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  בקשת מידע במסגרת חוק חופש המידעהנדון: 
 

 להלן התייחסות משרד הבריאות לשאלות שנשאלו במסגרת בקשת חופש המידע. 
 

 מאז פרוץ משברבהתאם להוראות חוק חופש המידע אבקש לקבל את המידע הבא על אודות חוקרים אפידמיולוגים 
 הפירוט הבא: הקורונה ועד מועד מתן המענה, לפי

 
 . העתק הסכמי התקשרות עם חברות חיצוניות לצורך ביצוע חקירות אפידמיולוגיות כמו גם פירוט כספי ככל שהועבר:1

 קיים הסכם אחד בנושא עם חברת "מעוף" שמצורף כאן.
י משרד הבריאות ומספר שעות העבודה שהוקצה . מספר החוקרים האפידמיולוגים שערכו ועורכים חקירות מקרב עובד2

 לכך, בחלוקה חודשית ועל פי מחוזות:
 

אחיות אפידמיולוגיות שמבצעות, בין היתר, חקירות אפידמיולוגיות. במהלך  27בלשכות משרד הבריאות מועסקות 
 תקנים נוספים של אחיות.  40ההתמודדות עם מגפת הקורונה אוישו 

משרד הבריאות שערכו חקירות אפידמיולוגיות הם עובדים שמועסקים בתפקידים אחרים בנוסף לאחיות אלה, עובדי 
ועשו זאת במקביל לתפקידם הרגיל. אין בידי המשרד מידע על היקף השעות שבו כל עובד כזה עסק בחקירות 

( ולהגדרת 3)8אפידמיולוגיות. מדובר במידע שאינו קיים בידי המשרד ואין אפשרות להפיקו, ולפיכך בהתאם לסעיף 
 לחוק, הבקשה לעניין שאלה זו נדחית. 2"מידע" בסעיף 

 
. מספר החוקרים האפידמיולוגים שערכו ועורכים חקירות שאינם עובדי משרד הבריאות בחלוקה לפי החברה או 3

 הארגון של החוקר ומספר שעות העבודה או יחידת התשלום שהוקצתה לכך, בחלוקה חודשית ועל פי מחוזות:
 

מדובר בכמות של מאות חוקרים  –בלבד  "מעוףחברת "באמצעות  אפידמיולוגיים חוקריםוהעסיק מעסיק  המשרד
 .מאות בודדותהופעלו חוקרים. בתקופות שפל  750-כ בשיא הפעילות הופעלוהמועסקים דרך מעוף. 

 
חודשיות. מספרי שעות  182, כל חוקר עבד בהיקף של "מעוף"העסקת החוקרים החיצוניים היתה באמצעות חברת 

 החוקרים השתנו בהתאם לצורך.
 

והוקצו  באופן תדיר לחלק למחוזות מאחר והדברים השתנו אין אפשרותלהלן טבלת מספרי התחקירנים לפי חודשים, 
  חוקרים לפי צורך.

 

 סך תחקירנים  חודש שנה 

 320 יולי  2020

 401 אוגוסט   

 598 ספטמבר  

 837 אוקטובר  

 840 נובמבר  

 801 דצמבר  

 990 ינואר  2021
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 990 פברואר   

 995 מרץ  

 950 אפריל  

 886 מאי  

 696 יוני  

 456 יולי  

 552 אוגוסט  

 600 ספטמבר  

 690 אוקטובר  

 596 נובמבר  
 

 
 . מספר האנשים שנערכו ונערכים להם חקירות אפידמיולוגיות, בחלוקה חודשית ועל פי מחוזות:4
 

 התשובה בקובץ האקסל המצורף.
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