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  כ"ו אדר, תש"פ ירושלים,

  2020מרץ,  22

  בתשובתך נא ציין:

  2015-20-0174תיק מס' 
  

                      ,לכבוד

  גב' איה מרקביץ', עו"ד

  לחופש המידע (ע"ר)התנועה 

 foi@meida.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני: 

  

  , .נג

  1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 )15/3/2020 מיום ךפנייתסימוכין: (

"), מידעהחופש  חוק(להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

  התפשטות נגיף הקורונה.צמצום ל טכנולוגיים אמצעיםבמידע בנוגע לשימוש לקבל 

   הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

במענה של ד"ר גיל לימון, עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה למענה זה, תגובתו  מצורפים .1

שמפרטת את  ,בן מאיר נ' ראש הממשלה 2109/20 בג"ץתגובת המדינה בכן ו לפניותיכם

  ההתייחסות המשפטית בנושא.

(להלן  םוזמינים במאגרי המידע האינטרנטיי ברשומותפורסמו  וים והתקנות בנושאוהצ

 ).נבוריכוז הצוים והתקנות ב

ים טכנולוגים לצמצום בנוגע לשימוש באמצעוות הדעת המשפטית שהוגשה לממשלה ח .2

 ,אש הממשלהמשרד ר היועצת המשפטית שלהיא חוות הדעת של התפשטות נגיף הקורונה, 

באפשרותך לפנות אל הממונה על לחוק חופש המידע. ) 5(8סעיף  לפיפיכך, בקשתך נדחית ל

העמדת מידע לציבור במשרד ראש הממשלה יואב הורביץ' בכתובת דוא"ל: 

 foi@pmo.gov.il.  

מפורט ש ,במסגרת הישיבות בנושא פה-להתקיים שיח מקיף בע ,פרט לחוות הדעת

 .במסמכים המצורפים
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אמצעים שהשימוש בהם אושר מפורטים בנוהל שב"כ (שירות הביטחון הכללי) המוחרג ה .3

 .חופש המידע ) לחוק2(א)(14מתחולת חוק חופש המידע לפי סעיף 

, באמצעים שימושהגבלות המטרות השימוש באמצעים אלו, פנייתך ביקשת לקבל את ב .4

  .והגופים שיפעילו אותם מקורות הסמכות לשימוש, באמצעים מנגנוני הפיקוח על השימוש

בנוסף, חלק ממנגנוני  ות לשעת חירום שפורסמו ברשומות.מפורט בתקנהמבוקש מידע ה

לחוק חופש ) 4(8בקשתך נדחית לפי סעיף  ,לפיכךמשרד הבריאות.  נוהלבהפיקוח מפורטים 

  המידע. 

. מידע 2109/20א במכתבו של ד"ר לימון ובתגובת המדינה לבג"ץ ומצניתן להרחבה בנושא 

 בעמוד הייעודינוסף, הנחיות ונהלים בנוגע למאבק בהתפשטות נגיף הקורונה ניתן למצוא 

 אות.באתר משרד הברי

לחוק חופש  )3(8סעיף מכוח נדחית  -קבלת העצות וירוט הגורמים המייעצים לפ בקשתך .5

בתגובת  למה שנכתב מעבר ואין תיעוד התייעצויות נערכו בעיקרן בעל פהה  -המידע 

  המצורפת. המדינה

זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17נני להודיעך כי לפי סעיף ה

  יום. 45ניינים מנהליים בירושלים, בתוך לע

 
 
 
  
  

 תאמר אסדי , עו"ד                 
  מ"מ הממונה על העמדת מידע לציבור             

  משרד המשפטים                            

                      


