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 שלום רב,

 

 הממשלתיים החולים בתיב והכנסות הנדון: בקשת מידע לפי חוק חופש המידע בנושא תרומות

 

 .30.5.19קיבלנו את בקשתך למידע מיום 

 

 להלן תשובתנו:

 , ההכנסות מתרומות שהתקבלו מגורמים בישראל בחלוקה בין תרומות לצרכי מחקר, בינוי או אחרסך  .1
 המשרד מפרסם באופן שוטף המידע. להלן לינק לפרסום המשרד בנושא.:  2018 – 2012לשנים 

https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Pages/donation_reports.aspx 

 תוכל לעקוב אחר הנושא באתר המשרד. – 2018שנת מידע לבנוגע ל

 

  ,סך ההכנסות מתרומות שהתקבלו מגורמים בחו"ל בחלוקה בין תרומות לצרכי מחקר, בינוי או אחר .2

 ף המידע. להלן לינק לפרסום המשרד בנושא.המשרד מפרסם באופן שוט:  2018 – 2012לשנים 

https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Pages/donation_reports.aspx 

 תוכל לעקוב אחר הנושא באתר המשרד. – 2018שנת מידע לבנוגע ל

 

)ב( 6בהתאם לסעיף  – ך ההכנסות מתקציב המדינה לרבות משרד הבריאות או גופים ציבוריים אחריםס .3
מעבר  שעות 30 –ב אנו מעריכים את היקף העבודה  – 1999 –לתקנות חופש המידע )אגרות(, תשנ"ט 

 30) ₪ 900של תשלום בגין ביצוע העבודה בעלות שעות הקבועות בתקנות. בהתאם לכך, אנא אשר  ארבעל
 לשעה(.₪ 

 

המשרד מפרסם באופן שוטף המידע.  – 2018 – 2012לשנים  סך ההכנסות ממכירת שירותים ומוצרים  .4
 להלן לינק לפרסום:

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/PH/accountant/publications/Pages/finance_achud.aspx 

 תוכל לעקוב אחר הנושא באתר המשרד. – 2018בנוגע למידע לשנת 

 

המשרד מפרסם באופן  :2018 – 2012לשנים  סך ההכנסות הנוספות שלא נמנו באף אחד מהסעיפים לעיל .5
 נק לפרסום:שוטף המידע. להלן לי

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/PH/accountant/publications/Pages/finance_achud.aspx 

 המשרד. תוכל לעקוב אחר הנושא באתר – 2018בנוגע למידע לשנת 

https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Pages/donation_reports.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Pages/donation_reports.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/PH/accountant/publications/Pages/finance_achud.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/PH/accountant/publications/Pages/finance_achud.aspx
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 בברכה,

 

 

 טליה בן אבי שטיינברג

 החטיבה ראשעוזרת בכירה ל

 המרכזים הרפואיים הממשלתיים והממונה על העמדת מידע לציבור בחטיבת 

 

 

 

 העתק:

 ד"ר אורלי וויינשטיין, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 


