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 שלום רב.

 .ה לנוהל פיקדון לעובדים שהם מסתננים2ד.-.ד ו2נתונים על טיפול בבקשות לפי סעיפים ד.הנדון: 

 

, להלן תשובות הגורמים המקצועיים ברשות האוכלוסין וההגירה 15/04/2019במענה לפנייתכם מיום 

 (:05/05/2019)יצויין כי הנתונים עדכניים ליום 

.ד לנוהל )אב לקטין המצוי בטיפולו 2בקשות לפי סעיף ד. 2מיום כניסת התקנות לתוקף הוגשו  .1

 .ה לנוהל )מצב בריאותי(.2בקשות לפי סעיף ד. 18-הבלעדי( ו

 .ד לנוהל:2קשות שהוגשו מכוח סעיף ד.מבין הב .2

 הבקשות אושרו 2 .א

 בקשות נדחו 0 .ב

 אין בקשות הנמצאות בטיפול. .ג

 לא קיימות בקשות בהן נדרשו המבקשים להשלים מסמכים. .ד

ממונה ביקורת גבולות פועל בהתאם לתקנות שמסדירות את קביעת הפיקדון המופחת  .ה

וכן להוראות הנוהל. הבקשות המובאות בפני הממונה נבחנות לגופן ובהתאם לנסיבות 

הפרטניות ולאסמכתאות המובאות בפניו, ובכלל זה חוות הדעת הרפואית שהמציא 

המסמכים מגבש ממונה ביקורת המבקש והמלצת הרופא מטעם הרשות, ועל פי כלל 

 הגבולות את החלטתו בכל בקשה ובקשה לגופה. 

 .ה:2מבין הבקשות שהוגשו מכח סעיף ד. .3

 בקשות אושרו  4 .א

 הבעיות הרפואיות בגינן אושרו בקשות:  .1.א

  סוכרת 

 PTSD  והפרעה טראומתית מורכבת 

  ,לימפומה סוג הודגקין במצב מתקדםIPS 2 

 PTSD והפרעה טראומטית מורכבת 
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 האחרים טרם המציאו אסמכתא לפרטי חשבון בנק. 2עובדים קיבלו החזר,  2 .2.א

 בקשות נדחו  0 .ב

 בקשות עדיין בבחינה  14 .ג

 מתוך סך הבקשות שהוגשו: .ד

בקשות לא הוגשה פוליסת ביטוח של העובד )אולם הבקשה טופלה למרות  5-ב .1.ד

 זאת(. 

 בקשות ממתינות להשלמת מסמכים כתנאי להמשך טיפול   6 .2.ד

אין בקשות בהן נדרשו המבקשים לעדכן מסמכים לאחר המצאת המסמכים  .3.ד

 החסרים. 

ממוצע זמן הטיפול בבקשות הוא כחודש, אולם לאחר קבלת ההחלטה נדרש פרק זמן נוסף  .ה

 לצורך זימון המבקש למשרדי מינהל אכיפה וזרים לצורך מסירת ההחלטה לידיו. 

 הרופאים מטעם הרשות: .ו

עם רופאים אלא עם חברת "פמי פרימיום" שנותנת  הרשות לא התקשרה ישירות .1.ו

 שירותים לקבלת חוות דעת רפואיות באמצעות רופאים שהיא מעסיקה. 

, ולצורך קבלת חוות  17/2016 פאי פרמיום" זכתה במסגרת מכרז פומבי חברת " .2.ו

 בהתאם לתקנות, ועדת המכרזים של הרשות דעת לנושא הפיקדון למסתננים 

הרופא המגבש חוות דעת בעניין זה הינו  . אישרה הרחבת התקשרות עם החברה

 מומחה  ברפואה פנימית וברפואה דחופה. 

 .17/02/2019תקופת ההתקשרות החלה ביום  .3.ו

היקף ההתקשרות כולל את גיבוש כל חוות הדעת הרפואיות הנדרשות במהלך  .4.ו

 ימלי.תקופת ההתקשרות. לא הוגדר מספר בקשות מינימלי או מקס

ממונה ביקורת גבולות פועל בהתאם לתקנות שמסדירות את קביעת הפיקדון המופחת וכן  .ז

להוראות הנוהל. הבקשות המובאות בפני הממונה נבחנות לגופן ובהתאם לנסיבות 

הפרטניות ולאסמכתאות המובאות בפניו, ובכלל זה חוות הדעת הרפואית שהמציא 

פי כלל המסמכים מגבש ממונה ביקורת המבקש והמלצת הרופא מטעם הרשות, ועל 

 הגבולות את החלטתו בכל בקשה ובקשה לגופה.
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 בברכה,   

 

 מלי דודיאן                  

 ממונה חוק חופש המידע  

 

            

 

 

כנגד החלטה זו ניתן לעתור לבית המשפט לעיניניים  1998 -)ו( לחוק חופש המידע, התשנ"ח  7על פי סעיף 
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