ירושלים ,כ"ו אדר ,תש"פ
 22מרץ2020 ,
בתשובתך א ציין:
תיק מס' 2015-20-0174
לכבוד,
גב' איה מרקביץ' ,עו"ד
הת ועה לחופש המידע )ע"ר(
באמצעות דואר אלקטרו יfoi@meida.org.il :
ג, .
ה דון :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התש "ח1998-
)סימוכין :פ ייתך מיום (15/3/2020

בפ ייתך שבסימוכין ,ביקשת לפי חוק חופש המידע ,התש "ח) 1998-להלן" :חוק חופש המידע"(,
לקבל מידע ב וגע לשימוש באמצעים טכ ולוגיים לצמצום התפשטות גיף הקורו ה.
לאחר בירור בקשתך ,הרי י להשיבך כדלקמן:
 .1מצורפים למע ה זה ,תגובתו של ד"ר גיל לימון ,עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה במע ה
לפ יותיכם וכן תגובת המדי ה בבג"ץ  2109/20בן מאיר ' ראש הממשלה ,שמפרטת את
ההתייחסות המשפטית ב ושא.
הצווים והתק ות ב ושא פורסמו ברשומות וזמי ים במאגרי המידע האי טר טיים )להלן
ריכוז הצוים והתק ות ב בו(.
 .2חוות הדעת המשפטית שהוגשה לממשלה ב וגע לשימוש באמצעים טכ ולוגים לצמצום
התפשטות גיף הקורו ה ,היא חוות הדעת של היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה,
לפיכך ,בקשתך דחית לפי סעיף  (5)8לחוק חופש המידע .באפשרותך לפ ות אל הממו ה על
העמדת מידע לציבור במשרד ראש הממשלה יואב הורביץ' בכתובת דוא"ל:
.foi@pmo.gov.il
פרט לחוות הדעת ,התקיים שיח מקיף בעל-פה במסגרת הישיבות ב ושא ,שמפורט
במסמכים המצורפים.
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 .3האמצעים שהשימוש בהם אושר מפורטים ב והל שב"כ )שירות הביטחון הכללי( המוחרג
מתחולת חוק חופש המידע לפי סעיף )14א() (2לחוק חופש המידע.
 .4בפ ייתך ביקשת לקבל את מטרות השימוש באמצעים אלו ,הגבלות השימוש באמצעים,
מ ג ו י הפיקוח על השימוש באמצעים ,מקורות הסמכות לשימוש והגופים שיפעילו אותם.
המידע המבוקש מפורט בתק ות לשעת חירום שפורסמו ברשומות .ב וסף ,חלק ממ ג ו י
הפיקוח מפורטים ב והל משרד הבריאות .לפיכך ,בקשתך דחית לפי סעיף  (4)8לחוק חופש
המידע.
הרחבה ב ושא יתן למצוא במכתבו של ד"ר לימון ובתגובת המדי ה לבג"ץ  .2109/20מידע
וסף ,ה חיות ו הלים ב וגע למאבק בהתפשטות גיף הקורו ה יתן למצוא בעמוד הייעודי
באתר משרד הבריאות.
 .5בקשתך לפירוט הגורמים המייעצים וקבלת העצות  -דחית מכוח סעיף  (3)8לחוק חופש
המידע  -ההתייעצויות ערכו בעיקרן בעל פה ואין תיעוד מעבר למה ש כתב בתגובת
המדי ה המצורפת.
ה י להודיעך כי לפי סעיף  17לחוק חופש המידע יש בידך לעתור כ גד החלטה זו לבית המשפט
לע יי ים מ הליים בירושלים ,בתוך  45יום.

תאמר אסדי  ,עו"ד
מ"מ הממו ה על העמדת מידע לציבור
משרד המשפטים
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