
 

 

  2020מרץ  23                              לכבוד

 עו"ד שולמית בלנק

 הממונה על יישום חוק חופש המידע

 hofesh@moh.gov.il באמצעות מייל:                                    משרד הבריאות

 

 1998-, התשנ"חלפי חוק חופש המידעבקשת מידע  הנדון:

 שלום רב,

הנחיות למידע הנוגע  נבקש לקבל  ,  )להלן: "החוק"(  1998-בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח

הנחיות   ובכלל זה,  תחלואה מנגיף קורונה החדשלעניין התמודדות עם    שנתן משרד הבריאותמינהליות  

ראש שירותי בריאות הציבור, הרופא הממשלתי, מנהל שירותי הרפואה ובעלי כאמור שניתנו מאת 

 המפורטים מטה.זאת, לרבות הנתונים  .תפקידים בכירים אחרים במשרד הבריאות

בשים לב . זאת, יודגש שאם לא נקבל מענה לבקשתנו זו בתוך שבוע ימים, בכוונתנו לעתור לבית המשפט

לחוק מחייב את הרשות להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן  6לכך שסעיף 

ק  נו קיים אינטרס ציבורי מובה בעניינמאליו יובן ש. היא פועלת, ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור

של כלל הנחיות משרד הבריאות הנוגעות לטיפול במגפת הקורונה, על מנת  בזמן אמתבפרסום לציבור 

לא גם לבקר ולפקח על צעדי המדיניות הנבחרים להתמודדות עם א   וגא רק לדעת כיצד לנהיוכל ל  שהציבור

 . ת בבתי החולים, במעבדות ובשאר המוסדות הרפואייםפשטות הנגיף, ועל הפעלתם התקינה והשוויוניהת

  לחוק,   )ב(7  מעוגנת במפורש בסעיףללא שיהוי  לתת מענה  הציבורית  נזכיר שחובת הרשות  למעלה מן הצורך,  

מטעמי שמירה על  המבוקש מידע ההעניין הציבורי שבגילוי לשקול את מחובתה , חוקל 10וכי לפי סעיף 

 .בריאות הציבור

 :ונים המבוקשים הם אלהנוכח האמור לעיל, הנת

בעדכון נכללות  אינן, ו2020במרץ  17יום לעד  האמורות שניתנוהמינהליות  רשימת ההנחיות .1

"הנחיות להתמודדות , בכותרת 2020במרץ   17להנחיות ראש שירותי בריאות הציבור מיום    11

  1;עם תחלואה מנגיף קורונה החדש"

, ובכלל זה ועד ליום מתן המענה 2020במרץ  17למן יום  אמורות שניתנוה רשימת ההנחיות .2

 .לעיל 1כאמור בסעיף  ו/או מתוקנות להנחיותגרסאות מעודכנות 

אם  אלא ,הנחיותהעתקי הלעיל, נבקש לקבל גם את  1-2לעניין ההנחיות האמורות בסעיפים  .3

 ;(, סיפה לחוק4)8הוראת סעיף כ, הפניה למקום פרסומן, ואז נבקש לקבל פורסמו לציבור

שבהם מוחזקים  תנאיםהסטנדרטיזציה של את כלל ההנחיות הנוגעות לבפרט, נבקש לקבל  .4

ההנחיה שכונתה בתקשורת "נוהל   ובכללן,  חולי הקורונה המאושפזים בבתי החולים השונים

ללא , ולפיה יותקנו בחדריהם של כל חולי הקורונה המאושפזים בבתי החולים, האח הגדול"

 
1 www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_guidelines.pdf 
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אמצעים טכנולוגיים למעקב חזותי וקולי )היינו, מצלמות, מיקרופונים  תלות במצבם הרפואי,

 2.וכיוצא באלה(, מסביב לשעון

תו מהווה לרבות כל מסמך שבמהו -יובהר כי לעניין בקשה זו, "הנחיה מינהלית" למען הסר ספק, 

ללא תלות בכותרת שניתנה למסמך, ולרבות הנחיות שאינן  3הנחיה מינהלית כהגדרתה המשפטית,

 לחוק. 6חייבות בפרסום לפי סעיף 

יום  30-ולא יאוחר מ ,נזכיר שעל פי החוק והתקנות לפיו, עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי

אם ומתחייבת,  פטורה מתשלום אגרת בקשה. כן נציין שהתנועה לחופש המידע )ע"ר( המעת קבלת

גבוה מזה,  במקרה של דרישה לתשלום בסכום ₪. 151 סך, לשלם אגרת טיפול והפקה עד לתידרש

נדרשת הסכמת התנועה לביצועו. לבסוף, נזכיר שחריגה מהמועדים הקבועים בחוק תשלול את 

 האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה.

 ,בתודה ובברכה   

  

 איה מרקביץ', עו"ד  

 התנועה לחופש המידע 
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