
 2.2מסירת מידע חלקי  -אם הגיע הממונה למסקנה כי אכן מתקיים החריג ,עליו לבדוק
ולהכריע האם ניתן למסור חלק מן החומר מבלי שהדבר יהיה כרוך בהקצאת
משאבים בלתי סבירה.12
 2.1כיסוי עלויות מלאות על ידי המבקש  -גם במקום שהרשות אמדה באופן כספי את
המשאבים הנדרשים לצורך היענות לבקשה למידע ,13והמבקש הסכים לכסות עלות
זו ,אין הרשות מחויבת להיענות לבקשה ,14אם המבחן בדבר הסטת המשאבים
והשיבוש הקשה בעבודת הרשות ממשיך להתקיים.
יצוין ,כי הרשות רשאית אם כי לא חייבת לדחות בקשה למידע בשל הקצאת משאבים בלתי
סבירה .לכן ,גם אם מתקיים החריג ,רשאית הרשות להגיע למסקנה שיש עניין למסור את המידע
ולהשקיע את המשאבים הנדרשים לצורך כך.
המענה
כפי שנדרש בכל דחייה של בקשה למידע ,אם הגיעה הרשות למסקנה שהעילה בסעיף )5(8
מתקיימת ,עליה לנמק דחייה זו ולצרף את הנתונים שעמדו בבסיס החלטתה ,לרבות פירוט מספר
השעות וכוח האדם שיהיה עליה להשקיע לצורך הטיפול בבקשה .בנוסף ,על הרשות יהיה לפרט
ולנמק כיצד מתקיים המבחן המהותי בדבר הסטת כוח האדם ממשימתו העיקרית והשיבוש
הקשה שיגרם לרשות כתוצאה מכך .יש למסור את הנתונים שעמדו בבסיס הדחייה בזהירות
הראויה ולאחר בדיקה מעמיקה ,שכן בדרך כלל ייבחן שלב זה בבית המשפט אם יעתור המבקש
נגד החלטת הממונה לדחות את הבקשה מעילה זו ,ונציג הרשות עשוי להידרש לחתום על תצהיר
לאימות העובדות .כן על הרשות לנמק מדוע במסגרת האיזון שנערך בין הזכות לקבלת המידע
והטעם הניצב בבסיס הגילוי ,לבין אינטרס היעילות האדמיניסטרטיבית ,האחרון הוא שגובר.
10

שם ,פסקה .25
11
עע"מ  5784254ג'ולאני נגד מדינת ישראל ,פסקה  55לפסק דינו של השופט דנציגר.
12
ראה עע"מ התנועה לחופש המידע נגד רשות ההגבלים העסקיים ,פסקה  55לפסק דינו של השופט הנדל.
13
הכוונה למשאבים שאינם באים לידי ביטוי בתקנות חופש המידע (אגרות) ,כגון פנייה לאלפי צדדי ג'.
14
ראה פס"ד רוזנברג ,פסקה  50לפסק דינו של השופט שהם ופסק דינה של השופטת נאור.
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משרד המשפטים
היחידה הממשלתית לחופש המידע
נהלי חופש המידע

נוהל מס' 8
 02באפריל 0202

נוהל הקצאת משאבים בלתי סבירה
בנוסף ,יש לקיים את חובות הכלליות החלות על כל דחייה של בקשה למידע.15
סיכום
בעת בחינת התקיימות העילה לפי סעיף  )5(8לחוק ,על הרשות לפעול באופן הבא –
 .5לבדוק כי הבקשה מובנת ואינה כללית או גורפת מדי .במקרה הצורך ,יש לפנות למבקש
להבהרות;
 .4לבחון את היקף המשאבים הנדרשים לטיפול בבקשה בשים לב ל-
 4.5מיקומו של המידע;
 4.4האופן בו אגור המידע;
 4.5משך הזמן הנדרש לאיסוף המידע;
 4.2הבדיקה הנדרשת לאישור החומר למסירה;
 4.1הגורמים המעורבים בטיפול בבקשה;
 4.4היקף הטיפול בפניה לצד ג' ,ככל שנדרש.
 .5להכריע האם היענות לבקשה תגרום להסטת כוח האדם ממשימתו העיקרית ולשינוי
סדרי העדיפויות של הרשות על חשבון המשימות העיקריות של הרשות באופן שיגרום
לשיבוש קשה בעבודת הרשות .לעניין זה על הממונה לתת דעתו גם על –
 5.5האינטרס בבסיס הבקשה;
 5.4שכיחות הבקשה;
 5.5אופן שמירת המידע;
 5.2אפשרות להיענות חלקית לבקשה;
 .2ככל שהחליט הממונה על דחיית הבקשה מטעמים של הקצאת משאבים בלתי סבירה,
עליו לצרף לתשובתו נימוק מפורט הכולל ,בין היתר –

15

ראה "נוהל דרישת המענה בדחיית בקשת חופש מידע" מיום  50.7.54של היחידה הממשלתית לחופש המידע.
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משרד המשפטים
היחידה הממשלתית לחופש המידע
נהלי חופש המידע

נוהל מס' 8
 02באפריל 0202

נוהל הקצאת משאבים בלתי סבירה
 2.5כוח האדם ומספר השעות הנדרשים לטיפול בבקשה ומדוע השקעתם הינה בגדר
הקצאת משאבים בלתי סבירה ,לפי המבחן שתואר לעיל;
 2.4התייחסות לאינטרס בבסיס הבקשה אל מול ההחלטה שלא להקצות את המשאבים
להיענות לבקשה;
 3.4הבהרה מדוע לא יינתן מידע מצומצם או חלקי.
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נספח יג
תצהיר לתמיכה בעתירה

48

תצהיר
אני הח"מ ,איה מרקביץ ת.ז ,060961356 .לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אם לא
אעשה כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהירה בזה כאמור:
 .1הח"מ משמשת כיועצת משפטית בתנועה לחופש המידע ,היא העותרת ,ועושה תצהירי זה
לתמיכה בעתירה ולאימות האמור בה.
 .2העובדות האמורות בעתירה הן בידיעתי האישית.
 .3הטיעונים המשפטיים שבעתירה נכונים הם לפי מיטב ידיעתי ואמונתי ,והמקור לידיעתי
ולאמונתי הוא ייעוץ משפטי שקיבלתי מיועציי המשפטיים.
 .4אני מצהירה כי השם דלעיל הוא שמי ,החתימה דלמטה היא חתימתי ,וכי תוכן תצהירי זה
אמת.

איה מרקביץ  ,עו"ד
אישור

אני החתומה מטה ,עו"ד יערה וינקלר  -שליט ,מאשרת בזאת כי ביום  17.06.2020הופיעה בפניי איה
מרקביץ המוכרת לי אישית ועל פי ת.ז ,060961356 .ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת וכי
תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישרה נכונות הצהרתה דלעיל וחתמה עליה
בפניי.

יערה וינקלר-שליט ,עו"ד
מ.ר69711 .

