
 טכנאי שיניים הבריאות מתבקש לחשוף מידע על' מש
 

יש לחייב את משרד הבריאות לפרסם את רשימת טכנאי  אגודת טכנאי השיניים טוענת כי

לאזרחים לבדוק אם טכנאי השיניים ממנו הם מקבלים  מנת לאפשר-השיניים בעלי הרישיון על
 רישיון שירות מוסמך ובעל

 

 ,חופש המידע בירושלים עתירה מנהלית לפי חוק המשפט המחוזיאגודת טכנאי השיניים הגישה לבית 
היתר לעסוק  לחייב את משרד הבריאות לחשוף מידע הנוגע לרשימת טכנאי השיניים בעלי הרישיון שקיבלו

 .ההסמכה עברו את מבחני-לא/יניים אשר עברווכן את רשימת טכנאי הש, בטכנאות שיניים
 

שיאפשר לאזרח לבדוק אם טכנאי  טוענת כי אין אמצעי, טכנאי שיניים בישראל 9,3,,המייצגת , האגודה
משרד הבריאות אינו פועל לפקח על , לדבריה .השיניים ממנו הוא מקבל שירות הוא מוסמך ובעל רישיון

טכנאי השיניים והבודק כי כל העוסק בטכנאות שיניים אכן  קח עלטכנאי השיניים ולמעשה אין אף גוף המפ
 .רשאי לעסוק בכך

 
 מנת שתהיה לה היכולת לפקח ולוודא כי כל המועסקים במקצוע טכנאות השיניים-על, האגודה לטענת

גישה לרשימת  יש לאפשר לה, פי חוק-בישראל הם טכנאי שיניים בעלי רישיון המקיימים את עסקיהם על
 .השיניים הנמצאת באופן בלעדי אצל משרד הבריאותטכנאי 

 
לפיה מסירת , פטר את עצמו מהחובה להמציא את הרשימה האמורה בתשובה לקונית אולם המשרד
שכן הכשרתו המקצועית של אדם היא , להיות הפרה של הוראות החוק להגנת הפרטיות המידע עלולה

 ".מידע"מהמושג  חלק
 

הנוגע לנותני שירותים אחרים במקצועות  ה תמוהה לנוכח העובדה כי בכלהמדובר בתשוב, לדברי האגודה
 .של בעלי המקצועות הללו מפורסמים ללא סייגים שמותיהם, המצריכים רישוי

 
מהציבור אינו רשאי לפנות לטכנאי שיניים ישירות  מתרפא, פי המצב החוקי בישראל-בעתירה נאמר כי על

וכך אין יכולת לרופאים ולא לאגודת טכנאי , פונה לטכנאי השינייםה אלא רק לרופא שיניים אשר הינו זה
 .פי דין-שמעורב במקצוע בשטח הינו מורשה לכך על השיניים לוודא שמי

 
פרסומו של המידע המבוקש על ידה נעוץ בצורך בשמירה , אליהו שטרן ד"באמצעות עו, לדברי האגודה

במלאכת הטכנאות הם טכנאים המחזיקים ברישיון  הציבור תוך וידוא שכל העוסקים מוקפדת על בריאות
 .לביצוע עבודתם תקף

 
בפרסומו וכי במקרה הנדון היא שליחו של  האגודה מדגישה כי יש לה עניין לגיטימי בקבלת המידע ואף

 .זכותו של הציבור לדעת מן הכוח אל הפועל והיא באה להוציא את, הציבור וידו הארוכה
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