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ט' בניסן התשפ"ב
לכבוד
עו"ד שולמית בלנק
הממונה על יישום חוק חופש המידע
משרד הבריאות

במיילHofesh@moh.gov.il:

עו"ד בלנק שלום רב,
הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע – דיווח על אודות מפגשים בין תועמלנים לעובדי מוסדות רפואיים
בשם לובי ( 99חל"צ) אנו מתכבדות לפנות אלייך כדלהלן:
 .1ביום  22.10.2018פרסם משרד הבריאות את חוזר  13/2018בעניין "כללים להתקשרויות בעלות אופי
מסחרי של מוסדות הבריאות""( 1החוזר") ,אשר מסדיר ,בין היתר ,את פעילותם של תועמלנים
במוסדות הרפואיים .החוזר קובע כי עובדי המוסדות הרפואיים אינם רשאים לקיים פגישות אישיות
עם תועמלנים ,אלא רק פגישות הכוללות שלושה משתתפים ומעלה 2,וכי פגישות אלו ייערכו בתיאום
מראש ולאחר קבלת אישור מוקדם 3.החוזר מסייג הוראה זו באמצעות הוראת שעה הקובעת כי עד יום
 ,1.11.2019ניתן יהיה לקיים פגישה אישית עם תועמלן בנסיבות בהן קיימת סיבה שבגינה לא ניתן
לעמוד בהוראת סעיף זה ובכפוף לאישור מראש של מנהל המוסד הרפואי ,או נציג שנקבע לשם כך4 .
 .2לצד הוראות אלה ,קובע החוזר כי מנהל מוסד רפואי ידרוש מכל גוף חיצוני שתועמלנים מטעמו פועלים
בשטח המוסד דיווח חודשי על אודות המפגשים שקוימו 5.הדיווח יכלול ,כך קובע החוזר ,את מועדי
המפגשים ,פירוט שמות התועמלנים ושמות העובדים איתם היו המפגשים ,ותוכן המפגש ,והוא יהווה
תנאי לפעילות הגוף החיצוני במוסד הרפואי 6.עוד קובע החוזר כי דיווח חצי שנתי על אודות המפגשים
הללו יועבר על-ידי מנהל המוסד הרפואי לוועדה העליונה להתקשרויות בעלות אופי מסחרי עם חברות
חיצוניות ("הוועדה העליונה") – ועדה משרדית הפועלת במינוי מנכ"ל משרד הבריאות – וכי דיווח זה
יפורסם על ידה לציבור לפחות פעם בשנה7 .
 .3מאז עברו מעל שלוש שנים ,ולא התפרסם לציבור אף לא דיווח אחד על אודות המפגשים הפרטיים בין
רופאים לתועמלנים ,על אף שאין ספק שהפגישות האישיות ממשיכות להתקיים .פנינו מספר רב של
פעמים למשרד הבריאות בבקשה לקבל את הדיווחים על פגישות בין חברות התרופות לרופאים ,אבל
נדחינו בטיעונים שונים .תחילה נמסר לנו במכתבכם מיום  17.12.2019כי בימים אלה המשרד נערך
לקראת אכיפת החוזר ,ואחר כך ,בהודעה מטעם הוועדה העליונה מיום  ,17.1.2022שמשרד הבריאות
מתמקד כעת בהתמודדות עם מגיפת הקורונה.

 1משרד הבריאות ,חוזר מס' " ,13/2018כללים להתקשרויות בעלות אופי מסחרי של מוסדות הבריאות" ()22.10.2018
(להלן :החוזר).
 2סעיף  14.5.2לחוזר.
 3סעיף  14.5.3לחוזר.
 4סעיף  17לחוזר.
 5סעיף  14.8לחוזר.
 6שם.

 7סעיף  16לחוזר.

 .4לאור האמור ,ובהתאם להוראות חוק חופש המידע ,תשנ"ח"( 1998-חוק חופש המידע") ,נבקש לקבל
את המידע הבא:
א.
ב.
ג.
ד.

מסמך ,טבלה ,רשימה או מצגת הפורטת את הדיווחים אשר התקבלו מטעם מנהלי מוסדות
רפואיים בהתאם לסעיף  14.8לחוזר משרד הבריאות.
כל תכתובת של הוועדה העליונה עם מוסדות רפואיים בנושא מפגשי תועמלנים ורופאים.
פרוטוקולים של דיוני הוועדה העליונה בהם התייחסות לסוגיית המפגשים המתקיימים בין
תועמלנים לרופאים ,במהלך השנים .2022-2018
העתק כל מסמך הנוגע למפגשים בין תועמלנים לרופאים.

 .5יודגש ,כי על המידע המבוקש לא חל סעיף  10לחוזר ,שכותרתו "שימושים משניים במידע

בריאות"8 .

 .6בהתאם לסעיף (6ב) לתקנות חופש המידע (אגרות) ,התשנ"ט ,1999-עמותה העונה על האמור בסעיף
פטורה מתשלום אגרת הבקשה.
-

אישור ניהול תקין לשנת  2022ורשימת העמותות הפועלות לקידום מטרות ציבוריות מאתר
משרד המשפטים ,רצ"ב בהמשך לבקשה זו.

 .7בהתאם לסעיף  11לחוק חופש המידע ,במידה שקיימים סייגים להעברת פריט מן המידע המבוקש
בשלמותו ,נבקש לקבלו לאחר עריכתו על ידכם ,או השחרת פרטים בו – תוך מתן בכורה לעיקרון הקבוע
בסעיף  1לחוק חופש המידע ,לפיו לכל אזרח ישראלי או תושב ,הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית.
 .8נזכיר ,כי על פי סעיף (7ב) לחוק חופש המידע ,על הרשות לתת מענה ללא שיהוי ,ולא יאוחר מ 30-ימים
מיום קבלת הבקשה .בהתאם ,נבקשכם להעביר אלינו את המידע המבוקש בהקדם האפשרי ,אף אם
מדובר במידע חלקי ונדרש זמן נוסף לאיסוף שאר המידע המבוקש.
 .9לתשובתך בהקדם ,נודה.
בברכה,
רחל גור ,עו"ד
מנהלת תחום ממשלה

שירה גור-אריה ,עו"ד
המחלקה המשפטית

העתק :פרופ' נחמן אש ,מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' שמעון רייסנר ,יו"ר הוועדה העליונה להתקשרויות בעלות אופי מסחרי עם חברות
חיצוניות
 8סעיף  10לחוזר.

