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 שלום רב,

 

 פרטית של רופאים עובדי מדינהבקשות והיתרים לפרקטיקה  –הנדון:  בקשה לפי חוק חופש המידע 

 

 להלן התייחסותנו: .18.2.19בנושא שבנדון מתאריך קיבלנו את פנייתכם 

 

  – 2לסעיף 

חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים היא  2017החל מחודש מרץ  -מרכזים הרפואיים וסגניהם הלמנהלי  .1

וסגניהם. הגורם המאשר  הגורם המטפל בבקשות והיתרים לפרקטיקה פרטית של מנהלי בתי החולים

 בחטיבה היא ד"ר אורלי וויינשטיין, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים.

לאשר פרקטיקה בסמכות מנהל  המרכז הרפואי ככלל,  -ואיים הממשלתיים פהמרכזים הר שאר רופאיל .2

המוסמכים  שמות הגורמיםרצ"ב טבלה ובה המידע אודות פרטית של הרופאים המועסקים במרכז הרפואי. 

 לאשר במרכזים הרפואיים הממשלתיים.

 

  – 3לסעיף 

 20 -ניתנו היתרים לפרקטיקה פרטית ל 2019 – 2014בין השנים  -מרכזים הרפואיים וסגניהם הלמנהלי  .1

 ., אך ההחלטה הינה פרטניתשנים 5ההיתרים ניתנים לתקופה של עד ככלל, מנהלי בתי חולים וסגניהם. 

 רצ"ב טבלה המרכזת את המידע המבוקש. –לעובדי המרכזים הרפואיים הממשלתיים  .2

 

  – 4לסעיף 

 סך כל הבקשות שהתקבלו זהה לסך הבקשות שאושרו. – מרכזים הרפואיים וסגניהםהלמנהלי  .1

 רצ"ב טבלה המרכזת את המידע המבוקש. -לעובדי המרכזים הרפואיים הממשלתיים  .2
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  – 5לסעיף 

עניין קבלת מידע ללאנו דוחים את הבקשה  1998 –( לחוק חופש המידע, תשנ"ח 3)א()9בהתאם לסעיף  .1

 –שמות כל המבקשים כשלכל מבקש לציין את שמו, מקום עבודתו, לאיזו פרקטיקה התייחסה הבקשה 

לציין את שם המרפאה/בית החולים וכדומה, מועד הגשת הבקשה, והאם הבקשה נתקבלה או נדחתה, 

 .האם קיימים נימוקים להחלטה ובמידה שכם לפרט את הנימוקים

 

  – 6לסעיף 

 הבקשות המאושרות מעודכנות במערכת השכר. – מרכזים הרפואיים וסגניהםהלמנהלי  .1

  .הבקשות המאושרות מעודכנות במערכת השכר –לעובדי המרכזים הרפואיים הממשלתיים  .2

 

  – 7לסעיף 

בהתאם  ,נעשה בהתאם לטופס הרצ"ב פרקטיקה פרטית אישור בקשות לר, "בהתאם להוראות התקשי .1

 שי"ר.קלהתחייבות הנדרשת בת

לעניין קבלת דוחות אודות שמות המטופלים באופן פרטי והצלבה שלהם עם שמות המטופלים בבתי  .2

את הנושא מתקיים במרכזים הרפואיים. החטיבה תקיים ביקורת אחת לחציון על מנת לוודא  –חולים 

 ביצוע הביקורת במרכזים הרפואיים.

 

 בברכה,

 

 

 טליה בן אבי שטיינברג

 עוזרת בכירה לראש החטיבה

 והממונה על העמדת המידע לציבור בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 

 

 העתק:

 ד"ר אורלי וויינשטיין, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 גב' ליזי דיין עופר, מרכזת פניות לפי חוק חופש המידע, משרד הבריאות


