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 ד' בכסלו, התש"פ
02/12/2019 

 580743819סימוכין  
 

 לכבוד

 

 שלום רב,

 

 30.6.19 -בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע אודות השכלתם הרפואית של אנשי צוות  הנדון:

 

 .30.6.19קיבלנו את מכתבך מיום 

 

 להלן התייחסותנו באשר לטענותיך:

 

 טענת פגיעה בפרטיות:

(, אין אנו מקבלים את עמדתך וחוזרים על עמדתנו בנדון. העברת המידע 3)א()9באשר לעמדתך הנוגעת לסעיף 

ול להביא לזיהוי פרטני של הרופאים הספציפיים אשר נדונים בבקשתך ופגיעה קשה המבוקש על ידך, על

( לחוק חופש המידע, 3)א()9בפרטיותם. זיהויים האישי מהווה לטעמנו עילה לסירוב בקשתך בהתאם לסעיף 

 . 1998-התשנ"ח

המידע נ' מד"י התנועה לחופש  398/07אנו מפנים אותך לפסיקות השונות הנוגעות לסעיף זה, כולל עע"מ 

אליו הפנית במכתבך. יתרה מזאת, זיהויים עלול ליצור הפרעה ממשית בעבודתם ובעבודת המרכז הרפואי 

( לחוק ולשבש באופן משמעותי את תפקודם התקין 1)ב()9הרלוונטי, ועלול להגיע לכדי עילה הנקובה בסעיף 

מור לטעמנו, המידע אשר הועבר אליך ותפקודה של הרשות הציבורית ויכולתה לבצע את תפקידיה. לאור הא

הינו מידע רב, המכיל נתונים רבים ככל שניתן ומהווה איזון ראוי בין האינטרס הציבורי מול הפגיעה 

הפרטיות. יתרה מזאת, לדידנו, האינטרס הציבורי אינו רק כמשתמע בבקשתך )חשיפת המידע(, אלא גם 

הרפואי לקהל המטופלים. לאור כל האמור, אנו סבורים המשך תפקוד תקין של הצוות הרפואי ומתן השירות 

על  רהוויתוכי לאחר בחינת כלל הסוגיה, המידע המפורט המבוקש בבקשתך, המידע אשר הועבר אליך, 

בקשת התשלום ושקילת מלוא האיזונים, תשובתנו עומדת בכללי הדין והפסיקה ומכילה מידע רק ביותר 

 מרשות ציבורית. תוך הפעלת מכלול האיזונים הדרושים 
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 ₪: 3,900בקשת תשלום נוסף בסך 

הרי שלאחר שקילת הדברים, אנו חוזרים בנו מדרישת ₪,  3,900באשר לבקשתך בנוגע לתשלום נוסף בסך 

 התשלום. 

 

 מידע על שאלת קבלתם של אנשי צוות חדשים והמשך העסקת וותיקים:

אנו מפנים אותך לממונה על חופש מידע במשרד הבריאות, וכפי  ממשרד הבריאות. יתקבלמענה לנושא זה 

שהבנו, כבר פנית בנושא זה אליהם.  הממונה היא עו"ד שולמית בלנק. המייל שלה הוא: 

HOFESH@MOH.GOV.IL 

 

 היערכות מחודשת:מדיניות משרד הבריאות ומידע על 

אנו מפנים אותך לממונה על חופש מידע במשרד הבריאות, וכפי  ממשרד הבריאות. בליתקמענה לנושא זה 

שהבנו, כבר פנית בנושא זה אליהם. הממונה היא עו"ד שולמית בלנק. המייל שלה הוא: 

HOFESH@MOH.GOV.IL 

 

 :9.1.19להלן השלמת המידע המבוקש מפנייתך מיום 

 שלמדו בארמניה ומולדובה: 2018פר אנשי הצוות בשנת מס .א

מספרם של  הרופאים ו/או אנשי צוות בית החולים )לרבות רוקחים ו/או אחים ו/או סטז'רים(  .1

באופן ישיר ו/או עקיף ע"י בית החולים, אשר רכשו אתה שכלתם הרפואית  2018שהועסקו בשנת 

   בארמניה:במוסדות להשכלה גבוהה 

( לחוק חופש 3)א()9אנו דוחים את בקשתכם לקבלת מידע מפורט לפי מרכז רפואי על פי סעיף 

 פגיעה בפרטיות. –המידע 

 :כדלהלן המידע בכלל הרשת הוא

רופאים ואנשי צוות שלמדו בארמניה. אנשים  17רשת המרכזים הרפואיים הממשלתיים מעסיקה  

הרדמה,  כירורגיה, פנימיות, נשים ויולדות, אלה מועסקים במחלקות, בין היתר, נוירולוגיה, 

 גריאטריה ואונקולוגיה.

 

 

 

 

 

 

mailto:HOFESH@MOH.GOV.IL
mailto:HOFESH@MOH.GOV.IL


 

 
 

 חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
 משרד הבריאות

 
Directorate of Government Medical Centers 
Ministry of Health  

 9101002, ירושלים מיקוד 39רח' ירמיהו 
  02-6473976פקס:   02-5082522  טל:

39 Jeremiah street, 9101002 Jerusalem 
Tel: 02-5082522   Fax: 02-6473976  

 

מספרם של  הרופאים ו/או אנשי צוות בית החולים )לרבות רוקחים ו/או אחים ו/או סטז'רים(  .2

השכלתם הרפואית  באופן ישיר ו/או עקיף ע"י בית החולים, אשר רכשו את 2018שהועסקו בשנת 

 במולדובה:במוסדות להשכלה גבוהה 

( לחוק חופש 3)א()9אנו דוחים את בקשתכם לקבלת מידע מפורט לפי מרכז רפואי על פי סעיף 

 פגיעה בפרטיות. –המידע 

 המידע בכלל הרשת הוא:

רופאים ואנשי צוות שלמדו במולדובה.   178רשת המרכזים הרפואיים הממשלתיים מעסיקה  

אנשים אלה מועסקים במחלקות, בין היתר, כירורגיה, נפרולוגיה, מלר"ד, אורולוגיה, אורתופדיה, 

 שיקום, קרדיולוגיה.רנטגן, פנימיות, ילדים, הרדמה, נשים ויולדות, גריאטריה, אונקולוגיה, 

  

 

המועסקים לה בארמניה ובמולדובה העובדים שרכשו השכאו אנשי הצוות /מספר הרופאים ו .3

  באופן ישיר ע"י בית החולים:

( לחוק חופש 3)א()9אנו דוחים את בקשתכם לקבלת מידע מפורט לפי מרכז רפואי על פי סעיף 

 פגיעה בפרטיות. –המידע 

 המידע בכלל הרשת הוא:

שלמדו ופאים ואנשי צוות ר   191 רפואיים הממשלתיים מעסיקה ישירות רשת המרכזים ה

 בארמניה ובמולדובה.

המועסקים  העובדים שרכשו השכלה בארמניה ובמולדובהמספר הרופאים ו/או אנשי הצוות  .4

אנו דוחים את בקשתכם לקבלת מידע מפורט לפי מרכז רפואי על פי  באופן עקיף ע"י בית החולים:

 פגיעה בפרטיות. –( לחוק חופש המידע 3)א()9סעיף 

 רופאים ואנשי  4בעקיפין  רשת המרכזים הרפואיים הממשלתיים מעסיקה  המידע בכלל הרשת:

 צוות שלמדו בארמניה ובמולדובה.

 

  -שבהם מועסקים הרופאים הרלוונטייםותפקידים מחלקות  .ב

 .2 –ו  1ראה סעיף א  – 1ב.

מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות. חשיפת  –( 3)ב()9אנו דוחים את בקשתך בהתאם לסעיף  - 2ב.

ך לפגיעה התפקידים בהם מועסקים הרופאים בכל בית חולים עלול לגרום לזיהוי הרופא ובהתאם לכ

( לחוק ולשבש באופן 1)ב()9בפרטיות של אותם רופאים ועלול להגיע לכדי עילה הנקובה בסעיף 

 ית ויכולתה לבצע את תפקידיה.משמעותי את תפקודם התקין ותפקודה של הרשות הציבור
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 גורם אחראי על קבלת רופאים לבית החולים: .ג

 הגורם הממונה המחליט על קבלת רופאים ו/או אנשי צוות חדשים לבית החולים: – 1ג.

בית  מס"ד

 חולים

תפקידיו  תוארו העובדשם 

הנוספים 

 בביה"ח

 פרטי יצירת קשר

יצחק  1

 שמיר

גב' מיכל 

 אושרי  

מנהלת 

משאבי 

 אנוש

 michalo@shamir.gov.il אין

ד"ר דני  בני ציון 2

 שטיינברג

סמנכ"ל 

בית 

 החולים

 04-8359466 אין

חזי פרופ'  ברזילי 3
 לוי

 

מנהל 

בית 

 החולים

 08-6745600 אין

מחלקת  הלל יפה 4

משאבי 

 אנוש

 04-6304226 אין 

המרכז  5

הרפואי 

 לגליל

גלית 

 טמיר

מנהלת 

משאבי 

 אנוש

 אין

 

04-9107138 

אורלי  וולפסון 6

 מילר

מנהלת 

משאבי 

 אנוש

 אין

 

03-5028873 

סוראסקי  7

 תל אביב

דר' גיל 

 פייר

סמנכ"ל 

 רופאים

משנה רפואי 

 למנכ"ל

03-6974231 

מנהל בית  פוריה  8

החולים 

ומח' 

משאבי 

 אנוש

מנהל 

בית 

 החולים

מנהל בית 

 החולים

 04-6652209,04-6652610טל. 
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ד"ר מיכל  רמב"ם 9

 -מקל

אחראית 

על קבלת 

 רופאים

 

 חנה זיגר 

 

 

 

ד"ר אייל 

 -בראון

אחראי על 

סטאז'רים 

 לרפואה

סגנית 

מנהל 

בית 

 החולים

 

 

אגף 

משאבי 

 אנוש

 

מנהל 

מחלקת 

פנימית 

 ח

תוכניות 

חטיבה, עבודה 

תוכניות 

עבודה 

מחלקתיות, 

רשומה 

 רפואית. 

 

 

 אין

 

 

 

 מנהל מחלקה

m_mekel@rmc.gov.il 

04-7773778 

 

 

 

h_ziger@rmc.gov.il  

04-7772607 

 

e_braun@rmc.gov.il 

04-7771179 

 

פרופ'  שיבא 10

 ארנון אפק

המשנה 
למנכ"ל 

ומנהל 
בית 

החולים 
הכללי 
 בפועל

מנהל בית 

 חולים כללי

 03-5303141טלפון: 

 Afek.office@sheba.health.gov.il מייל: 

 03-5305380פקס: 

 

המרכז  11

הרפואי 

 זיו

מנהל  
המרכז 
 הרפואי 

 

מנהל בית 
 החולים
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 להלן המידע המבוקש: - 2, ו.1סעיפים ו. –תלונות  .ד

מספר התלונות שהגיעו בשלוש  בית חולים מס"ד

השנים האחרונות מאנשי צוות 

 בית החולים

מספר התלונות שהגיעו בשלוש 

 השנים האחרונות ממטופלים

 לא התקבלו תלונות לא התקבלו תלונות אסף הרופא 1

 לא התקבלו תלונות לא התקבלו תלונות בני ציון 2

 לא התקבלו תלונות לא התקבלו תלונות ברזילי 3

 לא התקבלו תלונות לא התקבלו תלונות הלל יפה 4

 לונותלא התקבלו ת תלא התקבלו תלונו המרכז הרפואי לגליל 5

 לא התקבלו תלונות לא התקבלו תלונות וולפסון 6

 תלונותלא התקבלו  לא התקבלו תלונות סוראסקי תל אביב 7

 לא נמצאו תלונות לא נמצאו תלונות פוריה  8

 התקבלו תלונות לא לא התקבלו תלונות רמב"ם 9

 לא התקבלו תלונות לא התקבלו תלונות שיבא 10

 לא התקבלו תלונות לא התקבלו תלונות המרכז הרפואי זיו 11
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 להלן המידע אודות המבקרים הפנימיים בבית החולים: .ה

 פרטי הקשר עם המבקר שם המבקר בית חולים מס"ד

 gilada@asaf.health.gov.il מר שרעבי גלעד יצחק שמיר 1

 04-8359537 גב' מיה שפירא בני ציון 2

  08-6745989טל:  גב' שרית גלוסקא ברזילי 3

saritgl@bmc.gov.il 

 liath@hymc.gov.il גב' ליאת חסון הלל יפה 4

04-7748323 

 04-9107711 מר יוגב קוריאט המרכז הרפואי לגליל 5

YogevK@gmc.gov.il 

 AssafG@wmc.gov.il מר אסף גנץ וולפסון 6

 050-6243319 

  לא קיים תפקיד כזה בביה"ח סוראסקי תל אביב 7

 0506205975 עו"ד חוסאם דגש פוריה  

HDaghash@poria.health.gov.il 

 

  y_eilon@rmc.gov.il ד"ר יעל בראון רמב"ם 9

04-7771179 

  לא מונה מבקר פנים שיבא 10

 saleh.sh@ziv.health.gov.il -מייל מר סאלח שנאן המרכז הרפואי זיו 11

 

 

 בברכה,

 

 

 טליה בן אבי שטיינברג

 החטיבה בכירה לראשעוזרת 

 והממונה על העמדת מידע לציבור בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 

 רכזים הרפואיים הממשלתייםד"ר אורלי וויינשטיין, ראש חטיבת המ העתק:
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