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פנייה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע אודות פעילות מחקרית או כל מימון אחר של חברות  הנדון:

 טבק/ניקוטין או חברות מוצרי האידוי עם המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 

 בנושא שבנדון, להלן מענה לפנייתך: 25.12.19בהמשך לבקשתך למידע בנושא שבנדון מיום 

ט כל האירועים בהם נתן המרכז הרפואי חסות או התקיים שיתוף פעולה על ידי החברות עם בית חולים פירו .1

  -ממשלתי ובתוך כך את אופי האירוע ומטרתו

המרכז שמיר, בני ציון, ברזילי, הלל יפה, המרכז הרפואי לגליל, וולפסון,  –המרכזים הרפואיים הכללים 

 אין. –תל אביב )איכילוב(, רמב"ם ושיבא הרפואי זיו, פוריה, 

אברבאנל, באר יעקב, הירושלמי, לב השרון, מעלה הכרמל, מזור,  – המרכזים הרפואיים לבריאות הנפש

 אין.  –באר שבע, שער מנשה 

  אין. – , פלימןשמואל הרופאמר"ג ראשון, דורות, שהם,  – םהמרכזים הרפואיים הגריאטריי

 

 מי מהחברות, אופי המחקר, מטרתו והמימון הניתן על ידי החברות.פירוט המחקרים על ידי  .2

 משרד הבריאות מפרסם דוחות שנתיים בנושא. הלן לינק לפרסום: 

tion_reports.aspxhttps://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Pages/dona 

 

במידה וישנן התקשרויות או חוזים שאינם נכנסים תחת מחקר/אירוע/כנס לקבל מפורט על אודות אותן  .3

התקשרויות בין בתי החולים הממשלתיים לבין  החברות. בתוך כך רשימה שמית ובה שם הגורם המממן, 

 -אופי ההתקשרות ופירוט העלויות

המרכז בני ציון, ברזילי, הלל יפה, המרכז הרפואי לגליל, וולפסון,  שמיר, –המרכזים הרפואיים הכללים 

 אין. –תל אביב )איכילוב(, רמב"ם ושיבא הרפואי זיו, פוריה, 

אברבאנל, באר יעקב, הירושלמי, לב השרון, מעלה הכרמל, מזור,  – המרכזים הרפואיים לבריאות הנפש

 אין.  –באר שבע, שער מנשה  

https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Pages/donation_reports.aspx
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 אין. – , פלימןשמואל הרופאמר"ג ראשון, דורות, שהם,  – םהגריאטרייהמרכזים הרפואיים 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 

 שטיינברג-טליה בן אבי 

 החטיבה  עוזרת בכירה לראש

 והממונה על חופש המידע במרכזים הרפואיים הממשלתיים

 

  

 ד"ר ארז און, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים העתק:

 


